
inspiratie 

verdieping 

ontmoeting 

2019 2020 
Welkom ! 
 

Ook dit seizoen organiseren de 

Protestantse Gemeente Deurne 

en de Parochie Heilige Willibrord 

Deurne weer een groot aantal 

gezamenlijke activiteiten. In deze 

brochure vindt u het programma.  
 

Als extra vermelden we de 

concerten van de Concertcyclus 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

of de Protestantse Kerk Deurne. 

Van harte welkom !  

 

Meer informatie:  

www.heiligewillibrorddeurne.nl 

www.pgdeurne.nl 

 

Tenzij anders vermeld, vragen 

wij voor de meeste activiteiten 

een vrijwillige bijdrage met als 

richtbedrag: € 5,= per persoon.  

Dit is inclusief koffie en thee. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zaterdag 14 september, 

16.00, Nationale Orgeldag; leden 

Orgelpracticum o.l.v. Bert Augustus 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 15 september, 

16.00, Popkoor sKoor  

Mystiek voor  

het dagelijks 

bestaan                   
Lezing door Marga de Haas 

zondag 22 september 

14.30-16.30, Reddingiushuis, 

Helmondseweg 15, Deurne 
 

Wat heeft mystiek mij te zeggen 
in mijn gewone leven van alle-
dag? Evelyn Underhill (1875-
1941) schreef over dit onderwerp 
het boekje ‘Het spirituele leven’.  
Underhill daagt de lezer uit om 
z’n leven in het juiste perspectief 
te zien: niet als op zichzelf 
staand, maar als onderdeel van 
het grote geheel van het werk 
van God aan zijn schepping. Ze 
moedigt de lezer aan stappen te 
zetten op de geestelijke weg.  
Marga de Haas is theoloog en 
redactielid van “Open Deur”.  
 

 
 

Niet zonder jou 
Film 

Maand van de dementie 

zondag 29 september 

20.00-21.30, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Van zeer dichtbij toont de docu-

mentaire het laatste jaar dat 

kunstschilder Ger en fotografe 

Hermine met elkaar doorbren-

gen, na een huwelijk van 65 jaar. 

Door Ger’s doofheid en Hermi-

ne’s dementie stapelen misver-

standen zich op en neemt hun 

vertwijfeling toe. “Niet zonder jou” 

is een ode aan de liefde en aan 

de kracht van kunst. 

 

Concertcyclus Protestantse Kerk 

Deurne, zondag 29 september, 

16.00, Norbert Bartelsman, 

klavecimbel 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 20 oktober, 16.00,  

Annelies Boons, zang en Lieke Op 

’t Roodt, accordeon; in samenwer-

king met Conservatorium Tilburg 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, vrijdag 25 oktober, 21.15,  

Canto Ostinato bij kaarslicht met 

twee orgels en vleugel. 
 

 
 

They shall  

not grow old 
Film 

zondag 27 oktober 

20.00-21.40, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Wij vieren 75 jaar bevrijding van 
de Tweede Wereldoorlog. Op 11 
november 1918 kwam een eind 
aan de Eerste Wereldoorlog. De 
beelden uit die tijd zijn zwart-wit 
en zonder geluid. Door ze in te 
kleuren en van geluiden te voor-
zien komen ze tot leven. De film 
is zowel een herdenking als een 
eerbetoon aan een generatie die 
door een wereldoorlog voor altijd 
veranderde. Daarmee past deze 
ook goed bij de herdenking van 
Wereldoorlog II. 
 

 



Taizé-viering 
Oecumenische viering 

zondag 10 november 

19.00, inzingen vanaf 18.30 

Protestantse Kerk, 

Helmondseweg 5, Deurne 

mmv de Protestantse Cantorij 
 

Zang, teksten, gebeden, muziek 
en stiltes bepalen de meditatieve 
sfeer die typisch is voor Taizé. 
Uiteraard hoort daar ook veel 
kaarslicht bij. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee in het 
Reddingiushuis. 
 

 
 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 17 november, 

16.00 uur, Michael van Dijk, gitaar 

 

Kerstconcert St. Willibrorduskerk 

Deurne zaterdag 8 december, 

20.00, Walsbergse Zangvereniging 
 

De achterkant 

van Nederland 
 

Lezing door Pieter Tops  

woensdag 13 november 

20.00, Protestantse kerk, H.J. 

IJpenberglaan 31, Elsendorp 
 

Nederland heeft een achterkant, 
die crimineel van aard is en die 
zich, ingebed in het dagelijkse 
leven van veel ‘gewone’ mensen, 
buiten de greep en het zicht van 
de overheid ontwikkelt. Over de-
ze ondermijnende criminaliteit 
schreven Pieter Tops en Jan 
Tromp het boek ‘De achterkant 
van Nederland’ (2017). 

