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VORMING EN TOERUSTING 25 JAAR 
 
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de 
Raad van Kerken Sassenheim in 
september 1997 startte  met een 
programma voor Vorming en Toerusting. 
Het was ds. J.C. Fockens die de initiator 
hiervan is geweest. Ds. Fockens kwam in 
1996 vanuit Bergum naar Sassenheim. In 
Bergum hadden de gezamenlijke kerken 
toen al een mooi programma van 
Vorming en Toerusting. In Sassenheim 
was er een maandelijks pastoresoverleg 
van alle kerken. In dat overleg heeft  ds. 
John Fockens  begin 1997 voorgesteld 
om zo’n programma in Sassenheim ook 
op te zetten. Na aanvankelijk wat 
aarzelingen werd afgesproken een start 
te maken met bijdragen van de eigen 
pastores. Het programma met 10 
onderwerpen sloeg direct goed aan. Dat eerste jaar waren er al 95 
deelnemers. Het aanbod breidde zich in de jaren daarna  uit naar meerdere 
sprekers. Zo kwam Vorming en Toerusting in 1997 voorzichtig tot leven.  
Vorming en Toerusting staat onder auspiciën van de Raad van Kerken 
Sassenheim. Vanaf het seizoen 2005-2006 participeren ook de 
Samenwerkende Kerken in Warmond in de commissie en in het 
programma. 
 
Goed om te weten …  
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van  Kerken van 
Sassenheim, 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.  
 
Toelichting  programma 2022-2023 
In de afgelopen 25 jaar zijn al veel onderwerpen aan de orde geweest. En 
door de jaren heen kwamen die onderwerpen ook regelmatig weer terug.  
Omdat ze actueel zijn en blijven, iedere keer weer in de context van de tijd 
waarin we leven. Dit jaar hopen we u, naast de vertrouwde vaste activiteiten 
opnieuw een aantal interessante avonden te bieden met uiteenlopende 
onderwerpen. We gaan dit seizoen feestelijk starten met de voorstelling van 
Kees Posthumus en Dirk Overbeek over de werken van barmhartigheid: Alle 
7 goed!  Als commissie wensen wij u een leerzaam en inspirerend seizoen.  
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Aanmelden: We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt 
via het aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn 
€ 3,00 per activiteit. De adressen van de locaties vindt u op de 
achterpagina. 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.  
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1 Alle 7 goed! 
 

In een actuele, muzikale voorstelling 
komen de zeven werken van 
barmhartigheid voorbij. Op een rijtje: de 
hongerigen voeden, de dorstigen te 
drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdeling herbergen, de gevangenen 
bezoeken, de zieken verzorgen en de 
doden begraven. Natuurlijk, de zeven 
werken van barmhartigheid deugen. Er 
valt geen speld tussen te krijgen dat het 

goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook. Tegelijk kunnen ze 
wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’.  
In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over 
barmhartigheid en hoe je dat moet doen. Het is nog maar de vraag of 
naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het 
Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even 
enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons 
asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening 
houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?  
 
Toegang is gratis,  er is een collecte bij de uitgang. 
 
Spelers:   Dhr. Kees Posthumus en dhr. Dirk Overbeek  
Datum:  zondag 16 oktober 2022 
Tijd:          19.00-20.15 uur 
Locatie:  Julianakerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij en Tineke Braam 
 

2  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. Het kloosterweekend wordt gehouden 
van 21 - 23 oktober 2023.    

