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– Desiderius Erasmus (ca. 1466-1536) –

“Waar ik mij goed voel 
  ben ik thuis”
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Waar kom je thuis? Waar ben je vertrouwd? Voor veel mensen roept thuis een warm gevoel op. 
Het is de plek waar je lief en leed deelt. Waar je gezien en herkend wordt. Je hoeft je thuis niet 
anders voor te doen dan je bent. Je bent er op je gemak.

Toch is thuis niet altijd fijn. Je kunt er eenzaamheid ervaren of je nu alleen bent of niet. Als 
geliefden er niet meer zijn, door overlijden, ziekte of een scheiding. Als er ruzie is of geweld. 
En hoe verscheurd moet je je voelen als je niet meer thuis bent in je relatie? Of in je lichaam. 

Je voelt je ontheemd als een thuisbasis ontbreekt. Dat zal voor veel vreemdelingen gelden. 
Huis en haard verlaten, op zoek naar een plek waar je veilig bent en geaccepteerd wordt. 
Wat is het dan mooi als je gastvrij wordt ontvangen. Maar dat blijkt helemaal niet eenvoudig. 
Hoe meer wij van ons huis, ons land, ons dorp een thuis maken - met eigen gewoontes en 
regels - hoe meer we anderen mogelijk buitensluiten.

Erasmus schreef in 1522: “Een wereldburger verlang ik te zijn, gelijk voor iedereen, of liever, 
een vreemdeling voor allen.” Hoe goed zou het zijn als we allemaal vreemdeling voor elkaar 
zijn of beter nog thuis zijn bij iedereen. Als we een samenleving zijn waar we niet buitensluiten 
maar insluiten. Een wereld waar iedereen thuis kan komen. Bij zichzelf, bij elkaar en misschien 
ook wel bij God.

Of je nu wel of niet thuis bent in een kerk, de kerken van Oegstgeest heten iedereen meer 
dan welkom. Geniet van alle lezingen, toneel, muziek, verhalen, discussie, inspiratie, films, 
maaltijden en mooie gesprekken. 

Reina Albracht, Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier en Margo Mulder 
werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest
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14
Rouw

16
Struikel- 
teksten*

19
Kerken in 
Indonesië

20
Christenen  
in China

21
Film:  
Shoplifters

29
T(e)Huis

31
Wintermaaltijd

Expositie  
Bonhoeffer

1
Elvis Presley en 
Toon Hermans

2
De actualiteit
van  
Bonhoeffer*

3
Film: Liebe in 
den Gängen

9
Baas of slaaf?

22
God, iets of 
niets?

2
Mens wordt 
wakker

4
Credo van 
Oegstgeest

10
Tango  
met God

12
Uit en thuis 
met kanker

19
Thomas  
Merton

24
Godvergeten; 
over geloof en 
dementie

29
Lichtmystiek  
bij kathedralen

31
Waar blijven  
de profeten?*

3
Theater: 
Wie ben ik

19
Film: Nos 
Batailles

28
Cursus  
Levenskunst*

24
Zomermaaltijd

4
Passieconcert

17
Lentemaaltijd

22
Thuis in de 
beeldende 
kunst

21
Lichtjesavond

25
Thuis, waar is 
dat eigenlijk?
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Film:  
The Place

10/11
Vrouwen 
in gesprek*

11
ABC van de 
christelijke 
traditie*

17
Meditatie*

18
Thuis zijn  
in en na  
detentie?

21
Pelgrimstocht 
Jorwert

1 
Lectio Divina*

9
Zoektocht 
naar het  
onvindbare

14/15
Literatuur  
& religie*

15
Film:  
Down to earth

20
‘Ik geloof  
in God’

31
Bibliodans*

31
Boek Henri 
Nouwen

22
Bommel  
en de Bijbel

25
Vertrouwelijk-
heid met God*

26
God, iets of 
niets?

30
Bibliodrama*

2
Allerzielen 
concert

8
Herfstmaaltijd

9
De verloren 
zoon

10
Beeldhouwer 
Brancusi

15
Ontmoeting 
met vrouwen

18
Om het  
behoud van 
onze aarde

19
Film:  
Jeune Femme

3
Meister  
Eckhart*

15
Kerstconcert 
met scratch

18
Senioren 
vieren  
samen kerst

22
Festival  
of Lessons  
& Carols
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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.

K A L E N D E R

19 20
KALENDER

* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten. 
Alleen de startdatum is genoemd.
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di 10/wo 11 sep  |  9:15-11:30 uur
Vrouwen in gesprek
Met andere vrouwen in gesprek over 
wat het geloof kan betekenen in je 
leven van alledag. Kun je thuiskomen 
bij God? Zo ja, wat kan dat dan 
inhouden? We praten erover in 3 
groepen. De dinsdaggroep praat 
over de kleine profeten aan de 
hand van de glas-in-lood-ramen in 
de Oude Kerk in Delft die we ook 
gaan bezoeken. Woensdaggroep I 
bespreekt een prekenbundel van Dien 
de Haan Er staat meer dan er staat. 
Woensdaggroep II wil samen groeien 
in geloof door gebed, bijbel lezen en 
gesprek.

Locatie  |  bij een deelnemer thuis
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: wo 11 september 20:00 uur
ABC van de  
christelijke traditie
Wat geloof ik eigenlijk? Hoe lees je 
de bijbel? Wat willen de schrijvers 
overbrengen? Wat hebben hun 
verhalen vandaag te zeggen? Welke 
betekenissen roepen namen of 
begrippen als God, Jezus en de Heilige 
Geest op? Kun je het dagelijks leven 
daarmee in verband brengen? En 
welke betekenis heeft de kerk? Deze 
kring is bedoeld voor iedereen vanaf 
18 jaar die dit soort vragen heeft. 

Regenboogkerk (jeugdzolder)
Begeleiding  |  ds. Rian Veldman & ds. 
Aart Verburg
Aanmelding  |  ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl of ds.a.verburg@
pgoegstgeest.nl

SEPTEMBER
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di 10 september  |  19:30 uur  
Film: The Place 
Iedere dag zit in lunchcafé The place 
een man met een groot boek voor 
zich. Hij ontvangt er mensen van 
jong tot oud. Zij vertellen hem hun 
diepste wensen: weer kunnen zien, 
een kind genezen, opnieuw in God 
kunnen geloven. Hij schrijft het op en 
belooft dat hun wensen in vervulling 
zullen gaan, mits zij bereid zijn tot 
een tegenprestatie. Dat valt vaak niet 
mee. Welke prijs wil je betalen voor je 
verlangen? Waar ligt je grens? En wie 
is die mysterieuze man die wonderen 
waar kan maken? 

Dorpscentrum
Aanvang  |  zaal open 18:45 uur
Kosten  |  6,- p.p. 
Leiding en info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl

SEPTEMBER

4

The Place, een film van regisseur Paolo Genovese

WELKE PRIJS  
WIL JE BETALEN 

VOOR JE 
VERLANGEN?
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za 21 september
Pelgrimstocht in Jorwert
Er ontstaan allerlei nieuwe vormen van 
monastiek leven. Ds. Hinne Wagenaar 
en zijn vrouw Sietske werken in Jorwert 
(ja, waar God verdwenen zou zijn…) 
op een zogenaamde pioniersplek 
aan het initiatief Nijkleaster. Letterlijk: 
nieuw klooster of klooster ‘opnieuw’. 
Op het Friese platteland zoeken 
ze naar persoonlijke, kerkelijke en 
maatschappelijke vernieuwing. 

