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Spiegel-Beeld, 
kijken door de ogen 

van onze collega’s



Een aantal keer per jaar organiseren wij in de Oosterkerk een Keuze 
Kerk. Het programma van deze ochtend starten we gezamenlijk. Daarna 
gaat iedereen naar een programma onderdeel naar keuze. We sluiten 
het programma af met een ontmoeting met een hapje en een drankje. 
Tijdens de Keuze Kerkdienst bieden wij verschillende activiteiten aan.  
Op deze manier kan je als kerkbezoeker je eigen kerkdienst samenstellen. 
Dit kan een traditionele kerkdienst zijn, maar ook een hele andere. De 
keuze is aan jou. Het jaarthema gaat over naar jezelf en andere kijken door 
steeds een andere bril. Wat leert je dat over jezelf en anderen?

Ben jij van 9 tot 5 een ander mens? Ben jij je werk?  
Zijn jouw collega’s je naasten? Draagt jouw werk bij aan 
een betere wereld? Ben je trots op het gedrag van jouw 
organisatie?..

Kijken naar jezelf en anderen door afwisselend een ‘kerk- en werkbril’ 
kan een verrassend en wellicht confronterend beeld opleveren. Tijdens 
deze keuze kerk dienst zoeken we naar antwoorden op bovenstaande 
vragen. Aan het eind van de ochtend hopen we een idee te hebben van 
hoe we de werkwereld en kerkwereld zoveel mogelijk kunnen verenigen 
en de wereld één gezicht - een completer ‘ik’ - kunnen laten zien

We reiken daar divers activiteiten aan. 
• Kerkdienst door Marten Knevel 

Thema: Werken? Van vloek naar zegen! 
• Workshop door Rieke Schouten en Martin Rus 

Thema: Werk - Waar ligt je loyaliteit? Aan de hand van 
filmfragmenten uit prijswinnende documentaire ‘Crossing the line’ 
over eerst succesvolle mannen die een verkeerde afslag nemen 
- Kijken, luisteren, nadenken en in gesprek gaan over werk en 
integriteit.

• Workshop door Christel Hebly 
Thema: Werken? Dat doe je samen! Een interactieve workshop 
op basis van Bijbelse en wetenschappelijke inzichten waarin het 
gaat over de betekenis van de ander voor jou en van jou voor de 
ander (collega?) 

• Delen werkervaringen tijdens een wandeling in kleine groep
• Kinderdienst: het thema ‘samenwerken’ verbeelden door toneel, 

film of een spel

Muzikale begeleiding: Oosterkerkband met o.a. muziek van Dolly 
Parton en Mick Jagger.

Afsluiting: inzichten delen met een hapje en een drankje
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