Aanmelden voor het kloosterweekend is niet meer mogelijk. Omdat het Kloosterweekend 
in het voorjaar niet door kon gaan vanwege corona is het verplaatst naar oktober. Het 
weekend was in het voorjaar al volgeboekt. 
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3    Het verborgen leven van bomen 
 
Nieuwe visies op de natuur  en de leefomgeving zijn 
in onze tijd van groot belang. In de lezing gaan we in 
op het bijzondere boek van Peter Wohlleben over 
bomen. Wohlleben was bosbouwer en ontdekte 
tijdens zijn werk veel nieuws over bomen. Hoe ze met 
elkaar communiceren en op elkaar betrokken zijn. Hij 
schreef daar diverse boeken over waarvan het eerste 
‘Het verborgen leven van bomen’ heet. Bomen zijn 
geen ‘dingen’ maar levende wezens die zich bewust 
zijn van elkaar en ons. In de grond zijn stelsels van 
schimmels en voedingsbanen waarmee bomen 
contact met elkaar houden. Wohlleben laat de bomen 
tot ons spreken. 
 
Inleiders:   Ds. Katrijne Bezemer en dhr. Wim Toes 
Datum:  donderdag 27 oktober 2022 
Tijd:   20.00-22.00 uur 
Locatie:  Witte Zaal, Julianakerk  
Coördinatie: Jan Koeleman                                                
 

4 Bonhoeffer: 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 november (film) en 15 november 2022 (lezing) 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 

5  Hedendaagse iconen   
 
Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid 
genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding 
zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe 
afbeelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker 
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uit te nodigen door de icoon heen te kijken en zo te 
verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het oerbeeld 
verwijst naar  God, Jezus, Maria  en heiligen.  Een 
icoon bevat een rijke schat aan symboliek.                    
Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed en 
meditatie om daarin het mysterie en de mystiek van 
het geloof te ervaren. Al van jongs af aan is mw. Van 
der Wilt gefascineerd door iconen vanwege het licht, 
de kleuren, het mystieke en de verwijzing naar het 
goddelijke. Gaandeweg is bij haar het verlangen 
ontstaan om hedendaagse iconen te maken. In haar 
werk volgt zij de symboliek van de oude iconen, 
daarmee wil zij recht doen aan de historische authenticiteit. Op elke icoon is 
de Bijbeltekst waar de icoon op is gebaseerd aanwezig onder het zachtgele 
glas. Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, toch kende de oude 
traditie ook iconen gemaakt van glasmozaïek of textiel. Met deze 
hedendaagse iconen voegt ze zich graag in de traditie van iconen van 
glasmozaïek. 
 
Mw. ds. Anne-Marie van der Wilt is predikant en beeldend kunstenaar: 
www.zin-in-kleur.com. 
 
Inleider:   Mw. Anne-Marie van der Wilt 
Datum:   zaterdag 12 november 2022 
Tijd:    15.00-16.30 uur 
Locatie:    Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie:  Tineke Braam  
 

6  De liturgie van het alledaagse 
 
In de file staan. Ruziemaken met je partner. Een vriendin opbellen. Wat 
heeft de christelijke traditie te zeggen over deze alledaagse handelingen? 
En hoe kunnen we God ontmoeten in de meest eenvoudige dingen die we 
elke dag doen? Over die vragen gaat het op deze avond naar aanleiding 
van het boek Liturgie van het alledaagse van de anglicaanse priester en 
publiciste Tish Warren. Warren weet herkenbare, ogenschijnlijk ‘lege’ 
alledaagse situaties van betekenis te voorzien, door ze te koppelen aan 
eeuwenoude theologische inzichten. Zo verbindt zij het elkaar telkens weer 
berichten sturen en opbellen, wat vriendschap kenmerkt, met de 
gemeenschap die een kerk is. Daarin is immers ook sprake van vraag en 
antwoord, van het zoeken en vinden van God in gebed en zang. Voor wie 
meegaat in haar gedachtegang wint zowel vriendschap als kerkgang aan 
betekenis. Zo legt Warren telkens verrassende verbanden die uitnodigen 
om op zoek te gaan naar de zin van het alledaagse leven. 
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Inleiders:   mw. ds. Rianne de Reus en dhr. Nels Fahner 
Datum:   donderdag 1 december 2022 
Tijd:    20.00 uur-22.00 uur 
Locatie:   ‘t Zenit, Warmond 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 

7 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.         
 
