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Goed om te weten …  
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van  Kerken van 
Sassenheim en de samenwerkende Matthiaskerk van de parochie Sint 
Maarten en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt  al een groot 
aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit.  
 

 Ter overweging 
Van vanzelfsprekendheid naar vraagteken. Zo valt de ontwikkeling van het 
geloof in de afgelopen decennia het beste samen te vatten. Hoewel die 
ontwikkeling soms verdriet doet, is het ook goed als er vragen worden 
gesteld. Ze scherpen de geest van degene die de vraag stelt en degene die 



 3 

de vraag krijgt. Komend seizoen komen er genoeg vragen langs. Over 
christen zijn en het milieu, over het proces van ouder worden en over de 
toekomst van de kerk. Onderwerpen die ons raken in ons geloof en ons 
leven. Door vragen te stellen, krijgen we antwoorden die ons helpen om 
verder te kijken. Om zo weer vooruit te kunnen. Als commissie wensen wij u 
een leerzaam en inspirerend seizoen toe. 
 
Aanmelden: We stellen het zeer op prijs, zeker voor avonden met een 
spreker van buiten Sassenheim, wanneer u zich vooraf aanmeldt voor de 
diverse activiteiten via het aanmeldingsformulier of via de mail.  
 
Wanneer voor avonden met een spreker van ‘buiten’ zich minder dan 15 
personen hebben aangemeld, dan gaat de avond niet door. Wij vinden als 
commissie dat we sprekers niet voor minder dan 15 belangstellenden naar 
Sassenheim moeten laten komen.   
 
De kosten van de avonden zijn € 3,00 per activiteit. Mocht u verhinderd zijn 
een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het 
vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien 
u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail.  
De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen 
bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden 
gewijzigd of een activiteit niet doorgaan dan ontvangt een ieder die zich 
heeft aangemeld hiervan bericht.  

 
     O – O – O – O - O 

 
 
1  Maria in ontmoeting met Elisabeth en met ons 
Evenals de meimaand is oktober van oudsher een 
Maria maand. Deze avond gaan we Maria in het licht 
zetten. Er zijn zoveel Mariabeelden als er mensen zijn. 
Welk beeld heeft u van Maria, wat betekent ze voor u? 
Heeft u een ‘echt’ beeld van haar? Als u wilt kunt u dat 
deze avond meenemen. We gaan kijken wat zij in de 
loop van de eeuwen heeft betekend en nog altijd voor 
ontelbare mensen wereldwijd betekent. Een van de 
meest inspirerende verhalen uit de bijbel is voor mij het 
verhaal van de ontmoeting van Maria met Elisabeth. 
Graag wil ik samen met u het verhaal bekijken aan de 
hand van het evangelie van Lucas. Ook gaan we zien 
hoe het verhaal in de loop der eeuwen in de beeldende kunst tot ons is 
gekomen via schilderijen, iconen en beelden. Laten we samen op 
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ontdekking gaan en elkaar en Maria ontmoeten en ieder op onze eigen 
wijze elkaar inspireren naar het voorbeeld van Maria en Elisabeth. 
  
Mw. Hogervorst heeft tot haar pensioen in het pastoraat gewerkt in 
Noordwijk en de parochie Sint Maarten in Bollenstreek-Zuid en is nu 
verbonden aan het Hospice Duin en Bollenstreek als geestelijk verzorger. 
 
Inleider:   Mw. Nel Hogervorst – van Kampen 
Datum:   donderdag 18 oktober 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond 
Coördinatie:  A. van der Kooij 
 

2   Zicht op China door “onze man in Hong Kong” 
China heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de grootste spelers op 
het wereldtoneel. Er gaat geen dag voorbij of het land of haar leider Xi 
Jinping haalt het nieuws. De explosieve economische groei, de uitbreidende 
politieke macht, de betrokkenheid bij Noord-Korea, de opkomst van de 
christelijke  kerken en de staatscontrole over de sociale media geven aan: in 
de Volksrepubliek China is heel wat aan de hand.  
 
Dr. Tjeerd de Boer woonde en werkte samen met zijn vrouw Kathleen 
Ferrier  jarenlang in Hong Kong. Hij doceerde aan het Luthers Seminary en  
bezocht met regelmaat het vaste land. Deze zomer teruggekeerd in 
Nederland, wil hij zijn ervaringen met ons delen. 
  
