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Alles van waarde  
is weerloos.
– Lucebert (1974) –
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Niemand wil graag kwetsbaar zijn, maar soms overkomt het je. Iemand 
in je omgeving komt te overlijden. Je kind wordt gepest of je verliest je 
baan. Je relatie loopt ten einde. Vanwege dreiging word je gedwongen om 
huis en haard te verlaten. Of je moet je zelfstandigheid opgeven vanwege 
ziekte of ouderdom. In al die gevallen is het al moeilijk genoeg om je eigen 
kwetsbaarheid onder ogen te zien. Laat staan dat je het deelt met anderen.

Toch helpt het vaak wel om te laten zien dat je kwetsbaar bent. Het zorgt ervoor dat anderen 
je makkelijker kunnen benaderen. Ze durven dichterbij te komen, een arm om je heen te slaan 
of gewoon even naast je te staan. Misschien wel omdat kwetsbaarheid uitdaagt tot handelen. 
Soms zelfs tot krachtig handelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Kwetsbaarheid 
is niet alleen maar moeilijk. Of zielig. Het kan ook een glimlach zijn door iemands tranen 
heen. Een wankel dier of de ontluikende natuur. Nieuw leven of een nieuwe liefde.

Beseffen hoe breekbaar onze wereld is, hoe fragiel ons leven, hoe wankel onze vrijheid en hoe 
gevoelig ons klimaat, maakt dat we veel dieper met elkaar en onze omgeving verbonden zijn 
dan we denken. Niet iedereen is bij machte om voor zichzelf op te komen. Het leven is broos. 
Laten we het koesteren en omarmen. 

Als je de verhalen in de bijbel leest, valt op dat er buitengewoon veel aandacht is voor kwets-
baarheid. God kijkt om naar zwakkeren, zieken, ouderen, buitenbeentjes en kinderen. En 
draait het dan ook nog eens om: mensen die kwetsbaar zijn, worden juist in hun kracht gezet. 

In dit boekje staan genoeg mooie aanleidingen om zelf oog te hebben voor alles wat 
kwetsbaar is. Om elkaar te ontmoeten rondom verhalen, muziek of films. En om elkaar te 
verbazen en te inspireren. Iedereen is meer dan welkom om aan een of meerdere activiteiten 
mee te doen.

Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier, Margo Mulder en 
Wytske Timmerman - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest.
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10
Festival 
of Lessons 
& Carols

17
Kerstconcert

4
Meister 
Eckhart*

15
Pasen 
toen en nu*

18
Martijn
Kogelenberg
zingt

22
Naar innerlijke 
stilte*

7
Gebrek aan 
religieuze 
dialoog 

16
Film: 
Perfetti 
Sconosciuti

19
Pre marriage 
course* 

21
Alles is 
vibratie/klank

24
OKe in 
gesprek  
met u

30
Petrus
(Peerke)
Donders

4
De spirituali-
teit van Bachs 
Matthäus-
Passion

13
Ecologische 
bekering

18
De spiritualiteit 
van Vincent 
van Gogh

20
Film: 
Daniel Blake

8
Scheppings-
mythen en 
klank

15
Vrouwen van 
Rembrandt

22
Heilige  
Popmuziek

1
Voltooid leven

17/18
Reis naar 
Patmos*

22
Film: After  
the storm

22
Twee dames 
in bad
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KALENDER
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5
Film: 
Kollektivet

5
Orgel- 
concerten 
Groene Kerk*

7/8
Koffie- 
ochtenden

12/13
Vrouwen  
in gesprek*

12
Meditatie van-
uit christelijke 
traditie* 

17
Zingen met 
hart en ziel

4
Het wonder 
van Fatima

9/10
Literatuur  
en religie*

10
Schuldhulp-
preventie

15
Valt er met de 
dood te leven?

24
Leven  
tussen Goed  
& Kwaad*

25
Cursus  
Levenskunst*

17 
Hier sta ik

18
Bijbel en 
geweld

24
Orgelconcert 
Regenboog-
kerk

24 
Beeldhouwer 
Anjet van 
Linge

25
Het boek 
Openbaring*

27
Bibliodrama*
 

29
Stenen  
hebben  
hun verhaal

29 
Allerzielen 
concert

31
Bibliodans*

16
Adam (mens), 
waar ben 
je? 

19
Persoonlijke 
ontmoetingen 
onderweg

21
Film: 
La fille 
inconnue

22 
Straat- 
pastoraat 

23
Ontstaan  
van de bijbel*
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V

* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Alleen de startdatum is genoemd.

Dit activiteitenprogramma is  
net als OKe een uitgave van de 
Raad van Kerken Oegstgeest. 
Voor actuele informatie over de 
activiteiten verwijzen we graag 
naar OKe.

5
Herdenkings-
bijeenkomst

8
Ontmoeting 
met vrouwen

9
Oefenen in 
verlangen*
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Start 7/8 sep  |  10:00 uur
Koffieochtenden
Met elkaar praten onder het genot 
van een kopje koffie over gewone 
dingen, maar ook over levensvragen. 
Soms wordt er iemand uitgenodigd 
om te spreken over een onderwerp. 
Ook de aanwezigen zelf krijgen de 
gelegenheid over een bijzonder 
onderwerp iets te vertellen. Bij deze 
ochtenden staat ontmoeting voorop. 
Iedereen is welkom.

Willibrords Erf
data  |  iedere 1e donderdag  
van de maand  
opgave vervoer  |  Jaap en Fietje 
Bleichrodt (06-20003082)

Regenboogkerk
data  |  iedere 2e vrijdag van de maand
opgave vervoer  |  mevr. J.C. 
Cuilenburg-Pasma (071-5170435), 
mevr. E.W. Kogel-van der Wal  
(071-5155226)

Start 12/13 sep  |  9:15-11:30 uur
Vrouwen in gesprek
Met andere vrouwen geloof en twijfel, 
vreugde en moeite delen. Samen 
eenmaal per maand onderzoeken wat 
het christelijk geloof kan betekenen 
en je daardoor laten raken. Je soms 
kwetsbaar durven opstellen en elkaar 
steunen en inspireren in het leven van 
alledag. Er zijn 3 groepen. 

De dinsdaggroep gaat het boekje ‘Hoe 
kostbaar is een kwetsbaar mens’ van 
Okke Jager bespreken. Artikelen die hij 
schreef in de laatste fase van zijn leven. 
Met veel moed heeft hij het naderen 
van de dood onder ogen gezien. Maar 
zijn onzekerheid en twijfel verzweeg 
hij niet.  Woensdaggroep I gaat in 
gesprek over het boekje ‘Zinvol leven’ 
van Stefan Paas & Siebrand Wierda. 
Dit gaat over het bijbelboek Prediker. 
Over vragen als: Wat geeft het leven 
zin? Waar genieten we van en waar 
gaan we voor? De deelneemsters van 
woensdaggroep II delen samen door 
gebed, bijbel lezen en gesprek hoe ze 
als christenvrouwen kunnen groeien in 
geloof.