Leiding:     mw. ds. Annette  Bosma 
Datum:     woensdag 30 november, 7, 14 en 21 december 2022 
Tijd:     19.15-19.45 uur 
Locatie:  Dorpskerk  
Coordinatie: Tineke Braam 
 
De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl 
 

8 Petrus: leerling, leraar, mythe. 
 
Petrus was Jezus' meest vooraanstaande leerling, De visser uit Kapernaüm 
lijkt voorbestemd voor een grote carrière in de beweging van Jezus, maar 
eerst moet hij, met vallen en opstaan, een ontwikkeling doormaken. Zijn 
zwakheden komen naar voren, zijn geloof schiet herhaaldelijk te kort. Toch 
wordt hij na de kruisdood van Jezus de voorman van de Jeruzalem-
gemeente. Dan verdwijnt hij uit beeld. De aandacht van de Handelingen 
gaat verder uit naar Paulus. Wat is er van Petrus geworden? Heeft hij 
gepreekt in Jeruzalem, Korinthe of Babylon, of in Rome? 
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In het begin van de tweede eeuw ontstonden er verhalen die wijzen op dat 
laatste. Ze groeiden uit tot de overlevering dat Petrus in Rome is gestorven 
en begraven in het Vaticaan. Ook zou hij de eerste bisschop van Rome zijn 
geweest. De huidige paus zit dan ook op de Sedes Petri, de stoel van 
Petrus. In zijn lezing probeert Fik Meijer feit en fictie van elkaar te 
onderscheiden.  
 
Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over het oude Rome en 
het vroege christendom.    
 
Inleider:  prof. dr. F.J. A. M. Meijer 
Datum:   dinsdag 17 januari  2023  
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk    
Coördinatie:  Arie van der Kooij   
 

9  Sint Helena 
 
Helena was de moeder van Constantijn de Grote, de 
Romeinse keizer die zich tot het Christendom bekeerde. 
Zij leefde ongeveer van 255 tot 328. Zij was in het spoor 
haar zoon ook bekeerd en ijverde vurig voor de 
verspreiding van haar geloof. Ook heeft ze een groot 
aantal relieken gevonden van het Christendom (kruis, 
mantel van Jezus, doornen en spijkers van het kruis 
etc.) Over de juiste feiten en data van haar leven is niet 
veel zeker, maar de talloze legenden over haar en haar 
daden zijn prachtig. Het is een plezier om daarover te 
vertellen.                                                                            Constantijn en Helena

               
Inleider:  Ds. J. C.  Fockens 
Datum:   donderdag 31 januari 2023 
Tijd:    14.30-16.00 uur 
Locatie:   Witte Zaal, Julianakerk  
Coördinatie:  Tineke Braam 
 

10 De Emmaüsgangers 
 
Lucas 24,13-35. Als leerlingen op weg naar Emmaüs. Op een prachtig 
verhalende wijze vertelt de evangelist van kernelementen in ons geloven. 
En tegelijkertijd ontdekken we ook welke levenshouding ons mensen 
leerlingen laat worden van Jezus en hem kunnen navolgen en ‘opstaan’ ten 
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leven. Wat staat er nu in de tekst en welke structuur zit er in het verhaal? 
Waar verwijzen de beelden naar en welke kernelementen van ons geloof 
herkennen we? 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 Hans van Wijk 
Datum:   maandag 6 februari 2023 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk  
Coördinatie: Marjo van der Zanden  

