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Beste lezers,                                 zesde jaargang, september 2019 
 
Als kerken willen we op allerlei manieren en momenten mensen helpen in hun 
zoektocht naar antwoorden op vragen over geloof, over twijfels en zekerheden, 
over maatschappelijke kwesties, uitdagingen en zorgen, over leven, over kansen 
en beperkingen, over toekomst en levenseinde. We komen bij elkaar als 
gemeente en parochie op de zondagmorgen om het geloof te vieren en als 
aanvulling daarop kunnen we ook  door de week bij elkaar komen tijdens 
bijeenkomsten gericht op bezinning en verdieping. 
Als commissie proberen wij bijeenkomsten aan te bieden die kunnen helpen om 
onze kennis te vergroten, ons geloof te verdiepen en die helpen ons te bezinnen 
op dat geloof, op leven vanuit dat geloof. En die ons helpen om nieuwsgierig te 
blijven naar en belangstelling te tonen voor de wereld om ons heen. Deze 
bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen: protestanten, katholieken en alle 
andere geïnteresseerden, van binnen en buiten onze kerken.  
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. Bij sommige activiteiten is aanmelding gewenst, 
hetgeen daar dan ook is aangegeven.   
We attenderen u ook graag op het feit dat de Raad van Kerken komend jaar 50 
jaar bestaat. Hier zal op verschillende manieren aandacht aan besteed worden, 
hoe precies is op dit moment nog niet bekend. Informatie daarover zal vooral via 
de websites en de lokale kranten verspreid worden.  
N.B. Als u graag naar een bijeenkomst wilt komen, maar u zit om vervoer 
verlegen of u vindt het vervelend om 's avonds alleen over straat te gaan, neem 
dan even contact op met iemand van de commissie. U vindt de 
telefoonnummers op de binnenzijde van de omslag.  
 
Bezinning, verdieping en ontmoeting, we bieden het u graag aan en hopen u te 
ontmoeten bij onze activiteiten. 
 
Tonny Jansen-Beumer, namens de Emmaüspaochie 
Carine Vleerbos, voorzitter Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel 
Liesbeth Geudeke, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de 
Protestantse Gemeente Uithoorn 
Aanmelden voor activiteiten kan via de mailadressen die hiernaast staan. 
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Wat is een betere voorbereiding op de zondagse kerkdienst, dan samen met 
anderen én met de dienstdoende predikant alvast de Bijbeltekst van die zondag 

te lezen? En precies dat wordt u geregeld aangeboden, 
ook weer in het komende seizoen.  
We lezen de tekst(en), inventariseren onze eerste 
indrukken en vragen, bladeren de Bijbel door en 
gebruiken verschillende vertalingen wanneer dat helpt, en 
gaan daarover samen in gesprek: wat staat er en wat 
heeft het ons te zeggen? De ervaring leert dat teksten 

meer gaan leven als je er samen over praat. Verdiepend en verrijkend voor uzelf 
en ook behulpzaam voor de predikant, die zo gedachten en vragen krijgt 
aangereikt voor de preek. U bent per keer welkom, opgave vooraf is niet nodig. 

Niet alleen na de kerkdienst of bij een vergadering, nee, ook gewoon op 
donderdagochtend, zomaar voor de gezelligheid schenken we een kopje koffie 
voor de liefhebbers.  
Je bent ook welkom als je een druk sociaal leven hebt of een anderszins 
volgepland bestaan: een koffie- of theemomentje voor of na je boodschappen, 
even verwend worden, het kan zomaar. 
Elke donderdagochtend van 10.00 - ongeveer 11.30 uur is De Schutse open. 
We zien je graag! 
De koffieschenkerij. 
 