Inleider:   Dr. T. de Boer 
Datum:   woensdag 24 oktober 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burggraaf 
 

3  Oud worden … maar oud  zijn … 
Er is discussie over ouderen in onze samenleving.  Hun positie ten opzichte 
van vroeger is veranderd: velen zijn nu (nog) heel vitaal en het aantal 
ouderen is toegenomen. Maar er zijn ook zeer velen die meer en meer iets 
gaan mankeren. Dat geeft spanning tussen willen en kunnen en het levert 
gevoelens op als: ‘ik ben niet meer van nut’ en ‘ik wil zelf niet in een 
afhankelijke positie komen te zitten’.   
Het aantal hulpmiddelen (rollators), knieoperaties, etc.  neemt toe. Voor een 
bepaald deel is de kwaliteit van leven beter geworden. Het haakt aan bij de 
veerkracht en bij een geslonken toekomstbeeld.  Wij denken misschien wel 
te snel: ‘dit kan of dit wil ik niet meer’. Eenmaal in die positie kan het toch 
nog de moeite waard zijn, kun je je leven toch nog waardevol afsluiten. Een 
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oud gezegde luidt: ”Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest en 
dat nooit op komt dagen”. We nodigen u uit  om met elkaar in gesprek te 
gaan over het proces van het ouder worden en de beperkingen die bij het 
ouder worden horen. 
 
De heer Hans van Wijk is geestelijk verzorger bij Marente. 
  
Inleider:   Dhr. H. van Wijk 
Datum:   maandag 29 oktober 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk, Bijweglaan 4 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
 

4 Vreemdelingen en priesters  
Nederlandse kerken zitten in een merkwaardige spagaat. Aan de ene kant 
is de kerk al jaren aan het krimpen in aantallen en invloed, aan de andere 
kant wordt er heel veel gesproken over 'missionair' zijn. Maar kan dat wel, 
klein en kwetsbaar zijn en tegelijk een missionaire kerk vormen? En wat is 
dat eigenlijk, 'missionair': gaat het erom de kerken weer vol te krijgen en van 
Nederland weer een christelijk land te maken? Als dat zo is, dan is 
'missionair' zijn vooral een recept voor ontmoediging en frustratie. Of zijn er 
ook andere mogelijkheden? Kunnen we juist in deze tijd opnieuw leren wat 
het betekent om kerk van God in de wereld te zijn?  
 
Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU Amsterdam en de TU 
Kampen, gaat deze avond hierover met ons in gesprek, aan de hand van 
zijn boek 'Vreemdelingen en priesters'. 
 
Inleider:   Prof. dr. S. Paas 
Datum:   woensdag 7 november 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: A. van der Kooij 
 

5   Vespers rond de overgang van het kerkelijk jaar 
Om ons extra te bepalen bij de overgang van het oude kerkelijk jaar naar 
het nieuwe kerkelijk jaar, zullen er eind november en begin december vier 
Vespers worden gehouden in de Dorpskerk. Tijdens de vespers die op 
woensdagavond worden gehouden zal het stramien worden gebruikt dat we 
ook al eerder gebruikten in de Dorpskerk. 

Even ons bezinnen waar we staan in de tijd, even nadenken over einde en 
nieuw begin, over de komst van het Koninkrijk van God en de komst van het 
Christuskind.  
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Leiding:  Ds. A.A. Bosma en ds. H.R. Betting                                     
Data:   woensdag 21 en 28 november, 5 en 12 december 2018 
Tijd:    19.15-19.45 uur                                                              
Locatie:   Dorpskerk                                                                   
Coördinatie: Tineke Braam                                                                                       
 
6     Dostojevski en het christendom       
De Russische schrijver Dostojevski (1821-1881) heeft 
al vele jaren zijn aanhangers in West en Oost. Diverse 
personages uit zijn boeken hebben een onuitwisbare 
indruk op de lezers (en later filmkijkers) gemaakt en 
zijn ook algemeen bekend geworden. Raskolnikov de 
moordenaar voor de ‘goede zaak’, Ivanov, de 
grootinquisiteur en de verslaafde roulettespeler.  
 
