Wat is Preek van de Leek?
De gedachte achter de Preek van de Leek
is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is,
maar van iedereen. Een ieder kan erdoor
geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft
geen dominee te zijn om te preken of een
inspirerend verhaal te houden. In de Preek
van de Leek verbindt een leek zijn of haar
passie met een Bijbelverhaal binnen het
kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.
De leken zijn niet uitgekozen om hun
geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar
omdat ze als inwoner van onze gemeente
iets te melden hebben. In 2019 presenteren
we voor de vijfde maal opnieuw drie Preken
van de Leek in Uithoorn.
We hopen op belangstellenden van binnen
en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar
deze andere vorm van kerk-zijn.

De diensten zijn
te beluisteren op
Kerkomroep.nl
> Uithoorn

Bij elke Preek zijn er
twee inzamelingen.
Eén bestemd voor een
door de leek aangewezen
doel en één ter bestrijding
van de onkosten.

Iedereen heeft
een preek in zich
– al is ‘t er
maar één

2019
20 JAN
CHRIS VAN ZANTWIJK
vader · echtgenoot · makelaar

Thuis
Preek van de Leek vindt plaats in
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn,
steeds om 16.00 uur.
Na afloop kunt u bij een hapje en een
drankje napraten. De toegang is vrij.
www.preekvandeleekuithoorn.nl

17 MRT
MARIANNE KLINKENBERG
adviseur palliatieve zorg · bestuur ThamerThuis

Praten over de dood is praten
over het leven

14 APR
JAN-WILLEM DIENSKE
rector · dirigent · schoolmusicus

Onderwijs – een prachtige
en riskante opdracht

EKZ.NL

Thuis

GERRITVDVEEN.NL

zondag 20 januari Chris van Zantwijk
vader · echtgenoot · makelaar
onszelf en voelen we ons (als het goed
is) veilig. Ooit waren de eerste mensen
thuis bij God in het paradijs, daar waar
alles goed was.
Graag neemt Chris van Zantwijk u in
zijn preek-van-de-leek-dienst mee in
zijn ervaringen en biedt hij een blik
op de uiteenlopende vormen van
thuis. Daarnaast zijn sommige van zijn
ervaringen en belevenissen ‘ver van
(t)huis’ ook vermeldenswaard...

THAMERTHUIS.NL

Chris van Zantwijk is behalve
vader en echtgenoot, ook
makelaar. Elke dag, wanneer
hij zijn gezin en zijn thuis
verlaat, is het zijn werk om
mensen te begeleiden in de verandering
van hùn thuis, om zelf aan het einde
van de dag ook weer thuis te komen.
Dat werk is zeer uiteenlopend, omdat
het voor iedereen anders is wat zijn of
haar onderdak tot een authentiek thuis
maakt. Wanneer we thuis zijn, zijn we

Praten over de dood
is praten over het leven
zondag 17 maart Marianne Klinkenberg
adviseur palliatieve zorg · vrijwillig bestuurder Stichting ThamerThuis

Met zorg in de laatste levensfase krijgen de meesten van
ons te maken, hetzij in de
rol van patiënt of in die van
mantelzorger of naasten.
Tijdig met elkaar en met de huisarts
praten over die zorg is belangrijk, in het
licht van wat ertoe doet in het leven,
juist van hem of haar aan wie de zorg
toekomt. Maar hoe zou dat moeten?
We hebben immers allemaal een verschillende levensstijl en kijken anders
tegen het levenseinde aan.

Elkaar verstaan wordt echter makkelijker wanneer we ons bewust zijn van
wat werkelijk van waarde is in ons
eigen leven en dat ook weten van de
ander. Aan de hand van korte ﬁlmpjes
wordt dit thema geïllustreerd.
Marianne Klinkenberg is vrijwilliger bij
Stichting ThamerThuis, een organisatie
die vrijwilligers inzet bij mensen in de
palliatieve fase. Dat kan thuis zijn,
in een zorginstelling of in het hospice
in De Kwakel. www.thamerthuis.nl

Onderwijs
een prachtige en riskante opdracht met optimisme en liefde
zondag 14 april

Jan-Willem Dienske

rector · dirigent · schoolmusicus
Jan-Willem Dienske (1969)
is geboren en getogen in
Uithoorn, studeerde schoolmuziek aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam
en woont weer in Uithoorn. Na zijn
opleiding tot schoolmusicus heeft hij 22
jaar op het Alkwin Kollege in Uithoorn
gewerkt. Begonnen als muziekdocent
en in de loop der jaren daar doorgegroeid tot schoolleider. Sinds augustus
2016 is hij rector van het Gerrit van der
Veen College in Amsterdam. Een kleinschalige havo-vwo school – waarmee
hij ook een persoonlijke band heeft –
gehuisvest in een karakteristiek

historisch pand in Amsterdam. Een
school met een uitgesproken cultureel
en kunstzinnig proﬁel. Jan-Willem heeft
in zijn hele loopbaan als muziekdocent
én als uitvoerend musicus altijd de combinatie gezocht van school en muziek.
Ook in zijn huidige werk doet hij dat.
Het onderwijs heeft een grote opdracht
en bevindt zich in een spannende tijd.
Als rector dirigeer je een groot orkest
én koor met wisselende composities en
klanken. De Preek van de Leek zal een
combinatie van school en muziek zijn.
Van hoop en wanhoop, van droom en
realiteit, van woord en muziek.

