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Beste lezers, 
 

Hierbij presenteren wij u de vierde jaargang van onze brochure Bezinning en 
Verdieping. Misschien is het bij u inmiddels al traditie bij het uitkomen van ons 
gele boekje, Bezinning en Verdieping, om te gaan kijken of er ook dit seizoen, 
2018-2019 een  of meer interessante onderwerpen aan de orde komen,  waar u 
meer van wilt weten of met een ander over in gesprek wilt gaan. Of u ziet een 
activiteit,  waarbij u bij wilt aansluiten en aan deelnemen. Maar u bent uiteraard 
ook van harte welkom als het u vooral om de ontmoeting gaat. 
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door  de Protestantse Gemeente Uithoorn, 
de R.K Emmaüsparochie en door de  Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel. 
Naast hun eigen tradities en liturgie hebben de kerken ook een functie in ons 
maatschappelijk leven. Zij kunnen ons helpen zoeken naar antwoorden op onze 
vragen, onze twijfels. Maar vooral ook nieuwsgierig blijven en belangstelling 
tonen voor de wereld om ons heen. Het gesprek blijven aangaan over datgene 
wat ons bezighoudt. De onderwerpen in het boekje betreffen geloofsthema’s, en 
thema’s die op het eerste gezicht weinig met het geloof te maken lijken te 
hebben, maar die toch kunnen bijdragen aan bezinning op en verdieping van het 
eigen geloofsleven en aan een ‘gelovige’ kijk op maatschappelijke vraagstukken.  
Het zijn bijeenkomsten voor leden van kerken en andere geïnteresseerden. 
Voor actuele informatie en de aanvangstijden kunt u terecht op de diverse 
websites. Ook vindt u de aanvangstijden bij de beschrijvingen in het programma 
elders in deze brochure. Voor de organisatoren van de bijeenkomsten is het 
prettig als u gebruikt maakt van het bijgevoegde inschrijfformulier,  maar u kunt 
ook onaangekondigd de bijeenkomsten bijwonen. 
 

Tonny Jansen-Beumer, voorzitter Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel 
Carine Vleerbos, voorzitter Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel, ingaande 
september 2018. 
Liesbeth Geudeke, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de 
Protestantse Gemeente Uithoorn 

NB: als u graag naar een van de bijeenkomsten van Bezinning & Verdieping zou 
willen komen, maar u zit om vervoer verlegen of u vindt het vervelend om ’s 
avonds alleen over straat te moeten gaan, neem dan even contact op met 
iemand van de commissie. U vindt de telefoonnummers op de binnenzijde van 
de omslag. 
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Meelezen op maandag 
Datum: Elke maandagavond voorafgaande aan de zondag waarop ds. Joep 
Dubbink of ds. Florisca van Willegen voorgaat in De Schutse (zie kerkblad Op 
Weg) 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink of ds. Florisca van Willegen 

Meelezen op maandag 
Elke maandagavond voorafgaande aan de zondag waarop een van de eigen 
predikanten voorgaat, is er ‘meelezen op maandag’. Met de dienstdoende 
predikant lezen we alvast de Bijbeltekst van die zondag. We inventariseren onze 
eerste indrukken en vragen. Daarover gaan we samen in gesprek: wat staat er en 
wat heeft het ons te zeggen? De ervaring leert dat de teksten meer gaan leven, 
als je er samen over praat. Verdiepend en verrijkend voor uzelf en ook leerzaam 
voor de predikant, die zo alvast inspiratie op kan doen voor de preek. Het is een 
open gebeuren. U bent per keer welkom, opgave vooraf is niet nodig. De 
avonden zijn van 20:00 tot uiterlijk 21:30 in De Schutse. Meer informatie over 
data en leesrooster vindt u in Op Weg, op de Website en in de zondagsbrief. 
 

Meditatie (omdat deze activiteit wekelijks terugkeert,  wordt dit item verder 
niet meer vermeld in dit boekje) 
Datum: donderdag 3 september 2018 (elke donderdag tot 1 juni) 
Tijd: 19.00 uur 
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marian Vermaas tel: 0297-566345 

Meditatie 
In de stilte kan de EEUWIGE ons mogelijk beter bereiken, dan in onrust en 
gepraat. Wij ervaren dat samen mediteren makkelijker gaat dan alleen, en dat 
het heilzaam werkt. Daarom komen wij elke donderdag tussen 19.00 en 20.00  
bijeen in de pastorie van De Burght, in de maanden september t/m mei 
(feestdagen uitgezonderd). Om de beurt leidt iemand de stilte in met een 
gedicht, gebed, muziek of tekst. Met deze (universele) inspiratie gaan we een 
(innerlijke) stilte van 20 minuten in. Wij voelen dat meditatie ons verbindt met 
wie we werkelijk zijn: Liefde. We wensen dat we vrede mogen vinden in onszelf 
en die vrede mogen uitstralen naar anderen. Iedereen is welkom. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Marian Vermaas. 
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Samen zingen  
Datum: 11 september 2018 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Ger Lagendijk en Henriette Wezelman 

Samen Zingen 
Elke tweede dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen met anderen 
liederen te zingen. Meestal liederen uit ons eigen liedboek, maar ook andere 
tradities komen voorbij. 
Denk aan liederen uit andere landen, Iona, Taizé, liederen uit eigen voorraad, 
soms met een herinnering of een verhaal erbij. 
Elke zing-dinsdag kent een eigen thema, bijvoorbeeld: hoop, vertrouwen, 
levensweg, schepping. En natuurlijk richten we ons ook op het kerkelijk jaar. 
Een  zing-ochtend verloopt als volgt: rond kwart voor tien is er koffie, daar 
nemen we even tijd voor, ook om bij te praten. Om tien over tien gaan we in een 
halve kring bij de piano zitten, althans, na de korte warming up, die we zo 
mogelijk staand of lopend doen.  
We beginnen altijd met een psalm die bij het thema past.  Henriette heeft de 
ochtend voorbereid met passende liederen, Ger speelt piano. Vaak hebben we 
versterking van Willy Rullmann, qua stem, maar ook inhoudelijk. 
Om een uur of elf drinken we nog een kop koffie en gaan daarna door tot  
ongeveer kwart voor twaalf. Iedereen is welkom, zangstem of niet! 
De ochtenden zijn altijd bijzonder door het samen zingen, de gesprekken, de 
vrolijke ontmoeting.   
Graag tot ziens op 11 september tegen tienen in De Schutse!  
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 17 september 2018 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Knautia 4 tel. 0297-524508 

Gebedskring  
De gebedskring zoekt nieuwe leden om ons te komen versterken. Wij komen 
eenmaal per maand  (van september tot en met mei) bijeen op maandagmiddag 
van 15.00 – 16.30, in huiselijke kring bij een van de deelnemers. Een stukje 
(Bijbel)tekst vormt het uitgangspunt waarop ieder kan reageren. Daarna brengen 
we de gebedsintenties in de kring. Wij danken voor het goede en bidden voor 
verdriet en nood dichtbij en ver weg. Het kringgebed sluiten we af met het 
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gezamenlijk Onze Vader. Ook sturen wij enkele kaarten ter bemoediging met 
onze namen er op. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 september 2018.  
Nadere informatie bij Addy Kodde, 564110 

Vredesvesper 
Datum: zaterdag 22 september 2018 
Tijd: Vesper 19.00 uur  
Locatie: De Schutse 

Vredesvesper 2018. 
Stel je toch eens voor......vrede...... 
De organisatie achter de vredesweek, PAX, koos als thema voor dit jaar: 
“Generaties voor vrede”. De Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel gebruikt dit 
thema ook in een korte dienst, die we als vanouds vredesvesper  noemen.  In de 
vredesvesper zingen en dromen we over vrede èn leggen we onze gebeden om 
vrede voor aan God. 
Stel je toch eens voor…dat deze droom uit mag komen..... 
Op zaterdag 22 september om  19.00 in De Schutse. Na afloop is er bij koffie of 
thee gelegenheid om na te praten. 
 

