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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  vele jaren een 
gezamenlijk programma voor Vorming en Toerusting uit.  
 
Verhalen en meer …  
Verhalen spelen een grote rol in ons hele leven. Als we klein zijn worden de 
verhalen ons verteld, later kiezen we zelf de verhalen. Verhalen die tot ons 
komen in woord, beeld en muziek. We schrijven zelf verhalen of vertellen 
een verhaal met bloemen. 
 
De foto … 
De bijbelse verhalen zijn tot ons gekomen vanuit het Hebreeuws. Op de foto 
op de voorkant is dat verbeeld door de oorspronkelijke Hebreeuwse en de 
vertaalde tekst van Jesaja 35 naast elkaar te leggen. Jesaja zegt daar: “De 
woestijn zal bloeien als een roos”. We zullen deze winter kunnen horen en 
zien hoe G.F. Händel zich voor zijn Messiah heeft laten inspireren door de 
woorden van de profeet. De oplettende kijker zal ook zien dat in deze 
vertaling niet wordt gesproken van een roos, maar van een lelie. Zo hebben 
door alle tijden heen ook de vele bijbelvertalingen, de uitleg van kerkvaders 
en theologen een grote invloed gehad op mens en samenleving. Ook dat 
komen we bij diverse onderwerpen dit komende seizoen weer tegen. 
 
Als commissie wensen wij u inspirerend seizoen toe. 
 
Aanmelden: We stellen het zeer op prijs, zeker voor avonden met een 
spreker van buiten Sassenheim/Warmond, wanneer u zich vooraf aanmeldt 
voor de diverse activiteiten via het aanmeldingsformulier of via de mail. 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 iedereen die zich 
heeft aangemeld hiervan bericht. Bij onverwacht uitvallen van een activiteit 
proberen wij ook hiervan melden te maken op Facebook (PGS) en op de 
websites van de diverse kerken. 
 
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.  
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1   Help! De dominee gaat preken! 
 

Alle secularisatie ten spijt wordt er nog steeds gepreekt dat 
het een lust heeft. Al heeft de koopman het gewonnen van 
de dominee, de laatste preekt nog altijd. Anders dan 
vroeger, korter vooral, maar toch. Genoeg reden om in het 
kader van Vorming en Toerusting stil te staan bij het 
fenomeen preek. Wat is dat voor iets en hoe maak je die? 
En hoe wordt die gehouden? Wat is een goede preek, en 
waarom? En vooral: wat kun je ermee? 
 
Onder leiding van ds. Egbert van der Weide gaan we aan 

de hand van deze en andere vragen de preek te lijf. Er komt wat theorie bij 
kijken, we krijgen een kijkje in de keuken, maar gaan ook zelf aan de slag 
met een korte preekvoorbereiding. 
 
Inleider:   ds. E. van der Weide 
Datum:   dinsdag 15 oktober 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, Protestantse kerk Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
   

2 Een avondje filosoferen: Hartmut Rosa  
 
Op een avondje filosoferen staat de filosoof Hartmut Rosa centraal. Hartmut 
Rosa is een modern filosoof met studies in sociologie en politicologie. Hij 
wijst ons op de versnelling van het dagelijkse leven door de moderne 
technische ontwikkelingen. Dat leidt naar gevoelens van het leven ‘niet bij te 
kunnen houden’ en vervreemding.  
 
Een pas op de plaats maken is in theorie mogelijk, maar er zijn grote 
krachten aan het werk. Rosa voerde het concept ‘Resonantie’ in. 
Resonantie moet je helpen om je thuis te blijven voelen in de wereld. We 
lezen gezamenlijk via de beamer enkele teksten en bekijken de 
bijbehorende beelden.  
 
Inleider:   ds. K. Bezemer 
Datum:   woensdag 23 oktober 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur. 
Locatie:   Witte Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burggraaf   
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3   Het raadselachtige graf in de Vallei der koningen 
 
In Egypte ligt graf 55 in de Vallei der koningen. Een raadselachtig graf: wie 
ligt hier begraven, is het een man of een vrouw? Waarom is het al 
geplunderd in de 14e eeuw AD en daarna nooit meer? Het lijkt meer een 
gevangenis dan een graf. Heeft het iets te maken met de instelling van het 
monotheïstische Atonisme door Farao Achnaton? En heeft dat mogelijk  
weer iets te maken met de Exodus van de Hebreeën onder leiding van 
Mozes? Het is een verhaal vol feiten en fictie, vol aannames en 
(on)waarschijnlijkheden. Ds. John Fockens leidt ons deze avond door dit 
bijzondere verhaal. 
   