SEPTEMBER
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5 sep  |  19:30 uur
FILM 
Kollektivet 
Erik en Anne leiden een gelukkig leven 
met hun dochter Freja. Wanneer ze 
een oude villa erven, besluiten ze met 
vrienden een woongroep te beginnen. 
Regisseur Vinterberg maakte het 
zelf mee en ontdekte hoe kwetsbaar 
mensen zijn wanneer ze besluiten alles 
met elkaar te delen. Hoe ga je om 
met verlangen en jaloezie en welke rol 
speelt je verleden? Een meeslepend 
verhaal van ‘wel willen’ maar ‘niet 
altijd kunnen’. 

Dorpscentrum
zaal open  |  18:45 uur
kosten  |  € 6,- p.p. - info  |  Ronald  
da Costa (r.dacosta@ziggo.nl)

Start 5 sept  |  20:15 uur
Orgelconcerten 
in de Groene Kerk
Wegdromen bij de klanken van een 
van de twee Metzler orgels of juist 
klaarwakker luisteren naar inspirerende 
orgelmuziek. Een uur genieten in 
het pittoreske kerkgebouw aan de 
Haarlemmerstraatweg. Organisten 
zijn achtereenvolgens Henk Verhoef 
(organist Nieuwe Kerk Amsterdam), 
Hans de Jong (organist Groene Kerk 
Oegstgeest) en Leo van Doeselaar 
(organist Pieterskerk Leiden).

Groene kerk
data  |  5, 12 en 19 september 
info  |  Hans de Jong (06-10556962)

SEPTEMBER
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Vervolgens verkennen we zingend aan 
de hand van een thema verschillende 
muzikale stromingen en tradities. 
Samen zingen schept een band! 
We gaan mooie en minder bekende 
liederen zingen uit het nieuwe 
liedboek en vermoedelijk Engelse 
hymns.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
opgave en info  |  Gerrie Kooijman-van 
Andel (06-18392604)

17 sep  |  15:30-16:30 uur
Hier sta ik; dansen en vechten 
met Maarten Luther
In het kader van 500 jaar reformatie 
speelt theatermaker Kees van der 
Zwaard een voorstelling over de 
centrale thema’s uit het leven en 
denken van Maarten Luther. Het is 
een monoloog over vriendschap en 
verraad, God en het geweten, de 
duivel en de vrije wil – voortgedreven 
door het verlangen naar wat ooit 
genade werd genoemd.

Maarten krijgt een brief van zijn 
jeugdvriend Olaf. 

In de brief doet Olaf een verzoek 
aan Maarten om tijdens zijn 
begrafenisplechtigheid te spreken. 
“Je zult wel verbaasd zijn dat ik je 
dit vraag, maar jij bent de enige, die 
ik ken, die nog iets met God heeft. 
Of hoor je niet meer bij die club?” 
De herinnering aan zijn verloren 
vriendschap met Olaf brengt Maarten 
op het punt dat hij zich moet 
uitspreken: “Waar sta ik?”

Regenboogkerk
kerk open  |  15:00 uur
kosten  |  € 5,- per persoon  
(inclusief koffie/drankje na afloop)

18 sep  /  20:00-22:00 uur
Bijbel en geweld
Gewelddadige bijbelverhalen kunnen 
confronterend zijn. Je zou zomaar 
kunnen denken dat er niet veel verschil 
is tussen dat geweld en de agressie 
van radicale gelovigen vandaag de 
dag. Hoe kunnen we omgaan met die 
heftige verhalen? Kunnen we duidelijk 
maken hoe het zit met het geweld in 
de Bijbel? Dr. Sam Janse schreef: “Ja. 
We moeten duidelijk maken hoe het 
geweld in de Bijbel gekomen is en hoe 
het eruit verdwenen is. 
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data  |  in principe op de 2e di/woe 
van de maand
Contact  |  Eke de Gier-van der Jagt 
(071-5171411) 
gierennest.eke@kpnplanet.nl

Start 12 sep  |  20.00-21.00 uur
Meditatie vanuit  
de christelijke traditie 
Sinds januari 2016 heeft Oegstgeest 
een meditatiegroep. Het uitgangspunt 
is de christelijke traditie. Bijbelse 
teksten nemen een belangrijke plaats 
in. De groep staat open voor teksten 
uit andere tradities voor zover die de 
kijk op de eigen traditie verrijken. “We 
zijn allen één, één in God” (Johannes 
17: 20). Verschillende vormen van 
meditatie zijn mogelijk, zoals lectio 
divina, tekst,- beeld,- en loopmeditatie. 

Mediteren in een groep is meer 
dan de som van de meditatie van 
ieder mens afzonderlijk. We ervaren 
een verbondenheid die grenzeloos 
is. De stilte en het stil worden is 
een belangrijk onderdeel van het 
mediteren. 

Dat is de reden dat we in stilte 
binnenkomen en weggaan. We 
proberen door te mediteren in het hier 
en nu te zijn. Na afloop is gelegenheid 
met degene die de meditatie heeft 
geleid ervaringen te delen of haar 
persoonlijk te spreken. 

Regenboogkerk
data  |  12 sep, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 
9 jan, 13 feb, 13 mrt, 10 apr, 15 mei, 
12 juni, 10 juli, 14 aug
opgave  |  Hannah van Seters 
(06-16793439) 
hannahvanseters@hotmail.com of 
Gerrie Kooijman (06-18392604)

17 sep  |  15.00 -17.00 uur
Zingen met hart en ziel
In deze workshop o.l.v. Hanna Rijken 
staan zingen en spiritualiteit centraal. 
Deze twee zijn nauw met elkaar 
verbonden. Spiritualiteit is afgeleid 
van het Latijnse ‘spiritus’ en is terug 
te voeren op het Hebreeuwse woord 
‘ruach’, dat geest en ook adem 
betekent. Adem is de basis van het 
zingen. We beginnen dan ook vanuit 
het ademen.
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Start 25 sep  |  20:00 uur
Hoe raadselachtig is het 
Bijbelboek Openbaring?
In mei 2018 (Pinksteren) vindt er een 
reis plaats naar het eiland Patmos 
waar Johannes de Openbaring 
ontving. Zie verderop in dit boekje. 
Voorafgaand daaraan lezen we een 
aantal avonden in dat raadselachtige 
boek Openbaring. We proberen 
ons te verplaatsen in Johannes, die 
als een senior pastor over zee naar 
de kust van Klein Azië keek. Daar 
woonden zijn gemeenteleden die 
het zwaar hadden. Johannes, zelf 
gevangengezet op Patmos, probeerde 
met hen mee te leven. En toen kreeg 
hij zijn visioenen… De eeuwen door 
is geprobeerd om de raadselachtige 
teksten over die visioenen te begrijpen. 
Hoe zouden wij dat doen in onze tijd? 