Hinne en Sietske verwelkomen ons 
voor een pelgrimage die bestaat 
uit een viering aan begin en einde, 
een inhoudelijk programma, een 
wandeltocht en kloostermaaltijd 
(lunch) in het dorpscafé. 

Jorwert
Kosten  |  circa € 30,- p.p.
Maximaal 40 deelnemers; tweede 
datum mogelijk
Aanmelding  |  ds.a.verburg@
pgoegstgeest.nl
Info  |  https://nijkleaster.frl
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start: di 17 sep  |  20:00-21:00 uur
Meditatie vanuit de 
christelijke traditie
Uitgangspunt voor deze 
meditatiegroep is de christelijke 
traditie. De groep staat open voor 
teksten uit andere tradities. We 
gebruiken verschillende vormen van 
meditatie: lectio divina, tekst-, beeld- 
en loopmeditatie. In het mediteren 
ervaren we een verbondenheid die 
grenzeloos is. De stilte en het stil 
worden is een belangrijk onderdeel 
van het mediteren. Daarom komen 
we in stilte binnen en gaan we in stilte 
weg. We proberen door te mediteren 
in het hier en nu te zijn. Na afloop is 
er gelegenheid voor een persoonlijk 
gesprek en het delen van ervaringen. 

Regenboogkerk
Data  |  17 sept, 15 okt, 12 nov, 10 
dec, 14 jan, 11 feb, 10 mrt, 7 apr, 12 
mei, 9 jun
Aanmelding  |  Hannah van Seters (06-
16793439) of Gerrie Kooijman-van 
Andel (06-18392604)

wo 18 sep  |  20:00-22:00 uur
Thuis zijn in en na detentie?
Thuis wordt meestal in verband 
gebracht met veiligheid, geborgenheid 
en liefdevolle verzorging en 
bejegening. Maar als je voor kortere 
of langere tijd in detentie zit, hoe ziet 
jouw thuis er dan uit? En hoe is dat 
voor de thuisblijvers, de familie? Op 
deze vragen wordt ingegaan door 
mensen van Exodus. Deze organisatie 
begeleidt gedetineerden, ex 
gedetineerden en hun familierelaties 
naar een leven zonder criminaliteit. Na 
de lezing is er gelegenheid om vragen 
te stellen. U bent van harte welkom.

Rehobothkerk
Kosten  |  gratis, collecte voor Exodus
Contact  |  Dhr. D. Coster en Mw. Y. 
Visser, info@exodus.nl
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SEPTEMBER

Hervormde kerk met toren en kerkhof (Sint-Radboudkerk) in Jorwert
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wo 25 sept en wo 23 okt  |  20:00 uur
Vertrouwelijkheid  
met God en de ander
Predikanten Hester Smits (Leiderdorp) 
en Iris van der Heul (Oegstgeest) gaan 
in gesprek over vertrouwd zijn met de 
ander en met God. Paul Verhaeghe 
schreef het boek Intimiteit over de 
relatie met ons lijf. Die blijkt bepalend 
voor de relatie met de ander. En hoe 
bepaalt de relatie met de ander onze 
verhouding met God? En wat is er nog 
meer belangrijk in de verhouding met 
de belangrijkste mensen om je heen? 
Iedereen is uitgenodigd om mee te 
praten. 

Dorpscentrum & Dorpskerk 
Data  |  25 sep (Oegstgeest) en 23 okt 
(Leiderdorp)
Aanmelding  |   
ds.i.vanderheul@pgoegstgeest.nl of  
hestersmits@ziggo.nl

start do 26 sep  |  14:30 -16:30 uur
God, iets of niets?
Het religieuze landschap is in de 
laatste 50 jaar ingrijpend veranderd. 
Er zijn atheïsten die zich religieus 
noemen maar ieder idee van een 
bovennatuurlijke God verwerpen. Er 
bestaan naturalisten die spiritualiteit 
ontlenen aan de natuur en daarbij 
christelijke taal gebruiken. En er zijn 
post-theïsten die het idee van een 
persoonlijke God vaarwel hebben 
gezegd, maar wel blijven spreken 
over het heilige en transcendente. Het 
klassieke onderscheid tussen gelovig 
en ongelovig is niet langer bruikbaar. 
Dat gaan we onderzoeken met als gids 
het boek God, iets of niets? Schrijver 
Taede A. Smedes komt op 22 maart 
zelf ook een lezing geven (zie verderop 
in dit boekje).  

Dorpscentrum
Data  |  26 sept, 17 okt, 21 nov, 12 
dec, 16 jan, 20 febr en 19 mrt
Kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p. 
totaal € 30
Inleider  |  Lammert Leertouwer  
(071- 5190227), l.leertouwer@me.com
Aanmelding  |  Gerrie Kooijman-
van Andel (06-18392604), 
gerriekooijman@planet.nl
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zo 22 sep  |  15:00-16:30 uur
Bommel en de Bijbel 
Schrijver en striptekenaar Marten 
Toonder (1912-2005) portretteerde in 
zijn verhalen over Olivier B. Bommel 
en Tom Poes met een grote knipoog 
de Nederlandse samenleving. Ook de 
bijbel was een inspiratiebron voor de 
Bommelverhalen. Daarnaast leverde 
hij in zijn verhalen impliciet kritiek 
op het christelijke gedachtegoed, 
waartegenover hij zijn eigen 
levensbeschouwelijke opvattingen 
plaatste. In zijn lezing gaat schrijver 
Klaas Driebergen in op wat Marten 
Toonder geloofde en geeft hij 
interessante en leuke voorbeelden 
van hoe dit doorwerkte in zijn 
verhalen. Dit alles geïllustreerd met 
videofragmenten en afbeeldingen. 

Dorpscentrum
Kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
Info  |  Gerrie Kooijman-van Andel  
(06-18392604),  
gerriekooijman@planet.nl
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Olivier B. Bommel en Tom Poes
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9 oktober  |  20:00-22:00 uur
Drieluik Eindelijk Thuis deel I
Zoektocht naar de onvindbare
Met zijn boek Eindelijk Thuis is Henri 
Nouwen bij veel mensen, van vrijzinnig 
tot orthodox, van Rooms tot agnost 
bekend. Ook zijn vele, andere boeken 
getuigen van een soms wanhopige en 
onrustige zoektocht bij God te zijn. 
Niet ván maar ín de wereld te zijn 
en als zijn zoon te leven en mens te 
zijn. Wat betekent het om Christen te 
zijn in al je doen en laten? Zijn broer 
Laurent Nouwen actualiseert in zijn 
meditatieve voordracht de onrustige 
vragen van Henri. Daarna gaan ds. 
Rian Veldman en Erik Flikkenschild in 
gesprek over de thema’s die ter sprake 
zijn gebracht door de gebroeders 
Nouwen.

Dorpscentrum 
Aanmelding  |  erik@flikkenschild.nl  
of ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

start ma 14 oktober  |  20:00-22:00 uur 
en di 15 oktober  |  14:30-16:30 uur 
Literatuur & Religie
In de avondkring en middagkring 
bespreken we boeken waarin religie of 
levensvragen een rol spelen. In oktober 
het boek van Michelle Obama Mijn 
verhaal (Becoming). De andere boeken 
worden later, na overleg bekend 
gemaakt. Deelname bij voorkeur voor 
de hele serie. 

