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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  vele jaren 
een gezamenlijk programma voor Vorming en Toerusting uit.  
 
Een andere tijd, een andere kijk …    
 
Dat was het thema van het seizoen 2020-2021 en ook nu weer voor  het 
nieuwe seizoen 2021-2022. Doordat wij het vorige programma vanwege de 
coronapandemie moesten afbreken zijn de meeste activiteiten niet 
doorgegaan. Het leek ons goed om die onderwerpen, aangevuld met 
nieuwe onderwerpen, in het programma van dit seizoen opnieuw op te 
nemen.  
 
Onderwerpen die u misschien een andere kijk op bepaalde zaken geven. 
Op bijvoorbeeld het zo bekende verhaal van de zondeval of Dietrich 
Bonhoeffer, de Iona Community, het verdriet van Mohammed, het raadsel 
Eenzaamheid of het verhaal over Maria Magdalena. We nodigen u van 
harte uit om een of meer avonden te bezoeken.  
 
Aanmelden: Aanmelden is verplicht. 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.  De avonden zijn 
gepland onder voorbehoud van de situatie rond het coronavirus en met 
inachtneming van de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. 
 
Enkele activiteiten zijn ook via de livestream van de Protestantse Gemeente 
Sassenheim en de Protestantse Gemeente Warmond  te volgen. 
 
De in het boekje vermelde locaties zijn nog onder voorbehoud van de dan 
geldende coronamaatregelen. Indien nodig worden activiteiten verplaatst 
naar een grotere locatie; u krijgt daarvan bericht, als u zich hebt aangemeld.  
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1   Maria Magdalena of Maria van Magdala  
 
Wie was Maria Magdalena? Klopt het beeld dat 
we van haar hebben, of zijn er heel veel 
verschillende  beelden van haar, zoals er ook van 
onszelf allerlei beelden zijn? Nog altijd blijft zij ons 
verrassen. We komen haar tegen in films, boeken, 
liederen en op schilderijen. In het 
Catharijneconvent in Utrecht is nu een 
tentoonstelling aan haar gewijd.  Deze avond gaan 
we kijken wat er in de bijbel over haar geschreven staat, en waar toch dat 
beeld vandaan komt dat zij een hoer zou zijn. Ook een aantal schilderijen 
die in de loop van de eeuwen tot ons gekomen zijn zullen we zien. We zijn 
benieuwd wat uw beeld is van haar, en of het veranderd is na deze avond.  
 
Mw. Hogervorst heeft tot haar pensioen in het pastoraat gewerkt in 
Noordwijk en de parochie St. Maarten in Bollenstreek - Zuid en is nu 
verbonden aan het Hospice Duin en Bollenstreek als geestelijk verzorger. 
 
Inleider:   mw. Nel Hogervorst - van Kampen 
Datum:  maandag 18 oktober 2021 
Tijd:   20.00–22.00 uur 
Locatie:  Julianakerk 
Coördinatie: Jan Koeleman 
  

2   Requiem   
 
Op 2 november viert de Kerk de gedachtenis van de overledenen, in de 
volksmond Allerzielen. Voor deze gedachtenisviering, maar ook bij 
uitvaarten wordt dan een Requiemmis opgedragen. Wat is dat precies en 
hoe zit die in elkaar? Hoe is deze requiemmis door de eeuwen heen 
ontwikkeld en hoe kijken we daar nu tegenaan? 
In een mix van zelf zingen, beluisteren van verschillende composities en 
(achtergrond-) informatie zullen we uitgebreid bij dit onderwerp stilstaan. 
 
De heer Haggenburg is docent muziek en al ruim 30 jaar dirigent in de Sint 
Agathakerk in Lisse 
 
Inleider:  Fabian Haggenburg 
Datum:  maandag 25 oktober 2021 
Tijd:   20.00–22.00 uur 
Locatie:  Parochiecentrum St. Pancratiuskerk 
Coördinatie: Jan Koeleman                                                
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3 Het Paradijs en de Zondeval  
 