Meelezen op maandag 
Datum: maandag (voor de precieze data en de teksten zie kerkblad Op Weg, 
de Zondagsbrief en de website), 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse 
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink of ds. Florisca van Willigen 

 

Koffiedrinken 
Datum: elke donderdag 
Tijd: 10.00 – 11. 30 uur 
Locatie: De Schutse 
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Na al het lawaai (en zelfs na prachtige muziek), na allerlei gebral (en zelfs na 
goede woorden), na oeverloos gemaal (en zelfs na nuttige gedachten) … verlang 
je weleens naar rust, naar stilte. Echt stil van binnen ... dat is best moeilijk. 
Samen lukt dat beter. Daarom is er al 15 jaar een meditatiegroep in de Pastorie 
van De Burght aan het Potgieterplein 4 in Uithoorn. Ook u bent welkom: 
katholiek, protestant, boeddhist. Stilte is universeel. Daarin vinden we elkaar. 
Ter inspiratie houdt een van ons een inleiding: een tekst, gedicht of muziek. Dan 
zijn we 20 minuten samen stil. Een hele ervaring, die u na afloop al dan niet kunt 
delen. Om ca. 20.00 uur gaan we weer naar huis.  
 

Samen Zingen doen we in De Schutse op zondag tijdens de kerkdiensten, maar 
ook elke tweede dinsdag van de maand, in een van de ontmoetingsruimtes, voor 
liefhebbers van ‘het lied’ in de breedste zin van het woord. Het Liedboek voor 
‘Kerk en Gezin’, waar we in de kerkdienst ook uit zingen en dat een schat aan 
liederen herbergt, speelt een belangrijke rol op de zingochtend. We hebben daar 
vrijheid en gelegenheid om onbekende liederen uit te proberen, oude 
vertrouwde weer eens te zingen, ons te verdiepen in een tekst, een persoonlijk 
verhaal bij een lied te vertellen en wat niet al. Maar ook duiken we soms in een 
andere traditie: Iona, Taizé, Wereldliederen (Hoop voor alle volken), of er komt 
zomaar iets nieuws voorbij, waarbij ieder welkom is inbreng te hebben. 

Meditatie (omdat deze activiteit wekelijks terugkeert, wordt dit item verder 
niet meer vermeld in dit boekje) 
Datum: donderdag 5 september 2019 (elke donderdag tot 1 juni, behalve op 
feestdagen) 
Tijd: 19.00 uur 
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marian Vermaas tel: 0297-566345 

 

Samen Zingen  
Datum: dinsdag 10 september 2019 
Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Ger Lagendijk en Henriëtte Wezelman 
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Iedereen is welkom, zangstem is niet nodig! Kwart voor tien inloop met koffie, 
iets na tienen beginnen we en gaan door tot ongeveer kwart voor twaalf, met 
een pauze daar tussenin. 
Het motto blijft springlevend: samen zingen is heerlijk en goed voor je, goed 
voor je stem, goed voor je stemming, goed voor je geloof, goed voor je 
contacten. Van harte welkom. 
Ger Lagendijk (piano), Henriëtte Wezelman (zangleiding) 
 

Dankzij onze mobieltjes maken we tegenwoordig meer foto’s dan ooit, maar zijn 
dat vooral kiekjes, of ook echt beelden waarmee we iets willen vastleggen, 
waarin we iets willen vangen? En als je dat wilt, 
hoe doe je dat dan?   
Op de startzondag, 15 september, willen we u 
uitdagen/ uitnodigen om het thema van de 
startzondag te vangen in een foto en om die 
foto met anderen te delen. De eerste 
bijeenkomst is op de startzondag zelf. Na de 
dienst is er een workshop van ongeveer een uur, waarin een professionele 
fotograaf tips zal geven aan de deelnemers over foto-technieken. Hoe kun je 
meer doen dan alleen maar vastleggen met mobieltje of fotocamera? Waar 
moet je op letten, hoe kun je met een paar simpele handvatten tot (extra) 
verrassende beelden komen? 
Een kleine twee weken later, op donderdag 26 september, komen we bij elkaar 
om de foto’s die gemaakt zijn rond het thema van de startzondag, aan elkaar te 
tonen en uit te leggen waarom nu juist voor deze verbeelding is gekozen. Het is 
de bedoeling dat de workshopleider ook bij deze tweede avond aanwezig zal 
zijn, om de resultaten te bespreken en om desgewenst nog verdere tips te 
geven. 

Door de lens: woorden vangen in beelden 
Datum: zondag 15 september (startzondag) na de dienst rond 11.30 uur 
Datum: donderdag 26 september 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Coördinatie: Liesbeth Geudeke 
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Iedereen die wel eens een foto maakt, is van harte welkom om zich te laten 
inspireren en om anderen te inspireren, door mee te doen aan de workshop en 
aan de foto-uitdaging. We zijn benieuwd naar uw verbeelding! 
 

