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– Nelson Mandela –

Ik was geen messias, 
maar een gewoon mens 
die een leider werd als  
gevolg van buitengewone 
omstandigheden.
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Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het is een veelgehoorde uitdrukking. Gewoon is 
een groot goed. We kleuren graag binnen de lijntjes en vallen niet te veel op. Zeker niet als  
we onszelf daarmee buiten de groep plaatsen. We blijven liever in onze eigen bubbel zitten. 
De verzuiling mag dan voorbij zijn, toch komen we vooral gelijkgestemden tegen. Mede dankzij 
de manier waarop internet werkt. Daardoor wordt onze wereld eerder kleiner dan groter.
 
Dat is jammer want andersdenkenden kunnen onze ogen openen. Mensen als Martin Luther 
King, Gandhi en de Pakistaanse Malala nemen niet voor lief wat iedereen om hen heen gewoon 
vindt. Zij schudden ons wakker, raken ons. Dat geldt ook voor Jezus. Juist door onvoorwaardelijk 
te houden van mensen die buiten de gewone samenleving staan, gaat hij tegen de stroom in 
en valt op.
 
Soms ervaren we het buitengewone in ons gewone leven. Geluk dat je zomaar overkomt. 
Onverklaarbare natuurverschijnselen. Een gebeurtenis waardoor je leven in één klap verandert.  
Het zijn momenten waarop de tijd stil staat, er ruimte komt voor iets nieuws en je een  
bijzondere energie kunt ervaren. Noem het een extra dimensie, een wonder of noem het God.
 
Met dit activiteitenprogramma nodigen wij iedereen uit voor buitengewone ontmoetingen, 
verhalen, films en muziek. Om stil te staan bij wat gewoon is in onze ogen en wat niet. Om te 
horen over mensen die anders denken. Om ons te verwonderen over de natuur en het leven.
 
Iedereen kan buitengewoon zijn. Door net dat beetje meer te doen dan het gewone. 
Een klein gebaar maakt een groot verschil. In een mensenleven, in de natuur, in de wereld. 
 

Reina Albracht, Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier, Margo Mulder 
en Wytske Timmerman - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest
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start di 4 sep  |  20:15-21:15 uur
Orgelconcerten  
in de Groene Kerk
Het buitengewone hoofdorgel van 
de Groene Kerk met haar historische 
pijpwerk is het zeker waard om ook 
als concertorgel te worden beluisterd. 
Het instrument is gebouwd om 
muziek uit de tijd van de bouw van 
de huidige kerk (1600) te doen 
klinken. Kerk en orgel zijn een mooi 
stel! Op 4 september opent Hans de 
Jong, organist van de Groene Kerk, 
de serie. Op 11 september bespeelt 
Reitze Smits, organist van de Grote 
Kerk in Vianen, de orgels. De serie 
van drie concerten wordt op 18 
september afgesloten door Bernard 
Winsemius, organist van de Nieuwe 
Kerk Amsterdam en ooit organist van 
de Groene Kerk. Het wordt zijn eerste 
kennismaking met het ‘nieuwe’ orgel 
van de Groene Kerk (1976). 

Groene Kerk
data  |  4, 11 en 18 september 
kosten  |  de toegang bedraagt € 8,- 
per persoon

start do 6/vr 14 sep  |  10:00 uur
Koffieochtenden
Met elkaar praten onder het genot van 
een kopje koffie over gewone maar 
ook over buitengewone levensvragen. 
Soms wordt er iemand uitgenodigd 
om over een onderwerp te spreken. 
Ook de aanwezigen zelf krijgen de 
gelegenheid om iets te vertellen.  
Bij deze ochtenden staat ontmoeting 
voorop. Iedereen is welkom.

Willibrords Erf
data  |  iedere 1ste donderdag
info  |  Fietje Bleichrodt 071-5153881

Regenboogkerk
data  |  iedere 2de vrijdag
info  |  mevrouw E.W. Kogel- van  
der Wak. 071-5155226 
opgave vervoer  |  mevrouw G. 
Roelofsen 071-5155739 of  
de heer E. Wieman 071-5172222 
graag de dag voor de koffieochtend 
bellen wanneer u van vervoer gebruik 
wilt maken

SEPTEMBER
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start di 11/wo 12 sep | 09.15-11.30 uur
Vrouwen in gesprek
Met andere vrouwen in gesprek 
over wat het christelijk geloof kan 
betekenen in je leven van alledag. Het 
blijkt buitengewoon inspirerend om 
zo samen geloof en twijfel, vreugde en 
moeite te delen. Er zijn 3 interkerkelijke 
groepen. De dinsdaggroep is 
onlangs begonnen met Allemaal 
mannen, 21 bijbelse portretten. Later 
in het seizoen lichten we misschien 
een van deze mannen eruit en gaan 
lezen Job, een geloofsheld strijdt om 
recht. De eerste woensdaggroep gaat 
in gesprek over het boekje Met liefde 
en lef, gedachten over het leven van 
Sarianne van Dalen. Het gaat over 
omgaan met emoties aan de hand 
van thema’s als aanvaarden, loslaten, 
grenzen stellen en verlangen. De 
tweede woensdaggroep wil samen 
groeien in geloof door gebed, bijbel 
lezen en gesprek.

data  |  in principe op de 2e di/woe 
van de maand.
contact  |  Eke de Gier-van der Jagt 
071-5171411,  
gierennest.eke@kpnplanet.nl

ma 17 sep  |  20:00 uur
Het verlangen naar veiligheid
Terrorisme-expert Beatrice de Graaf 
schreef Heilige strijd. Het verlangen 
naar veiligheid en het einde van het 
kwaad. Je kunt het boek samenvatten 
in een vraag: “Heb je als christen een 
eigen manier om na te denken over 
terrorisme en een eigen opdracht om 
anders bezig te zijn met veiligheid?” 
Het antwoord is ja. Het boek is 
geen academische studie maar een 
zoektocht naar een eigen standpunt, 
een handreiking. Beatrice de Graaf 
gelooft dat terrorisme een manifestatie 
kan zijn van het kwaad. Het is niet 
weg te redeneren door te wijzen op 
armoede, uitsluiting, discriminatie. 
Maar ze gelooft als christen ook dat 
we mogen vertrouwen op het einde 
daarvan. Over dit complexe thema 
gaan we met elkaar in gesprek. Een 
interview dat Thijs van den Brink had 
met Beatrice de Graaf over haar boek 
gebruiken we als inleiding.

Dorpscentrum
inleiders  |  Koos van der Bruggen en 
ds. Rian Veldman

SEPTEMBER

5



start di 18 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) 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. 
Na afloop is er gelegenheid om met 
degene die de meditatie heeft geleid 
ervaringen te delen of haar persoonlijk 
te spreken. Meldt u van tevoren aan.