Dorpscentrum 
Data avondgroep  |  14 okt, 25 nov, 27 
jan, 24 feb, 23 mrt
Data middaggroep  |  15 okt, 26 nov, 
28 jan, 25 feb, 24 mrt
Kosten  |  richtbedrag € 5,-  
per keer, totaal  
€ 25,-
Aanmelding  |   
Marjan Driessen  
(071-5131422),  
marjandriessen 
1949@gmail.com

OKTOBER
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start 30 september  |  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 te 
beleven wat jou in die rol raakt. Wat 
roept de rol bij jou op en hoe vul jij 
hem in? En wat gebeurt er als je met 
elkaar een verhaal gaat spelen? Voor 
wie benieuwd is maar nog geen of 
weinig ervaring heeft met bibliodrama 
verzorgt Aart Verburg dit seizoen een 
introductieprogramma. 

Regenboogkerk
Data  |  30 sep, 18 nov, 27 jan, 30 mrt
Info  |  Aart Verburg (06-13385961), 
ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl

start di 1 oktober 
Lectio Divina
In de Lectio Divina (goddelijke lezing) 
gaat het er niet zozeer om of je alles 
snapt wat er bedoeld wordt, het is 
eerder een manier om in stilte en 
rust een bijbelgedeelte te lezen en 
herlezen. Om te ontdekken hoe je 
wordt aangesproken, wat de tekst met 
je doet en te luisteren hoe God zelf 
tot je spreekt. Het is een wisselwerking 
tussen lezen (lectio) – overdenken 
(meditatio) – gebed (oratio) en 
aanschouwen (contemplatio). Guigo 
II de Kartuizer, een monnik uit de 
12e eeuw, omschreef de lectio divina 
als volgt: De lezing brengt als het 
ware vast voedsel in de mond; de 
overweging kauwt en vermaalt het; 
het gebed verkrijgt er de smaak van; 
het schouwen is de zoetheid zelf die 
verblijdt en verkwikt.

Regenboogkerk
Data  |  1 okt, 5 nov, 10 dec
Inleider  |  Iris van der Heul
Aanmelding  |  ds.i.vanderheul@
pgoegstgeest.nl
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OKTOBER

zo 20 oktober  |  15:00-17:00 uur
'Ik geloof in God',  
wat bedoel je daarmee?
Ds. Carel ter Linden vertelt over zijn 
nieuwste boek Bijbelse miniaturen. Over 
de unieke, niet-historische, bééldende 
verhalen met een verborgen wijsheid. 
Ze zijn erop gericht hoe wij mensen 
kunnen leren om met deze aarde en 
alle leven om te gaan. De wijsheid 
wordt in deze verhalen gezien als 
afkomstig van een God die daarin 
af en toe het woord neemt. Een 
gedachte die voor niet-gelovigen 
uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe 
beleven gelovigen dit in deze tijd? 
En wat bedoelen mensen eigenlijk 
met de uitspraak “Ik geloof in God”? 
Aansluitend is er een informeel 
samenzijn waarbij ds. ter Linden zijn 
boek zal signeren voor wie dat wil. 

Dorpscentrum 
Kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
Info en Aanmelding  |  Gerrie 
Kooijman-van Andel (06-18392604), 
gerriekooijman@planet.nl of Aart 
Verburg (06-13385961)

start do 31 okt  |  20:00-22:15 uur
Bibliodans
Ben je iemand die liever doet dan 
praat? Probeer je iets eerder met je 
hart dan met je verstand te begrijpen? 
Dan is bibliodans misschien wel 
iets voor jou. Als je woorden uit 
bijbelverhalen in dans verbeeldt, 
gaan ze voor je leven. Je bewegingen 
en je gevoel vertellen je wat ze voor 
je kunnen betekenen. Je hoeft geen 
ballerina te zijn of een uitgesproken 
ritmegevoel te hebben om mee te 
kunnen doen. Nieuwsgierigheid naar 
wat het dansen je brengen kan, dat is 
belangrijk. Wereldmuziek zet de toon 
en geeft plezier. 

Regenboogkerk
Data  |  31 okt, 21 jan, 24 mrt, 19 mei
Kosten  |  20,- p.p. voor de reeks
Begeleider  |  Riëtte Beurmanjer, 
theologe met specialisatie dans
Info en Aanmelding  |  Nelleke van der 
Oord (06-29545022), chris.nelleke@
ziggo.nl

di 15 oktober  |  20:00-22:00 uur
Film: Down to earth
Het gezin Winters laat de hectiek en 
patronen van de hedendaagse wereld 
achter zich en begint aan de reis van 
hun leven. Naar de uithoeken van 
de aarde, op zoek naar een nieuw 
perspectief op het leven en de wereld 
om ons heen. Zonder crew, zonder 
vastomlijnd plan, maar alle 5 met 
een camera en een rugzak. En de 
nieuwsgierigheid om te luisteren. 
Tijdens hun vijf jaar durende avontuur 
leven ze met en bij verschillende 
stammen op zes continenten. Ze 
filmen hun ontmoetingen met de Earth 
Keepers, zij die nog in verbinding en 
harmonie leven met de aarde, de bron 
van ons bestaan. De documentaire 
onthult de diepe wijsheid die besloten 
ligt in de gesprekken met deze 
stamoudsten en wijzen die nog niet 
eerder geïnterviewd werden. 

Dorpscentrum
Kosten  |  Gratis toegang,  
maximaal 100 personen
Info  |  Ronald Vermerris  
(06-12580627),  
Ronaldvermerris@hotmail.com
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Down to earth, een film van de regisseurs:  
Rolf Winters en Renata Heinen

OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUW PERSPECTIEF 

OP HET LEVEN 
EN DE WERELD 
OM ONS HEEN.
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NOVEMBER

za 2 november  |  20:15 uur 
Allerzielenconcert
Door de eeuwen heen zijn er talloze 
gedachteniscomposities geschreven. 
Daarbij is er één thema dat 
componisten altijd inspireerde: het 
eeuwige licht. Van Lux perpetua tot 
Warum ist das Licht gegeben. Cappella 
pro Cantibus zingt werk van John 
Tavener, één van de bekendste en 
meest geliefde Engelse componisten 
van de 20e eeuw. Daarnaast het 
indrukwekkende zesstemmige Missa 
Diatonica van Hendrik Andriessens en 
werk van de hedendaagse componist 
Paweł Łukaszewski. Het thema licht 
is een constante in vier oeroude 
gregoriaanse hymnen, die bewegen 
van Vespers, Completen en Metten tot 
het nieuwe licht van de Paaswake.

Groene Kerk 
Kosten  |  Gratis toegang,  
collecte bij de uitgang
Info  |  www.cappellaprocantibus.nl

vr 8 november  |  18:30 uur
Herfstmaaltijd 
Gezamenlijke maaltijd in herfstsfeer 
om elkaar te ontmoeten. Op tafel 
staan heerlijke gerechten. 
U kunt zich opgeven om aan te 
schuiven of om zelf ook een lekker 
gerecht mee te nemen.