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 uur, 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 
gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Ook sturen wij enkele kaarten ter 
bemoediging met onze namen er op. Nadere informatie bij Addy Kodde, 564110 

Vrede is van ons allemaal. In 2019 is de vredesweek van 21 t/m 29 september. 
Het thema van de Vredesweek 2019 is ’Vrede verbindt over grenzen’. Het 
thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken op 
verschillende manieren. Steeds meer mensen leven in hun eigen bubbel, terwijl 
vreedzaam samenleven met mensen uit verschillende culturen goed mogelijk is 
in een samenleving voor iedereen. Ontmoetingen: met elkaar praten dus. De 
Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel reikt in navolging van PAX  in de 
Vesperdienst de vredesduif uit. Hiermee wordt de lokale inbreng aan vrede in 
het zonnetje gezet, omdat hiermee op kleine schaal een belangrijke bijdrage is 
geleverd aan de vrede. 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 16 september 2019 
Tijd:15.00 uur 
Locatie: Knautia 4 tel. 0297-566210 

 

Vredesvesper 
Datum: zaterdag 21 september 2019 
Tijd: Vesper 19.00 uur  
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie 
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De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie bestaat ruim 20 jaar. Oorspronkelijk 
geleid door de pastor van de parochie. Maar nu wordt de gespreksleiding al 
jaren door de deelnemers zelf gedaan. De deelnemers komen gedurende het 
werkjaar op plm. 15 ochtenden in het parochiecentrum bijeen en bespreken de 
lezingen van het daarop volgend weekend. De leesgroep bestaat uit plm. 10 
personen en kent geen kerkelijke grenzen. Iedereen is van harte welkom en 
krijgt de ruimte voor eigen inbreng. Dit leidt veelal tot geanimeerde gesprekken 
en verruiming van inzichten op elkaars kerkelijke achtergronden. Kortom een 
belangrijke gelegenheid in het oecumenisch denken. De bijeenkomsten duren 
steeds één uurtje in de twee weken, altijd op donderdagmorgen van10.15 tot 
11.15 uur. Mededelingen en data in zake deze bijeenkomsten te vinden in de 
week-agenda van de Emmaüsparochie en in dit programma boekje. 
 Aanmelden is niet nodig. Eenieder kan zich aansluiten en is van harte welkom. 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 26 september 2019 
Tijd: 10.15 – 11.15 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie 
Gespreksleider: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans 
 

Kerkcafé: ‘Made in China’ 
Datum: vrijdag 4 oktober 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Arjen van Dijkhuizen 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 7 oktober 2019 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Gespreksleider: Marlies van der Lelij. Tel. 0297-567848 
 

 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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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, 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 of het doorgaat. 

Begonnen als ‘grote theologen van de 20e eeuw’ zijn we inmiddels toe aan het 
achtste seizoen van deze serie. Deze keer twee theologen die nog actief zijn, 
beiden van heel verschillende herkomst en achtergrond. 
Rasiah S. Sugirtharajah werd geboren in Sri Lanka en studeerde daar en in 
Birmingham (UK) theologie. Hij doceerde tot zijn emeritaat bijbeluitleg in een 
postkoloniale context. Het christelijk geloof werd vanuit het westen in Azië 
geïntroduceerd, het kwam mee met de komst van de koloniale overheersing. 
Maar zijn beide onlosmakelijk verbonden? Sugirtharajah gelooft van niet. Zoals 
in Latijns-Amerika de bevrijdingstheologie ontstond, zo heeft op vergelijkbare 
manier ook Azië, waar het christelijk geloof een minderheid is te midden van 
andere grote religies als boeddhisme, hindoeïsme en islam, behoefte aan een 
eigen vorm van christelijk geloof, die niet schatplichtig is aan westers 

Grote theologen (1)  Rasiah S. Sugirtharajah 
Datum: donderdag 10  oktober 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: ds. Joep Dubbink 
 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 10  oktober 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
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gedachtegoed. Sugirtharajah schreef een groot aantal boeken over dat 
onderwerp met titels als Een stem uit de marge en Jezus in Azië, en probeert 
geloof en vooral de Bijbel los te maken van een koloniale blikrichting en opnieuw 
te ontdekken voor gelovigen in Azië. Zouden wij daarvan op onze beurt iets 
kunnen leren? Geprobeerd wordt enkele weken van tevoren schriftelijk 
materiaal ter beschikking te stellen, in de kerk en via de website. 