Het verhaal over Adam en Eva in het paradijs in Genesis 2-3, heeft in de 
christelijke traditie een zware lading gekregen, namelijk als verhaal van de 
‘zondeval’. Op de achtergrond van deze visie staan uitspraken van Paulus 
en van Augustinus. Een en ander heeft te maken              Afb. M.C. Escher               
met de interpretatie van Gen. 2:17 – “op de dag 
dat je eet van de boom van kennis van goed en 
kwaad zul je zeker sterven”. De dood  is dus  het                                                                           
gevolg van de ongehoorzaamheid van één mens, 
aldus Paulus. Interessant is dat een tijdgenoot van 
Paulus, de joodse filosoof  Philo van Alexandrië, 
deze tekst anders opvatte. Een andere uitleg was 
kennelijk     toen ook mogelijk. We besteden twee 
avonden aan het paradijsverhaal. De eerste avond 
staat in het teken van de traditionele uitleg en van 
de wijze waarop het in kinderbijbels wordt 
herverteld. De tweede avond zullen we het verhaal 
met elkaar lezen en ons verdiepen in de inhoud 
ervan. We zullen zien dat het een rijk geschakeerd verhaal is, vol met 
elementen, die de aandacht trekken, zoals: de schepping van de mens; het 
paradijs als tuin met prachtige bomen; de twee bomen –    de boom van 
kennis van goed en kwaad en de boom van het leven; de schepping van de 
dieren en van de vrouw, in de tuin; de slang als een schrander dier dat door 
God geschapen is. Een van de vragen is of de mens en zijn vrouw wel in de 
tuin thuishoren. En natuurlijk ook wat het boven geciteerde vers (Gen. 2:17) 
betekent en welke rol het speelt in het gehele verhaal. 
                             
Inleider:   Arie van der Kooij 
Data:    donderdag 11 en dinsdag 23 november 2021 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Protestantse Kerk Warmond (ook via de livestream) 
Coördinatie:   Arie van der Kooij 
 
4 Het verdriet van Mohammed 
 
Het leven gaat vaak anders dan je had verwacht of dan je graag zou willen. 
Als dit voor iemand geldt, dan is het wel voor de Mohammed die zich 
geroepen voelde in de lijn der profeten vanaf Noach, Mozes en Jezus, maar 
niet werd geaccepteerd. Toen hij zijn openbaringen liet opschrijven in wat 
later de Koran zou gaan heten, werd hij daarmee de stichter van de nog 
steeds groeiende godsdienst, de Islam. Toch succes zou je zeggen. 
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Maar daar is een kanttekening bij te plaatsen. Mohammed hoorde in zijn 
openbaringen dat er vrede tussen de stammen moest komen, dat er goed 
moest worden gezorgd voor wezen en kinderen, dat rijken hun rijkdom 
moesten delen en bovenal dat er maar één was die mocht oordelen en dat 
was God zelf. We weten niets van de hemel, maar stel dat er een hemel is, 
en stel dat Mohammed daar verblijft, en stel dat hij weet wat er met zijn 
openbaringen gebeurt, dan zou hij best eens verdrietig kunnen zijn. Daar 
gaan we het over hebben met elkaar. 
 
Mevrouw Margreet van Schie studeerde wereldgodsdiensten en wijsgerige 
ethiek aan de faculteit Godgeleerdheid in Leiden. Zij publiceert regelmatig in 
landelijke kranten zoals de NRC en Trouw. Hiernaast is zij werkzaam als 
muziekdocent en muzikant.  
 
Inleider:   mw. M. van Schie 
Datum:   dinsdag 30 november 2021 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:    Aula fam. Vliem 
Coördinatie:  Arie van der Kooij  
 
5 Vespers in de adventstijd 
 
Bij een groot feest hoort een voorbereidingstijd. Een periode die van week 
tot week toe leidt naar het geboortefeest van Christus: de adventstijd. 
Advent betekent ‘komst’, ‘nadering’. Er zit een element van verwachting in: 
‘wat op ons toekomt’. Advent is de tijd waarin Christus ‘op ons toekomt’. In 
de adventstijd gaat het om Christus als ‘de Komende’ en dat in dubbele zin.  
Aan de ene kant gaat het om een verwachting die spoedig vervuld zal 
worden: straks met Kerstmis vieren wij dat Degene die wij in de adventstijd 
als de Komende bezingen, inderdaad is gekomen. Aan de andere kant staat 
de verwachting van de komst van Christus nog open: door de eeuwen heen 
wordt uitgezien naar Zijn komst als een ‘wederkomst’ en dus naar het 
daarmee voorgoed aanbreken van het Messiaanse rijk. 
In de adventstijd is er elke woensdagavond in de Dorpskerk een vesper 
waarin wij stil worden en ons richten tot God, die licht brengt in de 
duisternis.         
 