Dorpscentrum
data  |  25 sep, 30 okt, 27 nov, 15 jan 
en 5 feb
inleider  |  ds. Aart Verburg.
opgave  |  ds. Aart Verburg  
(071-5152053 of 06-13385961) 
aartverburg@me.com

Start 27 sep  |  20:00-22:15 uur 
Bibliodrama 
Wat zet een bijbelverhaal bij jou in 
beweging, en waar raakt het leven van 
bijbelfiguren uit die verhalen jou in je 
leven van nu? Ontdek het door zelf in 
het verhaal te stappen en contact te 
maken met wat je voelt in jouw rol en 
met jouw vraag aan het verhaal. Wat 
roept deze rol bij jou op en hoe vul jij 
hem in? En wat gebeurt er als je samen 
met anderen die rollen gaat spelen?

We hebben inmiddels een mooie 
ervaring opgebouwd met deze manier 
van bijbel lezen. Nieuwe leden zijn 
welkom, ook als ze nog geen of weinig 
ervaring hebben. De begeleiders, 
Mariëlle Roosen en ds. Aart Verburg, 
willen nieuwe deelnemers graag in een 
persoonlijk gesprek ‘inpraten’ om te 
kijken of het iets voor hen is.

Regenboogkerk 
Bibliodrama startgroep 
info  |  Mariëlle Roosen (06-40368238) 
of marielleroosen08@gmail.com 
data  |  27 sep, 29 nov, 7 feb en 11 apr 
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En hoe het daarna terechtgekomen is 
in het christendom en hoe het daar 
voor een deel weer uit verdwenen is 
en voor het resterende deel nog verder 
uit verdwijnen moet.”

Dorpscentrum
info  |  ds. Aart Verburg (06-13385961)
inleider  |  Dr. Sam Janse
Georganiseerd door de Raad van 
Kerken Oegstgeest i.s.m. de PGO

24 sep  |  16.00 uur
Orgelconcert in de 
Regenboogkerk
Organist Cor de Jong speelt 
orgelwerken uit het jaar 1917. 
Prachtige muziek van Hendrik 
Andriessen, Arne Eggen, Arthur 
Honegger, Charles Villiers Stanford  
en Camille Saint-Saens.

Regenboogkerk
info  |  Cor de Jong

24 sep  |  17:00-19:30 uur
Beeldhouwer Anjet van Linge
Anjet van Linge is een beeldhouwer 
die zich in haar werk laat leiden door 
levensvragen die haar bezig houden. 
Het liefst werkt ze ‘en taille directe’, 
direct in de steen zonder vooropgezet 
plan. Daardoor ontdekt ze wat er 
langzaamaan ontstaat. Op deze 
middag gaat ze met ons in gesprek 
over haar werk en leven, en zal zij ook 
kleiner werk laten zien. We sluiten de 
bijeenkomst af met een eenvoudige 
maaltijd door vrijwilligers bereid. 
Daarom is het van belang dat u zich 
tijdig opgeeft.
 
Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 7,50 p.p. 
opgave  |  Marjan Driessen
(071-5131422) 
marjandriessen1949@gmail.com
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10 okt  |  20:00-22:00 uur
Kunnen we samenwerken  
om schuldhulpverlening  
voor te zijn?
Die vraag zal Jan Siebols, voorheen 
directeur van de Gemeentelijke 
kredietbank van Amsterdam, ons 
voorleggen op deze avond. Hij 
werd gevraagd om een project op 
te zetten om te voorkomen dat 
mensen bij zijn instelling te recht 
komen. Dat werd het project: Vroeg 
eropaf. Dit project is zeer succesvol 
want door de vroege signalering 
van schulden is in Amsterdam het 
aantal huisontruimingen afgenomen 
met 41%. In Oegstgeest zijn 
schulden vaak verborgen, maar 
niet minder ingrijpend. Ook hier 
is SchuldHulpMaatje actief. Maar 
voorkomen is beter dan genezen. 
Jan Siebols zal hierover vertellen en 
ons uitdagen met de vraag: Wat kan 
je als bedrijf, overheid, organisatie, 
kerk, burger (anders) doen om vroege 
signalering te bevorderen? 
 
Dorpscentrum, Kapelzaal
info  |  ds. Iris van der Heul (06-
19194804) irisvanderheul@gmail.com
inleider  |  Jan Siebols

15 okt  |  15:00-17:00 uur
Valt er met de dood te leven?
Dr. Arie C. Kooijman, theoloog en 
geestelijk verzorger, spreekt over de 
plaats van de dood in het menselijk 
bestaan. Het leven is ondenkbaar 
zonder de dood. De dood maakt 
ons leven eindig en vergankelijk, en 
daardoor juist betekenisvol. Leven 
krijgt pas betekenis door de dood. 
Het gaat in eerste instantie over onze 
persoonlijke ervaringen met de dood, 
die soms ontroerend, maar regelmatig 
ook hartverscheurend kunnen zijn. 
Hoe gaan wij om met de dood in 
het algemeen, en met onze eigen 
onvermijdelijke dood in het bijzonder? 
Hoe ziet de dood er anno 2017 uit? Is 
er zoiets als een goede dood?

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  dr. A. C. Kooijman  
(06-44667031) of Gerrie Kooijman-van 
Andel (06-18392604)

OKTOBER
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4 okt  |  20:00 uur
Het wonder van Fatima
Honderd jaar gelden gebeurde in de 
weide aan de rand van het dorpje 
Fatima in Portugal iets bijzonders. 
Daar werden drie kinderen, Lucia, 
Fransisco en Jacinta opgeschrikt 
door een verschijning. Het was een 
engel die verdere verschijningen 
aankondigde. Over dit spannende, 
ongelofelijk verhaal gaat de lezing van 
vanavond. Het heeft een grote impact 
en wereldwijde gevolgen. 

Pastorie H. Willibrord kerk
(loop voorbij de ingang van de kerk 
door naar de pastorie)
info  |  Dik Kompier, pastorie@
willibrordoegstgeest.nl

Start 9 okt  |  20:00-22:00 uur  
en 10 okt  |  14:30-16:30 uur
Literatuur en Religie 
Onder leiding van Marjan Driessen 
bespreken we boeken waarin religie of 
levensvragen een rol spelen. In oktober 
staat het boek van Stefan Hertmans 
‘De Bekeerlinge’ op de agenda. De 
andere boeken worden later, na 
overleg, bekend gemaakt. Deelname 
alleen voor de hele serie. Vooral op 
de dinsdagmiddagen zijn nieuwe 
deelnemers welkom.

Dorpscentrum
data  |  maandaggroep 9 okt, 6 nov, 
15 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 apr
dinsdaggroep 10 okt, 7 nov, 
16 jan, 13 feb, 13 mrt, 17 apr  
kosten  |  richtbedrag € 5,- per keer 
incl. koffie/thee
opgave  |  Marjan Driessen
(071-5131422) 
marjandriessen1949@gmail.com
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OKTOBER

29 okt  |  15:00-16:30 uur 
Inspiratie op Zondag:  
Stenen hebben hun verhaal
In de bijbel spelen in diverse verhalen 
stenen een rol. Stenen worden 
uitgebreid beschreven en van een 
symbolische betekenis voorzien. 
Stenen zijn hard en blijven relatief 
onveranderd in de tijd. Dat lijkt het 
tegenovergestelde van het geestelijke 
aspect van het leven, dat bewegelijk 
en spontaan is. Wat vertellen de 
edelstenen op de borstplaat van de 
Joodse priesters? Is er een relatie met 
de Steen der Wijzen? Wat hebben 
stenen ons te vertellen? Het wordt een 
bijeenkomst met een kort verhaal en 
ervaring met ‘onze eigen steen’. 