Inleider:   ds. J.C. Fockens 
Datum:   dinsdag 29 oktober 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Witte Zaal Julianakerk 
Coördinatie: Tineke Braam 
 

4  Poëziemiddag in Bernardus: Wie reist, maakt wat mee  
 
Iedereen is wel eens op reis gegaan. Vroeger misschien 
dicht bij huis, later met auto of vliegtuig. Maar hoe reisden 
we dan, wat beleefden we, hoe was dat?  In de 
bijeenkomst worden verschillende gedichten over reizen en 
op reis zijn gelezen.  Grappige en ernstige tegelijk. Want 
een dichter kan vaak heel mooi dubbele betekenissen 
verwoorden. We lezen samen en gaan met elkaar in gesprek.  
 
Vrij toegang, opgave is niet nodig.  
 
Leiding:   ds. Katrijne Bezemer  
Datum:   woensdag 6 november 2019 
Tijd:    14.30 uur aanvang, afsluiting 16.00 uur. 
Locatie:  De Tuinzaal, WZC Bernardus  
Coördinatie:  ds. Katrijne Bezemer / Tineke Braam 
 

5  Een misdadiger is meer dan zijn delict 
 
Als gevangenispredikant in Teylingereind geeft ds. Jan-Willem Korpelshoek 
deze avond een inkijk in het leven achter de hoge muur. Wie wonen er in 
dat stukje Sassenheim langs de A-44 en hoe ziet hun dagprogramma eruit?  
Welke trajecten doorlopen de jongens in de instelling? En wat heeft een 
dominee daar te doen? We gaan met elkaar nadenken over begrippen als 
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schuld, straf en vrijheid. Een misdadiger is meer dan de donkere bladzijden 
uit zijn levensverhaal. Hij is meer dan zijn delict. Als gelovigen staan wij 
naast hen, tegenover God. En niet naast God tegenover hen. Daarom 
behoort betrokkenheid op gevangenen tot het wezen van de kerk. Er is in 
het totaal plek voor 20 deelnemers; aanmelden is voor deze activiteit 
verplicht. We vertrekken vanaf de Julianakerk om 19.15 uur en verzamelen 
om 19.30 uur voor de hoofdingang van de instelling.  
 
Door:   ds. J.W. Korpelshoek 
Datum:   maandag 18 november 2019 
Tijd:   19.15-22.00 uur 
Locatie:  Forensisch Centrum Teylingereind 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
 

6 De messias en The Messiah van Händel in het licht van 
Jesaja               

 
 “De woestijn zal bloeien als een roos …”, “Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven …”, “Zwaarden 
zullen worden omgesmeed tot ploegscharen”, “Ik 
schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” – 
allemaal teksten uit het bijbelboek Jesaja. Zo zijn er 
meer mooie voorbeelden van beeldende taal te vinden.  
Wie was de profeet Jesaja en hoe is zijn boek dat 66 
hoofdstukken telt ontstaan?  
 
Met deze vragen beginnen we de eerste avond om 
dan vervolgens met elkaar teksten over de ‘messias’ te 
lezen en te bespreken (Jes. 9 en 11). Wat voor een 
figuur is de messias, hoe wordt hij voorgesteld? 
 
Door de eeuwen heen hebben teksten uit Jesaja een grote rol gespeeld, 
niet alleen in de christelijke traditie maar ook in de kunst en de muziek. Van 
dit laatste is The Messiah van Georg Friedrich Händel, een oratorium dat hij 
in het jaar 1741 componeerde, een sprekend voorbeeld. Op de tweede 
avond bekijken we welke teksten uit Jesaja geciteerd worden en wat hun 
betekenis is, en luisteren we naar delen uit dit prachtige werk. 
 