Dostojevski zag tot zijn spijt dat de bijzondere 
christelijke waarden, zoals de naastenliefde, aan het 
afnemen waren. Ook dat aan het Mysterie van het leven weinig aandacht 
meer werd gegeven. De oplossing voor alle maatschappelijke problemen 
vond Dostojevski in het christendom. Hoe stelde hij zich dit voor en zit er 
voor onze tijd een les in  zijn opvattingen verborgen?  Ds. Bezemer gaat 
aan de hand van dia’s op deze vragen in.   
                                                                                    
Inleider:  Ds. K. Bezemer 
Datum:   woensdag 21 november 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk, Bijweglaan 4 
Coördinatie: Tineke Braam 
 

7 Wat is er met Kerst mis? 
Kerstmis is een feest vol tradities. Sommige tradities zijn ons lief en 
dierbaar, andere tradities doen menig gelovige de wenkbrauwen fronsen. 
Tijdens de avonden over kerst willen we ons bezig houden met de 
oorsprong van kerstliederen, met kersticonen en natuurlijk met de 
geschiedenis van  Kerstmis. Wie weet begrijpen we na afloop van deze 
avonden een beetje beter waarom we dingen doen als we kerst thuis en in 
de kerk vieren. 

Inleider:   Ds. H.R. Betting 
Datum:   maandag 26 november en 3 december 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Witte Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burggraaf 
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8 Kain en Abel: een vreemd verhaal 
Het verhaal over Kain en Abel uit Genesis 4 is overbekend maar ook 
raadselachtig. Grote vraag is waarom God het offer van de één (Kain) niet 
accepteert en dat van de ander (Abel) wel. In de loop van de tijd is het 
verhaal op heel verschillende manieren geïnterpreteerd of herverteld. 
Interessant daarbij is hoe de beide broers getypeerd worden: Kain komt er 
meestal slecht vanaf (iemand die rijkdom najaagt, een goddeloze, een 
driftkikker), terwijl Abel meestal positief (vroom en rechtvaardig) wordt 
getekend. We lezen eerst met elkaar het verhaal uit Genesis 4. Vervolgens 
worden voorbeelden gegeven van hoe het verhaal lang geleden (Joodse 
teksten, Nieuwe Testament), in de kunst en in kinderbijbels van nu is 
geïnterpreteerd en uitgewerkt. Daarna keren we terug naar het verhaal 
zoals het in Genesis 4 verteld is. Wat te denken van dit vreemde verhaal? 
Spannend is de vraag welke rol God in dit verhaal speelt. Eerst wijst hij het 
offer van Kain af, met alle gevolgen van dien, maar even later neemt hij hem 
in bescherming. Had hij het kwaad (de moord) niet kunnen voorkomen? 
 
Inleider:  Prof. dr. A. van der Kooij    
Data:   dinsdag 11 december 2018 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond 
Coördinatie:  A. van der Kooij 
 
9  Over de gelijkenissen van Jezus 
‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ Ja, 
waarom? Wanneer de leerlingen van Jezus deze vraag 
stellen, krijgen ze een antwoord, maar of ze dit 
antwoord hebben begrepen is de vraag.  Gelijkenissen 
werken op de verbeelding van mensen en ze zijn vaak 
verteld en uitgelegd. Dan bestaat het gevaar dat de 
verhalen zó bekend raken en de uitleg zó 
vanzelfsprekend, dat er bijna niet meer echt met 
werkelijke interesse naar geluisterd kan worden. Het 
kan zijn dat je eigen opvatting over zo’n gelijkenis heel eenzijdig wordt. 
Bovendien kan het zijn dat een uitleg juist datgene wat Jezus wil zeggen 
ongebruikt laat liggen. 
Met zijn gelijkenissen wil Jezus zijn hoorders prikkelen. Aan gewone, 
alledaagse zaken geeft Hij een vreemde, vaak verrassende wending. Het is 
Zijn bedoeling dat mensen hun bestaan op een nieuwe manier bekijken.  De 
gelijkenissen die door Jezus worden verteld, zetten aan tot vernieuwingen. 
Ze hebben als het ware iets revolutionairs. Lang niet altijd wordt dat nog zo 
ervaren. Omdat de meeste gelijkenissen zo overbekend zijn, oefenen ze 
niet meer direct hun oorspronkelijke effect uit. Tijdens twee avonden willen 
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we een aantal gelijkenissen lezen en zó ter sprake brengen dat meer 
duidelijk wordt hoe revolutionair de verhalen van Jezus in feite zijn. 
 