De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl 
 
Leiding:     mw. ds. A. A. Bosma 
Datum:     woensdag 1, 8, 15 en 22 december 2021 
Tijd:     19.15-19.45 uur 
Locatie:  Dorpskerk  
Coordinatie: Tineke Braam 
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6 Paulus als Joodse auteur en de receptie van Paulus in  
     de vroege kerk 
 
Paulus is hofleverancier van de 
geschriften van het Nieuwe Testament: 
maar liefst 13 brieven zijn op zijn naam 
overgeleverd. Een deel daarvan, zo is 
wel duidelijk, is na zijn dood onder zijn 
naam geschreven, maar zeven brieven 
zijn onbetwist van zijn hand: Romeinen, 
1 & 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 
Thessalonicenzen en Filemon. Mede 
door ontdekkingen van nieuwe 
geschriften (denk aan Qumran!) is de 
joodse aard van Paulus’ brieven in de 
aandacht komen te staan. Sommige 
exegeten gaan zelfs zover dat zij van 
mening zijn dat Paulus tot zijn dood toe 
een wetsgetrouwe joodse prediker 
gebleven is. In zijn brieven maakt Paulus zich sterk voor de eenheid van 
Jood en Griek in Christus: alle verschillen vallen weg. Met deze 
revolutionaire theologie baande Paulus de weg voor de komst van niet-
joodse volgelingen van Christus als deel van Israël. Het zou het begin 
blijken van een niet-joodse religie: het christendom.  
 
Tijdens deze avond staan we stil bij twee vragen: 1) Wat is het belang van 
Paulus’ joodse identiteit voor het verstaan van zijn brieven? En 2) Hoe zijn 
Paulus’ brieven in de vroege kerk opgepakt als gezaghebbend?  
We zullen zien dat Paulus’ ideeën over een Israël rondom de messias, 
bestaande uit Jood en Griek, zodanig revolutionair waren (en zijn!) dat hij, 
wellicht onbedoeld, een deur heeft opengezet naar het ontstaan van het 
christendom als aparte religie. 
  
Bert Jan Lietaert Peerbolte is als hoogleraar Nieuwe Testament verbonden 
aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
 
Inleider:   prof. dr. L.J. Lietaert Peerbolte 
Datum:   dinsdag 7 december 2021 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Julianakerk, Sassenheim (ook via de livestream) 
Coördinatie:  Arie van der Kooij   
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7     Het leven, het werk en de spiritualiteit van de  
    Iona Community 

 
In 1938 besloot de Schotse predikant 
George F. MacLeod, geïnspireerd door 
zijn werk in de achterstandswijken van 
Edinburgh en Glasgow, samen met een 
groep ambachtslieden en een groep 
predikanten-in-opleiding naar het 
eilandje Iona te gaan, om zich daar aan 
de herbouw van Iona Abbey te wagen.  
 
Dit project was een experiment in het 

samen leven, samen werken en samen bidden tussen verschillende 
groepen. Hieruit is een groeiende religieuze 
gemeenschap ontstaan, die met haar Keltisch-
christelijke spiritualiteit jaarlijks vele geïnteresseerden 
naar het eilandje Iona aan de westkust van Schotland 
weet te trekken. De laatste decennia is er ook in 
Nederland steeds meer aandacht gekomen voor de 
Iona Community en worden er in veel gemeentes met 
enige regelmaat Iona-liederen gezongen. 
Op deze avond zal ds. Rianne de Reus meer vertellen 
over het ontstaan van de gemeenschap en over de 
leefregel die de leden volgen. Aan de hand van foto’s 
en muziek zal zij een impressie geven van het leven, 
het werk en de spiritualiteit van deze gemeenschap. 
 
Mevrouw Rianne de Reus is sinds 31 mei 2020 als predikant verbonden aan 
de Protestantse Gemeente te Warmond. 
 
Inleider:  mw. ds. R. de Reus 
Datum:   dinsdag18 januari 2022 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Protestantse kerk, Warmond (ook via de livestream)  
Coördinatie:  Arie van der Kooij   
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8 Het verhaal van Zacheüs 
 

Lucas 19:1-10: het verhaal van Zacheüs. Altijd 
terug te vinden in kinderbijbels. Misschien 
vergeten we wel eens dat de Bijbelverhalen 
vooral voor volwassenen geschreven zijn. In 
onze bijeenkomst staan we nadrukkelijk stil bij 
de vraag: Wat staat er nu in de tekst, waar  
verwijzen de beelden naar en welke boodschap 
klinkt er dan vandaag in onze oren? Van harte 
uitgenodigd om mee te doen! 