Regenboogkerk
data  |  18 sep, 16 okt, 13 nov, 11 dec, 
15 jan, 12 feb, 12 mrt, 09 apr, 14 mei, 
11 jun
opgave  |  Hannah van Seters  
06-1679 3439 of Gerrie Kooijman- 
van Andel 06-1839 2604

di 18 sep  |  19:30 uur
Film: 
Paterson
De dertigjarige buschauffeur 
Paterson leidt een goed leven met 
zijn kunstzinnige vrouw Laura en zijn 
Engelse buldog Marvin. Hij woont 
in New Jersey, stad van dichters, en 
schrijft tijdens zijn lunchpauzes ook zelf 
gedichten in een geheim schrift. Hij 
kent zijn passagiers en helpt hen waar 
hij kan. Elke avond drinkt hij zijn biertje 
in de pub. Is zo’n alledaags leven niet 
saai en eentonig? Regisseur Jarmusch 
laat zien hoe je juist in de werkelijkheid 
schoonheid kan ontdekken en hoe 
poëtisch het dagelijks leven kan zijn. 
Een betoverende film in zijn eenvoud 
met droogkomische scenes en 
indrukwekkend acteerwerk van Adam 
Driver als Paterson.

Dorpscentrum
aanvang  |  zaal open 18.45 uur
kosten  |  € 6,- per persoon 
leiding & info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl
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zo 23 sep  |  15:00-17:00 uur
Workshop: Zing frank en vrij!
In deze workshop maak je kennis met 
vrijuit zingen. Voel dat je lichaam de 
klankkast is voor je stem. Iedereen 
kan met overgave zingen en expressie 
geven aan hoe het van binnen voelt. 
Zingen verdiept de ademhaling, maakt 
je blij, geeft energie en verbindt met 
de mensen om je heen. Je stem is het 
meest persoonlijke expressiemiddel dat 
we hebben. We zingen liederen die 
iedereen makkelijk leert: volksliederen, 
wereldmuziek, mantra’s en liederen 
van Taizé. Henriëtte Middelkoop is 
begonnen als muziektherapeut in de 
psychiatrie en heeft zich geschoold 
in stemwerk, zang, adem en 
lichaamswerk. Voor meer informatie: 
www.eigenstem.nl

Dorpscentrum
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman 06-18392604
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ma 24 sep  |  20:00 uur 
Apocalyptische tijden
Na de terroristische aanslagen in Parijs 
zei president Obama: “Wij leven in 
apocalyptische tijden.” In dergelijke 
taal spreken de Evangelikalen in de 
USA. Maar ook de Islamitische Staat 
meent dat spoedig de laatste strijd, 
de eindstrijd oftewel Armageddon, 
zal plaatsvinden. Volgens ISIS gaat het 
vandaag om een strijd van de moslims 
tegen de joden en de christenen 
(Israël, Europa, het westen) en tegen 
de moslims die het niet met hen eens 
zijn. Abu Bakr al-Baghdadi ziet die 
strijd doorgaan totdat het zegevierde 
vaandel overgedragen wordt aan 
Jezus de zoon van Maria. Niet alleen 
christenen, ook veel moslims geloven 
in de wederkomst van Jezus. Is dat 
wat de Bijbel en de Koran ons over 
apocalyptische tijden vertellen? Wat 
zowel de Bijbel als de Koran met 
apocalyptiek bedoelen, draait niet om 
oorlogen of het gewelddadige einde 
van de wereld. Apocalyptiek betekent 
onthulling, de bedekking wordt 
weggenomen. Wát wordt er dan wel 
ontsluierd? 

Dorpscentrum
inleider  |  prof. dr. Anton Wessels, 
missioloog en Islamdeskundige
gespreksleider  |  ds. Aart Verburg  
06-13385961

start wo 26 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 
we samen het verhaal gaan spelen? 
Je bent van harte welkom, ook als je 
nog geen of weinig ervaring hebt. De 
begeleiders Mariëlle Roosen en ds. Aart 
Verburg willen je vooraf graag in een 
persoonlijk gesprek inpraten om te 
kijken of het iets voor je is.

Regenboogkerk
data  |  26 sep, 28 nov, 13 feb, 8 mei 
info  |  Mariëlle Roosen 06-23459057, 
marielleroosen08@gmail.com
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wo 26 sep en wo 31 okt  |  20:00 uur
Mooi niet alleen
Het lijkt wel alsof samen gewoon 
is maar toch zijn er steeds meer 
singles in Nederland. Wat betekent 
alleen zijn voor je manier van leven 
en voor je geloof? Twee avonden 
gaan we in gesprek met elkaar over 
levenskunst, kwetsbaarheid en over 
bijbelverhalen. We gebruiken het 
boekje van Rebecca Onderstal Mooi 
niet alleen, het complexe en complete 
leven van een single. Je hoeft het niet 
te lezen maar dat mag natuurlijk wel. 
De avonden worden geleid door ds. 
Iris van der Heul, predikant van de 
PG Oegstgeest en ds. Hester Smits, 
predikant van de PG Leiderdorp. 
Allebei ervaringsdeskundigen.  

Dorpskerk Leiderdorp & 
Regenboogkerk Oegstgeest
data  |  26 sep (Leiderdorp), 31 okt 
(Oegstgeest)
opgave  |  irisvanderheul@gmail.com  
of hestersmits@ziggo.nl   

zo 30 september  |  16:00 uur
Orgelconcert in de 
Regenboogkerk 
Organist Cor de Jong speelt werken 
met het thema Bach en de Duitse 
Romantiek. Behalve Bach zelf luistert 
u ook naar Mendelssohn, Schumann, 
Brahms en Piutti. De laatste was van 
1880 tot 1902 evenals Bach werkzaam 
in de Thomaskerk in Leipzig.

Regenboogkerk
info  |  Cor de Jong
kosten  |  de toegang bedraagt € 8,- 
per persoon 
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start ma 1 okt  |  20:00-22:00 uur
Niet in Gods Naam
Religieus extremisme, geweld en 
terreur beheersen het nieuws in de 
21e eeuw. Rabbi Jonathan Sacks 
onderzoekt de wortels van dit geweld 
in de wereldreligies. Met argumenten 
uit de psychologie, de geschiedenis, 
de filosofie en de ethiek toont hij 
aan dat religie niet de oorzaak van 
geweld kan zijn. Sterker nog: religie 
moet deel worden van de oplossing. 
Hij herleest bijbelverhalen en laat er 
een verrassend licht op schijnen, zoals 
in het hoofdstuk over de halfbroers 
Ismaël en Isaak. We stellen voor om 
met de deelnemers (stukken uit) dit 
boek, dit pleidooi tegen religieus 
extremisme en religieus geweld, te 
lezen. Het boek is een uitgave van Kok, 
Utrecht (2016).