 

 

Zie mij doen 
Film 

zondag 24 november 

20.00-21.25, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Mensen met een verstandelijke 
beperking worden helaas nog al-
tijd meewarig aangekeken. Maar 
zij hebben net als iedereen ge-
voelens en humeuren die kunnen 
botsen. Ze hebben hun eigen 
gedachten, verlangens en me-
ningen; een eigen leven. Terwijl 
zij in deze documentaire hun ge-
voelens ontrafelen, leren ze ons 
over de wereld en vooral: over 

onszelf.  

 
 

Wereldlichtjesdag 
Herdenking overleden 

kinderen 

zondag 8 december  

19.00, St. Willibrorduskerk, 

Markt 9, Deurne 
 

Wereldwijd worden op de tweede 
zondag van december lichtjes 
aangestoken voor overleden 
kinderen. Wij sluiten aan bij die 
zinvolle traditie. Zo willen we de 
wereld even letterlijk wat lichter 
maken voor mensen die een kind 
verloren hebben. 
 

 
 

Kerst-Vredesconcert door Fanfare 

Bereden Wapens in het kader van 

75 jaar bevrijding. 

Concertcyclus St Willibrorduskerk 

Deurne, vrijdag 20 december, 20.00 

Hiervoor worden uitdrukkelijk ook 

alle veteranen uitgenodigd. 
 

 

Kerstconcert St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 22 december, 

15.00, Deurnes Gemengd Koor 

2019 2020 
Wijzigingen voorbehouden. In 

januari verschijnt een update. 
 

Ontmoetings-

maaltijd Samen eten 

vrijdag 10 januari 

18.00-20.00, Reddingiushuis, 

Helmondseweg 15, Deurne 

Reserveren noodzakelijk; 

kosten: € 12,50 pp 
 

Samen eten verbindt. Van harte 

uitgenodigd om aan te schuiven! 
 

 

 

Lazzaro felice 
Film 

zondag 12 januari 

20.00-22.10, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Het dorpje Inviolata (Italiaans 
voor 'onaangetast') doet haar 
naam eer aan. In de kleine ge-
meenschap van tabaksboeren 
ontvouwt het leven zich zoals het 
dat eeuwen geleden deed. De 
dorpelingen, die worden uitge-
buit, misbruiken op hun beurt de 
eindeloze goedheid van de jonge 
Lazzaro – hij is de onschuld zel-
ve. Vanaf het moment dat hij en 
Tancredi bevriend raken, gaat 
alles mis. Na een dramatisch 
incident worden de dorpelingen 
hardhandig de moderne wereld 
ingesleurd.  
 

 
 

Concertcyclus St Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 19 januari, 16.00 in 

samenwerking met Conservatorium 

Tilburg 



Oecumenische 

viering 
 

Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen 
zondag 19 januari 
19.00 uur, Protestantse kerk, 
Helmondseweg 5, Deurne 
 

Het buitengewone staat centraal 
tijdens de Week van Gebed voor 
de eenheid. Geïnspireerd door 
de buitengewone vriendelijkheid 
die in Handelingen 28 naar voren 
komt, daagt de Week van Gebed 
ons uit om te streven naar meer 
dan het gewone. Na afloop is er 
gelegenheid tot ontmoeting bij 
koffie of thee in het Reddingius-
huis, Helmondseweg 15, Deurne.  
 

 
 

Muziek in  

de liturgie  

Lezing door Ad Voesten 

woensdag 29 januari 

20.00, Protestantse kerk, 

Veerstraat 24, Boxmeer 
 

Liturgie en kerkmuziek zijn altijd 
in beweging. Ze zetten ons aan 
om na te denken over ons eigen 
functioneren in de samenleving. 
Muziek is een ultiem middel om 
ons te laten communiceren met 
elkaar, om mensen te verbinden. 
De muzikale geschiedenis van 
vele generaties die ons zijn voor-
gegaan kan ons daarbij helpen 
en ons ook een spiegel voorhou-
den. Ad Voesten is als kerk-
musicus o.a. werkzaam als can-
tor en dirigent in Boxmeer. Hij 
raakt niet uitgepraat over muziek 
in de liturgie. 
 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 16 februari, 16.00 

in samenwerking met 

Conservatorium Tilburg 

 

God only knows 
Film 

zondag 1 maart 

20.00-21.30, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Nadat de depressieve Thomas 
(57) op Witte Donderdag in een 
vlaag van wanhoop in een gracht 
is gesprongen, schiet zijn grote 
zus Doris onmiddellijk te hulp om 
de crisissituatie te verlichten. Als 
zij even niet bezig is met het 
organiseren van hulp aan vluch-
telingen, staat zij permanent 
klaar voor haar broer. Maar hun 
jongere zus Hannah, die goed 
aan de weg timmert als fotograaf, 
denkt dat het voor iedereen beter 
zou zijn als Thomas professio-
nele hulp zou accepteren. De 
interactie tussen Doris, Thomas 
en Hannah is venijnig en 
hartverwarmend, pijnlijk en grap-
pig tegelijk. Onder dit alles slui-
mert hun christelijke opvoeding, 
met waarden als opoffering, 
naastenliefde, lijden en schuld, 
die in de passietijd onvermijdelijk 
de kop opsteken. 
 