Inleider:   Ds. A.A. Bosma 
Datum:   woensdag 16 en 30 januari 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Aula fam. Vliem, Sassenheim 
Coördinatie: Tineke Braam  
  
10 Als het kwaad goede mensen treft 
Goed en kwaad zijn twee ervaringen waar iedereen in het leven mee te 
maken krijgt. Maar, waarom treft het kwaad  met regelmaat onschuldige 
mensen, die juist het goede voor hebben? Waarom wordt het kwade niet 
voorkomen als God alles kan? Aan de hand van de persoon van Job uit het 
gelijknamige boek van de Bijbel gaan wij op zoek naar een mogelijk 
antwoord. Is er dan toch hoop dat situaties ten goede kunnen veranderen? 
Bestaat er dan iets als gerechtigheid?  

Inleider:   Pastor P.A. Owel 
Datum:   dinsdag 22 januari 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Parochiecentrum, Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Jan Koeleman 
 

11 “Heilige Strijd - het verlangen naar veiligheid en het 
einde van het kwaad”  

Met regelmaat wordt de wereld opgeschrikt door terreuraanslagen.  Dat 
versterkt het gevoel van onveiligheid bij de burgers.  De roep om meer 
maatregelen die de veiligheid zouden garanderen, klinkt  steeds harder.  
Eén van de deskundigen die regelmatig  in praatprogramma’s op TV te zien 
is, is germaniste en historica Beatrice de Graaf (1976) . Enige jaren geleden 
hield ze een lezing met de titel 'Waar zijn wij bang voor?' en op verzoek van 
de Protestantse Kerk in Nederland heeft ze deze rede nu uitgewerkt tot het 
boekje 'Heilige strijd'. Daarbij geeft het theologisch een aanvulling op het 
debat over geweld en veiligheid. Met elkaar willen we dit boekje bespreken. 
Het helpt als u het boekje zelf  gelezen hebt. Heilige Strijd, door B. de Graaf, 
prijs 13 euro. 

  
Inleider:   Ds. T. Moll 
Datum:   dinsdag 5 en 19 februari 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Witte Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
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12 Hoe Groen is ons Geloof? 
Hebben Christenen een bijzondere verantwoordelijkheid voor milieu-
vraagstukken? Zijn ze met hun eeuwenoude geschriften over het in cultuur 
brengen van de aarde misschien zelf wel 
verantwoordelijk voor de uitbuiting van natuur en milieu? 
Of heeft de Verlichting ons opgezadeld met een blind 
vooruitgangsgeloof? Kan het milieuvraagstuk worden 
opgelost zonder religie, zonder ‘dragend verhaal’? Die 
vragen probeert milieubioloog en theoloog Jan 
Boersema te beantwoorden tijdens een lezing op 
dinsdag 12 februari.  Boersema deed jarenlang 
onderzoek naar de ondergang van de oorspronkelijke cultuur op Paaseiland 
en ook naar ‘het oprollen van de ongerepte natuur’ in de 19e eeuw in de 
Verenigde Staten, waar onder andere Nederlandse kolonisten de wildernis 
wilden laten bloeien.  
In een artikel dat hij schreef voor De Groene Bijbel komt Boersema tot de 
conclusie dat we de natuur meer ruimte moeten geven en dat dit de kwaliteit 
van ons leven positief zal beïnvloeden. “Zorg voor de natuur moet ingebed 
worden in onze overtuiging. Hier ligt een taak voor de theologie, want die is 
bij uitstek de voedingsbodem voor een levensbeschouwing. De bijbel is 
geen milieuhandboek, maar wel groener dan wij lange tijd hebben gedacht”, 
aldus Boersema. 
 
Prof. dr. Jan J. Boersema (Groningen, 1947) is als hoogleraar verbonden 
aan het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit 
Leiden.  Publicaties op het gebied van milieukunde en theologie bezorgden 
hem de bijnamen ‘eco-theoloog’ en ‘milieuwetenschapper met een 
theologische tic’. Boersema is actief lid van de Protestantse Gemeente in 
Leiden, waar hij ook af en toe preekt.  
 