Dorpscentrum
data  |  1 okt, 5 nov, 7 jan, 4 feb
inleiders  |  Jan Nielen en ds. Aart 
Verburg
info & opgave  |  ds. Aart Verburg 
06-13385961, aartverburg@me.com

zo 7 okt  |  16:00-17:30 uur
Scheppingsmythen in klank
“Hij/zij die het geheim van geluid 
kent, kent het geheim van het hele 
universum” (H.I. Khan). Samen met 
Marbo Hieminga en Iris Hasselbach 
staan we stil bij én worden we stil 
aan de hand van geluid. In deze 
meditatieve viering neemt de poëzie 
van twee scheppingstradities ons 
mee op de golven van verschillende 
klanken. Zo wordt onder andere in 
een scheppingsmythe uit de Hindoe 
traditie verteld dat er in den beginne 
slechts duisternis en leegte was.  
Uit de vibratie van één geluid werd  
alle andere geluid geboren. Zo werd 
alles losgetrild uit die oer trilling. 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 één groot veld van trillingen 
die wonderbaarlijk met elkaar 
resoneren als één enkel systeem.

Cultuurhuis de Paulus
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman 06-18392604
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wo 10 okt  |  20:00 uur
Zwart wit 
Thema-avond over blank en zwart aan 
de hand van een film over American 
Football. 

Pastorie H. Willibrord kerk 
aanmelden  |  erik@flikkenschild.nl 

start wo 11 okt  |  14:30-16:30 uur
Gesprekskring Angst 
voor de mythe
Het woord mythe heeft een slechte 
naam: in het alledaagse spraakgebruik 
betekent het ‘onwaar verzinsel’. In 
elke godsdienst is de mythe het heilig 
verhaal dat gelovigen vieren in hun 
rituelen, hen inspireert en uitzicht 
biedt voor de toekomst. Theologen 
proberen op zoek te gaan naar de 
historische Jezus. Die poging, stelt dr. 
Arne Jonges in zijn boek Angst voor 
de mythe, is tot mislukken gedoemd. 
Het Nieuwe Testament is geen 
geschiedschrijving maar het resultaat 
van honderd jaar vorming van de 
Christusmythe uit de omgang van 
gelovigen met de brokstukken van 
verhalen die onder hen circuleerden. 

In de eerste bijeenkomst zal Lammert 
Leertouwer informatie geven over 
mythe en rite. De laatste keer zal 
dr. Arne Jonges aanschuiven. De 
kring staat open voor maximaal 12 
personen. Deelname bij voorkeur voor 
de hele serie.

Dorpscentrum
data  |  11 okt, 8 nov, 13 dec, 17 jan, 
14 feb, 14 mrt (reserve)
kosten  |  richtbedrag € 5,- per middag
info  |  l.leertouwer@me.com of Gerrie 
Kooijman 06-18392604

OKTOBER
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zo 14 okt  |  17:00-19:30 uur
Gedichten om aan te raken
Ze mogen worden aangeraakt, 
de gedichten van Teun Klumpers, 
van dichtbij gelezen en gehoord, 
ongegeneerd bekeken en 
becommentarieerd. Hij zal uit zijn werk 
voordragen, vragen beantwoorden 
en iedereen uitnodigen om met eigen 
associaties en gedachten te komen. 
Een thema dat daarbij zeker aan 
bod komt, is de natuur als metafoor 
voor het bestaan, de spiegel van het 
gemoed met zijn zonnige, zwarte en 
vele grijze kanten. Ook zullen tijd en 
ruimte worden verkend, evenals het 
zo zekere verleden en de zo onzekere 
toekomst. Deze bijeenkomst van Kunst 
& Spiritualiteit sluiten we af met een 
eenvoudige maaltijd door vrijwilligers 
bereid. Daarom is het van belang dat u 
zich tijdig opgeeft.

Dorpscentrum 
kosten  |  richtbedrag € 7,50 per 
persoon
opgave  |  Marjan Driessen  
071-5131422,  
marjandriessen1949@gmail.com

start ma 15 okt  |  20:00-22:00 uur en 
di 16 okt  |  14:30 -16:30 uur
Literatuur & Religie
In de avondkring en middagkring 
bespreken we onder leiding van 
Marjan Driessen boeken waarin religie 
of levensvragen een rol spelen.  
In oktober staat het boek van Esther 
Gerritsen De Trooster op de agenda. 
In november bespreken we Het 
monster van Essex van Sarah Perry. 
De andere boeken worden later na 
overleg bekend gemaakt. Deelname bij 
voorkeur voor de hele serie. 

Dorpscentrum 
data avondgroep  |  15 okt, 26 nov,  
21 jan, 18 feb, 18 mrt, 1 apr 
data middaggroep  |  16 okt, 27 nov, 
22 jan, 19 feb, 19 mrt, 2 apr
kosten  |  richtbedrag € 5,- per keer
opgave  |  Marjan Driessen  
071-5131422,  
marjandriessen1949@gmail.com
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start ma 29 okt  |  20:00 uur
God ontmoeten in Paulus
In wat voor wereld leefde en schreef 
Paulus? Is hij nog te verstaan? 
De voormalige aartsbisschop van 
Canterbury, hoofd van de Anglicaanse 
kerk, Rowan Williams schreef een 
mooi boekje over de apostel Paulus: 
God ontmoeten in Paulus. Hij beschrijft 
de sociaal-culturele achtergrond van 
wereld waarin Paulus leefde. Wat had 
Paulus nu zo geraakt in het Evangelie 
van Jezus dat hij zich er zo enorm 
voor inzette? Williams beschrijft de 
boodschap die Paulus wilde doorgeven 
als een universeel welkom. Dat Paulus 
ook omstreden was en nog steeds is, 
dat mensen nog appeltjes met hem 
te schillen hebben over de positie van 
de vrouw, dat je het ook met Paulus 
oneens kunt zijn; Williams draait daar 
niet omheen. We zullen het boekje 
samen lezen en waar nodig zijpaden 
bewandelen. De avonden zijn open 
voor iedereen met belangstelling 
voor deze bijzondere man en zijn 
boodschap. 

Maar vooral voor degenen die met 
Pinsteren 2019 meegaan met de reis 
naar Noord-Griekenland langs plaatsen 
waar Paulus ook ooit was.

Dorpscentrum
data  |  29 okt, 26 nov, 21 jan,  
4 mrt, 8 apr
inleider  |  ds. Aart Verburg  
06-13385961
opgave  |  Dieneke van Os,  
davanos@planet.nl



start di 30 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 jou 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  |  30 okt, 29 jan, 26 mrt, 21 mei 
info & aanmelding  |  Nelleke van der 
Oord 071-5155620,  
chris.nelleke@ziggo.nl
kosten  | € 20,- voor de reeks

start wo 31 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. We 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  |  31 okt, 7 nov, 14 nov 
kosten  |  € 15,- per persoon 
info  |  www.oefeneninlevenskunst.nl 
opgave  |  Marijke Chaudron, 
m.c.chaudron@gmail.com of Roeland 
Hanemaaijer, Rhanemaaijer@zonnet.nl 
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za 3 nov  |  20:15 uur
Allerzielenconcert 
Cappella pro Cantibus onder leiding 
van Rens Tienstra brengt dit jaar 
een monument van de Russische 
koormuziek ten gehore. De Liturgie 
van de heilige Johannes Chrysostomus 
van Sergej Rachmaninoff (1873-
1943). De sonore a cappella koorzang 
op eeuwenoude teksten wordt 
slechts begeleid door kaarslicht.  
Vocaal licht in de duisternis.