 
11   Koning David gaat de mist in  

  Het ongemakkelijke verhaal van 2 Samuel 24 
 
Het laatste hoofdstuk van de boeken Samuel bevat een verhaal waar je als 
lezer gemakkelijk over struikelt: God zet koning David ertoe aan om het volk 
Israël te tellen, iets dat David vervolgens doet maar wat uitloopt op een 
grote ramp – 70.000 mensen in Israël vinden de dood. Op het eerste gezicht 
een vreselijk verhaal maar ook een verhaal dat nieuwsgierig maakt. Het 
tellen van het volk blijkt verkeerd te zijn, maar waarom? En waarom zet God 
David aan tot deze handeling? Een belangrijk gegeven is dat David op een 
bepaald moment uit drie dingen moet kiezen: hongersnood, vluchten voor 
de vijand, of de pest. Waarom wordt hij voor deze keus gesteld? En vooral: 
is de keuze die hij maakt wel de juiste? 
 
Op deze avond staan we stil bij deze en andere vragen. We lezen met 
elkaar aandachtig de tekst van 2 Samuel 24 (verschillende vertalingen zijn 
welkom!) en gaan op zoek naar de bedoeling van het verhaal.  
 
Inleider:   prof. dr. A. van der Kooij 
Datum:   donderdag 16 februari 2023 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, Warmond 
Coördinatie: Arie van der Kooij  
 

12  Excursie Koepelkathedraal Haarlem 
   
In 1890 startte in Haarlem de bouw van een van de 
meest indrukwekkende kerken van Nederland. Het 
bisdom Haarlem wilde haar eigen kathedraal en 
besloot deze te bouwen langs de Leidsevaart. In 



 11 

veertig jaar tijd werd hier een kerk gebouwd waaraan tal van moderne 
kunstenaars en ateliers een bijdragen leverden. Er is dan ook veel te zien in 
de kerk die nu als de Koepelkathedraal bekend staat. Een preekstoel vol 
bloemmotieven, gebrandschilderde ramen, kapellen die gewijd zijn aan 
bekende en minder bekende heiligen en vooral geglazuurde bakstenen in 
warme kleuren. Wie meer wil weten over dit imposante kerkgebouw, kan 
mee op excursie naar Haarlem, waar we een rondleiding krijgen.  
 
Er kunnen maximaal vijftien personen me. De kosten bedragen 7,50 euro 
per persoon, dat is incl. de entree voor de kerk. Heeft u een Vriendenpas 
van de Vriendenloterij, dan stellen wij het op prijs als u die dan wilt 
meenemen. Dat helpt ons als commissie om de kosten te drukken. 
 
Datum:  zaterdag 25 februari 2023 
Vertrek:  13.15 uur vanaf de Julianakerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 
 

13 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.  
 
Leiding:   pastor P.A. Owel  
Datum:   dinsdag 28 februari, 7,14, 21 en 28 maart en 4 april 2023 
Tijd:    19.15-19.45 uur    
Locatie:   Pancratiuskerk 
Coördinatie: Marjo van der Zanden 
 
De vespers zijn ook te volgen via kerkomroep.nl 
 

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 



 12 

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 later bekend gemaakt. 
 
Inleider:   ds. T. Moll 
Data:  woensdag 1 en 15 maart 2023 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie:  Blauwe Zaal, Julianakerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 
15  Poëzie voor onderweg 
 
We lezen op de bijeenkomst gezamenlijk vrolijke,  
raadselachtige en  diepzinnige gedichten en 
bespreken die met elkaar. Gedichten hebben 
geregeld dubbele betekenissen en bovendien 
leest of hoort ieder wat anders in een gedicht. 
Daarom leiden ze makkelijk naar een gesprek en 
het delen van verhalen. De gedichten worden 
afgewisseld met bijpassende muziek op CD. 
 