Dorpscentrum
inleider  |  Katrijne Bezemer,
theoloog en historicus 
kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
info  |  Gerrie Kooijman 
(06-18392604)

29 okt  |  16:30 uur
Allerzielen-concert
Met de prachtige muziek van Elgar, 
Harris en Thompson zingt Cappella 
pro Cantibus over de kwetsbaarheid 
van de mens en over het eeuwige licht 
dat ons uiteindelijk wacht.

Groene Kerk
Contact  |  Heleen Reterink (voorzitter), 
via www.cappellaprocantibus.nl 
kosten  |  gratis, collecte bij uitgang

Start 24 okt  | 20:00-22:00 uur
Leven tussen Goed & Kwaad
Zolang er een God wordt 
verondersteld, zolang komt de vraag 
al op: Hoe komt al dat kwaad in de 
wereld? Atheïsten stellen deze vraag, 
maar ook gelovigen ervaren soms een 
gevoel van zinloosheid dat knaagt 
aan het vertrouwen op God. Hierover 
willen we graag in gesprek gaan. We 
zullen niet tot antwoorden komen 
op deze aloude vraag, maar wel 
bespreken hoe en waarom we kiezen 
voor een goed leven en wat dat zou 
kunnen inhouden. Praten in een veilige 
omgeving over geloof kan helpen 
je eigen geloof beter te formuleren 
en kan je inspireren. We hopen op 
jouw inbreng en jouw ervaringen voor 
dit geloofsgesprek. Als je je al wilt 
verdiepen, dan raden we aan het boek 
'Leven tussen Goed en Kwaad' te lezen 
van Simon Dingemanse.

Regenboogkerk
data  |  24 en 31 okt 
opgave  |  ds. Iris van der Heul (06-
19194804) irisvanderheul@gmail.com
inleiders  |  ds. Iris van der Heul en 
Martine Delver

Start 25 okt  |  20:00-22:00 uur
Cursus Levenskunst
We houden ons bezig met vragen 
als: Wat zijn je dromen? Wat maakt 
gelukkig? Wat zet je in beweging? 
Verschillende werkvormen helpen je 
om je te verbinden met je dromen 
en met anderen. En om nieuwe 
stappen te zetten in je leven. We 
putten uit sociale wetenschappen 
en uit christelijke spiritualiteit. En 
maken onder meer gebruik van de 
inzichten van Sonja Lyubomirsky 
zoals beschreven in het boek ‘De 
maakbaarheid van het geluk’. Er is 
ruimte om te bepalen wat voor jou van 
waarde is. 

Basisschool De Lichtwijzer, 
Van Houdringenlaan 2a
data  |  25 okt, 1 nov en 8 nov
kosten  |  € 15,- per persoon
info  |  www.oefeneninlevenskunst.nl
opgave  |  Marijke Chaudron, 
m.c.chaudron@gmail.com of Roeland 
Hanemaaijer, Rhanemaaijer@zonnet.nl 
 
N.B.: deze cursus zal in mei ook op 
een locatie in Leiden worden gegeven.
Contact  |  Joke Boshuizen, joke.
boshuizen@gmail.com of Annemarie 
Barnhoorn, annemariebarnhoorn@
live.nl 
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8 nov  |  9.00-11:30 uur
Ontmoeting met vrouwen
We hebben Marina de Velde 
uitgenodigd om een toespraak te 
houden met als titel: Wie is mijn 
naaste? Over het omgaan met 
andere culturen en denkwijzen. 
Wat zou jij doen als je geliefden in 
gevaar verkeren? Als je in je vrijheid 
belemmerd zou worden, of niet mag 
zeggen wat je denkt? Door de eeuwen 
heen zijn er mensen die huis en haard 
achterlaten op zoek naar een beter 
bestaan. Wat nou als ze aan onze 
deur kloppen? Hoe kunnen wij het 
verschil maken? Er zijn geen pasklare 
antwoorden, maar wel voorbeelden 
uit de bijbel! Je bent van harte welkom 
om te komen luisteren en met elkaar 
aan de tafeltjes door te praten over het 
onderwerp. 

Rehobothkerk
contact  |  Bastie Peeman  
(071-5173022) 
kosten  |  gratis – wel collecte voor 
vrijwillige bijdrage

9 nov  |  20:00 uur
Oefenen in verlangen!
Een geloofsgesprek tussen generaties 
is kwetsbaar. Els van Dijk, directeur 
van de Evangelische Hogeschool 
te Amersfoort, heeft een hart voor 
jongeren en wil hen graag diepgaand 
over levens- en geloofsvragen laten 
nadenken. Ze schrijft over deze lezing: 
“Augustinus stelde dat heel het leven 
een oefening in verlangen is. Daarmee 
duidt hij op het verlangen naar God 
zelf. Als ons leven niet in het teken 
staat van het verlangen naar Hem, 
zullen we ook niet groeien in geloof 
en genade. Maar ditzelfde verlangen 
heeft ook te maken met het gestalte 
geven aan het leven op deze aarde 
en het tot stand brengen van de 
verbinding tussen generaties. De 
gezinnen, de school en zeker ook de 
kerkelijke gemeente kunnen belangrijke 
oefenplaatsen van verlangen zijn. 
Daar kunnen volwassenen realiseren 
wat Augustinus ook zegt: wat je in 
anderen wilt ontsteken, moet in jezelf 
branden.”

Duinzigtcollege,
Wijttenbachweg 23
info  |  Markus van der Laan (071-
5175609) m.vd.laan@freeler.nl

Start 31 okt  |  20:00-22:15 uur
Bibliodans
Zoek je een plek waar je op adem kunt 
komen? Heb je zin om je geloof op een 
creatieve manier te verdiepen? Vind je 
het fijn om anderen te ontmoeten om 
te delen wat je beweegt? Bibliodans 
geeft je dat en meer. Een bijbelverhaal 
brengt je in beweging en via beweging 
ontdek je wat het verhaal je wil 
vertellen. 

Bibliodans is een vorm van vrije 
dansexpressie waarbij je lichaam de 
verteller is. Ervaring op het gebied 
van dans is niet nodig. De avond is 
zo opgebouwd dat je ‘als vanzelf’ in 
het dansen wordt meegenomen. De 
bibliodansavonden worden geleid 
door Riëtte Beurmanjer, theologe met 
specialisatie dans. 