Inleider:   prof. dr. A. van der Kooij 
Data:    maandag 25 november en 9 december 2019 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal, Julianakerk, Sassenheim 
Coördinatie:   Arie Dwarswaard 
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7   Vespers naar Kerstmis toe 
 
Op weg naar Kerstmis bereiden we ons in de Adventsperiode voor op de 
komst van het Kind. Weg van het wereldse gedoe rond kerst zoeken we met 
teksten, liederen en stilte midden in de week in de Dorpskerk een moment 
van rust. Een moment om ons te bezinnen op wat de komst van dit Kind 
voor ons en de wereld heeft betekend. 
 
Leiding:  ds. A.A. Bosma  
Data:   woensdag 27 november, 4, 11 en 18 december 2019 
Tijd:    19.15-19.45 uur                                                              
Locatie:   Dorpskerk                                                                   
Coördinatie: Tineke Braam                                                                                       
 

8     Het kruis: een schandaal? 
  
Buitengewoon: een martelwerktuig dat het centrale 
symbool van het christendom werd. Twee avonden willen 
we zoeken naar de betekenis van de kruisiging van Jezus 
in het Nieuwe Testament. We letten daarbij op de vier 
Evangeliën, die elk op een eigen manier daar over 
spreken.  
We lezen teksten van Paulus, die  schrijft: “Ik had mij 
voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus 
Christus, die gekruisigde.” (1Kor. 2:2). Wat betekent dat 
alles voor ons nu? Komt u mee praten? Hoe gevarieerder 
onze groep, hoe spannender het worden kan. 
 
Drs. Barend Drewes, emeritus predikant PKN, is gedurende 18 jaar docent 
Nieuwe Testament in het hoger onderwijs in Indonesia geweest.  
 
Inleider:   drs. B. F. Drewes 
Data:    maandag 13 en 27 januari 2020 
Tijd:   20.00-22.00 uur 
Locatie:   ‘t Zenit, Protestantse kerk, Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
 

9  Straatpastoraat in Den Haag 
Het Straatpastoraat in Den Haag besteedt namens de kerken van de stad 
aandacht aan dak- en thuislozen. Het werk bestaat inmiddels bijna 20 jaar. 
Straatpastor Klaas Koffeman komt vertellen over zijn werk. Hij legt uit wat  
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de doelstelling is van het straatpastoraat, maar ook hoe het in praktijk in zijn 
werk gaat en wat de ervaringen zijn.  

Er is deze avond ook volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen 
over de dakloosheid als maatschappelijk verschijnsel. Hoe komt het dat 
mensen dakloos worden of blijven? Is het een keuze, eigen schuld of 
overmacht en om wat voor mensen gaat het? Worden het er meer of minder 
en hoe kom je vanuit dakloosheid weer tot een stabiel bestaan? Welke 
hulpverlening is er en hoe functioneert die?  

Over deze en andere vragen hopen we deze avond meer helderheid te 
krijgen. 

Inleider:               pastor K. Koffeman                          
Datum:               dinsdag 21 januari 2020                               
Tijd:                    20.00 – 22.00 uur                         
Locatie:              Witte Zaal Julianakerk                    
Coördinatie:       Jan Koeleman                                                                     

10  Ouderdom in de Bijbel 

Naar aanleiding van de uitgave van de Raad van Kerken in 2018, Bezinning 
nr 55, die gaat over “Vragen bij de laatste levensfase” lijkt het ook passend 
om met elkaar stil te staan en in gesprek te gaan over enkele passages die 
we in de Bijbel aantreffen over ouderdom (en sterven). Op deze avond gaat 
pastor Hans van Wijk met ons in gesprek aan de hand van enkele vragen bij 
de tekst en wat ons in deze tekst opvalt. 
 