Inleider:   Prof. dr. J. J. Boersema 
Datum:   dinsdag 12 februari  2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Witte Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
 

13 Geweldloze communicatie                            
Geweldloze communicatie is een manier van communiceren, die ontwikkeld 
is door Marshall Rosenberg, een Amerikaanse psycholoog.  In ons dagelijks 
leven lopen we allemaal wel eens tegen problemen omtrent communiceren 
aan. Dit geldt vooral wanneer er tegengestelde belangen aanwezig zijn. Het 
kan dan moeilijk zijn om jouw boodschap over te brengen. Hoe kun je begrip 
blijven tonen voor de ander terwijl je trouw blijft aan jezelf? Of hoe kun je bij 
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de ander iets bereiken zonder dat je geïrriteerd raakt? Vaak zorgen deze 
situaties ervoor dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Je probeert alleen 
je gelijk te krijgen of luistert niet meer goed naar de ander. Geweldloze 
communicatie is een model dat je in deze situaties goed kunt gebruiken.     

Het model zorgt ervoor dat we ons richten op wat we waarnemen, hoe we 
ons voelen, wat onze behoeften zijn en wat we graag zouden willen. Het 
model legt de focus op het communiceren vanuit je gevoelens en behoeftes 
zonder die van de ander al te interpreteren. Het doel van geweldloze 
communicatie is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.   
 
Daarom wordt het ook wel verbindende communicatie genoemd. Op deze 
avond horen we wat meer over de achtergronden van deze manier van 
communiceren en we oefenen ons er ook in aan de hand van enkele 
opdrachten. 
 
Inleider:    Dhr. Jan  Koeleman                                                                                                                       
Datum:      maandag 25 februari 2019                                                                                                         
Tijd:           20.00-22.00 uur                                                                                                                      
Locatie:     Parochiecentrum, Pancratiuskerk                                                                                   
Coördinatie:   Jan Koeleman 

14  Zomaar te gaan 
Gebaande wegen of ongebaande paden? Meestal kiezen we toch maar 
liever voor de eerste van de twee. Immers, gebaande wegen zijn bekend, 
en dat geeft ons houvast. Niet alleen letterlijk, als we gaan wandelen, maar 
ook in ons leven. Na de succesvolle wandeling in het vorige seizoen gaan 
we dit keer naar de Coepelduynen bij Noordwijk.  
 
Daar moeten het doen zonder gebaande paden. We gaan op pad, zonder te 
weten waar de weg ons brengt. We trekken door dalen en beklimmen 
duintoppen, luisteren naar verhalen, teksten en gedichten die gaan over de 
reis door het leven. Dat thema is immers al zo oud als de Bijbel. Voor deze 
wandeling is een goede conditie nodig, evenals stevige wandelschoenen.  
 
Er kunnen maximaal twintig personen mee. Na aanmelding ontvangen de 
deelnemers informatie over de entree en de parkeermogelijkheden. Mede 
om die reden is aanmelden voor 1 februari voor deze activiteit verplicht. 
 
Begeleiding:  Arie Dwarswaard en Jan Koeleman 
Datum:   zaterdag 2 maart 2019 
Tijd:    13.30-16.00 uur 
Locatie:   Coepelduynen Noordwijk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard   
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15 Spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer  
Dietrich Bonhoeffer is de meest populaire theoloog uit de twintigste eeuw. 
Dat komt door zijn revolutionaire gedachten over geloof in God in de 
moderne tijd. Maar ook door zijn indringende visie op de navolging van 
Christus. Maar vooral door het feit dat hij in zijn verzet tegen het regime van 
Hitler de kant koos van de Joden en andere vervolgden. Dat moest hij met 
de dood bekopen. Zo is hij een moderne martelaar geworden. Kick Bras 
schreef een boek over zijn spiritualiteit en hij  zal op 5 maart hierover een 
lezing houden. Daarbij zal hij foto’s uit het leven van Bonhoeffer en teksten 
uit zijn boeken tonen. Ook legt hij ons een gedicht van Bonhoeffer ter 
bespreking voor. Na zijn lezing kunnen we met hem en elkaar in gesprek 
gaan.   