 
Het is niet best gesteld met het imago van godsdienst in Nederland. De 
ontkerkelijking zet geleidelijk aan door, maar bovenal is in 
de publieke ruimte weinig begrip of aandacht voor wat 
gelovigen beweegt. Kerken zijn nog steeds grote 
maatschappelijke organisaties, maar ze worden in 
Nederland, anders dan in andere Europese landen, 
nauwelijks als serieuze gesprekspartners gezien in het 
maatschappelijk debat. Godsdienst wordt al snel 
verbonden met een intolerante, anderen uitsluitende 
visie, en er lijkt weinig besef van de belangrijke bijdrage 
die het christelijk geloof in verleden en heden heeft geleverd aan de 
maatschappij. Van de weeromstuit hebben christenen soms de neiging het 
publieke debat maar te laten voor wat het is en zich binnen de eigen kring terug 
te trekken.  
 
 

Geloof in de publieke ruimte – prof. dr. Erik Borgman 
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse Protestantse Gemeente Uithoorn 

 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 14 oktober 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 
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Erik Borgman is een theoloog die daar geen last van heeft, maar geregeld het 
publieke debat opzoekt om binnen en buiten de kerk heersende opinies ter 
discussie te stellen. Daarbij is hij steeds op zoek naar het uitdragen van wat het 
wezen van het christelijk geloof is, zonder opsmuk, niet met het oog op directe 
invloed of resultaat, maar omdat het goed en waar is. Hoe je met dat geloof in 
de publieke ruimte zou kunnen staan, daarover gaat hij met ons in gesprek. 
Erik Borgman is lekendominicaan, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg 
University en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center. 

Antje Jackelén (1955) werd geboren in Duitsland maar werkt al sinds lange tijd in 
Zweden, in de Lutherse kerk. Ze was predikant, doceerde systematische 
theologie en werd in 2007 bisschop van Lund. In 2013 werd ze gekozen tot 
aartsbisschop van Uppsala en daarmee tot hoofd van de Zweedse Lutherse kerk. 
Ze speelt een belangrijke rol in de oecumene en is de hoogst opgeklommen 
vrouw in de kerkelijke hiërarchie ter wereld. Die positie verhindert haar echter 
niet zich op verschillende gebieden, theologisch en maatschappelijk, helder uit 
te spreken. Ze betoont zich voorvechter van een intellectueel houdbaar, modern  
en open en tegelijk in de traditie geworteld christelijk geloof, dat de uitdagingen 
van nu (secularisatie, maar evengoed klimaatproblematiek) serieus oppakt, en 
relevant is voor de 21e eeuw. De vraag is hoe ze dat doet en of dat ook bij ons 
zou kunnen. Geprobeerd wordt enkele weken van tevoren schriftelijk materiaal 
ter beschikking te stellen, in de kerk en via de website.  
 
 

Grote theologen (2) Antje Jackelén 
Datum: donderdag 24  oktober 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: ds. Joep Dubbink 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 24 oktober 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2019 
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Als kerkelijke gemeente willen we iedereen, jong en 
oud, gelovig of ongelovig, van harte uitnodigen om 
dierbaren te herinneren op zaterdag 2 november 
tussen 16.00 en 18.00 uur in De Schutse. Koffie en 
thee staan klaar, er branden kaarsen en er is de 
mogelijkheid om in informele setting, gewoon aan 
tafel, te praten over de dierbare die u ontvallen is, 
kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag 
genoemd worden op deze plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning. Er is 
muziek, u kunt luisteren naar gedichten, u kunt een kaarsje opsteken, kortom: 
stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare, bij uw eigen leven en dat van 
mensen om u heen. U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt. 