Voor wie alvast de teksten wil doorlezen: Job 14:1-22, (een deel van) Jobs 
antwoord op Sofars eerste betoog, Psalm 23, een psalm van David, 
Genesis 49: 28-33 (Jakob), Deuteronomium 34: 1-8 (Mozes) 
 
Pastor Hans van Wijk is geestelijk verzorger bij Marente (Bernardus) en RK 
pastoraal werker 
 
Inleider:   pastor J.A.H. van Wijk 
Datum:   woensdag 5 februari 2020 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk  
Coördinatie: Koos Burggraaf   
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AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 
  
Hierbij meld ik het aangegeven aantal personen aan voor de aangekruiste 
onderwerpen: 

Aantal personen 
  
□  1  Help! De dominee gaat preken  . . . 
   dinsdag 15 oktober 2019 
   ´t Zenit Warmond 
 
 
□  2 Een avondje filosoferen: Hartmut Rosa     . . . 
  woensdag 23 oktober 2019      
    Julianakerk  
 
 
□  3 Het raadselachtige graf in de Vallei de koningen          . . . 
  dinsdag 29 oktober 2019 
  Julianakerk 
 
      
□  5 Een misdadiger is meer dan zijn delict       . . . 
  maandag 18 november 2019       
   Forensisch Centrum Teylingereind 
 
 
□  6 De messias en de Messiah van Händel in het licht   . . . 
  van Jesaja          
  maandag 27 november en 9 december 2019     
   Julianakerk 
 
 
□  7 Vespers naar Kerstmis toe      . . . 
  woensdag 27 november, 4, 11 en 18 december 2019      
  Dorpskerk                   
 
 
 □  8 Het kruis:  een schandaal?        . . . 
  maandag 13 en 27 januari  2020     
  ’t Zenit Warmond 
 
 
□        9   Het Straatpastoraat in Den Haag 
          dinsdag 21 januari 2020               . . .                
          Julianakerk 
 
  
□  10 Ouderdom in de Bijbel             . . . 
  woensdag 5 februari 2020       
  Havenkerk 
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□  11  Een geschiedenis van het antisemitisme    . . . 
  dinsdag 11 februari 2020        
  Julianakerk 
 
 
□     12 Het verhaal doorgeven ...  over het schrijven van je eigen  
  levensboek        . . . 

  maandag 17 februari 2020       
  Havenkerk 
 
 
□     13 Heer, leer ons bidden! 

  dinsdag 25 februari 2020       . . . 
  Aula fam. Vliem 
 
 
□  14  Vespers in de Veertigdagentijd       
   dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april 2020    . . . 
  Sint Pancratiuskerk 
 
 
□ 15 Films in de tijd voor Pasen 
  woensdag 4 en 18 maart  2020       . . . 

Julianakerk 
  
 
□     16 Manuscript uit Accra 

  dinsdag 10 maart 2020       . . . 
  Parochiecentrum 
  
 
□  17 Kierkegaard: een inleiding in zijn leven en werk       . . .  
  dinsdag 24 maart 2020       
  Julianakerk 
 
 
□  18 Bloemschikken in de kleuren van het kerkelijk jaar 
  woensdag 1 april 2020               . . . 
  Bedrijfsruimte Bloomdezign Warmond  
 
 
 
 naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   tel. nr.:  . . . . . . . . . . .  
 
 
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   adres:  . . . . . . . . . . .  
 
 
Dit formulier gaarne voor 1 oktober 2019 inleveren bij de op pagina 2  
genoemde  personen.   
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11 Een geschiedenis van het antisemitisme 
 
Antisemitisme is een van de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het 
christendom. Door de eeuwen heen zijn joden afgeschilderd als 
Godsmoordenaars en duivelskinderen en groeiden zij uit tot de stereotiepe  
'ander' waartegen christenen zich afzetten. Hoe zijn deze negatieve beelden 
van joden precies ontstaan? Waarom uitten zoveel kerkvaders en theologen 
zich in zulke scherpe bewoordingen over joden? In deze lezing gaan we op 
zoek naar antwoorden en zullen we erachter komen dat de positie van joden 
binnen het christendom steeds een belangrijk punt vormde om de eigen 
identiteit te formuleren. 
 
Dr. Bart Wallet is historicus en hebraïcus, verbonden aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. 
 