Groene Kerk
toegang  |  gratis, collecte bij uitgang
info  |  www.cappellaprocantibus.nl  

start di 6 nov  |  14:00-16:00 uur
Lotgenotengroep 
Partnerverlies 
Het verlies van je partner is een 
ingrijpende gebeurtenis: er is geen 
gezamenlijke toekomst meer. 
Je staat er nu alleen voor en dat 
kan een wirwar van gevoelens met 
zich meebrengen. Hoe kun je leren 
leven mét dit grote verlies en wat 
betekent dit voor je geloof? Omdat 
delen met lotgenoten fijn kan zijn 
door (h)erkenning van elkaars 
verhalen, organiseren ds. Iris van der 
Heul en Nelleke van der Oord een 
lotgenotengroep voor mensen die 
hun partner zijn verloren. Zij zullen 
zorgdragen voor o.a. de veiligheid en 
vertrouwelijkheid. Deze groep komt 
acht keer bij elkaar. Maximaal 10 en  
minimaal 6 pers. kunnen deelnemen. 
Na aanmelding maken we een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek om te 
bekijken of deze groep op dit moment 
passend is. 

Regenboogkerk
data  |  6 nov, 13 nov, 20 nov, 27 nov, 
8 jan, 15 jan, 22 jan, 29 jan
info en aanmelding  |  Nelleke van der 
Oord, 071-5155620,  
chris.nelleke@ziggo.nl 



16

NOVEMBER

di 6 nov  |  19:30 uur
Film: Glory
Tsanko Petrov, een Bulgaarse 
spoorwegarbeider, vindt op een 
dag stapels papiergeld tussen de 
rails. Hij gaat met zijn schat naar de 
politie en wordt door het ministerie 
van Transport als een toonbeeld van 
eerlijkheid beloond. Julia, pr- hoofd 
van het minsterie, ziet het als een 
geschenk uit de hemel. Zij vraagt hem 
zijn oude horloge (erfstuk, merk Glory) 
af te doen voor het geschenk: een 
nieuw digitaal exemplaar.  
Maar wanneer de stotterende Petrov 
tegenover de pers zijn mond opendoet 
over de corruptie bij de spoorwegen, 
wordt hij hard aangepakt. Een 
scherpzinnige, zwarte komedie over de 
stille rebellie van de kwetsbare eenling 
tegenover de zielloze, gewetenloze 
overheid. Een indrukwekkend vervolg 
op the Lesson met een spannend plot. 

Dorpscentrum
aanvang: zaal open 18:45 uur
kosten  | € 6,- per persoon 
leiding en info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl 
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zo 11 nov  |  15:00-16:30 uur
Herdenkingsbijeenkomst 
rond Allerzielen
“Alles heeft zijn tijd” (vrij naar 
Prediker). In samenwerking met 
het Dorpscentrum vindt een 
herdenkingsbijeenkomst plaats om u 
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 
bedoeld voor hen die een moment van 
bezinning en verbondenheid zoeken 
en geen kerkelijke binding hebben. 
U bent in de gelegenheid een lichtje 
aan te steken. 

Dorpscentrum 
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman 06-18392604

wo 14 nov  |  20:00 uur 
Over Henri Nouwen
Een Augustinus thema-avond over 
Henri Nouwen. Priester en psycholoog 
die talrijke spirituele werken schreef. 
Hij was lange tijd missionaris in Latijns-
Amerika, doceerde in de Verenigde 
Staten aan tal van beroemde 
universiteiten en heeft in Canada als 
pastor gewerkt met mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Pastorie H. Willibrord kerk 
aanmelden  |  erik@flikkenschild.nl 
nadere info volgt via OKe
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do 15 nov  |  19:00
Lichtjesavond
Een bijzondere avond waarbij 
iedereen in de gelegenheid is om 
lichtjes te plaatsen op een van de 
graven. De begraafplaats rondom 
de Groene Kerk wordt verlicht met 
fakkels en vuurpotten. Op beide 
delen van de begraafplaats zal een 
doedelzakspeler rondgaan en als het 
niet regent, zal naast Willibrords Erf 
een koor optreden. Er zijn speciale 
buitenkaarsen tegen gereduceerde 
prijs beschikbaar en bij de entree 
van de begraafplaats zal een 
bloemenkoopman staan. Ook is 
het mogelijk voorgedrukte of eigen 
gemaakte gedichten in een boom 
naast Willibrords Erf te hangen. De 
Groene Kerk is open en ook daar kunt 
u een kaarsje branden. Tenslotte bent 
u van harte welkom In Willibrords 
Erf voor een kopje koffie of thee en 
om even na te praten met familie en 
bekenden. 

Begraafplaats Groene Kerk
tijd  |  tussen 19:00 en 21:00 uur

vr 16 nov  |  09:00-11:15 uur
Ontmoeting met vrouwen: 
mooi van binnen, mooi van 
buiten
Welkom om andere vrouwen uit 
Oegstgeest te ontmoeten, te luisteren 
naar een spreekster en met elkaar na 
te praten. Als interkerkelijke werkgroep 
hebben we Sarianne van Dalen 
uitgenodigd een toespraak te houden 
over het thema ‘Mooi van binnen, 
Mooi van buiten’. Sarianne is coach, 
spreekster en schrijfster van o.a. Leven 
met aandacht. Kom jij ook in een 
gezellige, ontspannen ambiance met 
koffie/thee en lekkers even stil staan bij 
dit onderwerp? Crèche en boekentafel 
zijn aanwezig.

Rehobothkerk
tijd  |  koffie & thee vanaf 9:00 uur,  
het programma start om 09:15 uur
contact  |  Bastie Peeman 071-5173022
kosten  |  gratis, er is een collecte
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wo 21 nov  |  18:00 uur
Buitengewoon lekker 
stamppot
Gezamenlijke maaltijd om elkaar te 
ontmoeten. Op tafel staan heerlijke 
stamppotten. U kunt zich opgeven 
om aan te schuiven. Of u kunt zich 
opgeven en zelf ook een lekkere 
stamppot koken en meenemen. Met 
alle stamppotten maken we een buffet 
en gaan we samen genieten van de 
overheerlijke buitengewone recepten.