Een gespreksavond voor volwassenen met Lego? Jawel, als we de  tekst op de 
doos mogen geloven is Lego geschikt tot 99 jaar. Oftewel, uitgespeeld zijn we 
nooit. Dat is ook de gedachte achter de Lego Serious Play methode. 
Wetenschappers stellen namelijk dat wanneer je mensen vraagt een probleem 
op te lossen, ze daar sneller uit zijn wanneer ze hun handen gebruiken (bv. door 
iets op te schrijven, uit te beelden of te tekenen), dan wanneer ze alleen hun 
hoofd gebruiken.  
Lego bestaat uit voorgevormde blokjes, daardoor biedt het bij uitstek de 
mogelijkheid om creatief bezig te zijn, zonder creatief te hoeven zijn (je hoeft 
immers niet vanuit niets te beginnen). Echt iedereen kan meedoen. Zo zet je op 
een laagdrempelige, creatieve en uitdagende manier je hoofd én je handen aan 

Voor wie steek jij een kaarsje op? 
Datum: zaterdag 2 november 2019  
Tijd: 16.00 – 18.00 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Coördinatie: Henriëtte Wezelman en Liesbeth Geudeke 
 

Gespreksavond met Lego® Serious Play® 
Datum: dinsdag 5 november 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Gespreksleider: ds. Florisca van Willigen 
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het werk om nieuwe inzichten op te doen. 
Iedereen bouwt mee, iedereen doet zijn of haar 
verhaal en naar iedereen wordt geluisterd.  
Deze avond zullen we daarom deze methode 
gebruiken om samen van gedachten te wisselen 
over een bijbelverhaal. De Lego helpt ons om uit 
te diepen en te verwoorden wat ons persoonlijk 
raakt in het verhaal en ons (geloofs)leven.  
Er kan een beperkt aantal mensen (maximaal 12) aan deze avond deelnemen, 
opgave vooraf is daarom noodzakelijk bij Peter Lucas tel 0297-530742 of 
lucasp@caiway.nl 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 7 november 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 11 november 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 12 november 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 
 

Kerkcafé: ‘De kunst van het bierbrouwen’ 
Datum: vrijdag 15 november 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Jet van Dalfsen 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/


 

12  
  

Tobias was al een jaar oud toen zijn ouders 
werden geconfronteerd met de diagnose dat hij 
doof geboren was. De automatische reactie was 
het bijstellen van de verwachtingen: een doof kind 
zou immers per definitie veroordeeld zijn tot een geïsoleerd en kansarm 
bestaan.  
Aan de hand van jeugdfoto’s, home movies en openhartige gesprekken, kijkt de 
regisseur en vader Alex de Ronde samen met zijn inmiddels jongvolwassen zoon 
Tobias en diens horende broer Joachim terug op het leven van zijn dove kind en 
de keuzes die hij als vader heeft gemaakt. De film laat zien hoe een handicap in 
een rijke cultuur kan veranderen. Tobias weet de horende en de dovenwereld 
slim met elkaar te verbinden: als docent Nederlandse Gebarentaal leert hij 
horende studenten zijn taal en cultuur kennen. Zijn onvoorwaardelijke 
acceptatie van zijn doofheid biedt gelegenheid tot het aan de orde stellen van 
vragen, variërend van problemen bij het grootbrengen van een doof kind en de 
effecten daarvan op de overige gezinsleden tot de soms absurde gevolgen van 
een gehandicaptenstatus. 
Een mooie film/documentaire om samen te bekijken en na afloop over te 
praten. Een film ook waarbij je anders leert kijken naar gehandicapt zijn.  

Film: ‘Doof Kind’ 
Datum: dinsdag 19 november 2019 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 21 november 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

God in de supermarkt 

Datum: donderdag 28 november 2019 
Tijd: 19.45 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Gespreksleider: Alfred Slomp 
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De wereldbevolking is toegenomen tot 7.3 miljard. De 
welvaart voor veel mensen is gestegen. De huidige intensieve 
manier van voedsel produceren is niet alleen een 
succesverhaal. Er zijn ook gevolgen voor mens, dier, producent 
en milieu, wat zorgt voor een maatschappelijk debat. Met dit gegeven 
loop je door de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De 
biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een 
hamburger of een sojaburger? Wat betekent dan dat gekke keurmerk? Gaan we 
voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of ….. Je hebt het niet gemakkelijk 
als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, 
en er is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De workshop "God 
in de supermarkt" verkent deze keuzes, helpt argumenten te begrijpen en 
verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, 
informatief en gaat een serieuze maar niet te zware dialoog aan. We gebruiken 
veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Alfred Slomp zal deze 
workshop die om 19.45 uur begint verzorgen. Hij meent dat wij in de supermarkt 
op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Hij 
is uiteraard op geen enkele wijze verbonden aan enige organisatie of supermark. 