Startavond: De legende van de Ba’alsjem door Walter Roozendaal als musicus 
en verteller 
Datum: donderdag 27 september 2018 
Tijd: 20.00 uur 

Locatie: De Schutse  

De Legende van de Ba’alsjem 
Wonderlijke verhalen met wonderlijke muziek. Walter Roozendaal speelt ze en 
de accordeon vertelt ze mee. Rond 1700 werd Israël, zoon van Eliëser geboren. 
Hij was leidsman van het Oost-Europese Chassidisme. In benarde tijden werd dat 
een leer van optimisme, vreugde en overgave in zang, dans en gebed. 
Zijn leerlingen gaven Israël de eretitel Ba’alsjem Tov, Meester van de Goede 
Naam, omdat zij wisten dat zijn wijsheid dieper ging dan de kennis van de 
onnoembare naam van God.  
Over zijn leven gaan vele verhalen: inspirerend, wijs en wonderbaarlijk.  
En hoe wonderbaarlijk ook: de thema’s raken ons vandaag nog even diep als 
bijna drie eeuwen geleden. 
Tussen 1941 en 1943 maakte de Groningse graficus Werkman prenten bij “Die 
Legende des Baalsjem” van Martin Buber . Hij deed dat met vrienden, onder wie 
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ds. Henkels, schipper van De Blauwe Schuit. In oorlogstijd was dat een 
verzetsdaad. 
Walter Roozendaal vertelt twaalf van de oorspronkelijke verhalen bij de prenten 
van Werkman. En wisselt de vertellingen af met Oost-Europees geïnspireerde 
Klezmermuziek. Prenten en muziek scheppen samen de intieme sfeer waarin de 
verhalen opnieuw tot leven gewekt kunnen worden. 
Walter Roozendaal is niet alleen een solo-acteur die samen met zijn accordeon 
vertelt, maar ook regisseur van muziektheater en educatieve concerten o.a. aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast was hij jarenlang 
onderwijsbegeleider cultuureducatie. Hij schreef het Handboek 
Podiumpresentatie voor musici en koren, en geeft workshops en regie aan 
theatergroepen, vertellers, koren en musici. 
Een prachtige openingsavond van het nieuwe seizoen van Bezinning en 
Verdieping waarvoor we u van harte uitnodigen. Donderdag 27 september om 
20.00 in De Schutse 
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 1oktober 2018 
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  

Gespreksleider: Marlies van der Lelij, tel. 0297-567848 

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs 
Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om 
zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de 
ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren 
naar zijn Woord, we zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige 
Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd 
weten. 
Graag vooraf even bellen naar Marlies van der Lelij of het doorgaat. 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 4 oktober 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 

Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans 

Bijbelleesgroep Emmaeüsparochie 
De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie  kent een traditie van ruim 20 jaar. 
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De	lezingen	van	de	zondag	volgend	op	de	leesbijeenkomst	zijn	onderwerp	van	de	
tweewekelijkse	bijeenkomsten.	Er	wordt	zowel	uit	het	Oude	Testament,	de	vier	
Evangeliën	als	de	Handelingen	van	de	Apostelen	gekozen.	We	kennen	daarbij	
een	cyclus	van	drie	jaren,		het	z.g.	A-jaar,	B-jaar	en	C-jaar,	zodat	je	steeds	met	
verschillende	gedeelten	uit	de	Heilige	Schrift	kennis	kunt	maken.	Op	zo’n	
bijeenkomst	worden	de	Schriftteksten	hardop	gelezen,	met	elkaar	besproken	en		
tevens	gekeken	hoe	we	de	Bijbelteksten		in	het	leven	en	werken	van	alle	dag	
kunnen	inpassen.	Er	is	veel	ruimte	voor	eenieders	inbreng	en	wijze	van	beleven.	
Bijeenkomsten	staan	ook	altijd	vermeld	in	de	Weekagenda	en	in	de	Emmaüs	
Informatie,	het	parochieblad	van	De	Burght.	
Wil	je	zo’n	bijeenkomst	een	keer	meemaken?	Kom	gewoon	binnen	en	doe	maar	
mee.	Aanmelden	is	niet	nodig.	Iedereen	is	altijd	welkom.	
	
Kerkcafé:	‘Mijn	leven	voltooid?’	
Datum:	vrijdag	5	oktober	2018	
Tijd:	20.00	uur		
Locatie:	De	Schutse,	Protestantse	Gemeente	Uithoorn		
Spreker:	mr.	Loes	Jobse	
Meer	informatie:	www.kerkcafeuithoorn.nl	
	
Samen	zingen		
Datum:	dinsdag	9	oktober	2018	
Tijd:	10.00	uur	-	11.45	uur		
Locatie:	De	Schutse,	Protestantse	Gemeente	Uithoorn		
Leiding:	Henriëtte	Wezelman	en	Ger	Lagendijk	
De	tekst	hierover	vindt	u	bij	de	informatie	van	11	september	2018	
	
Excursie	Catherijneconvent	
Datum:	zondag	21	oktober		
Tijd:	11.30	uur	gezamenlijk	een	broodje	in	De	Schutse.		12.15	uur	vertrek	naar	
Utrecht,	Uiterlijk	17.30	uur	weer	terug	bij	De	Schutse	
Locatie:	De	Schutse	
Leiding:	Liesbeth	Geudeke	
Vooraf	aanmelden	bij	Liesbeth	of	mail	e.geudeke@pkn-uithoorn.nl	
Kosten:	gratis	met	Museumjaarkaart,	anders	€	14,-	.	Reiskosten	worden	verdeeld	
	 	