Leiding:   ds. K.  Bezemer  
Datum:   woensdag 8 maart 2023 
Tijd:     20.00-22.00 uur 
Locatie:   Aula fam. Vliem   
Coördinatie:  Tineke Braam 
 

16 De troost van Job: een kijkje achter de schermen van NBV21                           
 
De NBV21 is de verbeterde versie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Het is het resultaat van een zorgvuldig 
proces van toetsing en verbetering, waarin ook de vele 
opmerkingen en suggesties van lezers zijn 
meegewogen. Dat laatste maakte het werk aan de 
NBV21 tot een uniek project. De NBV21 brengt ook een 
aantal belangrijke vernieuwingen met zich mee. Een 
zeer opvallende vernieuwing betreft de slotwoorden van 
Job, in Job 42:6. Tot nu toe las je in vertalingen dat Job 
boete doet. In de NBV21 zegt Job iets heel anders: 'nu 
vind ik troost'. Dat werpt een ander licht op het boek Job 
als geheel. Deze verbetering in de NBV21 laat zien hoe belangrijk het is dat 
Bijbelvertalingen 'up to date' blijven. Wat is er allemaal nieuw en anders in 
de NBV21? U krijgt een kijkje  achter de schermen.  
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Matthijs de Jong is hoofd vertalen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot- 
schap en daarnaast werkzaam als bijzonder hoogleraar Bijbel-vertalen aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2016-2021 was hij de projectleider van 
de NBV21.  
 
Inleider:   prof. dr. M.J. de Jong 
Datum:   donderdag 23 maart 2023 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ‘t Zenit, Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
 

17  Bloemschikken in de Veertigdagentijd 
  
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. 
In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag 
Verheugt) en wit van de Opstanding. De workshop in het voorjaar van 2022 
was een groot succes. Daarom herhalen we graag deze activiteit. Mw. 
Nelleke de Mooij zal dit keer in deze workshop een ander element uit de 
Veertigdagentijd belichten. Zij leert u stap voor stap om in het bloemstuk 
door kleur en opbouw de weg naar Pasen te verwerken.  Bij voldoende 
belangstelling zal er ook in de ochtenduren een workshop worden gegeven. 
 
Voor deze workshop kunt u zich tot 15 maart 2023 aanmelden. U hoeft zelf 
niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten voor 
deze avond zijn € 22,50.  
 
Leiding:  mw. Nelleke de Mooij 
Locatie:   Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 Warmond 
Datum:  woensdag 29 maart 2023 
Tijd:   10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur 
Coördinatie: Tineke Braam 
 

18 Passieconcert  
   
Met Palmzondag begint de Goede of Stille Week.  We maken ons op voor 
het lijden en sterven van Jezus, om vandaaruit met Hem op te gaan naar 
het wonder van de opstanding.  Het Passieconcert op Palmzondag wil ons 
daarop voorbereiden door middel van zang en teksten. De Passieliederen 
worden uitgevoerd door het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim 
afgewisseld met meditatieve teksten.  
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Zang:   Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim 
Lezingen:  pastor P.A. Owel 
Data:   zondag 2 april 2023 
Tijd:    15.00 – 16.00 uur 
Locatie:  Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Marjo van der Zanden 
 
Het concert is ook te volgen via kerkomroep.nl 
 

19  Hortusplanten met een religieuze betekenis 
 
De Hortus botanicus in Leiden, gesticht in 
1590, bevat een collectie van vele duizenden 
planten. Een aantal van die planten heeft een 
betekenis in een van de vijf wereldreligies. Zo 
staat de akelei centraal in de christelijke 
Mariaverering en heeft de mirte betekenis in het 
jodendom. Rianne Dwarswaard stelde tijdens 
haar stage voor de Reinwardt Academie najaar 
2021 een rondwandeling samen op verzoek 
van de Hortus botanicus langs twaalf planten met een religieuze betekenis. 
Tijdens een rondleiding zal zij ons de verhalen vertellen die bij deze planten 
horen.  
 
Voor deze rondleiding geldt een maximum aantal deelnemers van vijftien 
personen. De kosten bedragen 5 euro per persoon, incl. de entree voor de 
Hortus. Heeft u een Museumjaarkaart of een Vriendenkaart van de Hortus 
dan stellen wij het op prijs als u die kaart dan wilt meenemen. Dat helpt ons 
als commissie om de kosten te drukken. 
 