Inleider:  dr. B. T. Wallet 
Datum:   dinsdag 11 februari 2020 
Tijd:   20.00-22.00 uur 
Locatie:  Witte Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
 
12 Het verhaal doorgeven …  Over het schrijven van je levensboek       
   
Je levensverhaal vertelt wie je bent: dat 
vrolijke zondagskind of die taaie overlever. 
Ouders willen hun kinderen niet graag 
opzadelen met nare of moeilijke ervaringen 
uit vroeger tijden, maar willen wel graag hun 
ervaringen doorgeven. De keuzes die je 
maakte hebben bepaald hoe je in het leven 
staat en waar er bepaalde barrières of 
drempels zijn ontstaan. Met het schrijven 
van je levensverhaal, ook al zou dat maar een stukje of een paar 
belevenissen zijn, kunnen emoties op hun plaats vallen. Er kan rust komen. 
Bijkomend effect is dat iemands levensverhaal vaak genoeg een goede 
pleitbezorger is, het levert begrip op. Tijdens het schrijven word je jezelf pas 
goed bewust wat er gebeurd is en wat dat met je heeft gedaan. En naast het 
persoonlijke verhaal bouwt u zo ook aan een historisch verslag van een 
voorbije, maar voor u zo belangrijke tijd. Veel mensen hebben een hoofd vol 
verhalen, maar komen er nooit toe om er iets mee te doen. In deze 
lezing/workshop geeft schrijfster Joke Verweerd handvaten en 
aanknopingspunten. U zult zich verbazen hoe veel ervaringen te vergelijken 
zijn en herkenning oproepen. We zullen samen aan het werk gaan en 
misschien krijgt u wel zin in het schrijven van een eigen levensboek. 
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Mevrouw Joke Verweerd is schrijfster van romans, verhalen en gedichten 
en geeft gastcolleges op scholen. 
 
Inleider:   mw. J. Verweerd 
Datum:   maandag 17 februari 2020 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk, ingang Bijweglaan 4 
Coördinatie: Tineke Braam 
 

13  ‘Heer, leer ons bidden!’ 
 
Het is eigenlijk de meest tijdloze oproep die de discipelen doen aan Jezus: 
‘Heer, leer ons bidden!’ Die vraag heeft alle eeuwen door geklonken en 
klinkt nog steeds. In deze tijd misschien wel vaker dan in het recente 
verleden. Voor velen is bidden niet meer vanzelfsprekend. Hoe komt dat, 
waar zit onze verlegenheid, wanneer bidden we wel, en waar bidden we dan 
om? Over deze vragen gaan we het eerste deel van de avond met elkaar 
het gesprek aan. Daarna richten we ons op Jezus’ antwoord: het Onze 
Vader. Wat maakt dit tot een gebed dat we nog steeds bidden, hoe is het 
gebed opgebouwd, en hoe zijn vertalers de afgelopen decennia met dit 
gebed omgegaan? Kortom, een avond over het hart van het geloof, waarbij 
uw inbreng wordt gewaardeerd. Deze avond wordt geleid door ds. Annette  
Bosma en Arie Dwarswaard. 
 
Inleiders:  ds. A.A. Bosma en dhr. A. Dwarswaard 
Datum:   dinsdag 25 februari 2020 
Tijd:   20.00-22.00 uur 
Locatie:   Aula fam. Vliem 
Coördinatie: Jan Koeleman 
 

14  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 
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.  
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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 3, 10,17, 24 en 31 maart en 7 april 2020 
Tijd:    19.15-19.45 uur 
Locatie:  Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: ds. Annette Bosma  
 

15 Films in de tijd voor Pasen 
 

De weken voor Pasen hebben voor de christenen 
een speciale betekenis. Het is een tijd van inkeer 
en bezinning.  Gelegenheid om opnieuw naar onze 
werkelijkheid te kijken. Om niet (meer) weg te kijken, maar 
met passie te zien.  Daarom lezen we het passie- en lijdensverhaal. Films 
kunnen ons  daarbij helpen. Ook deze keer gaan we bij filmregisseurs in de 
leer om met hen mee te kijken.  Vaak is dat een andere manier van kijken 
dan we gewend zijn. Verrassend of confronterend. Deze keer twee recente 
films. Titels worden later bekend gemaakt. 
 

Inleider:   ds. T. Moll 
Data:   woensdag 4 en 18 maart 2020 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal Julianakerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 

16 Manuscript uit Accra van Paolo Coelho - boekbespreking 

Het is 14 juli 1099: Jeruzalem is omsingeld door de kruisvaarders. Binnen 
de muren van de oude stad komen mensen van allerlei leeftijden en geloof 
bijeen om te luisteren naar een wijze, mysterieuze man. Deze beantwoordt 
hun vragen, die eerst voortkomen uit hun angsten, maar later ook gaan over 
schoonheid, liefde, wijsheid en wat de toekomst gaat brengen. 