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
mailto:e.geudeke@pkn-uithoorn.nl
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Excursie naar het Catharijneconvent  
Vanaf 12 oktober staat de kracht van relieken centraal in een nieuwe, bijzondere 
tentoonstelling in het Catharijneconvent. Wat is die kracht? Waarom worden 
relieken gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor? 
Het Catharijneconvent schrijft zelf over deze tentoonstelling: 
“Het woord reliek komt van relinquere, wat ‘overblijven’ betekent. Een reliek is 
een tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of 
gebeurtenis. Binnen het christendom, het boeddhisme en de islam kunnen 
relieken restanten zijn van een persoon die een voorbeeldstellend leven leidde. 
Maar ook voorwerpen die mensen dichter bij hun voorouders, belangrijke 
staatshoofden, historische helden, idolen en andere rolmodellen brengen, zijn al 
eeuwenlang populair. Het museum brengt al deze aspecten samen in deze 
unieke tentoonstelling.” 
“Met thema's als kracht, intimiteit en koesteren komen de vele bijzondere 
verhalen achter de relieken aan bod. Relieken danken hun bestaan immers aan 
de mensen die ze bewaren en er betekenis aan geven. Welke bovennatuurlijke 
krachten worden er aan relieken toegeschreven? Relieken geven mensen 
houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht, van generatie op generatie. Er 
is voor gebeden of zelfs gestreden, vol passie, toewijding en bezieling. Met 
eerbied en respect zijn ze -soms eeuwenlang- bewaard en gekoesterd.” 
De tentoonstelling wil ons bepalen bij de kracht van relieken, een traditie waar 
katholieken zich meestal wat meer in herkennen dan protestanten, maar die 
voor iedereen een eyeopener kan zijn. 
We hebben zelf toch ook onze eigen relieken in huis als tastbare herinnering. 
Denk aan de foto van een dierbare overledene, of het koesteren van 
voorwerpen waar herinneringen  aan verbonden zijn. 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 15 oktober 2018 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25, tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 
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Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 18 oktober 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

Je leven voltooid? 
Datum: dinsdag 30 oktober 2018 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Gesprekleiders: Beide predikanten 

Je leven voltooid? 
Steeds vaker geven ouder wordende mensen aan, hun leven als ‘voltooid’ te 
zien. Ook als er (nog) geen sprake is ongeneeslijke ziekte of verschrikkelijk lijden, 
willen ze zelf de regie over hun leven èn hun sterven houden. Die wens roept 
maatschappelijke en politieke vragen op – moet dat kunnen, welke regels moet 
je daarvoor maken? Daarover zal Kerkcafé op vrijdagavond 5 oktober een avond 
houden. Maar die wens stelt ons ook voor persoonlijke vragen: waar komt de 
wens het eigen levenseinde te willen bepalen vandaan, welke angst voor 
lichamelijke of geestelijke achteruitgang ligt er mogelijk achter? Hoe sta jij 
daartegenover, voor jezelf en voor anderen in je omgeving? Welke rol spelen 
autonomie en zelfbeschikking, welke andere waarden zijn er nog te 
onderscheiden, en hebben levensbeschouwing en geloof daar nog iets over te 
zeggen? Een avond waarbij we in gesprek willen gaan, uiteraard met respect 
voor elkaars diepste overtuiging en in een sfeer van zorgvuldigheid en veiligheid. 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 1 november 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 
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Grote theologen (1): Catherina Halkes 
Datum: donderdag 8 november 2018; tweede avond op donderdag 29 november 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Spreker: ds. Joep Dubbink 

Grote Theologen (1) 
Inmiddels al het zevende seizoen van ‘Grote theologen’. Vorig jaar zijn we met 
Luther en Calvijn in het verleden van de Reformatie gedoken, nu richten we ons 
opnieuw op twee theologen uit het recente verleden en onze eigen tijd. 
De eerste avond is gewijd aan Catherina Halkes (1920-2011). Zij mag als de 
‘moeder van de feministische theologie in Nederland’ in deze serie natuurlijk 
niet ontbreken. Ze is de eerste Nederlandse hoogleraar feministische theologie, 
en niet alleen bekend geworden van haar boeken maar ook van haar bijdrage 
aan de 8 mei-beweging en van haar optreden tijdens het pausbezoek (1985). We 
gaan na, wat de vragen zijn waarop feministische theologie een antwoord wil 
geven, en we kijken ook vooruit: zijn we die vragen inmiddels voorbij, of hebben 
we die laten versloffen en zijn die juist actueler dan ooit?  
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 12 november 2018 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Buitenhof 90, tel 0297-524508 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 13 november 2018 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 
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Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 15 november 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Kerkcafé: ‘Van gas los!?’ 
Datum: vrijdag 16 november 2018  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Inleider: Peter Hak en wethouder Hans Bouman   
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

Grote theologen (2): Peter Rollins 
Datum: donderdag 29 november 2018 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Spreker: ds. Joep Dubbink 

Grote Theologen (2) 
Peter Rollins (1973) is de jongste theoloog die we in deze serie ooit besproken 
hebben. Zijn ‘pyrotheologie’ (pyro als in pyromaan, de zaak in brand steken!) wil 
de zaak op stelten zetten en heilige huisjes omvergooien, maar hij doet dat op 
een andere manier dan anderen. Niet alleen tegen de orthodoxie komt hij in het 
geweer, maar ook tegen een vrijzinnige theologie die veel geloofspunten opgeeft 
als achterhaald. Dat wil hij niet, maar in plaats daarvan wil hij werkelijk radicaal 
zijn, terug naar de wortels van waar het wezenlijk in het Christelijk geloof om 
gaat. Met wat hij aanreikt, is een spannende avond gegarandeerd.  
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 29 november 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

  

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 3 december 2018 
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2018 

 

Hannah Arendt en het proces Eichmann 
Datum: dinsdag 4 december 2018; tweede avond op dinsdag 11 december 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: Johan Burger 

Hannah Arendt en het proces Eichmann 
Over het leven van de Duits-Amerikaans-Joodse Hannah Arendt, politiek filosofe, 
is een film gemaakt. In die inmiddels veel geprezen film speelt het kritische 
verslag dat Arendt maakte van het proces tegen Adolf Eichmann een prominente 
rol. Nadat de geheime dienst van Israël Eichmann ontvoerd had uit Argentinië 
werd hij in 1961 voor het gerecht in Jeruzalem gedaagd. Eichmann vervulde in 
de oorlogsjaren een centrale functie in de deportatie van Europese joden naar 
de vernietigingskampen. Arendts reportage verscheen in vijf afleveringen in 
februari en maart 1963 in The New Yorker en wat later als boek met de titel 
Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. De rode lijn in haar 
kritiek op het proces is het telkens weer op losse schroeven zetten, of 
deconstrueren, van de tegenstelling Joden-niet-Joden. Deze tegenoverstelling 
vormde het nauwelijks verhulde fundament waarop de redeneringen van het 
O.M. – en soms zelfs die van de verdediging – gebaseerd waren. In die oppositie 
van Joden en niet-Joden verschijnen Joodse mensen als onschuldige slachtoffers 
en niet-Joden als hun vervolgers, of tenminste als medeplichtigen aan de Shoah. 
De openbaar aanklager, Gideon Hausner, bijvoorbeeld, suggereerde volgens 
Arendt in zijn aanklacht dat hij “jodenmoord klaarblijkelijk als normale 
tijdsbesteding van niet-joden beschouwt”. Omgekeerd oogstte Arendt ook een 
storm van verontwaardiging met haar kritiek op de (nationale) Joodse Raden. 
Daarbij hekelde ze dan ook nog de ‘pedagogische’ opzet van het proces en 
karakteriseerde de dader als banaal, als schrikbarend gewoon. Intussen slaagde 
het gerechtshof in hoger beroep er niet in het getuigenis van de 
massamoordenaar Eichmann te weerleggen: “Ik heb nooit een jood gedood, 
maar ook nooit een niet-jood – ik heb überhaupt nog nooit iemand gedood. Ook 
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heb ik nooit bevel gegeven een jood te doden, en evenmin een niet-jood. Ook dat 
heb ik niet gedaan.” 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 10 december 2018 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Knautia 4, tel 0297-566210 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 11 december 2018 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