Rehobothkerk
kosten  |  € 5 per persoon  
(€ 2,50 gaat naar De Voedselbank)
opgave  |  Reina Albracht  
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

zo 25 nov  |  15:00-17:00 uur
Sabina, de vrouw van keizer 
Hadrianus en de tijd waarin 
ze leefde
Nynke Smits heeft het boeiende 
boek Sabina, vrouw van Hadrianus, 
een bijzondere liefdesgeschiedenis 
geschreven. Zij zal deze middag 
vertellen over haar boek, het leven 
aan het hof en in Rome uit die tijd, 
vanuit het perspectief van Sabina. 
Daarbij zal zij ook ingaan op de 
situatie van de eerste Christenen in 
die periode. Sabina’s zus had zich tot 
deze groep bekeerd en dat was iets 
wat niet zomaar in de openbaarheid 
mocht komen. Uit de brieven van 
Plinius lezen we hoe keizer Trajanus op 
hen reageerde, omdat de Christenen 
onder andere weigerden de keizer 
te aanbidden. Nynke Smits is 
docent klassieke talen aan het Leidse 
Gymnasium. Sabina is haar eerste 
historische roman. Iedereen is van 
harte uitgenodigd.

Dorpscentrum 
kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
info  |  Marjan Driessen 071-5131422 
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ma 26 nov  |  20:00 uur 
Inwijding in het 
Weihnachtsoratorium  
van J.S. Bach
In omvang is het Weihnachtsoratorium 
te vergelijken met de Matthäus 
Passion. Terwijl dit laatste en meest 
geliefde werk zich concentreert 
op het lijdensverhaal van Christus 
en zijn dood, draait het in het 
Weihnachtsoratorium om de vreugde 
vanwege de geboorte van Christus. 
In dit werk komen niet alleen teksten 
voor uit het evangelie volgens Matteüs 
maar ook uit Lucas. Sleutelwoorden 
zijn juichen, jubelen, danken, loven. 
Kortom de vreugde overheerst. Tegelijk 
bespeuren we in de latere delen de 
dreiging van Herodes. De dreiging van 
de dood voor dit kwetsbare kind, hoe 
zijn weg zal gaan van kribbe naar kruis. 
Een ervaring die Bach zelf aan den 
lijve heeft ervaren. Hij heeft meerdere 
kinderen naar het graf moeten 
brengen. Dit meesterlijke oratorium 
biedt een geheel eigen toegang tot 
het ons zo vertrouwd geworden 
kerstverhaal. 

Vandaar deze avond, waarop we 
niet alleen zullen luisteren, maar ook 
zelf een koraal zullen zingen onder 
leiding van cantrix Pauline Verkerk. Het 
Weihnachtsoratorium zal in zijn geheel 
worden uitgevoerd op vrijdagavond 
7 december in de Laurenskerk in 
Rotterdam.

Regenboogkerk
inleider  |  Ds. Rian Veldman
concert  |  7 dec in de Laurenskerk 
Rotterdam, info en kaarten:  
www.toonkunst.nl
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zo 9 december  |  16:30 uur 
Festival of Lessons & Carols 
Dit jaar brengt Cappella pro Cantibus 
onder leiding van Rens Tienstra een 
selectie van carols van eigen bodem. 
Fraaie hedendaagse arrangementen 
van verrassende Oudnederlandse 
carols.

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

zo 9 dec  |  17:00-19:30 uur
Verwachting 
in het licht van Kerst 
“…und er hüpfte vor Freude in seiner 
Mutter Leib.“ (Lucas 1:44) Bij Kunst 
& Spiritualiteit neemt Hannah van 
Seters ons mee in haar fascinatie voor 
de ontmoeting tussen twee bijzondere 
vrouwen. Wie zijn deze twee vrouwen? 
Wat speelde zich tijdens deze 
ontmoeting af? Hoe worden wij daar 
deelgenoot van gemaakt? Wie is dit 
ongeboren kind vol vreugde? En wat 
wil dit kind ons duidelijk maken? Aan 
de hand van kunstafbeeldingen zoeken 
we samen naar antwoorden. Dit thema 
heeft Hannah tijdens haar studie 
kunstgeschiedenis zó gegrepen dat dit 
het onderwerp van haar eindscriptie 
werd. We sluiten deze bijeenkomst af 
met een eenvoudige maaltijd. Het is 
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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zo 16 dec  |  20:00 uur
Kerstconcert 
in H. Willibrord kerk
Een kerstconcert met een scratch 
van drie liederen (Händel, Jenkins en 
een traditionele carol). We vinden 
het leuk als ook nieuwe zangers 
mee willen doen. Zij kunnen zich 
aanmelden en kunnen dan hun partij 
thuis al oefenen. De scratchliederen 
worden op één middag geoefend, 
waarschijnlijk de middag voor 
het concert maar dat is nog niet 
vastgesteld. Verder staan er werken 
op het programma van onder meer 
Stopford, Ives, Whitbourn, Messaus, 
Rutter, Tallis en Hewitt Jones. 

H. Willibrordkerk
tijd  |  concert duurt tot 21:15 uur,  
na afloop een drankje
aanmelden  |  MijkedeRu@ziggo.nl

start wo 9 jan  |  20:00 uur
Designjeleven 
We zijn allemaal uniek en 
buitengewoon. Maar wie ben je nu 
eigenlijk? Hoe ben je geworden die 
je bent? Wat is je verlangen? Hoe kun 
je in actie komen? Designjeleven is 
bedoeld om vrouwen over dit soort 
vragen aan het denken te zetten. In 
zeven bijeenkomsten ga je in een 
klein groepje (max. 6 personen) aan 
de hand van een werkboek nadenken 
over het fundament van je leven, de 
richting die je op wilt en de actie die 
daarbij helpt. Veel leuke testjes en veel 
samen praten. 

data  |  kennismaking 9 jan, in overleg 
bepalen we data en vast tijdstip 1x per 
2 weken 
opgave  |  Eke de Gier-van der Jagt 
071-5171411, ekedegier@live.nl
info  |  designjeleven.nl
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wo 16 jan  |  20:00 uur
TopOp - de Seven Summits
Oegstgeestenaar Peter Boogaard 
beklom de Seven Summits, de 
hoogste bergtoppen van alle 
zeven continenten. Buitengewoon! 
Maar het ging niet altijd top. Hij 
kan gepassioneerd vertellen over 
zijn hemelhoge en soms ook 
teleurstellende ervaringen. De 
beklimming van de Mount Everest, 
de hoogste top van Azië, kon 
hij verbinden met psalm 121. Hierin 
staat: "Ik sla mijn ogen op naar de 
bergen, vanwaar komt mijn hulp?"

Rehobothkerk
info  |  Peter Boogaard 
06-14738906, 
peterjboogaard
@gmail.com 

zo 20 jan  |  16:30 uur
Buitengewoon in de bijbel
Een bijeenkomst waarin de 
buitengewone boodschap van 
de bijbel centraal staat. Via tekst, 
beeld, zang en muziek willen we 
aandacht geven aan dit thema. Deze 
bijeenkomst wordt verzorgd door 
Marleen en Liselot Wolters.