Rehobothkerk
Kosten  |  vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 5,- p.p. (geld wat 
overblijft gaat naar een goed doel)
Aanmelding  |  Reina Albracht (06-
21954551), reina.albracht@ziggo.nl

do 31 oktober  |  20:00 uur
Drieluik Eindelijk Thuis deel II  
Boekbespreking Henri 
Nouwen
Het boek Eindelijk Thuis is een 
spirituele klassieker. Het is Nouwens 
meest bekende werk geïnspireerd op 
Rembrandts schilderij De terugkeer van 
de verloren zoon. Nouwen schetst de 
gevoelens van de vader, de oudste 
zoon en de jongste zoon. De jongste 
zoon die weg trekt de wijde wereld 
in, nieuwsgierig, rondzwervend. 
Totdat er gevoelens van ontheemding 
ontstaan, verlangen naar een thuis. 
De oudste zoon vol plichtsbesef en 
verantwoordelijkheidsgevoel, maar 
met sluimerende gevoelens van 
jaloezie, boosheid, wrok en verlangen 
naar losbandigheid. Ook deze zoon 
heeft de vreugde van het werkelijk 
thuis zijn nog niet geproefd. Tenslotte 
de roeping om te worden als de 
barmhartige vader. Na een leven lang 
bedelen om aandacht, waardering 
en bevestiging, iemand worden die 
onvoorwaardelijke liefde kan geven. 

Dorpscentrum
Inleider  |  ds. Rian Veldman

14
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Henri Nouwen - Eindelijk thuis
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vr 15 november |  9:00-11:15 uur
Ontmoeting met vrouwen: 
Ik ben oké!
Welkom om andere vrouwen uit 
Oegstgeest te ontmoeten, te luisteren 
naar een spreekster en met elkaar 
na te praten. Als interkerkelijke 
werkgroep hebben we Marieke 
Meijer uitgenodigd een toespraak 
te houden. Marieke is psycholoog, 
spreekster & schrijfster van o.a. Vrij van 
moeten. Kom jij ook in een gezellige, 
ontspannen ambiance met koffie, thee 
en lekkers stilstaan bij dit onderwerp? 
Crèche en boekentafel zijn aanwezig. 

Rehobothkerk
Koffie & thee vanaf 09:00 uur,  
het programma  
start om 09:15 uur
Kosten  |  Gratis  
toegang,  
er is een collecte
Contact  |  Bastie  
Peeman  
(071-5173022)

ma 18 november  |  20:00-21:45 uur
Om het behoud  
van onze aarde
De bijbel geeft meteen al in het 
begin de opdracht de schepping 
“te bewerken en te bewaren”. We 
moeten zorgen voor ontwikkeling, 
maar wel zo dat de aarde niet naar 
de knoppen gaat. Het is dringend 
noodzakelijk dat we over grenzen 
heen kijken en de handen ineenslaan 
voor het behoud van onze planeet. 
Dirk van de Glind (1959) stond 
vele jaren voor de klas als docent 
Levensbeschouwelijke Vorming en 
heeft mede daardoor de kans gehad 
rond te kijken in de schatkamers van 
de menselijke geest. In zijn boeken 
en publicaties geeft hij zijn visie op 
het leven in helder en prettig leesbaar 
proza weer. Lezingen lardeert hij met 
beeld en geluid, prikkelende stellingen, 
humor, anekdotes en wijsheden uit alle 
windrichtingen. 

Dorpscentrum
Info  |  Ronald Vermerris  
(06-12580627),  
Ronaldvermerris@hotmail.com
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za 9 november  |  20:00 uur 
Drieluik Eindelijk Thuis deel III 
Muzikale voorstelling  
De Verloren Zoon.
Het verhaal van de verloren zoon 
komt op een hedendaagse en 
muzikale manier tot leven. Het 
koor Voice of Joy uit Katwijk gebruikt 
hiervoor verschillende stijlen zoals 
ballads, bewerkte popnummers en 
Taizé-liederen, hierbij ondersteund 
door een verteller, licht en beeld en 
een muzikaal combo. Een geweldige 
manier om dit verhaal van hebzucht, 
jaloezie, egoïsme maar ook van 
opoffering en ruimte gevende, alles 
overheersende liefde, in deze tijd te 
laten spreken. Dit is het slotstuk van 
de serie over Eindelijk Thuis van Henri 
Nouwen. 

Duinzigt
Zaal open vanaf 19:30 uur
Kosten  |  Gratis toegang,  
collecte na de voorstelling
Info  |  Aly Boogaard, 
aly.boogaard@gmail.com

zo 10 november  |  17:00-19:30 uur
Kunst & Spiritualiteit: 
Beeldhouwer Brancusi  
op zoek naar de essentie 
Het eind van de 19de eeuw en het 
begin van de 20ste eeuw was een 
roerige tijd op het gebied van de 
kunsten. De ene stroming volgde 
de andere in snel tempo op. De 
beeldhouwer Brancusi kwam met een 
voor zijn tijd nieuwe vormentaal. Hij 
ging daarin een volstrekt eigen weg. 
Deze Roemeense kunstenaar bracht de 
wereld een nieuwe kijk op de dingen: 
hij zocht naar de essentie en hij verloor 
zich niet in het uiterlijk. Dit heeft vele 
kunstenaars na hem geïnspireerd. 
Kunsthistorica Hannah van Seters zal u 
leiden in een kennismaking met deze 
kunstenaar. We sluiten 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.
Aanmelding  |  Marjan Driessen (071-
5131422), marjandriessen1949@
gmail.com
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do 21 november  |  19:00 uur
Lichtjesavond 
Een bijzondere avond om mensen 
te gedenken. 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. Bij de vijvers van het nieuwe 
gedeelte zal een speciaal evenement 
plaatsvinden. 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  |  19:00-21:00 uur
Info  |  begraafplaats-groenekerk.nl

ma 25 november  |  20:00-22:00 uur
Thuis, waar is dat eigenlijk?
Thuis bij God... je kunt daarnaar 
op zoek zijn op een manier waarbij 
je jezelf opkrikt tot een geestelijke 
sfeer. In dat opkrikken ga je dan wat 
weg bij jezelf. Bij de realiteit van je 
alledaagse leven, waar de pijn is, 
de weerbarstigheid, de zwakte en 
de angst en wat al niet aan gewone 
menselijke kleinheid. Wie thuis wil 
zijn bij God, zal thuis moeten zijn bij 
zichzelf. Op deze toerustingsavond 
zal voormalig predikant en schrijver 
Philip Troost je stilzetten bij de vraag in 
hoeverre je thuis bent bij jezelf en hoe 
je daarin verbonden bent met God. En 
je wat richtingwijzers meegeven: terug 
naar thuis.  

Rehobothkerk
Info  |  Philip Troost - spectrum13.nl  
Contact  |  Reina Albracht  
(06-21954551)
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di 19 november  |  19:30 uur  
Film: Jeune Femme  
Paula (31) is blut en zwerft, gedumpt 
door haar oudere minnaar, ontheemd 
door Parijs. Ze voelt zich nergens 
thuis, maar probeert zichzelf 
opnieuw te vinden. Zo beleeft ze 
absurde avonturen en gaat haar 
(eigen)wijze gang. Soms kinderlijk 
onverantwoordelijk, soms sterk en 
zelfbewust. Een pracht regiedebuut 
van Léonor Seraille met aanstormend 
talent Laetitia Dosch als Paula in een 
bijna geheel vrouwelijke crew.