Film: Hannah Arendt 
Datum: dinsdag 11 december 2018 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: Johan Burger 

Film: Hannah Arendt 
Joke Hermsen heeft onder de titel Heeft het kwaad een gezicht? een bespreking 
gewijd aan de film Hannah Arendt. Daaruit enkele citaten.  
“De controverse rondom Hannah Arendts verslag van het Eichmann proces is 
met deze film zeker nog niet voorbij. Margaretha von Trotta [de Duitse 
regisseuse] die met name deze turbulente periode uit Arendts leven belicht, 
geeft geen eensluidend antwoord op de Eichmann kwestie maar laveert 
behoedzaam tussen Arendts even opmerkelijke als aanstootgevende visie en de 
woedende reacties van de Joodse gemeenschap door, zodat we aan het einde 
van de film onze eigen conclusie mogen trekken. En dat valt nog niet mee.” […] 
“Had ze niet iets meer mededogen met de slachtoffers kunnen tonen? Of vond 
ze Eichmann echt alleen maar een ongelofelijke ‘Hanswurst’, die haar in de 
rechtszaal, waar zij als journalist voor The New Yorker ‘het proces van de eeuw’ 
bijwoonde, meerdere malen in een wanhopig lachen om zoveel stupiditeit deed 
uitbarsten? 
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Die lach heeft von Trotta ons bespaard. De beelden van de rechtszitting, een 
uitgekiende mix van historisch en nieuw materiaal, tonen Eichmann in zijn glazen 
kooi en in het publiek de ontsteld toe horende Hannah Arendt. Een absurde en 
gruwelijke scene. Arendts lachen zou teveel gevraagd hebben van het publiek, 
moet von Trotta gedacht hebben, hoewel daarmee juist ook het krankzinnige 
van de situatie en het onvoorstelbare van de daden van de beklaagde verbeeld 
had kunnen worden. Voor het overige zet von Trotta  mede dankzij het 
indringende spel van Barbara Sukowa een zeer overtuigende Arendt neer. 
Kettingrokend worstelt ze zich door de duiding van het onvoorstelbare geweld 
heen, en wij, als publiek, worstelen met haar mee. Veel meer kun je van een film 
over een filosofe die in vrijwel al haar werken tot selbstdenken heeft aangezet, 
eigenlijk niet verwachten.  
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 13 december 2018 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 8 januari 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

SUMBA – een bijzonder eiland 
Datum: dinsdag 8 januari 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: Clara Rullmann 

SUMBA – een bijzonder eiland 
Als voorzitter van de stichting Save Our Sumba reisde Clara Rullmann de 
afgelopen jaren gemiddeld twee keer per jaar naar Sumba. Vanaf het eerste 
bezoek fascineerde het eiland haar en gaandeweg leerde ze het beter kennen. 
Sumba behoort tot de armste gebieden van Indonesië maar heeft ook een rijke 
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culturele traditie. Over dit bijzondere eiland, over het werk van Save Our Sumba 
en over haar reiservaringen komt Clara graag vertellen. Als muziekdocent is ze 
tijdens haar reizen  actief met de kinderen op Sumba bezig en muziek is naast 
veel foto- en filmmateriaal mede onderdeel van deze avond. Mogelijk neemt ze 
lokale spullen die zij te koop aanbiedt. De opbrengst komt ten goede van haar 
projecten.  
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 14 januari 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 

 

De verbeelding van religie in de Amsterdams-Joodse stadsroman (1900-1940).  
Datum: woensdag 16 januari 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  

Spreker: dr. Jacqueline Bel 

De verbeelding van religie in de Amsterdams-Joodse stadsroman (1900-1940).  
Rond 1900 maakte het werk van auteurs als Herman Heijermans, Israël Querido 
en Carry van Bruggen, die in hun werken hun Joodse achtergrond 
thematiseerden, furore in Nederland. Heijermans trok in 1892 de aandacht met 
zijn verhaal ‘’n Jodenstreek’ dat in het literaire tijdschrift De Gids werd 
gepubliceerd. Daarna publiceerde hij Diamantstad (1904) een roman over de 
Amsterdamse diamantwerkers. Querido belichtte de wereld van de 
diamantwerkers in Levensgang (1899-1901) en boekte succes met De Jordaan, 
Amsterdamsch epos (1912-1924) . Ook Carry van Bruggen , de zuster van dichter 
en schrijver Jacob Israël de Haan, portretteerde in haar romans, zoals Het Joodje 
(1910) de Joodse wereld. De verlatene (1910) draait om conflicten in een gezin 
waarin de jongere generatie zich afkeert van het orthodox-Joodse geloof, een 
thema dat ook in andere Joodse romans voorkomt.  In haar lezing laat Jacqueline 
Bel (universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de VU) zien 
dat de Joodse stadsroman in de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijk en 
zeer gewaardeerd literaire genre was. Daarbij zal ze zich in het bijzonder richten 
op de manier waarop het (orthodox-)Joodse geloof in deze werken wordt 
verbeeld.    
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Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 17 januari 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Kerkcafé: ‘Sterrenstof’ 
Datum: vrijdag 18 januari 2019  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Inleider: dr. Margot Brouwer 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

Thema-avond in de week van de eenheid: Kerken van het Oosten 
Datum: woensdag 23 januari 2019  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Inleider: Rob Mascini 

Thema avond in de week van de eenheid. 
Na de oecumenische viering op zondag 20 januari 2019 in de parochie van De 
Kwakel, komt op woensdag 23 januari op uitnodiging van de Raad van Kerken 
Uithoorn-De Kwakel Rob Mascini ons vertellen over het Oosters Christendom. 
Op deze avond wil hij u meenemen naar de kerken van het Oosten. Natuurlijk 
denken we aan de Russische en Griekse kerken, met hun prachtige liturgie, 
iconen en kerkgebouwen. Toch wil Mascini vooral aandacht schenken aan die 
kerken waar we weinig van weten. Armenië, Irak, Syrië, Turkije, Egypte, Eritrea 
en Ethiopië hebben (hadden!) grote gemeenschappen van Christenen in oeroude 
en eerbiedwaardige kerkgemeenschappen. Kerkvervolging, armoede, 
burgeroorlogen hebben hen op een vreselijke manier getroffen. Juist in de 
laatste eeuw hebben de Armeense  genocide en de gruwelen van de IS het 
Christelijk leven bijna onmogelijk gemaakt. Velen zijn gevlucht. Lang niet alle 
vluchtelingen die in bootjes en in ellendige tochten te voet en gesmokkeld ons 
land bereikten zijn Moslim, onder hen zijn veel Christenen. Wie zijn zij? Graag wil 
Mascini u over hen vertellen!  
 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 31 januari 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Begrijp je wat je leest?  (1) 
Datum: donderdag 31 januari 2019; tweede avond op donderdag 21 februari 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 