Regenboogkerk
data  |  31 okt, 16 jan, 20 mrt en 29 mei
info en opgave  |  Nelleke van der Oord 
(071-5155620) chris.nelleke@ziggo.nl 
kosten  |  € 20,- p.p. voor de reeks

5 nov  |  15:00-16:30 uur
Herdenkingsbijeenkomst
“Bij elk afscheid wordt een herinnering 
geboren”, volgens Salvador Dali. In 
samenwerking met het Dorpscentrum 
vindt een herdenkingsbijeenkomst 
plaats om iedereen in Oegstgeest 
gelegenheid te geven stil te staan bij 
het verlies van een dierbare en dit in 
verbondenheid met elkaar te delen. 
Passende muziek, teksten, gedachten en 
stilte maken deel uit van dit samenzijn. 
Deze middag is uitdrukkelijk ook 
bedoeld voor hen die een moment van 
bezinning en verbondenheid zoeken en 
geen kerkelijke binding hebben. U bent 
allen in de gelegenheid een lichtje aan 
te steken. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman (06-18392604)
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21 nov  |  19:30 uur
FILM 
La fille inconnue
De jonge huisarts Jenny doet niet 
open wanneer er na sluitingstijd 
gebeld wordt. De volgende dag staat 
de politie op de stoep: de vrouw die 
aanbelde, is een jonge onbekende 
migrante die dood werd gevonden. 
Jenny voelt zich schuldig, wil haar fout 
goedmaken en gaat op onderzoek 
uit. Een film die vragen oproept over 
de grenzen van menselijkheid en 
verantwoordelijkheid. Met veel stof tot 
napraten. 

Dorpscentrum
zaal open  |  18:45 uur
kosten  |  € 6,- per persoon 
info  |  Ronald da Costa 
(r.dacosta@ziggo.nl) 
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16 nov  |  20.00-22.00 uur 
Adam (mens), waar ben je? 
Ethiek en verbeelding 
in het christendom
Lezing door Laurens ten Kate, 
hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en 
Humanisme. Hij verbindt de naam 
van God met iets in de mens wat 
transcendentie wordt genoemd. 
Dat wat ons leven onderbreekt en 
openbreekt, inbreekt op onze ervaring 
en ons ondervraagt. God als vraag aan 
de mens. Het is de transcendentie van 
de vreemdeling, de vluchteling; maar 
ook van de muziek en de erotiek. Dat 
God een vraag is, en geen antwoord, 
ligt al verborgen in de wortels van 
jodendom en christendom. De filosoof 
Emmanuel Levinas geeft daar een 
concrete vertaling van doordat hij laat 
zien dat deze God minder van ons 
vraagt omhoog te kijken dan om ons 
heen, naar de medemens, ons open 
te stellen voor de wereld. In gesprek 
met Levinas, maar ook met andere 
filosofen, laat Ten Kate zien dat deze 
betrokkenheid op de ander en op 
de wereld alles te maken heeft met 
verbeelding. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Harm Bosscher (071-5172568)

19 nov  |  17:00-19:30 uur
Persoonlijke ontmoetingen 
onderweg 
Bij Kunst & Spiritualiteit toont Peter 
A.H. Bakker ons in de portretfoto’s 
die hij op zijn reizen in de wereld 
gemaakt heeft de zeggingskracht van 
het gelaat. Wat drukken de gezichten 
uit? Wat zeggen ze ons? We gaan, na 
het bekijken van de foto’s, met elkaar 
in gesprek. We sluiten de bijeenkomst 
af met een eenvoudige maaltijd, door 
vrijwilligers bereid. Daarom is het van 
belang dat u zich op tijd opgeeft.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 7,50 p.p.
opgave  |  Marjan Driessen
(071-5131422)
marjandriessen1949@gmail.com
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10 dec  |  16:00 uur
Festival of Lessons & Carols 
In de aanloop naar Kerstmis zingt 
Cappella pro Cantibus sinds een 
aantal jaren tijdens het - uit Engeland 
overgewaaide - Festival of Lessons 
& Carols diverse carols en andere 
advents- en kerstmuziek. 

Groene Kerk
Toegang  |  gratis, 
collecte bij de uitgang
info  |  cappellaprocantibus.nl 

17 dec  |  20:00 uur
Kerstconcert 2017
Een prachtig concert over een 
kwetsbare geboorte. Met als thema 
‘Ontwaakt hier nieuw leven wordt 
kracht gegeven; wij krijgen een naam’. 
Het Gemengd Koor st. Willibrord o.l.v. 
dirigent Mijke de Ru en vaste organist/
pianist Martin Gordijn nemen u mee in 
dit muzikale verhaal.

H. Willibrord kerk 
info  |  willibrordkooroegstgeest.nl
kosten  |  toegang gratis, 
collecte bij de uitgang
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22 nov  |  14:30-16:30 uur
Het straatpastoraat
In het hele land zijn in de grote steden 
straatpastores actief. Ze houden zich 
bezig met dak- en thuislozen en 
werken in de daklozenopvang, op 
stations, in parken en natuurlijk op 
straat. Ze proberen mensen die dat het 
hardste nodig hebben te steunen bij 
de grote en kleine levensvragen. Soms 
heel praktisch maar vaak ook door 
mensen te bemoedigen en hen te 
helpen het leven uit te houden. 

In Leiden werkt ds. Folly Hemrica als 
straatpastor. Ze komt u graag vertellen 
over haar werk en de bijzondere 
mensen die ze op straat ontmoet. 
Ook zal ze iets vertellen over de 
vieringen die elke maand vanuit het 
straatpastoraat gehouden worden. 
Vieringen waar iedereen welkom 
is en waar het niet uitmaakt wat je 
achtergrond is.

Dorpscentrum
Leiding  |  ds Folly Hemrica
opgave  |  ds. Christiaan Donner 
(06-23448382) cdonner@online.nl 

Start 23 nov  |  20.00-22.00 uur
De Bijbel - hoe ontstaan 
en waarom overgeleverd?
De Bijbel is een bibliotheek van 
verschillende boeken. Dichters, 
profeten, evangelieschrijvers komen 
aan het woord. Voor velen is dit boek 
het woord van de Eeuwige. Voor 
anderen een boek met kwetsbare 
verhalen. Is het wellicht allebei waar? 
Hoe is deze bibliotheek ontstaan? Hoe 
oud zijn de handschriften? Waarom 
wordt het wereldwijd gelezen? 

Dorpscentrum
data  |  23 en 30 nov
Leiding & opgave  |  drs. Barend Drewes 
m.m.v. dr. Arie van der Kooij 
opgave  |  drs. Barend Drewes
(071-5176692) 
bfdrewes@hotmail.com
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Start 19 of 26 januari
Trouwplannen? 
Pas getrouwd?
We doen cursussen voor de meest 
simpele dingen, waarom niet voor 
zoiets waardevols als een huwelijk? 
De pre marriage course biedt een 
geweldige mogelijkheid om In vijf 
avonden een stevige basis voor een 
duurzame relatie te leggen. Je eet 
samen met andere stellen, luistert 
naar een inleiding en gaat met je 
partner in gesprek over communicatie, 
toewijding, conflicten oplossen, liefde 
levendig houden en gedeelde doelen 
en waarden.