Dorpscentrum
Aanvang  |  zaal open 18:45 uur
Kosten  |  € 6,- p.p. 
Leiding en Info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl
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Jeune Femme, een film van regisseur Léonor Serraille

ZE VOELT ZICH 
NERGENS THUIS, 
MAAR PROBEERT 

ZICHZELF OPNIEUW 
TE VINDEN.
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wo 18 december  |  16:30-19:00 uur 
Senioren vieren samen kerst
Een bijzonder kerstprogramma 
bedoeld voor alle senioren uit (de 
omgeving van) Oegstgeest. Cappella 
pro Cantibus zorgt voor een muzikale 
invulling, evenals een pianist en een 
harpiste. Er is een korte liturgie en 
er wordt een (eenvoudige) maaltijd 
geserveerd. Dus geef u op, alleen 
of samen met uw partner, vriend 
of buren. Mocht u niet op eigen 
gelegenheid kunnen komen, dan kunt 
u dit bij de aanmelding doorgeven en 
wordt er voor vervoer gezorgd.
 
Dorpscentrum 
Tijd  |  welkom vanaf 16.00 uur
Kosten  |  Vrijwillige bijdrage
Aanmelding  |  Gerrie Kooijman (06-
18392604), gerriekooijman@planet.
nl of Wil Kwestro (06-30836509), 
johanwil.kwestro@casema.nl of Ineke 
Noort (06-48796488), noortineke@
hotmail.com

zo 22 december  |  16:30 uur 
Festival of Lessons & Carols
Negen lezingen afgewisseld met 
toepasselijke muziek. Zo simpel als de 
opbouw, zo rijk zijn de lezingen en 
de keuze aan repertoire. Cappella pro 
Cantibus brengt ook dit jaar weer een 
verrassend programma van bekende 
en onbekende Adventsmuziek, 
als stemmige en inspirerende 
voorbereiding op Kerstmis.

Groene Kerk
Kosten  |  Gratis toegang,  
collecte bij de uitgang
Info  |  www.cappellaprocantibus.nl

DECEMBER  

start di 3 december  |  20:00-22:00 uur
De godsgeboorte 
– Meister Eckhart
In de tijd na kerst in de jaren 1303-
1305 heeft Meister Eckhart vier preken 
gehouden over de godsgeboorte. De 
grondgedachte is dat de geboorte 
van God niet alleen plaatsvindt in 
de tijd, maar ook in onze eigen ziel. 
Volgens Eckhart wordt God in de 
mens geboren. Uiteindelijk valt het 
onderscheid tussen God en de mens 
weg en komt de eenwording tot 
stand. Buitengewoon verrassende en 
inspirerende theologie die een nieuw 
licht laat schijnen over de geboorte 
van Christus. We lezen met elkaar 
fragmenten uit de vier kerstpreken van 
Eckhart, en onderzoeken en ontdekken 
wat zijn eigenzinnige theologie voor 
ons vandaag kan betekenen.  

Dorpscentrum
Data  |  3 dec en 7 jan
Kosten  |  richtbedrag € 5,- per avond
Inleider  |  Dr. Arie C. Kooijman
Aanmelding  |  Gerrie Kooijman-
van Andel (06-18392604), 
gerriekooijman@planet.nl of  
Aart Verburg (06-13385961)

zo 15 dec  |  20:00-21:15 uur 
Kerstconcert met scratch 
Een kerstconcert met scratch-
onderdeel. Zangers die zelfstandig 
een partij kunnen instuderen zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan 
vanaf september via de website van 
het Gemengd Koor St. Willibrord 
Oegstgeest, alwaar dan ook alle 
nadere informatie te vinden zal zijn. 
Na afloop wordt er een drankje 
aangeboden.

H. Willibrord kerk
Info  |  willibrordkooroegstgeest.nl
Gratis toegang, collecte bij de uitgang
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zo 19 januari  |  17:00 -19:30 uur
Kunst & Spiritualiteit:  
Kerken in Indonesië en  
de traditionele kunst
Chris de Jonge doceerde van 1982-
1995 kerkgeschiedenis in Indonesië. 
Hij vertelt hoe de kerken in Indonesië 
een plaats proberen te geven aan 
kunstuitingen uit de tijd voor de 
komst van het christendom. Denk aan 
liederen, muziek, dans en wayang 
(poppenspel op basis van oude 
Hindoeïstische verhalen). Veel van die 
kunst is de vrucht van een spiritualiteit 
die soms op gespannen voet staat met 
het christelijk geloof. Maar is dat een 
reden om de culturele erfenis van het 
verleden radicaal overboord te gooien? 
We sluiten af met eenvoudige maaltijd 
door vrijwilligers bereid. Daarom is het 
van belang dat u zich tijdig opgeeft. 

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

ma 20 januari  |  20:00 uur
Christenen in China  
en wij en China…
De invloed van China zal in de 
komende jaren steeds meer merkbaar 
worden. Allerlei scenario’s doen de 
ronde op het terrein van de handel, de 
politiek, de informatica (Huawei). In 
Europa neemt het aantal christenen af, 
in China groeien de kerken onstuimig. 
Hoe beleven Chinese christenen hun 
geloof? Wat betekent het voor het 
Christendom als het zwaartepunt niet 
meer in Europa ligt? Tjeerd de Boer 
en zijn vrouw Kathleen Ferrier hebben 
5 jaar in Hong Kong gewoond en 
gewerkt. Tjeerd als docent theologie 
aan het Luthers Theologisch Seminarie 
in Hong Kong en Kathleen als docente 
aan de universiteit. Zij vertellen over 
hun ervaringen en delen hun inzichten 
in de ontwikkelingen en de kerken in 
China.

Dorpscentrum
Coördinatie  |  ds. Aart Verburg, 
ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
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di 14 januari  |  15:00-17:00 uur
Rouw:  
je staat er niet alleen voor!
Als je een groot verlies hebt geleden, 
is dat een ingrijpende gebeurtenis. Je 
bent je partner verloren, een belangrijk 
familielid, je kind. Na zo’n ervaring kun 
je moe zijn, niet helder denken, slecht 
slapen of nergens zin meer in hebben, 
terwijl er soms zoveel te regelen valt. 
Je kunt je intens alleen voelen, hebt 
het gevoel dat je door moet maar hoe 
dan? Hoe kun je leren leven mét dit 
grote verlies? En wat kan het geloof 
hierin betekenen? Hoe doe je dat 
rouwen? Daar gaat deze bijeenkomst 
over. Na een inleiding is er alle ruimte 
om te delen met lotgenoten. We heten 
je van harte welkom om op deze 
middag te luisteren, te praten, te delen 
en als afsluiting een glas te drinken. 

Dorpscentrum
Inleiders  |  Nelleke van der Oord  
en Iris van der Heul
Aanmelding  |  ds.i.vanderheul@
pgoegstgeest.nl

start do 16 januari  |  20:00-22:00 uur
Struikelteksten 
We bespreken bijbelteksten waar 
we ons niet thuis bij voelen. We 
beginnen met 1 Sam.15, een bevel 
tot doden van mannen, vrouwen, 
kinderen. En dan, vergiste Paulus zich, 
toen hij de spoedige (weder)komst 
van Jezus verwachtte? En raadt hij 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
aan de overheid aan (Rom.13)? U 
kunt ook uw eigen struikelteksten 
inbrengen. Komen we eruit? Of is het 
maar beter om bepaalde teksten heen 
te lopen? 