Rehobothkerk
start  |  welkom vanaf 16:00 uur  
voor koffie/thee 
info  |  Reina Albracht,  
reina.albracht@ziggo.nl 
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di 22 januari   |  19:30 uur  
Film: 
Médecin de Campagne 
Huisarts Jean Pierre Werner staat dag 
en nacht klaar voor de patiënten in 
zijn praktijk op het Franse platteland. 
Wanneer hij zelf ernstig ziek blijkt te 
zijn en het kalmer aan moet doen, 
krijgt hij hulp van Nathalie, een pas 
afgestudeerde jonge vrouw uit de stad. 
Hoewel zij haar vak prima verstaat en 
de dorpelingen haar accepteren, 

kan zij voor Jean Pierre niks goed doen. 
Loslaten is niet zijn sterkste kant. Tot 
hij ontdekt wat Nathalie werkelijk voor 
hem betekent. Er groeit een bijzondere 
band. Een lichtvoetige tragikomedie 
met Francois Cluzet (Intouchables) in 
de hoofdrol.

Dorpscentrum
aanvang  |   zaal open 18.45 uur
kosten  |  € 6,- per persoon
leiding & info  |   Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl 
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27 jan  |  17:00-19:30 uur
Merklappen, oude motieven 
in een nieuw jasje
Elsbeth Matthijsen laat enkele van 
haar merklappen zien en vertelt over 
de herkomst en het gebruik van 
oude merklappen. Ze ontwerpt ook 
zelf merklappen voor onder andere 
geboorte en huwelijk met behulp 
van oude motieven. Het is een heel 
proces om er een mooie eigentijdse 
merklap van te maken. Ze neemt ons 
mee in dat proces en vertelt ook over 
de betekenis van de motieven. Marjan 
Driessen gaat in op de achtergrond 
van de religieuze motieven. Deze 
bijeenkomst van Kunst & Spiritualiteit 
sluiten we 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

begin 2019
Pre marriage course
"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 Houdringelaan 2a 
start  |  begin 2019, in het najaar van 
2018 verschijnen de definitieve data 
op pmcleiden.weebly.com
opgave  |  Jeannette en André Lensink 
071-5121513, andre.lensink@gmail.
com
kosten  |  € 100,- per stel, incl. 
cursusmateriaal, maaltijden, koffie en 
thee 
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start di 5 feb  |  20:00-22:00 uur
Gesprekskring Meister 
Eckhart en Augustinus
Twee preken van Augustinus en 
Meister Eckhart over twee vrouwen 
uit het evangelie: Martha en Maria. 
Aurelius Augustinus (354-430) en 
Meister Eckhart (ca.1260-1328) zijn 
beiden grote en originele denkers. 
Zij gaan op een verrassend creatieve 
manier om met de teksten die we 
denken te kennen. Het verhaal van 
Martha en Maria (Lukas 10:38-42) 
is zo bekend, toch komen beide 
leermeesters met geheel nieuwe 
interpretaties. Het gaat over de 
vraag wat werken is en hoe wij God 
kunnen dienen in het alledaagse. De 
leeskring wordt geleid door dr. Bert 
Bos en dr. Arie Kooijman. Bert Bos is 
emeritus-hoogleraar filosofie van de 
Middeleeuwen, hij doceerde over 
Augustinus en Eckhart. Arie Kooijman 
is theoloog en coach, hij verdiept 
zich al jaren in de preken van beide 
theologen.

Dorpscentrum 
data  |  5 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei
kosten  |   richtbedrag € 5,- per keer
opgave  |  Gerrie Kooijman 06-
18392604, gerriekooijman@planet.nl 
of Aart Verburg, 06-13385961
wo 6 feb  |  18:30 uur

FEBRUARI
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wo 6 feb  |  18:30 uur
Buitengewoon lekker  
voor alleengaanden
Gezamenlijke maaltijd voor 
alleengaanden. Er wordt een drie-
gangen-diner verzorgd. Voor diegenen 
die het leuk vinden om anderen te  
ontmoeten en die eens lekker in de  
watten gelegd willen worden.

Rehobothkerk
kosten  |  € 5,- p.p.  
(€ 2,50 gaat naar De Voedselbank)
opgave  |   Reina Albracht  
06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl

zo 10 feb  |  15:00-16:30 uur 
Het majestueuze heelal: 
Sterrenstof zijt gij
Sterrenkundige Margot Brouwer 
neemt ons mee op reis door het 
universum. Wat is de plaats van onze 
kleine planeet in het grote geheel? 
Wat betekent de kennis dat we uit 
sterrenstof bestaan voor ons? Hoe 
ga je om met je eigen nietigheid? 
Worstelend met deze vragen vond 
ze houvast bij Spinoza, de filosoof 
die bijna 400 jaar geleden al zijn 
holistische visie van het universum 
ontwikkelde. Een visie waarin God, 
de mens, de natuur en het heelal 
samenvallen en waarin wetenschap, 
filosofie en spiritualiteit één geheel 
vormen. Deze visie werd zelfs door 

Albert Einstein onderschreven 
toen hij zei: ‘Ik geloof in Spinoza's 
God, die zichzelf openbaart in 
de wetmatige harmonie van de 
wereld.” 

Dorpscentrum 
kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.

info  | Gerrie Kooijman 06-18392604
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do 14 feb  |  20:00 uur
De buitengewone waarde  
van het leven
Wat bepaalt voor ons de waarde van 
het leven? Ons eigen leven? Het leven 
van onze naasten? Het voortbestaan 
van het leven op aarde? Welke rol 
speelt daarin voor ons gezondheid, 
autonomie, duurzaamheid, 
menswaardigheid? Wat zegt ons 
een economische benadering of een 
religieuze, een technische of een 
diaconale? Voor welke keuzes worden 
we gesteld, welke grenzen willen 
we niet overgaan? Ons bestaan op 
aarde is zeer buitengewoon. Samen 
onderzoeken we hoe wíj het leven 
waarderen. Voorbereiding door Guus 
Onderwaater en Wessel Eijkman.

Groenhoevelaan 13, Oegstgeest
toegang  | gratis
contact  | Wessel Eijkman  
06-42245470, wessel.eijkman@
mangoconsult.nl 

zo 24 feb  |  17:00-19:30 uur
Martijn van Kogelenberg 
zingt Ede Staal
De Groningse zanger Ede Staal (1941-
1986) geniet landelijk bescheiden 
bekendheid door zijn in het Gronings 
gezongen en zelfgeschreven liedjes. 
Veelal dragen ze een weemoedig 
karakter. Hij heeft veel betekend voor 
de Groningse taal in zijn relatief korte 
carrière. Hij heeft het Groningse land 
in al zijn facetten bezongen. Na zijn 
overlijden heeft zijn werk een breder 
publiek bereikt doordat zijn muziek 
te horen was in de film De Poolse 
Bruid (1998). Martijn excuseert zich 
bij voorbaat voor zijn gebrekkige 
Gronings. We sluiten de bijeenkomst 
af met een gezamenlijke 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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wo 27 feb  |  20:00-22:00 uur
Heilige Onrust, een pelgri-
mage naar 't hart van religie
Lezing door Frits de Lange, hoog-
leraar Ethiek aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, over zijn 
boek Heilige onrust, een pelgrimage 
naar het hart van religie. Oude 
geloofszekerheden verdampen maar 
de behoefte aan spirituele verdieping 
en geloofsvernieuwing leeft enorm. 
Bij hen die het besef hebben van iets 
groters en sterkers dan zijzelf maar 
dat moeilijk onder woorden kunnen 
brengen. De Lange gaat te rade bij de 
moderne pelgrim die tegenwoordig 
massaal naar Santiago de Compostella 
trekt. Voor deze pelgrims telt de 
spirituele en fysieke ervaring van de 
reis zelf. Ze voelen zich geroepen om 
op pad te gaan. Frits de Lange: “Voor 
mij is de kern van geloof dat je de 
moed hebt om elke morgen opnieuw 
uit bed te stappen, te verlangen naar 
beter, voller, rechtvaardiger leven, en 
de hoop niet opgeeft dat het er ooit 
van komt.” 