Inleider:   Dr. K.C. Bras 
Data:   dinsdag 5 maart 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  ’t Zenit, Protestante Kerk Warmond 
Coordinatie: A. van der Kooij 
 

16 Kloosterweekend in Egmond 
Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om het kloosterleven van binnenuit te 
beleven; dit keer in de Benedictijnse St.-Adelbertabdij in 
Egmond-Binnen. De Sint-Adelbertabdij is een rooms-
katholieke leefgemeen-schap van mannen, jong van 
geest, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -
de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken te 
realiseren. Zij betrachten dit in een leven van 
broederlijke liefde, een leven dat gericht is op gebed en 
onderlinge dienstbaarheid. Voorafgaande aan het 
weekend komen we een keer bij elkaar voor  vragen en 
informatie. Er is maar plaats voor 16 gasten. Aanmelden 
kan via sintpancratius@parochiesintmaarten.nl of tel: 0252-211568. 
 
Leiding:  Pastor P. Owel en ds. T. Moll 
Datum:  vrijdag 8 t/m zondag 10 maart 2019 
Locatie:  Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen 
Coordinatie: ds. T. Moll / Secretariaat Sint Pancratiuskerk 
 
17 Vespers in de Veertigdagentijd 
Een Vesperdienst behoort tot één van de gebedstijden, waarmee een dag 
indeling en invulling gegeven kunnen worden. Het idee om je dag ook 
indeling en invulling te geven met vaste gebedsmomenten vinden we al 
terug in het Oude Testament. We lezen daar dat het opdragen van het 
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morgen- en avondoffer in de tempel gepaard ging met het opzeggen van 
bepaalde psalmen. De psalmen uit het Oude Testament vormden immers 
het gebedenboek bij uitstek, toegeschreven aan de grote koning David. Het 
boek der psalmen vormt als het ware het biddend hart van de Bijbel:  een 
prachtig geheel van echt uit het hart gegrepen gebeden, die voor elke lezer 
van welke tijd ook inspirerend zijn.  
Op dinsdagavond komen we daarom samen in de St. Pancratiuskerk om 
deze gebeden gaande te houden. Daarbij laten we ons helpen door  
woorden uit de traditie. Ook een stiltemoment is vanzelfsprekend.  
 
We beginnen de vespers graag op tijd en waarderen stilte vooraf voor 
concentratie en voorbereiding. 
 
Leiding:   Pastor P.A. Owel 
Data:   dinsdag 12, 19 en 26 maart; 2, 9 en 16 april 2019 
Tijd:    19.15-19.45 uur 
Locatie:  Sint Pancratiuskerk 
Coordinatie: Jan Koeleman 
 
18  De Kruisweg met afbeeldingen van Sieger Köder 
Sieger Köder (geb. 1925) is een Duitse katholieke priester 
en kunstenaar. Hij wordt gerekend tot de bekendste 
Duitse schilders van de christelijke kunst in de 20ste 
eeuw en wordt beschouwd als de beste “Prediker met 
beelden“.  Hij werd in 1971 tot priester gewijd, na eerst te 
hebben gestudeerd aan de Hogere staatsschool voor 
edelmetalen. Daarna volgde hij lessen in schilderen en 
kunstgeschiedenis aan de academie van beeldende 
kunsten in Stuttgart. Er is een bijbel uitgegeven met zijn 
afbeeldingen (Ostfildern 2004). Hij heeft de nodige 
onderscheidingen gekregen. 
 
Dr. Kees Maas neemt ons mee aan de hand van boeiende afbeeldingen in 
de Kruiswegstaties van bovengenoemde Sieger Köder. Köder weet op 
voortreffelijke wijze de kruisweg naar onze tijd toe te vertalen. Het is in feite 
ónze kruisweg. Boeiend is het, zoals Köder gebruik maakt van kleuren; 
boeiend ook hoe handen een rol spelen in deze kruisweg. Ze maken een 
diepe indruk op de toeschouwer, zozeer dat deze meegaat in de kruisweg.  
 