Basisschool De Lichtwijzer
Van Houdringenlaan 2a
info  |  pmcleiden.weebly.com
opgave  |  Jeannette en André Lensink 
(071-5121513)  
andre.lensink@gmail.com
kosten  |  € 100,- per stel,  
incl. cursusmateriaal, maaltijden,  
koffie en thee.

21 jan  |  17:00-19:30 uur
Alles is vibratie/klank
Dit is een uitspraak van Nada Brahma, 
vrij vertaald uit het Sanskriet. Bij 
Kunst & Spiritualiteit gaan we ons 
deze middag bezighouden met de 
wondere wereld van klank waarbij 
we iets van de (helende) werking 
gaan ervaren. We doen dat samen 
met Marbo Hiemenga en met behulp 
van klankschalen en diverse andere 
etnische instrumenten. Onze wereld 
is vol van geluid, van klank. Geluiden 
zijn de bouwstenen van ons bestaan. 
Sommige klanken hebben een 
gunstige invloed op onze gezondheid 
en welzijn, andere een ongunstige of 
zelfs destructieve invloed. We sluiten 
de bijeenkomst af met een eenvoudige 
maaltijd, door vrijwilligers bereid. 
Daarom is het van belang dat u zich 
op tijd opgeeft.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 7,50 p.p.
opgave  |  Marjan Driessen  
(071-5131422)  
marjandriessen1949@gmail.com
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7 jan  |  15:00-17:00 uur
Migranten en gebrek aan 
interreligieuze dialoog
Het wij-zij denken is nog altijd 
springlevend. En leidt niet zelden 
tot geweld, terreur, wreedheid, het 
optrekken van scheidsmuren en dichte 
grenzen. De vreemdeling wordt 
steeds meer gezien als een potentiële 
dreiging. Wat vertellen verhalen uit 
de bijbel ons over het overwinnen 
van het wij-zij denken? We gaan in 
gesprek over rolomkering, religie 
in het landschap van fragmentatie 
en geweld, de ruimte voor dialoog 
en wat dit voor ons kan betekenen. 
En dat doen we met Jan Nielen, 
werkzaam bij Cordaid en bestuurslid 
Franciscaanse Beweging. Hij reflecteert 
op bovenstaande thema’s op basis 
van zijn eigen ervaringen met 
interreligieuze vredesdialoog in Azië 
en het boek ‘Niet in Gods Naam’ van 
Rabbi Jonathan Sacks.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman-van Andel  
(06-18392604)

16 jan  |  19:30 uur 
FILM
Perfetti Sconosciuti 
Hoe goed ken je je beste vrienden 
en je partner? Een groep 40-plussers 
stelt zich tijdens een etentje kwetsbaar 
op: ieder besluit zijn of haar 
smartphone op tafel te leggen en alle 
binnenkomende berichten te delen. 
Maar dan lopen de spanningen op. 
De gasten halen het dessert niet met 
elkaar. Het digitale dagboek blijkt ‘de 
zwarte doos van ons leven’, de spiegel 
van onze ziel. Een film vol humor, 
schaamte en kwetsbaarheid. Met aan 
het eind een spannende vraag. 

Dorpscentrum
zaal open  |  
18:45 uur
kosten  |  € 6,- 
per persoon 
info  |  
Ronald 
da Costa
(r.dacosta@
ziggo.nl)
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4 feb  |  15:00-17:00 uur
Meister Eckhart lezing 
Meister Eckhart (1260-1327) is altijd 
een omstreden theoloog geweest. Hij 
was een vrije denker die het aandurfde 
de officiële leer van de kerk in twijfel te 
trekken. Hij deed dat met grote kennis 
van zaken en kon zich meten met zijn 
geleerde tijdgenoten. Hij gebruikt 
daarbij een taal die mensen verbindt 
dwars door alle culturen heen. Veel 
moderne denkers en dichters hebben 
zich laten inspireren door de ideeën 
van Eckhart. Hij wil terug naar de 
essentie en om dat te bereiken 
zullen we alles moeten opgeven en 
loslaten. Zo ontstaat er ruimte voor 
vernieuwing en een godservaring die 
modern te noemen is. 

Dorpscentrum
inleiders |  dr. Bert Bos (emeritus-
hoogleraar filosofie) en dr. Arie 
Kooijman (geestelijk verzorger)
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman (06-18392604) 
en ds. Aart Verburg (06-13385961)

Start 27 feb  |  20:00-22:00 uur
Gesprekskring  
Meister Eckhart
Drie avonden met tekstlezing 
om zelf kennis te nemen van het 
gedachtegoed van Meister Eckhart. 
Passages uit het toegankelijke traktaat 
'Levenslessen' worden gelezen. Deze 
avonden volgen op de inleidende 
lezing over Meister Eckhart. De 
avonden worden geleid door dr. Bert 
Bos en dr. Arie Kooijman. 

Dorpscentrum
data  |  27 feb, 20 mrt en 10 apr
kosten  |  richtbedrag € 5,-  
p.p. per avond
opgave  |  dr.  
A.C. Kooijman 
(06-44667031) 
ariekooijman@
planet.nl 
info  |  Gerrie 
Kooijman 
(06-18392604) & 
ds. Aart Verburg 
(06-13385961)
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24 jan  |  20:00 uur
In gesprek met u
Een boeiend kijkje in de keuken van 
OKe. De redactie van het Oegstgeester 
Kerkblad wil u graag op een frisse en 
moderne wijze informeren over de 
dynamiek van kerkelijk Oegstgeest. 
Maar ook linken leggen met sociaal-
maatschappelijke en culturele thema’s. 
Hoe doet de redactie dat en wat 
betekent dat voor u? De redactie wil 
graag haar lezers ontmoeten. 

We vertellen over de totstandkoming 
van een OKe-nummer vanaf het eerste 
idee totdat het bij u op de deurmat 
valt. We zijn benieuwd welke artikelen 
u mooi vindt of welke artikelen gemist 
zouden kunnen worden. En gaan ook 
het gesprek aan over de column 
van OKe in de  
Oegstgeester 
Courant en wat  
te doen op  
social media. 

Dorpscentrum
inleider  |  
Arjan de Kok,  
voorzitter 
Redactie OKe

30 jan  |  20:00 uur
Petrus Donders en  
zijn werk bij de melaatsen
In 1842 verliet een schip de haven 
van Den Helder met bestemming 
Paramaribo, Suriname. Aan boord 
bevond zich een pasgewijd priester, 
afkomstig uit Tilburg. Petrus, of 
zoals ze hem thuis noemden Peerke 
Donders, die in 1982 zalig is verklaard. 
Zijn nazaat Paul vertelt zijn boeiende 
levensverhaal, ook over zijn tijd in 
Oegstgeest en over zijn zaligverklaring. 
Tot slot is er nog de 
weg naar de 
heiligverklaring, 
een fascinerend 
proces. 