Dorpscentrum 
kosten  | richtbedrag € 5,- p.p.
info  | Gerrie Kooijman 06-18392604 
of Aart Verburg 06-13385961

feb of jun 2019; exacte datum via OKe
Buitengewone kunst
Het bijzondere kunstenaarsechtpaar 
Marc de Klijn (1939) en Henny van 
Hartingsveldt (1952) komt naar 
Oegstgeest. Marc is schilder en Henny 
beeldend kunstenaar (keramiek). Hun 
werk kenmerkt zich door aandacht voor 
de holocaust en bijbels georiënteerde 
thema’s. Ze wonen in Israël en hopen 
in februari of juni 2019 in Nederland 
te zijn. In OKe vindt u te zijner tijd 
de datum van hun lezing over de 
holocaust, ondersteund door een 
powerpoint presentatie van hun werk. 

toegang  |  gratis 
info  |  www.artmahe.com 
contact  |  ds. R.R. Roth, 
rrroth65@solcon.nl

FEBRUARI
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start do 7 mrt  |  20:00-22:00 uur
Het kruis, 
een schandalig symbool
Buitengewoon: een martelwerktuig 
dat het centrale symbool van het 
christendom werd. Waarom werd 
Jezus gekruisigd en wat is de betekenis 
daarvan voor mensen in de 21e 
eeuw? Vier avonden zullen we ons 
in verschillende gedeelten van het 
Nieuwe Testament verdiepen.  
Daarbij ook letten op de variatie 
tussen de vier Evangeliën. We worden 
misschien ook geholpen door enkele 
kruisafbeeldingen van kunstenaars. 
Komt u mee praten? Hoe gevarieerder 
onze groep,hoe spannender het wordt.

Dorpscentrum
data  |  7, 14, 21, 28 mrt
leiding/opgave  |  drs. B.F. Drewes  
071-5176692, bfdrewes@hotmail.com

zo 10 mrt  |  15:00-16:30 uur
Water: vernietigend, 
reinigend én leven schenkend
Bijna een derde van Nederland is 
onder zeeniveau en heeft het risico 
van overstromen. Niet alleen de 
zee is een serieuze bedreiging. Als 
een delta, met grote rivieren die 
de Noordzee instromen, riskeren 
we ook overstromingen door 
klimaatverandering en toenemende 
neerslag. In ons land zijn we volop 
bezig met het in toom houden van 
het water door de waterwerken, 
kanalen, sloten etc. In Afrika en andere 
gebieden op aarde dreigt er juist een 
tekort aan water. Om de stad Leiden 
in 2018 te promoten werd het thema 
Water geïntroduceerd. We staan stil bij 
de vernietigende, reinigende en leven 
schenkende betekenis van water in de 
bijbel en de betekenis van water in ons 
leven hier en nu. 

Dorpscentrum 
kosten  | richtbedrag € 5,- p.p.
info  |  Marjan Driessen 071-5131422, 
marjandriessen1949@gmail.com

MAART
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wo 13 mrt  |  20:00-22:00 uur
Als borstkanker  
geen borstkanker is
Hoe voorkomen we de last van te 
veel behandeling? Jelle Wesseling 
is patholoog en onderzoeker bij 
het Nederlands Kanker Instituut 
– Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis te Amsterdam. Hij schrijft: 
“Buitengewoon ingrijpend te horen 
als je kanker hebt. Maar soms weten 
artsen niet of het echt kanker is. Neem 
bijvoorbeeld DCIS, Ductaal Carcinoom 
In Situ. Het wordt bij duizenden 
vrouwen per jaar gevonden  
en kan borstkanker  
worden, maar wordt  
het meestal niet. 

Toch ondergaan vrijwel alle vrouwen 
voor de zekerheid een borstamputatie 
of een borstsparende operatie gevolgd 
door bestraling. Heel ingrijpend. Maar 
welke DCIS is dan ongevaarlijk?” Jelle 
Wesseling vertelt over zijn onderzoek. 
Hoe we vrouwen onnodige stress, 
angst en overbehandeling kunnen 
besparen. 

Rehobothkerk
tijd  |  welkom vanaf 19:30 uur  
voor koffie & thee
contact  |  Jelle Wesseling, 
jelle.wesseling64@gmail.com 
info  |  www.dcisprecision.org

MAART
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di 19 mrt  |  19:30 uur 
Film: Little men 
Wanneer de dertienjarige introverte 
Jake met zijn ouders verhuist naar het 
appartement dat zijn opa hen heeft 
nagelaten, wordt hij snel bevriend 
met de uitbundige Tony. Maar hun 
vriendschap wordt bedreigd door een 
conflict tussen hun ouders. Tony’s 
moeder huurt een winkeltje in een 
pand van Jake’s vader die vindt dat zij 
meer huur moet betalen. 

Regisseur Sachs laat in deze bijzondere 
miniatuur film zien hoe mensen elkaar 
dwars zitten zonder daar schuldig 
aan te zijn. Op de achtergrond speelt 
het probleem van de financiële crisis, 
de opgepompte huizenmarkt en de 
klassenverschillen. Subtiel acteerwerk 
en een camera die de kleinste details in 
beeld brengt.

Dorpscentrum
aanvang  |  zaal open 18:45 uur
kosten  |  € 6,- per persoon 
leiding en info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl 

MAART
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zo 24 mrt  |  17:00-19:30 uur
Beeldcultuur over  
‘De brede en de smalle weg’
Goed of kwaad, deugd of zonde.  
De Griekse dichter Hesiodos schreef al 
in de 8ste eeuw voor onze jaartelling 
over deze tweedeling. De ondeugd 
als een gemakkelijke en de deugd 
als een stijgende, moeilijke weg. 
Zevenhonderd jaar later spreekt Jezus 
erover in de Bergrede (Mat.7:13-
14). Deze teksten worden in de 
beeldcultuur voorgesteld als de 
zogenoemde ‘brede en smalle weg’. 
Evelyne Verheggen besteedt in haar 
lezing aandacht aan de iconografie 
over dit onderwerp en de ontwikkeling 
daarvan. Zij is kunsthistoricus, 
erfgoeddeskundige en cultuurhistorica 
voor religieus erfgoed. De bijeenkomst 
sluiten we af met een eenvoudige 
maaltijd. 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

wo 24 april 19:30 uur
Film: The Way
Een thema filmavond over 
pelgrimstochten met de film The Way. 
Daniel is de zoon van de Amerikaanse 
dokter Tom. Hij is een fervente 
wandelaar en legt de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostella af. 
Tijdens de tocht wordt Daniel echter 
het slachtoffer van een storm en 
komt hij om het leven. Tom heeft 
nooit begrepen waarom zijn zoon 
die tocht wou afleggen. Op zoek 
naar antwoorden en het lichaam 
van zijn zoon begint hij aan dezelfde 
pelgrimsroute. 