 
Hans van Wijk is RK pastoraal werker/Geestelijk Verzorger in Bernardus 
 
Inleider:   pastor J.A.H. van Wijk 
Datum:   maandag 24 januari 2022 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   kerkzaal Havenkerk, ingang Bijweglaan 4  
Coördinatie: Tineke Braam 
 
9 Beleefd en geleefd geloof 
 
In 2020 was er veel aandacht voor de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Op 9 
april 1945 werd hij terechtgesteld in concentratiekamp Flossenburg, 
beschuldigd van medewerking aan een aanslag op Hitler. In zijn korte leven 
heeft hij veel geschreven, gepreekt en gedicht. Teksten die tot op vandaag 
de dag te denken en te geloven geven. We kijken naar een film over zijn 
leven, twee weken later bespreken we zijn werk en betekenis hiervan. 

 
Inleider:   ds. T. Moll 
Data:  dinsdag 1 februari (film) en 15 februari 2022 (lezing) 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal Julianakerk 
Coördinatie: Koos Burgraaf 
 
10 Cultuur rond de dood  (funeraire geschiedenis) 
                                      
Wie de moeite neemt om naar het verre Drenthe te reizen, die zal in Emmen 
en omstreken overal bordjes zien, die verwijzen naar een hunebed. 
Hunebedden die een sluier oplichten hoe er in de prehistorie met de doden 
werd omgegaan. Door de eeuwen heen hebben mensen steeds weer 
manieren gezocht om afscheid te nemen van hun doden en passende 



 10 

gedenktekens op te richten. Tijdens een lezing hierover zal ds. Hendrik 
Betting onder meer ingaan op het begraven in de kerk, op gewoontes om de  
geest van de overledene op een dwaalspoor te brengen en op het oprichten 

van gedenkstenen waardoor 
de dode herdacht wordt. Ook 
zal hij iets vertellen over de 
kerk van de reformatie, die, 
zoals op allerlei gebieden, een 
nieuwe koers moest vinden als 
het ging om een kerkelijke 
uitvaart. Hopelijk genoeg reden 
om te komen luisteren en 
kijken. 

 
Inleider:   ds. H.R. Betting 
Datum:   dinsdag 8 en 22 februari 2022 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Julianakerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard  
 
11 Het raadsel Eenzaamheid 
 
Wie verlangt er niet weleens naar om alleen te zijn, of zich bijvoorbeeld in 
een klooster terug te trekken? Zelfgekozen eenzaamheid kan verkwikkend 
zijn. Maar in de coronacrisis hebben we allemaal kennisgemaakt met een 
ander soort eenzaamheid, waarbij contact met vrienden of familie bijna niet 
mogelijk was. Zo'n onvrijwillig kluizenaarsbestaan kan een soort vicieuze 
cirkel worden waar je niet meer uitkomt. In deze lezing gaat het over vragen 
als: hoe herken je eenzaamheid? Is het een individueel probleem of ook 
eigen aan onze maatschappij? Wat zijn manieren om ermee om te gaan? 
Eenzaamheid wordt vaak als een probleem beschouwd, maar is het dat 
wel? Hierover, en ook over de definitie van eenzaamheid verschillen 
wetenschappers van mening. Kortom, hoe meer je je verdiept in 
eenzaamheid, hoe groter het raadsel wordt.  
 
Nels Fahner is freelance journalist. Van zijn hand verscheen: Eenzaam. Een 
zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen. Boekencentrum, 2019. 
 
Inleider:   N. Fahner 
Datum:   maandag 7 maart 2022 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ‘t Zenit, Protestantse kerk, Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
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12 Vespers in de Veertigdagentijd  
 
Een  Vesperdienst  behoort  tot  één  van  de  
gebedstijden waarmee aan een dag indeling en 
invulling gegeven kunnen worden.  Het  idee  om  
de  dag 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.  Het  boek  der  psalmen  vormt  als  het  ware  het  
biddend hart  van  de  Bijbel:  een  prachtig  geheel  van  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.  
 