Begrijp je wat je leest? 
Het lezen en uitleggen van de Bijbel doen wereldwijd miljoenen mensen – nog 
steeds is de Bijbel het meest verkochte boek. Tegelijk is bijbeluitleg ook iets wat 
je vakmatig en zelfs wetenschappelijk kunt bestuderen. Die twee manieren van 
lezen staan soms ver van elkaar, en dat is jammer. Want juist wanneer 
bijbellezers zich willen laten informeren (de Bijbel is nu eenmaal een boek van 
twee- tot drieduizend jaar oud uit een heel andere cultuur dan de onze), en 
wanneer bijbelgeleerden zich willen laten uitdagen door de vragen van ‘gewone’ 
bijbellezers, komen de echte vragen op tafel en wordt het interessant.  
Met beide petten op, die van prediker en van bijbelwetenschapper, wil ds. Joep 
Dubbink graag het verhaal vertellen van de vele methoden van uitleg die er zijn. 
De eerste avond zal het vooral gaan over de klassieke methoden zoals die sinds 
de 18e eeuw ontwikkeld zijn om oude teksten als de Bijbel te benaderen. De 
tweede avond gaat het om eigentijdse benaderingen en nieuwe vragen, zoals 
contextuele, materialistische, feministische, groene en queer-bijbeluitleg. 
Nieuwsgierig geworden? Kom luisteren en meepraten.  
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 4 februari 2019 
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij  

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2018 
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Religiestress 
Datum: donderdag 7 februari 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
spreker: ds. Tom Mikkers 

Religiestress?  
Religiestress? Nooit van gehoord! Dat is geen schande, want het is nog een jong 
woord. In de Van Dale zullen we het niet vinden. Het is min of meer geijkt door 
Tom Mikkers in zijn poging een antwoord te vinden op de vraag hoe het toch 
komt, dat in een samenleving waarin godsdienst in feite een bijzaak is geworden 
de publieke opinie zomaar beheerst kan worden door verhitte discussies over 
religieuze onderwerpen. Het al of niet dragen van hoofddoekjes bijvoorbeeld, of 
ritueel slachten, of de extreem gewelddadige uitwassen van godsdienstig 
fanatisme. 
Het is vreemd. Wat kan religie/godsdienst/geloof ons nog schelen? Kerken 
krimpen, het spreken van de kerk in politieke vraagstukken wordt nauwelijks 
gehoord, politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige beginselen 
spreken steeds minder mensen aan. Er bestaat een soort allergie voor 
godsdienst, wantrouwen. Hoe kan geloof nog vruchtbaar zijn voor een 
samenleving, die grotendeels seculier is in plaats van vooral wantrouwen op te 
roepen? Een vraag die ons allen ook persoonlijk raakt. 
Tom Mikkers (1969) is sinds 2008 algemeen secretaris van de Remonstrantse 
Broederschap. Met verschillende projecten probeert hij kerk en christendom 
over het voetlicht te brengen voor een rand- en buitenkerkelijk publiek. Hij was 
de initiator van onder meer de glossy Arminius, de songfestivalkerkdienst 
‘Hallelujah Europe’, de liedbundel en cd LICHT, de gids Coming Out Churches en 
de allereerste kerst-reclamespotjes op de radio. In 2011 en 2012 was hij de 
drijvende kracht achter de Nacht van de Theologie en was ook dit jaar één van 
de drie genomineerden voor ‘Theoloog des Vaderlands’. In 2011 ontving hij de 
Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor Christelijke communicatie in 
brede zin. Tom Mikkers is nu programmamaker bij de EO. 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 11 februari 2019 
Tijd:15.00 uur 
Locatie: Buitenhof 90, tel 0297-524508 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 
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Samen zingen  
Datum: dinsdag 12 februari 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

Een hongerdoek voor De Schutse (1) 
Datum: dinsdag 12 februari 2019; tweede avond op dinsdag 26 februari 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: ds. Florisca van Willegen en Co Walinga  

Aanmelding noodzakelijk. Aanmelden kan tot dinsdag 5 februari 2019 

Een hongerdoek voor De Schutse 
Een paar jaar geleden hebben we met de jongeren van Provider een hongerdoek 
gemaakt voor De Schutse en dit voorjaar willen we vanuit Bezinning en 
Verdieping ook een hongerdoek maken. 
Wat is een hongerdoek eigenlijk? In de Middeleeuwen werd tijdens de vastentijd 
(dus vanaf Aswoensdag) een doek opgehangen om het priesterkoor en het altaar 
waar de Eucharistie wordt gevierd, aan het zicht te onttrekken. De 
oorspronkelijke hongerdoeken waren wit, als teken van leegte. In later eeuwen 
werden ze beschilderd met voorstellingen over het leven, lijden en sterven van 
Jezus. Omdat deze doeken in de vastentijd werden opgehangen, werden ze 
hongerdoeken genoemd. In de 18e eeuw ging dit gebruik verloren, maar sinds de 
jaren ‘70 zijn de hongerdoeken weer terug van weggeweest, dankzij een Duitse 
katholieke ontwikkelingsorganisatie. De organisatie legde daarbij de link tussen 
het lijden van Christus en de armoede in de derde wereld. Ook in onze kerk 
hebben we een aantal jaren achtereen hongerdoeken opgehangen, meestal 
gemaakt door kunstenaars uit ontwikkelingslanden, en dus ook een keer een 
hongerdoek gemaakt door Providerjongeren. 
Onder leiding van ds. Florisca van Willegen en Co Walinga zullen we ons 
gedurende twee avonden bezig houden met het maken van het hongerdoek. Na 
een verdieping in de lezingen die in de 40-dagentijd centraal staan, verwerken 
we onze verbeeldingen daarvan op kleine panelen, die samen een hongerdoek 
zullen vormen. Dit doek zal in de diensten van de 40-dagentijd te zien zijn in De 
Schutse, om zo niet alleen de deelnemers aan dit onderdeel, maar alle 
kerkgangers te bepalen bij thema’s rond het leven, lijden, sterven en opstanding 
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van Christus en bij al allen, dichtbij en ver weg, van wie het leven wordt 
getekend door pijn en verdriet en voor wie wij bidden om het Licht van Pasen. 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 14 februari 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Preek van de Leek 
Datum: zondag 17 februari 2019  
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 

Meer informatie zie  http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 

 

Begrijp je wat je leest?  (2) 
Datum: donderdag 21 februari 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 
De tekst hierover vindt u bij de informatie 17 februari 2019 

 

Een hongerdoek voor De Schutse (2) 
Datum: dinsdag 26 februari 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: ds. Florisca van Willegen en Co Walinga  
Aanmelding noodzakelijk. Aanmelden kan tot dinsdag 5 februari 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie 12 februari 2019 

  

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek
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Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 28 februari 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Wereldgebedsdag 
Datum: vrijdag 1 maart 2019 
Tijd: 19.00 uur 

Locatie: Restaurant Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29 

Op vrijdag 1 maart 2019 wordt in Uithoorn de “Wereldgebedsdag” gevierd. 
Op deze dag worden over de gehele wereld zoveel mogelijk de zelfde gebeden 
gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door 
geloofsgenoten uit Slovenië en medewerkers aan de viering zijn Tineke Beuse 
(RK), Ella Bosman (RK) en Hans van den Bosch (PGU). 
De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt u hartelijk uit om hier aan 
mee te doen. Ook hopen wij op de medewerking van een koor. 
Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke 
projecten in Slovenië. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog wat met 
elkaar te praten en koffie te drinken. 
 