H. Willibrord kerk
(loop voorbij de ingang  
van de kerk door naar de 
deur links van de pastorie)
inleider  |  Paul Donders
info  |  pastorie@
willibrordoegstgeest.nl
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Start 22 feb  |  15:00-16:30 uur
Naar innerlijke stilte
Innerlijke stilte heeft te maken met 
in het nu verkeren zonder ballast van 
het verleden en ongerustheid over de 
toekomst. Naast mindfulness dat zijn 
oorsprong heeft in het boeddhisme, 
heeft ook het christendom veel 
waardevols te bieden op dit terrein. 
In de kring onder leiding van Katrijne 
Bezemer, theoloog en historicus, lezen 
we diverse Bijbelteksten waar we 
met elkaar over in gesprek gaan. We 
luisteren en selecteren onze muziek 
en diepen onze eigen bron van stilte 
en rust op. In deze kring wordt niet 
gemediteerd. We gaan op actieve 
wijze op weg naar mindfulness, zijn in 
het nu.

Dorpscentrum
data  |  22 feb, 22 mrt, 19 apr en 17 
mei
kosten  |  deze cursus wordt aange-
boden door het Mw. De Jong fonds.
opgave en info  |  drs. K. Bezemer  
(071-5320438) kbezemer@cistron.nl 

4 mrt  |  15:00-17:00 uur
De spiritualiteit van  
Bachs Matthäus-Passion
Sinds jaren staat de Matthäus-Passion 
bovenaan de lijst van klassieke 
muzikale meesterwerken. Bachs 
muziek geeft troost en kracht. In de 
toonzetting van het lijdensverhaal van 
Mattheüs weet Bach een geestelijke 
ruimte te openen waar de goddelijke 
en menselijke wereld elkaar raken. Hij 
is daarbij geholpen door de teksten 
die de Duitse dichter Picander hem 
aanreikte. Wij willen de spirituele 
ruimte van de Matthäus-Passion 
binnengaan en ons laten raken door 
wat tekst en muziek ons te zeggen 
hebben aan de hand van verschillende 
fragmenten. Dat doen we met Ad de 
Keyzer, auteur van ‘Bachs grote passie, 
een spiritueel-liturgische benadering 
van de Matthäus-Passion’.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman-van Andel (06-
18392604)
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Start 15 feb  |  20:00-22:00 uur
Pasen - toen en nu
Het centrale feest binnen de 
wereldwijde kerk is het Paasfeest: Jezus 
is opgewekt uit de dood. Het oudste 
geschreven getuigenis daarover treffen 
we aan in een brief van Paulus (1 
Korinte 15). Alle vier de evangeliën - 
hoe verschillend ook - lopen uit op het 
verhaal van de opstanding. Wat wordt 
ons hier verteld? Wat is de betekenis 
daarvan voor ons hier en nu? Iedereen 
die mee wil denken en praten is 
welkom op vier donderdagavonden.

Dorpscentrum
data  |  15 feb, 22 feb, 8 mrt en 15 mrt 
leiding/opgave  |  drs. Barend Drewes 
(071-5176692) 
bfdrewes@hotmail.com

18 feb  |  17:00-19:30 uur
Martijn Kogelenberg zingt
Bij Kunst & Spiritualiteit zingt en 
vertelt Martijn Kogelenberg o.a. 
over Fons Jansen. Door zijn stem en 
gitaarspel krijgen de teksten die hij 
zingt een diepere dimensie. We sluiten 
de bijeenkomst af met een eenvoudige 
maaltijd, door vrijwilligers bereid. 
Daarom is het van belang dat u zich 
op tijd opgeeft. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 7,50 p.p.
opgave  |  Marjan Driessen  
(071-5131422) 
marjandriessen1949@gmail.com

FEBRUARI

24



ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017/2018   |  RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST

18 mrt  | 15:00-16:30 uur
Inspiratie op Zondag:  
De spiritualiteit  
van Vincent van Gogh
Vincent van Gogh geldt als een van 
de grootste Nederlandse schilders. De 
meeste mensen weten dat hij in de 
war raakte en zijn eigen oor afsneed. 
Minder bekend is dat van Gogh 
eigenlijk predikant had willen worden 
en zelfs enige tijd in de mijnstreek, de 
Borinage, als prediker heeft gewerkt. 
Nadat deze carrière mislukte, besloot 
hij schilder te worden. Was daarmee 
zijn wens om mensen een religieuze 
boodschap te bieden voorbij? We 
bekijken verschillende schilderijen van 
Vincent van Gogh en betrekken daarbij 
wat hij zelf daarover heeft gezegd in 
de brieven die hij aan zijn broer Theo 
schreef. Een bijeenkomst waarin we 
kijken met ons hart. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
inleider  |  Drs. Katrijne Bezemer, 
theoloog en historicus
info  |  Gerrie Kooijman-van Andel (06-
1839 604)

20 mrt  |  19:30 uur 
FILM
Daniel Blake
De 59-jarige timmerman Daniel heeft 
een zwak hart. Van de dokter mag hij 
niet werken, van het arbeidsbureau 
moet hij anders wordt hij gekort op 
zijn uitkering. Katie, een alleenstaande 
moeder, is ook het slachtoffer van het 
bureaucratische systeem. De twee 
steunen elkaar. Hoe kwetsbaar kan je 
zijn. De (80!) jarige Ken Loach maakte 
zo’n levensechte film dat de Engelse 
overheid maatregelen gaat nemen. 
Een terechte gouden Palm winnaar in 
Cannes.

Dorpscentrum
zaal open  |  
18:45 uur
kosten  |  
€ 6,- p.p. 
info  |  
Ronald
da Costa 
(r.dacosta@
ziggo.nl) 
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13 mrt  |  20:00 uur
Hoe kunnen wij ons 
ecologisch bekeren?
In de maand mei voorafgaand aan 
de klimaatconferentie van Parijs in 
december 2015 werd de encycliek 
Laudato Si’ van paus Franciscus 
uitgebracht. Dit document gaat 
diep in op de oorzaken van de 
klimaatproblematiek. De paus schuwt 
niet om de rol van de mens in deze 
ecologische crisis te noemen. Hij 
pleit voor een integrale ecologie, 
een ecologie van milieu, economie 
en maatschappij die gericht is op 
het algemene welzijn van heel de 
mensheid. 

Deze pauselijke rondzendbrief besluit 
met het benoemen van richtlijnen om 
te komen tot werkelijke oplossingen. 
De paus gebruikt daarbij de term 
‘ecologische bekering’. Rond de week 
van het Gebed voor de Eenheid van 
de Christenen zullen we een inleiding 
over deze ecologische bekering 
organiseren.