De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl 
 
Leiding:   pastor P.A. Owel  
Datum:   dinsdag 8, 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2022 
Tijd:    19.15-19.45 uur    
Locatie:   Pancratius kerk 
Coördinatie: ds. Annette Bosma  
 
13 Poëziemiddag in Bernardus: Verwondering 
 
Er zijn veel dingen in ons leven die leiden naar verwondering en 
bewondering. Zomaar maken we allerlei dingen mee. Zomaar, vaak 
onverwacht, zien we iets bijzonders of moois. Op deze middag lezen we 
samen gedichten die met verwondering te maken hebben. De gedichten 
beschrijven op gevoelige of juist grappige wijze de dagelijkse ervaringen. 
We luisteren naar bijpassende popsongs en gaan met elkaar in gesprek. 
Wat verwondert u? Iedereen uit De Bernardus maar ook andere 
geïnteresseerden zijn hartelijk welkom. 
 
Leiding:   ds. Katrijne Bezemer  
Datum:   woensdag 16 maart 2022 
Tijd:     14.00-16.00 uur 
Locatie:   De Tuinzaal van Huize Bernardus  
Coördinatie:  Jan Koeleman/ds. Katrijne Bezemer   
 
Vrij toegang; deze middag is gepland onder voorbehoud van de dan 
geldende toegangsmaatregelen van Bernardus. 
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14 Films op weg naar Pasen      
 
Een feest vraagt voorbereiding. Dat hebben christenen altijd goed beseft 
rondom het centrale feest: Pasen. Daar naar toe leven gaat niet vanzelf, 
maar vraagt concentratie, inkeer en bezinning. Dat kunnen we ervaren in 
diensten op zondag, maar ook in persoonlijk gekozen momenten en 
manieren. Zo kunnen ook films verdieping geven. Na de film volgt meestal 
een kort nagesprek. Titels van de films worden kort voor de vertoning 
bekend gemaakt. 
  
Inleider:   ds. T. Moll 
Data:  woensdag 16 en 23 maart 2022 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal Julianakerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 
15  Kloosterweekend 
 
Een  weekend  in  het  gastvrije klooster van 
St. Adelbert in Egmond. De abdij is een 
plaats van rust, stilte en ontmoeting, waar 
we op adem mogen komen.  We leven op 
het ritme van  de gebedstijden en  maken  
kennis  met  het  kloosterleven  van de 
kloostergemeenschap.                              
Daarnaast  ontmoeten  we  elkaar  rondom 
een  spiritueel thema.  Aan  het weekend gaat een voorbereidingsavond 
vooraf, waaraan iedereen verwacht wordt  deel  te  nemen.  We  arriveren  
bij  het  klooster op vrijdagmiddag en vertrekken  zondagmiddag.   

Informatie   en  aanmelding bij: mevr.   Marja   de   Lange, Zandslootkade 
14b, Sassenheim, tel: 21 64 71; e-mail: langema@ziggo.nl.   De kosten zijn 
€ 160,- p.p. 

Leiding:   ds. T. Moll en pastor P. Owel. 
Datum:   18 t/m 20 maart 2022 
Plaats:  de abdij van St. Adelbert in Egmond-Binnen. 
 
16  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 Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
Groen is de kleur van de ‘gewone’ zondagse vieringen. In de zomer verwijst 
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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 6 april kunt u bij mevrouw 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 kunt u zich tot 15 maart 2022 aanmelden. U hoeft zelf 
niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten voor 
deze avond zijn € 22,50. Vervoer kan in overleg worden geregeld. 
 
Leiding:  mw. Nelleke de Mooij 
Locatie:   Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 Warmond 
Datum:  woensdag 6 april 2022 
Tijd:   19.30-21.30 uur 
Coördinatie: Tineke Braam 
 
17 Lezen in het duin 
 
Ook dit seizoen gaan we wandelen. 
Dit keer zoeken we niet alleen de 
verbinding van het duinlandschap 
met teksten van lang geleden, maar 
gaan we ook kijken wat we in het 
duingebied zien en vinden. Planten 
zeggen meer dan gedacht over hun 
standplaats. We laten ons verrassen 
door wat we vinden en we horen wat 
daarover valt te vertellen. Kortom, we 
gaan lezen in het duin. We bezoeken 
dit keer de Van Limburg Stirumduinen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Voor deze wandeling is een goede conditie en een paar 
goede wandelschoenen noodzakelijk. 
 