Van daar uit biedt het boek ‘manuscript uit Accra’ van Paolo Coelho een 
houvast voor ieders denken, zoektocht en persoonlijke groei en geeft een 
verrassende nieuwe kijk op zaken die zo vanzelfsprekend lijken. De zin van 
het leven, haat en liefde, twijfel en eenzaamheid tegen de achtergrond van 
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het christelijk denken en belicht vanuit bijbelse invalshoeken biedt het boek 
inspiratie, troost en hoop. 

Het is fijn wanneer u zelf het boekje ook hebt gelezen. 

Inleider:  pastor P. A. Owel                                                                              
Datum:  dinsdag 10 maart 2020 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Jan Koeleman 
 

17 Kierkegaard: een inleiding in zijn leven en werk 
 
Deze avond staat in het teken van het leven en 
werk van de Deense theoloog en filosoof Søren 
Kierkegaard (1813-1855).  Met onder meer Of/Of 
(1843), Het begrip Angst (1844), Afsluitend 
Onwetenschappelijk Naschrift bij Filosofische 
fragmenten (1846), De Ziekte tot de Dood (1849) 
en Oefening in christendom (1850) heeft hij een 
diepgaande invloed op het filosofisch, 
theologisch en religieus denken van de twintigste 
eeuw uitgeoefend. We beginnen met een 
inleiding over de opbouw van Kierkegaards 
oeuvre.  

Een belangrijk thema is ‘zelfwording’, centrale 
begrippen voor hem zijn ‘het esthetische’, ‘het 
ethische’, ‘religiositeit A’ en ‘religiositeit B’, maar 
ook ‘vertwijfeling’, ‘angst’ en ‘zonde’. Daarna 
staan we stil bij de relevantie van Kierkegaards oeuvre voor onze tijd en de 
betekenis van zijn existentiële benadering binnen de theologie en de religie 
van zijn tijd.  
Tot slot gaan we na wat de relevantie is van Kierkegaards gezichtspunten 
voor ons allen. We lezen met elkaar enkele passages uit zijn geschriften, 
waardoor u intellectueel, spiritueel en literair in de beste zin van het woord 
zult worden gesticht en aan het einde van de avond de zaal in allerlei 
opzichten warmer zult verlaten dan u arriveerde en wellicht een boek van 
Kierkegaard wilt gaan lezen. Ter voorbereiding kunt u Kierkegaards 
toespraak Bij een graf (1845) uit zijn Opbouwende toespraken (1843-1845) 
lezen. Dit is niet verplicht. 
 
Ds. Suzan ten Heuw werkt als predikant bij de Protestantse Gemeente 
Castricum. Verder is zij o.a. als buitenpromovenda verbonden aan het 

J. Borchert, Portrettekening 
Kierkegaard,  Kopenhagen.  
De Kon. Bibliotheek, 2007 
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Instituut voor Wijsbegeerte binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van 
de Universiteit Leiden.  
 
Inleider:  ds. S. ten Heuw   
Datum:  dinsdag 24 maart 2020 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burggraaf      
 

18   Bloemschikken in de kleuren van het kerkelijk jaar 
 

Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk om 
ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren. 
Groen is de kleur van de ‘gewone’ zondagse vieringen. In de zomer verwijst 
de kleur groen ook naar alles wat groeit. Maar in de tijd voor Pasen zijn de 
kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag Verheugt), en wit van de 
Opstanding.  
Op woensdag 1 april kunt u bij Nelleke de Mooij een workshop 
bloemschikken volgen in de kleuren, die passen bij de Veertigdagentijd. 
Nelleke leert u stap voor stap om in het bloemstuk door kleur en opbouw de 
weg naar Pasen te verwerken.  
 
Voor deze workshop dient u zich voor 1 maart 2020 aan te melden. U hoeft 
zelf niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten 
voor deze avond zijn € 20. Vervoer kan in overleg worden geregeld. 
 