Kerkcafé ‘Feit of Fictie’ 
Datum: vrijdag 1 maart 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Inleider: Dr. ir. Jeroen de Ridder 

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

  

Sobere maaltijd (1)  
Datum: woensdag 6 maart 2019 (Aswoensdag).  Ook 27 maart en 10 april 
Tijd: 18.00 uur - 19.00 uur  
Locatie: De Burght  

Organisatie: Raad van Kerken 

Sobere maaltijden 
Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie 
maaltijden in oecumenisch verband.  Het eten is sober en de meeropbrengst van 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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wat u anders thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. We proberen op 
deze manier praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en solidair te zijn met 
mensen die het minder hebben. In 2019 is de opbrengst voor een project van de 
Vastenaktie. Meestal geven we door middel van een dvd ook informatie over het 
project. Zo zie je maar weer dat het nuttige heel goed kan samen gaan met het 
aangename! 
Het mooie is ook dat elke maaltijd, mede door de verschillende locaties De 
Kwakel, De Burght en De Schutse, weer een eigen publiek en kleur heeft. Zeer 
geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een keer doen. 
Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!  
Namens de werkgroep, Marlies van der Lelij tel. 0297-567848  
 

Wakend over God – mystieke gedichten van Joost Zwagerman 
Datum: donderdag 7 maart 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  

Spreker: Leon Teubner, MA 

Wakend over God – mystieke gedichten van Joost Zwagerman 
Heel lang heeft hij zichzelf ertegen verzet en anderen geprobeerd ervan af te 
houden, toch stapte de Nederlandse schrijver, essayist en dichter Joost 
Zwagerman op 8 september 2015 uit het leven. Hij liet echter ruim dertig 
gedichten na, bestemd voor een bundel met de titel Wakend over God. In januari 
2016 werd deze bundel gepubliceerd en nog in februari van dat jaar bleek al een 
derde druk nodig. Mystiek worden deze gedichten genoemd. Mystiek is te 
omschrijven als het intense verlangen en reiken naar de ervaring van nabijheid 
van God. De titel van het eerste gedicht van de bundel: Contact, is veelzeggend. 
Dat ‘contact’ komt echter niet stand. De ‘ik‘ krijgt geen gehoor. Vaak is de 
mysticus er tegelijk diep van doodrongen dat spreken over God niet mogelijk is. 
God gaat immers ons kennen en onze taal te boven en te buiten. Bij Zwagerman 
blijkt zelfs ook spreken ‘mèt God’ niet mogelijk. Het verlangen van de ‘ik’ wordt 
niet vervuld. Positief-inhoudelijke woorden, zoals vroeger ‘almacht’, 
‘alwetendheid’ en ‘alomtegenwoordigheid’ die als eigenschappen aan God 
werden toeschreven, worden omgedraaid:  

Zijn grootste en finale wapenfeit: 
  Hij is er niet. 
  Hij is alomvattende 
  afwezigheid. 
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De mysticus/dichter ziet zich genoopt tot iets onmogelijks: te spreken over ‘iets’ 
waarover niet gesproken kan worden. Hij moet zwijgen, maar doet dat uit nood 
‘hardop’. Hij spreekt in (talige) ontkenningen en omkeringen. Dat wordt 
apofatisch spreken genoemd.      
  Bodem 
  Deze regel lezend ben ik bezig 
  te verdrinken. In een pierenbad van heel 
  vergeefse dingen. Ik heb God geloochend. 
  Nu ben ik Godvrezend. Dat is niet genoeg.    
  Dwingend weet Hij mij uit alle taal 
  te wringen. Hij doet in dit gedicht 
  waar ik indirect om vroeg. 
  […] 
  Nu wacht ik reddeloos op één plek in 
  dit gedicht waar ik van God mag blijven. 
  Ik wacht tot Hij iets in deze regels zegt. 
  Tot die tijd moet ik een bodem schrijven: 
  Deze regel, die zich aan de eerste hecht. 
Leon Teubner, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, wil graag een keus uit Zwagermans gedichten met ons 
bespreken. Die gedichten zullen ruim van tevoren worden verspreid.   
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 11 maart 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Knautia 4, tel 0297-566210 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 12 maart 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 
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Straffen en herstellen vanuit Bijbels perspectief  
Datum: donderdag 14 maart 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
spreker: mr. dr. J. Claessen 

Straffen en herstellen vanuit Bijbels perspectief 
Aan de voorzijde van winkelcentrum Zijdelwaard, links van de apotheek, wordt 
nu, medio juni, een geruïneerde gevel gerepareerd. De pui met een 
geldautomaat werd vernield bij een ramkraak. De daders konden niet worden 
aangehouden. Na tamelijk lange tijd wordt de gevel dus alsnog hersteld, zodat 
de afstotelijke plek verdwijnt.  
Net als ieder misdrijf schept ook deze daad een betrekking tussen dader en 
slachtoffer. Wie zij zijn is onbekend, maar in wat ‘herstelrecht’ is gaan heten, is 
juist die relatie dader-slachtoffer het uitgangspunt en in deze relationele 
rechtsopvatting is herstel van de betrekkingen tussen mensen het doel. 
Slachtoffer en dader zijn gelijkwaardig en kunnen daarom in gelijke mate 
aanspraak maken op rechtsbescherming. Het herstelrecht ontleent zijn inspiratie 
aan de Bijbelse gerechtigheid tsedeka, waarin verzoening, liefde en 
barmhartigheid de leidende waarden zijn. Dat lijkt haaks te staan op de recente 
roep om in het strafrecht het slachtoffer meer rechten te geven ook als dat ten 
koste gaat van de dader en vergelding het eerste doel te laten zijn. Jacques 
Claessen verzorgt graag een inleiding over herstelrecht en de mystiek-spirituele 
fundering daarvan. Hij is als hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de 
Universiteit Maastricht en is daarnaast onder meer rechter-plaatsvervanger bij 
de Rechtbank Limburg, bestuurslid van Stichting Mens en Strafrecht en 
redacteur van het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Herstelrecht.  
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 14 maart 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleider: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans Bijbelleesgroep 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 
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Preek van de Leek 
Datum: zondag 17 maart 2019  
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Meer informatie zie  http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 

 

Zingen en ontmoeten: zingen over liefde 
Datum: woensdag 20 maart 2019 
Tijd: 20.00 uur  

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  

Zingen over liefde 
Met elkaar zingen over liefde, dat belooft een mooie avond te worden. Op 20 
maart 2019 komen we weer bij elkaar vanuit de rooms-katholieke parochies, 
protestantse gemeente en de Indonesische Perki gemeente. Om te zingen en om 
elkaar te ontmoeten. Eerst 'loszingen' om echt vanuit ons hart te kunnen zingen. 
Daarna zingen we allerlei liederen, want waar kun je op één avond echt heel 
verschillende soorten liederen zingen? Dat kan bij ‘zingen en ontmoeten’ in 
Uithoorn. Nu al voor de zesde keer.  
Zingen brengt mensen bij elkaar, de muziek overstijgt ons. Soms zingen we 
uitbundig, soms ingetogen, soms vertrouwde melodieën en teksten, soms nog 
wat onbekende liederen. Maar waar de een even zoekt naar de noten, kan de 
ander uit volle borst meezingen en is het even later weer omgekeerd. Kom en 
zing mee! Na afloop is er koffie en thee.  
 