Pastorie zaal H. Willibrord kerk
(loop voorbij de ingang van de kerk 
door naar de pastorie)
inleiders  |  pastoor Michel Hagen, 
moderator Augustinusparochie, en 
Cor van Beuningen, voorzitter RvK 
Oegstgeest
info  |  pastorie@willibrordoegstgeest.nl

MAART
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22 apr  |  15:00-17:00 uur
Heilige Popmuziek
Erik Jan Tillema neemt ons in deze 
lezing met beeld en geluid mee langs 
enkele popliederen en legt uit wat 
we in de muziek kunnen horen en 
in de videoclips kunnen zien. Het is 
verrassend hoeveel symboliek er soms 
in te vinden is. Katy Perry haalt in haar 
nieuwste single ‘Rise’ bijbelteksten 
aan. De zeer populaire Justin Bieber 
heeft zich onlangs tot het christendom 
bekeerd en ging in gebed tijdens een 
concert. Hij draagt nu ook een grote 
tatoeage van Jezus op zijn been. En de 
zangeressen van de voormalige band 
Destiny’s Child (waaronder Beyonce) 
scoorden onlangs een hit met het 
liedje ‘Say yes’ waarin de dames 
zingen: “Als Jezus ja zegt, kan 
niemand nee zeggen”.

In veel kerken worden op 
zondagochtend traditiegetrouw 
liederen van Huub Oosterhuis of 
Willem Barnard gezongen, maar dat 
zou net zo goed Lady Gaga of Katy 
Perry kunnen zijn. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
inleider  |  Erik Jan Tillema, 
godsdienstwetenschapper 
info  |  Harm Bosscher (071-5172568)
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8 apr  |  16:00-17:30 uur
Scheppingsmythen en klank
Samen met Iris Hasselbach, theoloog, 
staan we stil bij en worden we 
stil aan de hand van geluid. In de 
scheppingsmythe uit de Hindoetraditie 
wordt verteld dat er in het begin 
slechts leegte en duisternis was. 
Uit de vibratie van een geluid werd 
alle andere geluid geboren. Van het 
opkomen en ondergaan van de zon 
tot het uitzetten en inzakken van onze 
ademhaling. Van het kloppen van ons 
hart tot de oneindige trillingen van 
atomaire deeltjes in onze cellen. Wij 
zijn 1 grote verzameling of veld van 
trillingen die wonderbaarlijk met elkaar 
resoneren als 1 systeem. “Hij/zij die 
het geheim van geluid kent, kent het 
geheim van het hele universum,” aldus 
Hazrat Inayat Khan.

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman-van Andel 
(06-18392604)

15 apr  |  17:00-19:30 uur
Vrouwen van Rembrandt
Bij Kunst & Spiritualiteit vertelt 
Dik Kompier over de vrouwen van 
Rembrandt. Vier verhalen over 
vrouwen uit het leven van Rembrandt: 
zijn moeder, zijn vrouw Saskia van 
Uylenburg, zijn huishulp Geertgen 
Dircx en zijn geliefde Hendrikje 
Stoffels. De teksten van Dik Kompier 
zijn gebaseerd op historische feiten 
en beschrijven hoe de vier vrouwen 
Rembrandt hebben ervaren. De 
uitgesproken geschiedenissen 
worden geïllustreerd met schilderijen, 
tekeningen van Rembrandt en 
tijdgenoten, en foto’s van locaties. 
We sluiten de bijeenkomst af met een 
eenvoudige maaltijd, door vrijwilligers 
bereid. Daarom is het van belang dat u 
zich op tijd opgeeft. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 7,50 per 
persoon
opgave  |  Marjan Driessen 
(071-5131422) 
marjandriessen1949@gmail.com
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22 mei  |  19:30 uur 
FILM
After the storm 
Niet iedereen kan worden wie hij of zij 
zou willen zijn. De privédetective Ryôta 
is gokverslaafd. Zijn vrouw wil niets 
meer met hem te maken hebben en 
als hij zijn alimentatie niet betaalt mag 
hij hun elfjarig zoontje Shingo niet 
meer zien. Alleen zijn oude moeder 
is een vast punt in zijn leven. Toch 
keren ook voor Ryôta de kansen. Een 
hevige storm brengt de ouders en 
het kind samen. Een indrukwekkend 
familiedrama met een sterk slot.

Dorpscentrum
zaal open  |  18:45 uur
kosten  |  € 6,- per persoon 
info  |  Ronald da Costa  
(r.dacosta@ziggo.nl) 
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april 
Voltooid leven
Een mensenleven eindigt meestal 
niet overeenkomstig de tijd en de 
manier waarop wij het wensen en 
hopen. Daarmee is de discussie 
over voltooid leven niet alleen nu 
actueel. Je kunt het gesprek over 
voltooid leven voeren vanuit medisch 
perspectief of vanuit een pastorale 
invalshoek, waarbij je theologische 
opvattingen ook meeklinken. In 
onze tijd wordt de discussie ook 
in het parlement gevoerd. Waar 
grenzen de verantwoordelijkheden 
van overheid en kerk aan elkaar? 
Hebben zij elk het recht om woorden 
als ‘zelfbeschikkingsrecht’ en 
‘barmhartigheid’ te gebruiken? En 
bedoelen ze daar dan ook hetzelfde 
mee? Helpt het om elkaar te verstaan 
en een eigen verantwoordelijkheid 
te geven of te laten? Hoe zijn we 
als gezamenlijke kerken een goede 
gesprekspartner van de wetgever?  

Dorpscentrum
info  |  ds. Aart Verburg (06-13385961)
Voor meer info over datum en tijdstip 
zie OKe en Oegstgeester Courant.

Start 17/18 mei 
Visioenen verbinden;  
een reis naar Patmos 
Vanuit zijn grot & gevangenis op 
Patmos keek Johannes over de zee 
naar Turkije. Hij was in gedachten bij 
zijn mensen aan de overkant. Hij wist 
dat ze het niet makkelijk hadden met 
hun geloof. Wat denk je dan, wat doe 
je dan? Johannes kreeg daar visioenen 
(Openbaring) en schreef brieven aan 
zijn mensen. Op Pinksteren 2018 
kun jij op die inspirerende plek uit 
het Bijbelse landschap staan. En 
kennismaken met de geloofsbeleving 
in de Grieks-Orthodoxe kerk. 
Ga mee op deze inspirerende reis! 

Patmos, Griekenland
begeleiding  |  Pavlos Kefalas,
Dieneke van Os en 
ds. Aart Verburg
info  |  Dieneke van Os  
(davanos@planet.nl) 
kosten  |  circa € 750,- 
per persoon op basis 
van logies en ontbijt,
incl. excursies.
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27 mei  |  16:00-17:30 uur
Inspiratie op Zondag 
Twee dames in bad 
Bernard Vermet, kunsthistoricus, en 
Marjan Driessen, emeritus-predikant, 
staan stil bij twee vrouwen uit de bijbel 
die vaak om verschillende redenen 
geschilderd zijn en niet altijd om 
geloofsredenen: Batsheba, de vrouw 
van David, en Susanna, de vrouw 
van Jojakim uit het deuterocanonieke 
bijbelboek Daniel, hoofdstuk B. Wat 
hebben zij ons te vertellen? Marc de 
Mey begeleidt op het orgel. 

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Marjan Driessen (071-5131422) 
marjandriessen1949@gmail.com
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