Leiding:  mw. Nelleke de Mooij 
Locatie:   Bloomdezign (bedrijfsruimte), Wasbeeklaan 2 Warmond 
Datum:  woensdag 1 april 2020 
Tijd:   19.30-21.30 uur 
Coördinatie: Tineke Braam 
 

19  Passieconcert Palmpasen  
   
Met Palmzondag begint de Goede of 
Stille Week. We maken ons op voor 
het lijden en sterven van Jezus, om 
van daar uit met Hem op te gaan naar 
het wonder van de opstanding. Het 
Passieconcert op Palmzondag wil ons 
daarop voorbereiden middels zang en 
teksten. Passieliederen worden 
uitgevoerd door het Oecumenisch 
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Kleinkoor Sassenheim afgewisseld met meditatieve teksten.  
 
Aanmelden voor dit concert is niet nodig. 
 
Zang:   Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim 
Lezingen:  pastor P.A. Owel 
Data:   zondag 5 april 2020 
Tijd:    19.30-20.30  
Locatie:  Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Tineke Braam 

 
 
 
       O – O – O – O – O 
 
 
Programma Zoektocht Voorhout 2020   
 
De  “Kring Zoektocht Voorhout” heeft komend seizoen het  thema: Koning of 
profeet: persoonlijk gewin of Thora. Er worden vier avonden georganiseerd 
waarop verschillende sprekers het thema zullen toelichten. 
 
Maandag 13 januari 2020  
Dr. P. van Midden over Micha en Amos 
Maandag 27 januari 2020  
Dr. Ad van Nieuwpoort over Koningen 
Maandag 17 februari 2020  
Dr. Eric Ottenheijm over de Parabelen van Jezus. 
Nieuwe uitspraken of Thora uitspraken? 
Maandag 2 maart 2020 
Mevr. Camée van Blommestein, kunsthistorica  
Koning en profeet in de kunst (dia’s) 
  
 
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). 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 2019-2020 
Oktober 
15  Ds. E. van der Weide   Help! De dominee gaat preken 
23  Ds. K. Bezemer      Een avondje filosoferen: Hartmut Rosa 
29  Ds. J.C. Fockens  Het raadselachtige graf in de Vallei der 
    Koningen 
November 
 6   Ds. K. Bezemer    Poëziemiddag in de Bernardus  
18   Ds. J.W. Korpelshoek  Een misdadiger is meer dan zijn delict 
25 Prof. dr. A. van der Kooij     De messias en de Messiah van Händel  
       in het licht van Jesaja 
27   Ds. A.A. Bosma   Vespers naar Kerstmis toe 
December    
4         Ds. A.A. Bosma   Vespers naar Kerstmis toe    
9 Prof. dr. A. van der Kooij     De messias en de Messiah van Händel  
11 Ds. A.A. Bosma    Vespers naar Kerstmis toe 
18    Ds. A.A. Bosma   Vespers naar Kerstmis toe 
Januari 
13   Drs. B.F. Drewes   Het kruis: een schandaal? 
21   Pastor K. Koffeman   Straatpastoraat in Den Haag 
27   Drs. B.F. Drewes   Het kruis: een schandaal? 
Februari 
 5 Pastor J.A.H. van Wijk Ouderdom in de Bijbel 
11 Drs. B.T. Wallet Een geschiedenis van het antisemitisme 
17 Mw. J. Verweerd Het verhaal doorgeven …  
25 Ds. A.A. Bosma/ Heer, Leer ons bidden! 
 Dhr. A. Dwarswaard 
Maart 
 3 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd 
 4 Ds. T. Moll Films in de tijd voor Pasen 
10 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd 
10 Pastor P.A. Owel Manuscript uit Accra 
17 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd 
18 Ds. T. Moll Films op weg naar Pasen 
24 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd 
24 Ds. S. ten Heuw Kierkegaard: een inleiding in zijn leven 
   en werk  
31 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd  
 April 
1 Mw. N. de Mooij Bloemschikken in de kleuren van het                                                                                     
    kerkelijk jaar 
5  Pastor P.A. Owel / Passieconcert Palmpasen 
 Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim   
7 Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd  
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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  
 
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: 
 
Dorpskerk  Hoofdstraat  217  Sassenheim 
 
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) 
 
WZC  Bernardus    Hoofdstraat 82       Sassenheim    