Sobere maaltijd (2)  
Datum: woensdag 27 maart 2019; ook op 10 april 
Tijd: 18.00 uur - 19.00 uur  
Locatie: De Schutse  
Organisatie: Raad van Kerken 
 De tekst hierover vindt u bij de informatie van 6 maart 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 28 maart 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek
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Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 1 april 2019 
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2018 

 

Film: Erbarme Dich 
Datum: dinsdag 2 april 2019  
Tijd: 20.00 uur  

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  

Film: Erbarme Dich  
Ramón Gieling laat in de documentaire Erbarme Dich mensen aan het woord 
komen die een speciale band hebben met Bachs Matthäuspassion. Dat levert 
een reeks interessante, aangrijpende, of voor sommigen misschien zelfs 
inspirerende verhalen op.  
Een van de voornaamste personen die in deze documentaire voor de camera 
verschijnt, is dirigent Pieter Jan Leusink, die vertelt over hoe hij opgroeide in een 
streng gereformeerd milieu. In die kringen was opera iets van de duivel. Net als 
homoseksualiteit trouwens, leren we uit het verhaal van een zeer getalenteerde 
zanger die verguisd werd door zijn gelovige omgeving. 
Maar dankzij de muziek konden deze mensen zich door moeilijke tijden heen 
slepen. Met name de Matthäuspassion heeft de kracht om te troosten, legt de 
Amerikaanse operaregisseur Peter Sellars uit. Ook de Nederlandse schrijfster en 
dichteres Anna Enquist praat daar over mee. Er komen mooie anekdotes voorbij 
in Erbarme Dich, een documentaire die met beeld en tekst de kracht van Bachs 
muziek wil overbrengen. Het decor is een vervallen ruimte waarin een groep 
daklozen toehoorder is en tegelijk ook het passieverhaal uitbeeldt. Op de 
achtergrond horen we de prachtige muziek van de Matthäuspassion. Een mooie 
film om de stille week mee in te gaan en stil te staan bij belangrijke 
gebeurtenissen uit je leven,  die je na afloop van de film wellicht wilt delen met 
anderen. 
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Kerkcafé ‘Reisgids voor Woelige Tijden’ 
Datum: vrijdag  5 april 2019  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Inleider: Jenneke van Wijngaarden 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 9 april 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

Een persoonlijke paaskaars maken 
Datum: dinsdag 9 april 2019  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Liesbeth Geudeke, Loes Willems en ds. Florisca van Willegen 
Aanmelding noodzakelijk. Aanmelden kan tot dinsdag 2 april, kosten € 5,- 

Een persoonlijke paaskaars maken 
Ieder jaar in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars, 
het Licht van Christus, de kerk binnen gedragen; het donker van de Goede 
Vrijdag mag en kan immers niet het laatste woord zijn. Het gebruik van de 
paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus 
werd de paaskaars in de Paasnacht brandend de kerk binnengebracht. Ook in 
onze protestantse kerk heeft de paaskaars zijn herintrede gedaan en is sindsdien 
niet meer weg te denken. 
De paaskaars is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse 
letters Alfa en Omega (als eerste en laatste letter van het alfabet, begin en 
einde) en het jaartal. Daarnaast zijn er tal van andere symbolen mogelijk als 
versiering van de paaskaars, bijvoorbeeld een regenboog als symbool van het 
verbond, een duif, het paaslam, een vissersboot met netten vol vis, brood en 
wijn, vijf broden en twee vissen.   
Op dinsdag 9 april (elf dagen voor Paaszaterdag) gaan we zelf een eigen 
paaskaars maken. Eerst zullen de verschillende symbolen de revue passeren, 
daarna wordt uitgelegd hoe we zelf met het materiaal (mooie witte kaars, 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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gekleurde was en wasstiften) kunnen werken en gaat iedereen aan de slag om 
zelf een kaars te maken die recht doet aan de eigen manier van geloven. Deze 
kaarsen zullen een rol spelen in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag en mogen 
daarna uiteraard mee naar huis als huis-paaskaars. 
 

Sobere maaltijd (3)  
Datum: woensdag 10 april 2019 
Tijd: 18.00 uur - 19.00 uur  
Locatie: St. Jans Geboorte Kerk De Kwakel  
Organisatie: Raad van Kerken  

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 6 maart 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 11 april 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Preek van de Leek 
Datum: zondag 14 april 2019 
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Meer informatie zie  http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 

 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 15 april 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25, tel 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 

  

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek
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Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD op Goede Vrijdag  
Datum: vrijdag 19 april 2019 
Tijd: Kerk open vanaf 12.00 uur, CD te beluisteren tot 14.45 uur Locatie: De 
Burght, Emmaüsparochie en aansluitend:  
Kruisweg:  om 15.00 uur   

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  

Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD op Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag, herdenken wij het lijden en sterven van Jezus.  
Vanaf 12.00 staat de kerk De Burght open en kunt u luisteren naar het  
Lijdensverhaal zoals dat door Mattheüs is opgetekend en door Johann Sebastian 
Bach op muziek is gezet. Iedereen kan tussen 12.00 en 14.45 de kerk binnen 
lopen om mediterend te luisteren naar deze schitterende passiemuziek. Bij de 
ingang krijgt u de tekst aangereikt en wordt u even verteld waar we ons op dat 
moment in dit grote muziekstuk bevinden. Dan zoekt u een plaatsje. U bent 
volkomen vrij om op ieder moment binnen te lopen en weer weg te gaan.  
Er wordt niet gesproken.  
Voor degenen die de drukte van het alledaagse even willen ontvluchten en zich 
enige tijd over het lijden en sterven van Jezus willen bezinnen. 
Desgewenst kunt u aansluitend om 15.00 de viering van de Kruisweg meemaken. 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 2 mei 2019 
Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleiders: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 4 oktober 2018 

 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 13 mei 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Buitenhof 90, tel 0297-524508 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 17 september 2018 
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Samen zingen  
Datum: dinsdag 14 mei 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

Samen onderweg, pelgrimstocht / kerkenpad 
Datum: woensdag 22 mei 2019 
Tijd: tussen 19.00 uur en 19.30 uur kan gestart worden 
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  

Samen onderweg 
Een werkgroep uit de Raad van Kerken heeft een parcours uitgezet van De 
Burght naar De Schutse. Al lopend en pratend  leren we elkaar beter kennen. 
Er wordt gestart met lopen bij De Burght. Na de wandeling kunt u bijkomen en 
napraten in De Schutse. Bij de start krijgt u vragen mee die voor iedereen zijn te 
beantwoorden. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden.   
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 3 juni 2019 
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij  

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 1 oktober 2018 

 

 Het belang van de Heilige Geest 
Datum: woensdag 5 juni 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij  