Dorpscentrum
Data  |  16, 23 en 30 jan en 6 feb
Leiding/Aanmelding  |  drs. Barend 
Drewes (071-5176692), bfdrewes@
hotmail.com 
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wo 29 januari  |  20:00-22:00 uur
Tweeluik Uit huis deel I
“T(e)Huis”
Waar ben je thuis? Wat maakt 
een plek tot thuis? En wat als een 
huis gaat knellen maar je er wel 
met vele, emotionele banden mee 
verbonden bent? Veel ouderen en 
hun naasten worstelen met dit soort 
vragen, maar een gesprek hierover 
blijkt niet altijd makkelijk. Allerlei 
angsten, verwachtingen en aannames 
kunnen dat gesprek in de weg staan. 
Hoe kun je als oudere (ouders) en 
naaste (kinderen) leren om open 
en met vertrouwen naar je leef- en 
woonsituatie te kijken? We gaan 
hierover met elkaar en met huisarts 
Herman ten Hove in gesprek. Herman 
heeft veel ervaring met ouderenzorg.

Rehobothkerk
Welkom vanaf 19:30 uur voor koffie/
thee
Contact  |  Aly Boogaard en Anco 
Noort, dcnoort@yahoo.com

vr 31 januari  |  18:30 uur
Wintermaaltijd 
Gezamenlijke maaltijd om elkaar te 
ontmoeten. Op tafel staan heerlijke 
winterse gerechten. 
U kunt zich opgeven om aan te 
schuiven of om zelf ook een lekker 
gerecht mee te nemen.

Rehobothkerk
Kosten  |  vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 5,- p.p. (geld wat 
overblijft gaat naar een goed doel)
Aanmelding  |  Reina Albracht (06-
21954551), reina.albracht@ziggo.nl
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di 21 januari  |  19:30 uur 
Film: Shoplifters
Wat is belangrijker in een gezin: de 
bloedband of de tijd die je samen 
doorbrengt? Liefde is er genoeg in 
het samengestelde gezin van Osamu 
maar geld ontbreekt. Als vader en 
zoon na de zoveelste winkeldiefstal 
op weg naar huis zijn, komen ze 
een klein meisje tegen dat van huis 
is weggelopen. Zij kan er ook nog 
wel bij en voelt zich snel thuis. Maar 
tegen het eind van de film komt er 
een geheim aan het licht en worden 
de banden op de proef gesteld. 
Een hartverscheurende film over de 
kwetsbaarheid van mensen in een 
harde samenleving. Terechte winnaar 
van de Gouden Palm.

Dorpscentrum
Aanvang  |  zaal open 18:45 uur
Kosten  |  € 6,- p.p. 
Leiding en Info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl

JANUARI
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Shoplifters, een film van Kore-Eda Hirokazu

WAT IS BELANGRIJKER IN 
EEN GEZIN: DE BLOEDBAND 
OF DE TIJD DIE JE SAMEN 

DOORBRENGT?
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ma 10 februari  |  20:00 uur
Tango met God
Bibliodans is een vorm van creatief 
dansen naar aanleiding van 
bijbelteksten. Het is een beweeglijke, 
soms speelse, dan weer intensieve 
manier om je geloof te verdiepen. 
Ik begeleid de bibliodansavonden 
in Oegstgeest en ben steeds weer 
onder de indruk van wat het dansen 
teweegbrengt. Daarom schreef ik 
een proefschrift: Tango met God? Een 
theoretische verheldering van bibliodans 
als methode voor spirituele vorming. Ik 
vertel er graag over en geef daarna 
enkele praktische oefeningen over 
het thema rennen en rusten. Zodat 
iedereen kan ontdekken of dit een 
vorm is die misschien ook jou iets te 
bieden heeft.

Regenboogkerk
Spreker  |  Dr. Riëtte Beurmanjer, 
theologe met specialisatie bibliodans
Info  |  www.riettebeurmanjer.nl
Coördinatie  |  ds. Aart Verburg, 
ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl

wo 12 februari  |  20:00 uur 
Uit en thuis met  
vrouwelijke kankers
Borstkanker treft in Nederland meer 
vrouwen dan baarmoederhalskanker 
maar dat is in veel arme landen 
andersom. Vanwaar de verschillen? 
Zijn opsporing, diagnose en 
behandeling ook verschillend? Dr 
Jorien Bonnema (borstkankerchirurge, 
Lancaster Univ. hospital) en Dr 
Jogchum Beltman (gynaecologisch 
oncoloog, LUMC) vergelijken die 
situaties en leiden het gesprek samen 
met Oegstgeester Wessel Eijkman in. 

Dorpscentrum
Info  |  Wessel Eijkman (06-42245470), 
WesselEijkman@MangoConsult.nl
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zo 2 februari  |  15:00-16:30 uur
Muzikale voorstelling: 
Mens wordt wakker 
Het begin van Genesis, verteld en 
gezongen door Jan Marten de Vries, 
op fluit en saxofoon begeleid door 
Mailin Gruber. Mens wordt wakker is 
een nieuwe kijk op een oud verhaal. 
De mens doet langzaam zijn ogen 
open… is het God die hem wakker 
maakt? Of roept de mens uiteindelijk 
zichzelf? Is het eten van de verboden 
vrucht wel zo’n slecht idee? Of maakt 
juist dat de mens volwassen? Een 
verrassend muzikaal verhaal voor 
jong en oud. Met nieuwe en bekende 
liederen, om te luisteren en om mee te 
zingen (ook voor kinderen). 

Regenboogkerk
Kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
Aanmelding  |  Gerrie Kooijman-
van Andel (06-18392604), 
gerriekooijman@planet.nl of  
Aart Verburg (06-13385961)

di 4 februari  |  20:00-21:30 uur
Credo van Oegstgeest
“Samen kerk zijn en elkaar 
bemoedigen in geloof, hoop en 
liefde.” Deze oproep in mei dit jaar 
van de Nationale Synode tot een 
nieuwe verbondenheid tussen kerken 
is een fris geluid. De Raad van Kerken 
in Oegstgeest organiseert een avond 
waarin voorgangers van kerken en 
geloofsgemeenschappen met elkaar in 
gesprek gaan. Wat betekent het geloof 
voor jou? En hoe werkt het uit in het 
leven van alledag? Aangemoedigd 
door deze geloofsverhalen, gaan 
wij ook met elkaar in gesprek. Kom 
luisteren naar persoonlijke verhalen 
over geloof, hoop en liefde.

Rehobothkerk
Contact  |  Pieter-Johannes 
Steenbergen (071-5154161), 
pdubbelj@yahoo.com 

FEBRUARI
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Drieluik Bonhoeffer deel I 
Expositie: Bonhoeffer 
in woord en beeld.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat 
de nog steeds invloedrijke theoloog 
Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld 
door de Nazi’s. Het was vlak voor het 
einde van de oorlog. Ter gelegenheid 
daarvan heeft de stichting De Roos 
van Culemborg een reizende expositie 
samengesteld van schilderijen van 
Jeltje Hoogenkamp, gecombineerd 
met gedichten van Bonhoeffer. In 
de maand maart is deze expositie in 
de weekenden te bezichtigen in de 
Regenboogkerk. Openingstijden op de 
zaterdag en zondagen in maart 2020 
worden gepubliceerd in OKe en de 
Oegstgeester Courant.