Inleider:   Dr. C. Maas SVD 
Datum:   woensdag 13 maart 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Tineke Braam 
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19 Films op weg naar Pasen 
Een film is anders dan een boek, een muziekstuk,  een toneelstuk of een 
schilderij. Ze hebben, zou je kunnen zeggen, elk hun eigen taal. Elk vraagt 
een eigen manier van kijken of horen. In de tijd voor Pasen  heeft de kerk 
haar eigen Evangelielezingen. Op vele plekken wordt de Mattheüs Passion 
uitgevoerd. In diezelfde periode van bezinning  hebben wij de gewoonte om 
samen een paar films te bekijken, die door hun inhoud of vormgeving te 
denken geven. Meestal volgt een kort nagesprek. Titels van de film worden 
vlak voor vertoning bekendgemaakt. 
 
Inleider:   Ds. T. Moll 
Datum:   woensdag 20 maart en 3 april 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burggraaf 
          
20 Gregoriaans:  Gezongen Stilte 
Gregoriaans is de vroegste muziek van de Kerk. Tijdens de 
bijeenkomst wordt in vogelvlucht ontstaan en ontwikkeling 
van het gregoriaans besproken. Daarnaast is er uitgebreid 
gelegenheid om praktisch kennis te maken met deze 
muziek. Met elkaar zullen we een aantal gezangen gaan 
zingen, die in het teken staan van de Goede Week en 
Pasen. Iedere aanwezige is in staat om deze gezangen zelf 
te zingen, zowel mensen, die met deze traditie zijn  
 
Inleider:   Dhr. F. Haggenburg 
Datum:   dinsdag 9 april 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Jan Koeleman 

 
21 Pasen in fragmenten     
                                     
Verhalenverteller Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer komen met 
de voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ naar Sassenheim. ‘Pasen in 
fragmenten’ bestaat uit zes indringende verhalen waarin verschillende 
hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de 
wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers. Een 
ooggetuige vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee 
vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Zacheus vertelt hoe hij 
in de boom klom om een glimp van Jezus op te vangen. Het eigenwijze 
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ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, 
vertelt hoe het was om toegejuicht te worden 
door een grote menigte. Maria vertelt over 
de droevigste dag van haar leven, de dag 
waarop haar zoon stierf. Een van de 
vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelt hoe 
zij op Paasochtend naar het graf van Jezus 
gingen en het leeg vonden. De 
Emmaüsgangers vertellen over hoe ondanks 
al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat. Door muziek en 
verhalen ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst 
elkaar afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het 
opnieuw en eigentijds vertellen. Kees Posthumus vertelt oude verhalen 
vroom en vrolijk opnieuw, in kroegen en kerken, zodat ze verrassen, aan het 
denken zetten en inspireren. Aanmelden voor deze avond is niet nodig 
 
Datum:   Palmzondag 14 april 2018  
Tijd:    19.30-20.30 uur 
Locatie:   Sint Pancratiuskerk                                                        
Coordinatie: Tineke Braam 

        O – O – O – O - O 
 
 
Programma Zoektocht: Het boek Job, leven zonder antwoorden 
 
Maandag 14 januari 2019. Dr. Ad van Nieuwpoort:  Inleiding over het boek 
Job. 
Maandag 28 januari 2019. Dr. Eric Ottenheijm: Als het kwaad goede 
mensen treft. 
Maandag 11 februari 2019. Dr. Leo Mock: Job in de midrash. 
Maandag 25 februari 2019. Ds. Ruud Bartlema, emerituspredikant en 
kunstenaar. Het kwaad treft het hart. De werkelijkheid van het lijden 
uitgebeeld door kunstenaars. 
 
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het kerkelijk 
centrum van de Protestantse Gemeente Voorhout, Dr. Aletta Jacobslaan 1 
(boven het Kruidvat, ingang achterzijde). Belangstellenden hoeven zich niet 
vooraf aan te melden. De bijdrage in de kosten is vijf euro, koffie en thee 
zijn inbegrepen. Voor eventuele vragen: Riet van ‘t Hof, tel. 06 14979654.    
 