Het belang van de Heilige Geest 
De Heilige Geest is een moeilijk te ‘begrijpen’ iets. Aan de ene kant ligt de Heilige 
Geest aan de basis en het ontstaan van de Christelijke kerk, aan de andere kant, 
wat kunnen wij er als gelovigen mee in 2019? Was die Heilige Geest alleen van 
belang bij het ontstaan van onze kerk? Ik wil proberen deze avond uit te leggen 
dat de Heilige Geest niets ‘zweverigs’ is, maar een krachtbron, ook in onze tijd. 
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Een krachtbron voor ons geloof die de grote opdracht mogelijk maakt, die er 
vanuit het Evangelie ligt. Want uiteindelijk gaat het om onze daden van Liefde! 
Graag wil ik samen met u deze avond biddend, zingend, verwachtend nadenken 
over het belang van de Heilige Geest voor ieder van ons. 
 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 11 juni 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Henriëtte Wezelman en Ger Lagendijk 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 11 september 2018 

 

 

 

 

 

 

Huiskringen 
In onze gemeente zijn een zestal kringen van zo’n zes tot tien mensen actief, die 
met elkaar in gesprek gaan over het geloof en wat hen in dat verband bezig 
houdt. Op zo’n kringavond kan van alles aan de orde komen: geloofszaken, 
actualiteit of andere thema’s die ons bezighouden. Soms is een hoofdstuk uit 
een boek (de Bijbel of een ander boek), soms een inleiding door een van de 
leden, soms bijvoorbeeld een film de aanleiding voor het gesprek. Het is de 
bedoeling dat ieder vanuit zijn of haar eigenheid aan bod kan komen. Onze 
ervaring is dat de kring zo voor ieder het meeste oplevert. Daarnaast geven 
kringen uiteraard gezelligheid. 
De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de 
deelnemers thuis of in De Schutse. Wilt u aan een bestaande kring meedoen of 
wilt u een nieuwe kring opzetten, neem dan contact op met Tymen van der 
Ploeg (Tel. 0297-561517), email: t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl 
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Preek van de Leek Uithoorn 
De Preek van de Leek is een initiatief vanuit de Protestantse Gemeente van 
Uithoorn. In deze bijzondere kerkdiensten gaat geen dominee voor, maar een 
leek. Deze houdt een inspirerend verhaal gekoppeld aan een Bijbeltekst. Ook de 
liturgie, de liederen, gebeden en collecten worden door de leek verzorgd. Na vier 
series van drie Preken van de Leek sinds 2015 volgt er in het voorjaar van 2019 
een nieuwe serie van drie diensten. Op zondag 17 februari, zondag 17 maart en 
zondag 14 april zullen drie bekende Uithoornaars, gelovig of niet, de kansel 
bestijgen. Steeds om 16.00 uur in kerkgebouw De Schutse te Uithoorn. Na afloop 
is er bij een hapje en een drankje gelegenheid om na te praten. Voor meer 
informatie zie  http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 

 

KerkCafé Uithoorn 
Al sinds begin 2013 biedt het KerkCafé Uithoorn  de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel de mogelijkheid om samen na te denken over maatschappelijke 
thema’s. Het biedt  een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak 
van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, 
politiek, economie, milieu, sport, kunst en overige maatschappelijke thema’s. 
Een deskundige houdt een korte inleiding over het thema en gaat er daarna over 
in gesprek met de bezoekers. Doel is vooral het uitwisselen van informatie en 
het vormen van een mening. In het KerkCafé Uithoorn kan dat op een 
laagdrempelige manier in een gezellige omgeving. Het KerkCafé Uithoorn richt 
zich nadrukkelijk ook op mensen van buiten de kerkelijke gemeenschap, die 
geïnteresseerd zijn in wat er speelt in de samenleving en ideeën hebben over 
mogelijke en wenselijke ontwikkelingen. We hopen dat de gesprekken en 
discussies in het KerkCafé de blik van alle deelnemers zullen verruimen.  
De bijeenkomsten zijn in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 
uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.  
De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Voor informatie over de onderwerpen die in vorige seizoenen aan de orde 
kwamen en meer over de inhoud van de komende vijf vrijdagavonden zie onze 
website: www.kerkcafeuithoorn.nl  
 5  oktober 2018 Mijn leven voltooid? 
16 november 2018 Van gas los!? 
18 januari  2019 Sterrenstof 
1 maart 2019  Feit of fictie?  
5 april 2019  Reisgids voor Woelige Tijden 

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek
http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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september 2018
  Meelezen op maandag zie kerkblad S
  Meditatiegroep elke donderdag B
11 Samen zingen S
17 Gebedskring PGU *
22 Vredesvesper S
27 De legende van de Ba’alsjem  

door Walter Rozendaal S

oktober 2018 
 1 Charismatische gebedsgroep B
 4 Bijbelleesgroep B
 5  KerkCafé Mijn leven voltooid? S
 9 Samen zingen S
15 Gebedskring PGU *
18 Bijbelleesgroep B
21 Excursie Catharijne Convent aanmelden S
30 Je leven voltooid? S

november 2018 
 1 Bijbelleesgroep B
 8 Grote theologen 1 S
12 Gebedskring PGU *
13 Samen zingen S
15 Bijbelleesgroep B
16 KerkCafé Van gas los!? S
29 Grote theologen 2 S
29 Bijbelleesgroep B

december 2018 
 3  Charismatische Gebedsgroep B
 4 Hannah Arendt, het proces Eichman S
10 Gebedskring PGU *
11 Samen zingen S
11 Film Hannah Arendt S
13 Bijbelleesgroep B

januari 2019 
 8 Samen zingen S
 8  Sumba een bijzonder eiland S
14 Gebedskring PGU *
16 De verbeelding van religie ... S
17 Bijbelleesgroep B
18 KerkCafé Sterrenstof S
23 Kerken van het Oosten S
31 Begrijp je wat je leest? 1 S
31 Bijbelleesgroep B

februari 2019 
 4 Charismatische gebedsgroep B
 7 Religiestress S
11 Gebedskring PGU *
12 Samen zingen S
12 Hongerdoek vd Schutse 1 aanmelden S
14 Bijbelleesgroep B
17 Preek van de Leek S
21 Begrijp je wat je leest? 2 S
26 Hongerdoek vd Schutse 2 aanmelden S
28 Bijbelleesgroep B

maart 2019 
 1 KerkCafé Feit of fictie? S
 1 Wereldgebedsdag 19.00 Het Hoge Heem
 6 Sobere maaltijd 1 B
 7 Wakend over God – mystieke gedichten 

van Joost Zwagerman S
11 Gebedskring PGU *
12  Samen zingen S
14 Straffen en herstellen in bijbels ... S
14 Bijbelleesgroep B
17 Preek van de Leek S
20 Zingen over liefde S
27 Sobere maaltijd 2 S
28 Bijbelleesgroep B

april 2019 
 1 Charismatische gebedsgroep B
 2 Film Erbarme Dich S
 5 KerkCafé Reisgids voor Woelige Tijden S
 9  Samen zingen S
 9 Persoonl. paaskaars maken aanmelden S
10 Sobere maaltijd 3 K
11 Bijbelleesgroep B
14 Preek van de Leek S
15 Gebedskring PGU *
19 Mattheus en kruisweg B

 mei 2019 
 2 Bijbelleesgroep B
13 Gebedskring PGU *
14 Samen zingen S
22 Samen onderweg, pelgrimage B

juni 2019 
 3 Charismatische gebedsgroep B
 5 Het belang van de Heilige Geest B
11 Samen zingen S

S = De Schutse B = De Burght 
K = St Jans Geboortekerk in De Kwakel * = zie boekje