 
 

Taizé-viering 
Oecumenische viering 
Zondag 8 maart 
19.00; inzingen vanaf 18.30, 
St. Willibrorduskerk, Markt 9, 
Deurne. m.m.v. de 
Protestantse Cantorij 
 

Zang, teksten, gebeden, 
kaarslicht, muziek en stiltes 
bepalen de meditatieve sfeer die 
typisch is voor Taizé. Na afloop is 
er gelegenheid el-kaar te 
ontmoeten bij een koffie of thee 
in de kerk. 
 
Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 15 maart, 16.00 

Vastenactie-

maaltijd Samen eten 

vrijdag 20 maart 

18.00-20.00, Reddingiushuis, 

Helmondseweg 15, Deurne 

Reserveren noodzakelijk; 

kosten: € 12,50 pp 
 

Tijdens een smakelijke, vegetari-

sche maaltijd wordt het doel van 

de Vastenactie gepresenteerd. 
 

 
 

Esther  

Vertelvoorstelling 

door Pauline Seebregts 

woensdag 18 maart 

20.00, Het Zonnelied, Kiosk 6, 

Venray 
 

‘Esther’ is het enige bijbelboek 
waarin de naam van God niet 
voorkomt. Als God in dit verhaal 
aan het werk is dan is het in 
verborgene. En dat is precies wat 
de naam Esther betekent: ‘Ik ben 
verborgen’. Wie was ze als ze 
verborgen bleef? En wie zou ze 
zijn als ze tevoorschijn kwam? 
Verhalenvertelster Pauline See-
bregts vraagt zich af: raken deze 
vragen niet ook aan de wereld 
van vandaag? Wie zijn wij als we 
ons durven bekennen op het 
scherpst van de snede? Mis-
schien vraagt deze turbulente tijd 
juist om mensen die bereid en in 
staat zijn om hun hart te openen 
en hun licht durven tonen. Ook 
als er iets van afhangt. 
 

 



Camino,  
een feature-length selfie 
Film 

zondag 22 maart  

20.00-21.25, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

"Alles in me zei me dat ik het 
moest doen." Martin de Vries be-
sluit om zonder noemenswaar-
dige voorbereiding de Camino te 
gaan lopen, de beroemde pel-
grimstocht naar Santiago de 
Compostella: van Le Puy-en-
Velay in midden-Frankrijk naar 
Noordwest-Spanje. Tijdens het 
lopen filmt hij zichzelf, zijn voe-
ten, zijn schaduw, het pad, de 
velden en de bossen en probeert 
te achterhalen waarom hij dit 
avontuur is aangegaan. Een on-
opgesmukt zelfportret in twee 
miljoen stappen. 
 

 
 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 5 april, Johannes 

Passion 

 

Ik ben omdat  

wij zijn 
Bezinnende oecumenische 

viering in de Goede Week 

maandag 6 april  

19.00, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 

Meditatieve viering rond de 

hongerdoek “Ik ben omdat wij 

zijn”, die is geschilderd door de in 

1966 in Nigeria geboren kunste-

naar Chidi Kwubiri. 
 

 

De zeven 

kruiswoorden 
Muzikale meditatie  

in de Goede Week 

dinsdag 7 april 

20.00, St. Willibrorduskerk, 

Markt 9, Deurne 
 

Bert Augustus speelt de orgel-

versie van Joseph Haydn’s 

Sieben letzte Wörte”. Bij elk 

kruiswoord spreekt pastoor Paul 

Janssen een bezinnende ge-

dachte uit. 

 
 

Anna’s war 
Film 

zondag 10 mei  

20.00-21.15, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Het waargebeurde verhaal van 
de zesjarige Anna, die in 1941 in 
de Oekraïne vanuit haar schuil-
plaats in een door de nazi’s over-
genomen gebouw de oorlog aan 
zich voorbij ziet trekken. De 
waakhond op het erf maakt haar 
tot gevangene; het  gevaar ont-
dekt te worden ligt voortdurend 
op de loer. De film is een ode aan 
de veerkracht en vindingrijkheid 
van een kind en past bij de her-
denking van 75 jaar bevrijding. 
 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 

Deurne, zondag 17 mei, 16.00 uur 

 

If Beale Street 

Could Talk      
Film 

zondag 24 mei 2019 

20.00-22.00, Parochiecentrum, 

Visser 2, Deurne 
 

Een intiem en ontroerend portret 
over de onvoorwaardelijke liefde 
tussen Tish en Fonny. Na een ja-
renlange vriendschap durven zij 
op 19 en 20 jarige leeftijd toe te 
geven aan hun liefde voor elkaar 
en dromen zij van een toekomst 
samen. Alles loopt voorspoedig, 
totdat Fonny valselijk wordt be-
schuldigd van een verkrachting 
en hij in de gevangenis belandt. 
Tish ontdekt dat ze zwanger is. 
Ze doet er alles aan om de on-
schuld van Fonny te bewijzen. Zij 
houdt ondanks alles hoop en ver-
trouwt op de liefde tussen haar 
en Fonny. 
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