Palliam. Voor nog meer spirituele activiteiten verwijzen wij u ook graag naar 
het spiritueel centrum van de Sint Maarten Parochie: www.palliam.nl. 
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Agenda van Vorming en Toerusting 2018-2019 
 
Oktober 
18 Mw. N. Hogervorst  Maria in ontmoeting met Elisabeth en met ons 
24  Dr. T. de Boer   Zicht op China     
29 Dhr. H. van Wijk Oud worden . . .  oud  zijn  
 
November  
7 Prof. dr. S. Paas Vreemdelingen en priesters 
21 Ds. A.A. Bosma / ds. H.R. Betting Vespers rond de overgang van het kerkelijk jaar 
21  Ds. K. Bezemer Dostojevski en het Christendom 
26 Ds. H. R. Betting  Wat is er met Kerst mis? 
28 Ds. A.A. Bosma / ds. H.R. Betting Vespers rond de overgang van het kerkelijk jaar  
 
December 
3 Ds. H. R. Betting   Wat is er met Kerst mis? 
5 Ds. A.A. Bosma / ds. H.R. Betting Vespers rond de overgang van het kerkelijk jaar 
11 Prof. dr. A. van der Kooij Kain en Abel 
12 Ds. A.A. Bosma / ds. H.R. Betting Vespers rond de overgang van het kerkelijk jaar 
 
Januari 
16 Ds. A. A. Bosma                Over de gelijkenissen van Jezus 
22 Pastor P.A. Owel                Als het kwaad goede mensen treft 
30 Ds. A. A. Bosma                Over de gelijkenissen van Jezus 
 
Februari 
5 Ds. T. Moll Heilige strijd – het verlangen naar veiligheid …. 
12 Prof. dr. J.J. Boersema Hoe Groen is ons geloof? 
19 Ds. T. Moll Heilige strijd – het verlangen naar veiligheid  . . . 
25 Dhr. J. Koeleman Geweldloze communicatie 
 
Maart  
2 Dhr. A. Dwarswaard /            Zomaar te gaan 
 Dhr. J. Koeleman 
5 Dr. K.C. Bras De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 
8-10 Pastor P.A. Owel   Kloosterweekend 
12 Pastor P.A. Owel     Vesper in de Veertigdagentijd   
13 Dr. C. Maas SVD                 De Kruisweg van Sieger Köder 
19 Pastor P.A. Owel     Vesper in de Veertigdagentijd 
20 Ds. T. Moll                                   Films op weg naar Pasen 
26 Pastor P.A. Owel     Vesper in de Veertigdagentijd                                                              
 
April 
2 Pastor P.A. Owel     Vesper in de Veertigdagentijd                                                                
3 Ds. T. Moll                                   Films op weg naar Pasen 
9 Pastor P.A. Owel Vesper in de Veertigdagentijd     
9 Dhr. F. Haggenburg Gregoriaans: Gezongen Stilte 
14 Dhr. K. Posthumus  Pasen in fragmenten 
 Mw. J. den Heijer 
16 Pastor P.A. Owel    Vesper in de Veertigdagentijd                                                                

 



 16 

Alle informatie is ook te vinden op de websites van de kerken: 
 
Christelijke Gereformeerde Kerk Sassenheim:  
- www.havenkerksassenheim.nl 
 
Sint Pancratius Kerk Sassenheim  -   www.parochiesintmaarten.nl  
 
Protestantse Gemeente Sassenheim: Julianakerk en Dorpskerk: 
- www.pgsassenheim.nl 
 
Protestantse Gemeente Warmond: -  www.pgwarmond.nl 
 
Sint Matthiaskerk Warmond:  -    www.parochiesintmaarten.nl 
       
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Sassenheim/Lisse 

- www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl 
 
 
 
 
 

 
Adressen van de genoemde locaties: 
 
Havenkerk   Bijweglaan 4             Sassenheim    tel: 0252-215666 
 
Julianakerk  Julianalaan 6               Sassenheim    tel: 0252-211884 
 
Aula fam. Vliem  J. van Beierenlaan 4   Sassenheim    tel: 0252-211843 
 
Parochiecentrum  Hoofdstraat 188   Sassenheim    tel: 0252-211568 
 
St Pancratiuskerk  Hoofdstraat 188   Sassenheim  
 
Protestantse Kerk Herenweg 82 Warmond  tel: 071-3011844 
 
’t Zenit  Herenweg 82                 Warmond     tel: 071-3011844 
  (achter de Protestantse Kerk) 
 
    

  