Regenboogkerk
Openingstijden  |  zie OKe en  
de Oegstgeester Courant
Info  |  Jasper de Kogel (071-
5155226), j.de.kogel@planet.nl

zo 1 maart  |  17:00 -19:30 uur
Kunst & Spiritualiteit: Elvis 
Presley en Toon Hermans 
Martijn van Kogelenberg doet 
een poging twee uiteenlopende 
grootheden met elkaar in verband 
te brengen: Elvis Presley en Toon 
Hermans. Beide artiesten hadden een 
unieke stem die geen gelijke had. 
Vooral de band die beiden hadden met 
het geloof komt aan bod. Elvis Presley 
heeft een groot aantal gospelsongs 
gezongen. Te denken valt aan titels als 
Peace In The Valley en Joshua Fit The 
Battle of Jericho. Ook Toon Hermans 
heeft een sterke band met geloof en 
met bezinning gehad: denk aan liedjes 
als Engel Gabriël en Café Biljart. We 
sluiten af met eenvoudige maaltijd 
door vrijwilligers bereid. Daarom is het 
van belang dat u zich tijdig opgeeft. 

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

MAART

wo 19 februari  |  20:00-21:30 
Thomas Merton
In veel van zijn boeken gaat Thomas 
Merton op zoek naar verinnerlijking. 
Daarbij begint hij bij de eigen 
christelijke traditie, maar hij laat zich 
ook inspireren door de wijsheid van 
andere tradities. Die kent hij niet 
alleen uit boeken, maar ook door zijn 
zeer uitgebreide correspondentie met 
geestelijke leiders van andere religies: 
oosters orthodoxen, joden, soefi's, 
hindoes en boeddhisten. Hierdoor 
is hij een pionier geworden op het 
gebied van de interreligieuze dialoog. 
Historicus Willy Eurlings is voorzitter 
van de Mertonvrienden en is (mede)
vertaler van zijn boeken. Hij heeft 
meegewerkt aan de vertaling van 
Mertons New Seeds of Contemplation 
(2015).

Dorpscentrum
Aanmelding  |  erik@flikkenschild.nl of 
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

ma 24 februari  |  20:00 uur
Tweeluik Uit huis deel II 
Godvergeten: gedachten  
over geloof en dementie
“Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk 
al weduwe,” aldus een partner van 
iemand met dementie. Wie ben je 
eigenlijk nog als je omgeving jou al 
heeft verloren, of zelfs dood heeft 
verklaard terwijl je nog leeft? Wie 
ben je, als je dat zelf niet meer weet? 
Dementie gaat over de kernvragen 
van ons leven. Het tast de grondvesten 
van je bestaan aan en heeft grote 
impact op het leven van naasten. 
Dementiedominee en auteur Tim 
van Iersel zal dit thema inleiden en 
met ons in gesprek gaan. Daarbij zal 
hij praktische handreikingen doen 
hoe je mensen met dementie en hun 
naasten kunt blijven betrekken bij de 
gemeenschap.

Dorpscentrum
Info  |  www.timvaniersel.nl 
Coördinatie  |  ds. Aart Verburg 
ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
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ma 9 maart  |  20:00-22:00 uur
Baas of slaaf?
Je kunt verslaafd zijn aan alcohol, 
roken, drugs en nog veel meer… Valt 
verslaving te voorkomen, hoe pak je 
dit probleem aan en wie kan je daarbij 
helpen? Drie deskundigen (preventie, 
gezondheidsbevordering en geestelijke 
gezondheidszorg) vertellen over hun 
praktische ervaringen. Ze zijn thuis 
in de verslavingszorg en de daarbij 
noodzakelijke hulp. Een avond voor 
jonge en oude(re) verslaafden, 
partners, ouders, familie, vrienden en 
voor geïnteresseerden.

Dorpscentrum
Welkom  |  vanaf 19:30 uur is de zaal 
open en staat koffie/thee klaar
Contact  |  Jenneke van der Wal (071-
3015042), jenneke.vanderwal@xs4all.
nl

zo 22 maart  |  15:00-16:30 uur
God, iets of niets?
Taede A. Smedes geeft een lezing  
over zijn boek God, iets of niets? De 
postseculiere maatschappij tussen 
geloof en ongeloof. Uitgangspunt is 
dat het traditionele spreken over God 
steeds minder populair wordt. Het 
ongeloof in Nederland is historisch 
hoog. Verdwijnt religie in Nederland? 
In zijn lezing geeft Smedes aan hoe er 
allerlei nieuwe vormen van religiositeit 
ontstaan waarbij het onderscheid 
tussen geloof en ongeloof steeds 
vager wordt. Religie blijft in onze 
samenleving aanwezig, het verandert 
van gedaante en lijkt soms onzichtbaar 
maar het verdwijnt niet. Taede A. 
Smedes is godsdienstfilosoof en 
theoloog. Hij promoveerde op een 
proefschrift over Gods handelen en het 
natuurwetenschappelijke wereldbeeld. 

Dorpscentrum
Kosten  |  richtbedrag € 5,- p.p.
Info  |  Gerrie Kooijman-van Andel (06-
18392604), gerriekooijman@planet.nl 
of Aart Verburg (06-13385961)
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start ma 2 maart  |  20:00 uur
Drieluik Bonhoeffer deel II 
De actualiteit van  
Dietrich Bonhoeffer
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden 
dat de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer werd terechtgesteld. 
Bonhoeffer is een moderne 
protestantse heilige, symbool van 
het Duitse verzet tegen het nazisme. 
Tegelijk was hij een modern mens met 
twijfels over welke weg hij te gaan 
had. We dompelen ons onder in zijn 
leven, zijn theologische werk en zijn 
spiritualiteit. Hoe is hij geworden wie 
hij was? Wat zijn de kruispunten in zijn 
leven en wat zijn de hoofdthema's in 
zijn werk? Wat heeft zijn nalatenschap 
ons te zeggen? Zijn leven en 
geschriften vertellen een verhaal, dat 
persoonlijk, indringend en spannend 
is. We gebruiken het boek van kenner 
dr. T.G. Van der Linden als leidraad. 

Dorpscentrum
Data  |  2, 16 en 30 maart 20:00 uur
Inleider  |  ds. Rian Veldman

di 3 maart  |  19:30 uur  
Film: Liebe in den Gängen 
De schuchtere Christian ontdekt in 
een oude levensmiddelengroothandel 
een nieuwe wereld. De kibbelende 
werkende onderklasse slaat zich door 
de diensten heen. Wat gebeurt er in 
die slecht verlichte gangen? Christian 
valt voor de mysterieuze Marion. Een 
tragische gebeurtenis laat de kostbare 
solidariteit tussen de werknemers zien. 
Zij voelen zich thuis bij elkaar. Een film 
over tederheid, troostende humor en 
onverwachte schoonheid.