Begeleiding:  Arie Dwarswaard en Jan Koeleman 
Datum:   zaterdag  30 april 2022  
Tijd:    13.30-16.00 uur 
Locatie:   Van Limburg Stirumduinen 
Coördinatie: Arie Dwarswaard  
 
 
     O – O – O – O – O 
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Programma Zoektocht Voorhout 2022   
 
De  “Kring Zoektocht Voorhout” heeft komend seizoen als thema: Bevrijding. 
Er worden drie avonden georganiseerd waarop verschillende sprekers het 
thema zullen toelichten. De data zijn: 
 
maandag 17 en 31 januari  
maandag 14 februari 2022.  
De sprekers worden later bekend gemaakt. 
 
De avonden worden gehouden in het kerkelijk centrum van de Protestantse 
Gemeente Voorhout, Dr. Aletta Jacobslaan 1 (boven het Kruidvat, ingang 
achterzijde).  
Toegangsprijs incl. koffie of thee , € 7,50 pp, voor alle drie avonden € 20,00. 
Betaling is niet meer contant, dit voorkomt contact momenten. (Een 
uitzondering is mogelijk). Wij zullen hiervoor tijdig een bankrekening 
doorgeven.  
Voor eventuele vragen:  Cees van Egmond, tel 06 512 33 400 of e-mail 
cees.vanegmond@ziggo.nl 
 
 
Palliam 
Palliam is  in de Duin- en Bollenstreek het spiritueel centrum van de Sint 
Maarten Parochie dat geregeld bijzonder evenementen organiseert. 
Iedereen die zijn of haar leven wil verrijken met inspiratie, bezinning & 
ontmoeting is van harte welkom. www.palliam.nl 
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Agenda van Vorming en Toerusting 2021-2022 
 

Oktober 
18   Mw. Nel Hogervorst    Maria Magdalena  
25   Dhr. Fabian Haggenburg   Requiem    
 
November 
11   Prof. dr. A. van der Kooij       Het paradijs en de zondeval   
23   Prof. dr. A. van der Kooij      Het paradijs en de zondeval   
30   Mw. M. van Schie    Het verdriet van Mohammed 
 
December    
1           Ds. A.A. Bosma    Vespers in de advent    
7   Prof. dr. B.J. Lietaert Peerbolte            Paulus als Joodse auteur en de  receptie 
                 van Paulus in de vroege kerk                                                      
8           Ds. A.A. Bosma    Vespers in de advent       
15   Ds. A.A. Bosma    Vespers in de advent       
22   Ds. A.A. Bosma     Vespers in de advent     
 
Januari 
18 Ds. R. de Reus          Het leven, het werk en de spiritualiteit  
            van de Iona Community                                                              
24         Pastor J.A.H. van Wijk          Het verhaal van Zacheüs  
 
Februari 
1 Ds. T. Moll           Bonhoeffer: beleefd en geleefd geloof   
8 Ds. H.R. Betting         De cultuur rond de dood     
15 Ds. T. Moll            Bonhoeffer: beleefd en geleefd geloof  
22 Ds. H.R. Betting         De cultuur rond de dood 
 
Maart 
7  Dhr. N. Fahner         Het raadsel eenzaamheid   
8 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd  
15 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd 
16 Ds. K. Bezemer         Poëziemiddag   
16  Ds. T. Moll           Films in de tijd voor Pasen   
18-20 P.A. Owel/ T. Moll         Kloosterweekend   
23 Ds. T. Moll            Films in de tijd voor Pasen   
22 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd 
29 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd 
 
April   
5 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd 
6 Mw. N. de Mooij         Bloemschikken in de kleuren van het                                                                                               
            kerkelijk jaar  
12 Pastor P.A. Owel         Vespers in de Veertigdagentijd                                                                                       
30 A. Dwarswaard/         Lezen in het duin 
        J. Koeleman 
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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 
 
Aula fam. Vliem Jac. van Beierenlaan 4 Sassenheim 
 
Havenkerk   Bijweglaan 4             Sassenheim    tel: 0252-215666 
 
Julianakerk  Julianalaan 6               Sassenheim    tel: 0252-211884 
 
Parochiecentrum Sint Pancratius 
   Hoofdstraat 188  Sassenheim 
 
 
Sint Pancratiuskerk Hoofdstraat 188   Sassenheim  
 
Protestantse Kerk Herenweg 82 Warmond  tel: 071-3011844 
 
WZC  Bernardus     Hoofdstraat 82      Sassenheim       
 