Parochiezaal  
H. Willibrord
aanmelden 
erik@ 
flikkenschild.nl

MAART  |  APRIL
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zo 28 apr  |  16:00-17:30 uur
Reikhalzen naar het leven
“De jasmijn achter mijn huis is nu 
helemaal verwoest door de regens 
en stormen der laatste dagen. Maar 
ergens in mij bloeit die jasmijn 
ongestoord verder, net zo uitbundig 
en teder, als ze altijd gebloeid heeft. 
En ze verspreidt haar geuren rond de 
woning, waar jij huist, mijn God. Je 
ziet, ik zorg goed voor je. Ik breng 
je niet alleen mijn tranen en bange 
vermoedens, ik breng je op deze 
stormachtige, grauwe zondagochtend 
zelfs geurende jasmijn.” Etty Hillesum 
(12 juli 1942). 

Yentl Flavour speelt de muzikale 
voorstelling Reikhalzen naar het leven 
naar de dagboeken van de joodse 
schrijfster Etty Hillesum (1914-1943). 
Zij schrijft haar dagboeken gedurende 
de bezettingsjaren. Deze dagboeken 
getuigen van een enorme levenskunst 
en zijn boeiend en aangrijpend. Etty 
zoekt naar liefde, naar verbinding met 
zichzelf en anderen, naar God. 

De dagboekfragmenten worden 
voorgedragen door Anneke de Hoop, 
afgewisseld met fysiek theater van 
Hanneke Verhulst en Jiddische liederen 
en instrumentale intermezzo's van 
Yentl Flavour. 

Cultuurhuis de Paulus
zaal open  |  15:30 uur
kosten  | richtbedrag € 7,50 p.p.
info  | Gerrie Kooijman 06-18392604 
en Aart Verburg 06-13385961

vr 17 mei  |  19:00 uur
Buitengewoon lekker buiten 
Gezamenlijke maaltijd om elkaar te 
ontmoeten. Samen eten aan een 
gezellige lange tafel… en als het 
weer het toe laat lekker buiten in de 
tuin achter de kerk. Dan wordt het 
buitengewoon lekker buiten!

Rehobothkerk
kosten  |  € 5 per persoon  
(€ 2,50 gaat naar De Voedselbank)
opgave  |  Reina Albracht 
 06-21954551, reina.albracht@ziggo.nl
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019   |  RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST

zo 19 mei  |  15:00-17:30 uur
De bijbel als inspiratiebron 
voor duurzaam leven,  
het leven in al zijn volheid         
We zijn gewend de bijbel te lezen 
als een verhaal van God en mensen. 
Daarbij zien we vaak de rol van 
dieren en planten, bergen en water, 
en al die andere elementen van 
de niet-menselijke natuur over het 
hoofd. En dat is jammer want als we 
verantwoordelijker om willen gaan met 
de aarde kan de bijbel veel inspiratie 
bieden. Wat zegt het dat mensen 
en dieren voorgesteld worden als 
gemaakt uit aarde, dat schepping een 
continu proces is, dat het geluid van 
rivieren geldt als lofzang op God, dat 
Job gewezen wordt op zijn bescheiden 
plek in het grote geheel van de 
natuur? 

Theologe drs. Trees van Montfoort 
doet onderzoek naar ecologische 
theologie.

Ze publiceert binnenkort een 
boek waarin ze de bijbel op een 
onorthodoxe manier leest en 
perspectieven biedt voor een levensstijl 
die niet alleen recht wil doen aan 
mensen in al hun diversiteit, maar ook 
aan de aarde als de biosfeer waarvan 
wij afhankelijk zijn. 

Dorpscentrum 
kosten  |  richtbedrag € 5,- per persoon
info  |  Gerrie Kooijman 06-18392604 
en Aart Verburg 06-13385961

MEI
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di 21 mei  |  19:30 uur
Film: Miele
Irene woont aan de kustlijn van 
Rome. Ze laat haar vriend en ouders 
in de waan dat ze studeert, maar in 
werkelijkheid haalt ze illegaal onder 
de naam ‘Miele’ slaapmiddelen uit 
Mexico. Zo helpt ze terminaal zieken 
om vredig te sterven. Tot ze Grimaldi 
ontmoet, een oude man die wil 
sterven maar fysiek niet ziek is. Irene 
beseft dat ze dit niet wil, maar ze 
heeft de man het middel al gegeven. 
Er groeit een bijzondere band tussen 
de twee die min of meer tot elkaar 
veroordeeld zijn. Vragen komen 
boven: wat betekent kwaliteit van 
leven, wat verbindt ons en in hoeverre 
zijn we autonoom in onze keuzen? 

Dorpscentrum
aanvang  |  zaal open 18:45 uur
kosten  | € 6,- per persoon 
leiding en info  |  Ronald da Costa 
r.e.dacosta@live.nl

MEI
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7-14 juni  |  Pinksterweek
Paulus: 
zelfde plaats, andere tijd
Rond Pinksteren 2019 willen Pavlos 
Kefalas, Dieneke van Os en ds. Aart 
Verburg opnieuw een reis maken 
naar Noord-Griekenland. We zullen 
reizen langs plaatsen waar Paulus ook 
was: Thessaloniki, Philippi, Thasos. 
Een boottocht langs de berg Athos 
staat ook op het programma. Als 
voorbereiding worden er vijf avonden 
belegd over het leven en de brieven 
van Paulus (zie elders in dit boekje). 
Het bijzondere van deze reizen is dat 
we zoeken naar mogelijkheden om 
contact te hebben met mensen van de 
Grieks-Orthodoxe Kerk en regelmatig 
en op diverse manieren stil staan bij 
wat Paulus schreef. Hoe verstaan wij 
wat hem bezielde in zijn tijd en op die 
plaats en hoe raakt dat ons in onze tijd 
op onze plaats? Deze keer wordt de 
reis georganiseerd door Labrys reizen. 
Er kunnen 25 tot 30 deelnemers mee. 

Griekenland
info en (voorlopige) aanmelding  | 
Dieneke van Os, davanos@planet.nl
kosten  |  circa € 925,- per persoon 
op basis van logies en ontbijt incl. 
excursies
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