Begeleiding:  Mw. R. Dwarswaard  
Datum:   zaterdag 6 mei 2023 
Tijd:            14.00 uur start van de rondleiding 
   Vooraf verzamelen op Rapenburg 73 
Locatie:   Hortus botanicus, Rapenburg 73 Leiden 
Coördinatie: Arie Dwarswaard  
 
      O – O – O – O – O 

 
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 



Agenda van Vorming en Toerusting 2022-2023 
 
 
 
Oktober 
16 Dhr. K. Posthumus/              Alle 7 goed!        Julianakerk 
           Dhr. D. Overbeek            
21 Pastor P.A. Owel/ ds. T. Moll  Kloosterweekend    Abdij Egmond 
27 Ds. K. Bezemer / dhr. W. Toes     Het verborgen leven van bomen     Julianakerk 
 
November 
1  Ds. T. Moll    Bonhoeffer: beleefd en geleefd geloof Julianakerk 
12   Mw. A. van der Wilt   Hedendaagse Iconen               Julianakerk 
15  Ds. T. Moll    Bonhoeffer: beleefd en geleefd geloof Julianakerk      
30        Ds. A.A. Bosma   Vespers in de advent       Dorpskerk 
 
December    
1         Ds. R. de Reus/dhr. N. Fahner    De Liturgie van het alledaagse       ’t Zenit  
7         Ds. A.A. Bosma   Vespers in de advent          Dorpskerk 
14 Ds. A.A. Bosma   Vespers in de advent                       Dorpskerk 
21 Ds. A.A. Bosma   Vespers in de advent         Dorpskerk 
 
Januari 
17       Prof. dr. F.J.A.M. Meijer Petrus: leerling, leraar, mythe.      Havenkerk 
31       Ds. J.C. Fockens Sint Helena   Julianakerk 
 
Februari 
6        Pastor J.A.H. van Wijk                   De Emmaüsgangers                       Parochiecentrum 
16      Prof. dr. A. van der Kooij Koning David gaat de mist in   ‘t Zenit 
25      Dhr. A. Dwarswaard Excursie Koepelkathedraal    Haarlem 
28      Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd    Sint Pancratiuskerk 
 
Maart 
1       Ds. T. Moll   Films in de tijd voor Pasen     Julianakerk 
7       Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd     Sint Pancratiuskerk 
8       Ds. K. Bezemer Poëzie voor op reis           Aula fam. Vliem 
14     Ds. T. Moll   Films in de tijd voor Pasen    Julianakerk 
21     Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd      Sint Pancratiuskerk 
28     Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd     Sint Pancratiuskerk 
29     Mw. N. de Mooij Bloemschikken in de  
    Veertigdagentijd   Warmond                                                                                     
 
April   
2       Pastor P.A. Owel Passieconcert    Sint Pancratiuskerk 
4       Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd     Sint Pancratiuskerk 
 
Mei 
6      Mw. R. Dwarswaard Hortusplanten met een religieuze   
   betekenis    Hortus Leiden 



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: 0252-228911 
 
Julianakerk   Julianalaan 6               Sassenheim    tel: 0252-211884 
 
Parochiecentrum Sint Pancratius 
    Hoofdstraat 188  Sassenheim    tel: 0252-211568 
 
Sint Pancratiuskerk Hoofdstraat 188   Sassenheim  
 
Protestantse Kerk  Herenweg 82 Warmond  tel: 071-3011844 
 
 ’t Zenit       Herenweg 82        Warmond  tel: 071-3011844 
(achter de Protestantse kerk Warmond) 
 
 
Ontwerp voorpagina:  Arja Meijer 
Drukwerk:             Jaap van Leeuwen/Jaap Colijn/Drukkerij PG Sassenheim 