Dorpscentrum
Aanvang  |  zaal open 18:45 uur
Kosten  |  € 6,- p.p. 
Leiding en Info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl
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za 4 april 2  |  20:15 uur 
Passieconcert
Een concert dat beweegt van 
klaagzang en inkeer naar uitbundige 
jubel uitgevoerd door een rijke 
bezetting van koor, orkest en solisten. 
Naast Handels klassieker Messiah (deel 
II) klinkt werk van Zelenka, De 
Victoria, Lotti en Durante. Ingetogen a 
cappella-stukken worden afgewisseld 
met dramatische Italiaanse klanken 
en bijna ongehoord aanstekelijke 
psalmzettingen. Om te eindigen 
in de voorbode van Pasen: het 
bekende Hallelujah-Chorus.

Regenboogkerk
Gratis toegang, collecte bij de uitgang
Info  |  www.cappellaprocantibus.nl

vr 17 april  |  18:30 uur
Lentemaaltijd 
Gezamenlijke maaltijd in lentesfeer om 
elkaar te ontmoeten. Op tafel staan 
heerlijke gerechten. 
U kunt zich opgeven om aan te 
schuiven of om zelf ook een lekker 
gerecht mee te nemen. 

Rehobothkerk
Kosten  |  vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 5,- p.p. (geld wat 
overblijft gaat naar een goed doel)
Aanmelding  |  Reina Albracht (06-
21954551), reina.albracht@ziggo.nl

zo 29 maart  |  17:00-19:30 uur
Kunst & Spiritualiteit: 
Lichtmystiek bij de bouw  
van de Franse kathedralen
De brand in de Notre Dame 
heeft de geschiedenis van de 
Franse kathedralen weer volop 
in de belangstelling gebracht. 
Kunsthistoricus Bernard Vermet vertelt 
over de betekenis van lichtmystiek bij 
de bouw van Franse kathedralen. Abt 
Suger van Saint-Denis speelt daarbij 
een cruciale rol. Zijn lichtmystiek 
was een belangrijke drijfveer om 
de donkere en zware Romaanse 
architectuur open te breken met 
steeds grotere en hogere ramen. Dat 
werd mogelijk door de introductie van 
Gotische bouwprincipes. We sluiten 
af met eenvoudige maaltijd door 
vrijwilligers bereid. Daarom is het van 
belang dat u zich tijdig opgeeft.

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

start di 31 maart  |  20:00 -22:00 uur
Waar blijven de profeten?
Leeskring over Jeremia de profeet: 
klokkenluider, provocateur, politiek 
activist en idealist. Jeremia heeft 
geleden aan zijn boodschap, hij was 
klokkenluider avant la lettre. Hij was 
criticaster, de luis in de pels van de 
koning, stak zijn mening over de 
internationale politiek niet onder 
stoelen of banken, verkondigde 
onverschrokken zijn boodschap. Wat 
heeft hij ons vandaag te zeggen? Zijn 
er vandaag nog profeten die idealen 
najagen? Wat maakt iemand tot 
profeet? Op deze drie avonden komen 
verschillende aspecten van Jeremia’s 
leven en boodschap aan bod. Voor 
deze leeskring waar verdieping en 
inspiratie centraal staat, is plaats voor 
maximaal 20 deelnemers. Bij voorkeur 
deelname aan alle avonden. 

Dorpscentrum 
Data  |  31 mrt, 21 apr, 12 mei 
Inleider  |  dr. Arie C. Kooijman
Kosten  |  richtbedrag € 5,- per avond
Aanmelding  |  Gerrie Kooijman-
van Andel (06-18392604), 
gerriekooijman@planet.nl of Aart 
Verburg (06-13385961)
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di 19 mei  |  19:30 uur
Film: Nos Batailles 
Veertiger Olivier is op zijn werk een 
gedreven teamleider en vakbondsman. 
Thuis zorgt hij met zijn vrouw Laura 
voor hun twee jonge kinderen. 
Wanneer zij op een dag zonder 
verklaring of afscheid vertrekt, moet 
Olivier de balans vinden tussen werk 
en vaderschap. Hij moet keuzes maken 
en ervaart de stress die dat met zich 
meebrengt. Een film over het moderne 
leven. Waar ben je thuis, wanneer 
voel je je ontheemd? Herkenbaar voor 
ouders vandaag.

Dorpscentrum
Aanvang  |  zaal open 18:45 uur
Kosten  |  € 6,- p.p. 
Leiding en Info  |  Ronald da Costa, 
r.e.dacosta@live.nl

wo 22 april  |  20:00-21:30
Thuis in de beeldende kunst
Een kunstbeschouwing aan de hand 
van een beeldpresentatie, boeiend 
verteld door kunstenaar Daniël 
Tavernier. Het onderwerp is het 
thema thuis in de kunst, met name 
de beeldende kunst. Het aardse 
en hemelse thuis, een christelijke 
invalshoek. Over het pelgrim zijn, het 
geborgen zijn, het zoeken naar het 
verloren paradijs. Rembrandt krijgt 
uiteraard ook een plek. Bekende en 
onbekende kunst, klassiek en modern. 

Pastorie H. Willibrordkerk
Info en Aanmelding  |   
erik@flikkenschild.nl

zo 3 mei  |  15:30 uur
Drieluik Bonhoeffer deel III 
Theatermonoloog Wie ben ik
Nadat in maart een expositie met 
gedichten van Bonhoeffer in de 
Regenboogkerk heeft plaatsgevonden 
en zijn leven en denken aan de orde 
is geweest in een serie o.l.v. ds. Rian 
Veldman, komt theatermaker Kees van 
der Zwaard aan de vooravond van 
de dodenherdenking zijn voorstelling 
over Bonhoeffer spelen in Oegstgeest. 
Hij stapt letterlijk de wereld van 
Bonhoeffer binnen. Benieuwd en 
gespannen. Een man, een cel, brieven 
en gedichten - voor een theatermaker 
vormt dat een fascinerende uitdaging. 
Letterlijk op de vierkante meter komt 
heel de wereld binnen. En daarmee de 
vragen naar oorlog, naar vrijheid, naar 
God. Twee jaar geleden speelde Kees 
van der Zwaard zijn voorstelling over 
Maarten Luther ook in Oegstgeest.

Dorpscentrum
Info  |  ds.a.verburg@pgoegstgeest.nl
Toegang  |  € 10,- p.p.
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Nos Batailles, een film van regiseur Guillaume Senez

EEN FILM 
OVER HET  
MODERNE  

LEVEN.



start do 28 mei  |  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 
voldoende ruimte om te bepalen wat 
voor jou van waarde is. 

Lage Mors, Leiden
Data  |  28 mei, 4 en 18 jun
Kosten  |  € 15,- p.p.
Info  |  www.oefeneninlevenskunst.nl 
Aanmelding  |  Pieter en Anne Marie 
Barnhoorn, barnhoorn@freeler.nl

vr 24 juli  |  18:30 uur
Zomermaaltijd 
Gezamenlijke maaltijd om elkaar te 
ontmoeten. Op tafel staan heerlijke 
zomerse gerechten. 
Speciaal in de zomervakantie voor 
degenen die niet op vakantie gaan.  
U kunt zich opgeven om aan te 
schuiven of om zelf ook een lekker 
gerecht mee te nemen. 

Rehobothkerk
Kosten  |  vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 5,- p.p. (geld wat 
overblijft gaat naar een goed doel)
Aanmelding  |  Reina Albracht (06-
21954551), reina.albracht@ziggo.nl

MEI  |  JULI
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