 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 2 december 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 oktober 2019 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 9 december 2019 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Knautia 4 tel. 0297-566210 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 5 december 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
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Begonnen als broeder in de Franse orde Fratres Scholarum Cristianarum en de 
volgende drie jaren als ‘Frat’  aan de universiteit, maakte John Caputo (*1940) 
kennis met de mystici; “de combinatie van mystiek en metafysica en het 
onderzoeken van de grenzen tussen geloof en metafysica” heeft hem tot op 
heden niet meer losgelaten. Daarom volgde hij verder zijn roeping: te leven als 
filosoof. Aldus maakte Caputo kennis met Heidegger en met name met diens 
bespreking van het vers van Angelus Silesius: “De roos kent geen waarom; zij 
bloeit omdat zij bloeit; zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet.” 
Zo zouden wij ook moeten leven: “We moeten leren leven als de roos, zonder 
waarom, we moeten de roos losmaken uit het stramien van middelen en doelen 
waarin hij ten dienste staat van een of ander doel, want dat alles zal afbreuk 
doen aan haar glorie.” Het mystieke woord wordt door Caputo gebruikt als 
sleutel in zijn zoektocht naar het andere denken over religie. Leven zonder 
waarom is daarbij geen voorproefje van of aanloopje naar het eeuwige leven. 
Het dualisme van tijd en eeuwigheid is een insluipsel van de Platoonse filosofie, 
waarin tijd een onvolmaakte variant is van de ideële eeuwigheid. Wat de ‘religie 
van de roos’ teweegbrengt, meent Caputo vervolgens te kunnen formuleren als: 
God bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert). 
“De naam (van) God,” zo vervolgt Caputo, “is de onvoorwaardelijke oproep 
zonder dwang, met onvoorwaardelijke liefde zonder macht, onvoorwaardelijke 
hoop zonder garantie, en allemaal zonder waarom. Met of zonder God.” Want 
“Als het op God aankomt, heeft een debat over theïsme en atheïsme geen zin – 
alsof je ruzie maakt over de vraag of je bij voetbal een derde honk kunt stelen.”  
Mevrouw Enrieke Damen, promovenda in Godsdienstfilosofie en Theologische 
Ethiek in Groningen, is graag bereid gevonden een inleiding op het denken van 
John D. Caputo voor ons verzorgen. 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 10 december 2019 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 
 

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim: John D. Caputo 
Datum: donderdag 12 december 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
Gespreksleider: Enrieke Damen 
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Praten over homoseksualiteit en genderidentiteit is geen 
nieuwigheid meer in de kerk. Zeker in onze kerk, de 
Protestantse Kerk en haar voorlopers, gebeurt dat al een 
halve eeuw met voor LHBTI’ers een hoop positieve 
resultaten. Er is veel meer ruimte en om mee te doen en 
er zijn eigenlijk geen belemmeringen meer voor participatie, met de 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 19 december 2019 en 9 januari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Kerkcafé: ‘Omgaan met dementie’ 
Datum: vrijdag 10 januari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Freek Gillissen 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 13 januari 2020 
Tijd:15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Komt een transgender bij de kerk… 
Datum: dinsdag 14 januari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Wielie Elhorst 
 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 14 januari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 
 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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mogelijkheid van een zegen over een gelijkgeslachtige relatie als voorlopig 
hoogtepunt (Kerkorde 2004). Wat is er nog te doen? Wat kan een lokale 
gemeente doen en betekenen? 

Wielie Elhorst, gemeentepredikant in Bussum en LHBTI-predikant in Amsterdam, 
gaat er met ons over in gesprek, en samen bekijken we wat er mogelijk zou 
kunnen zijn in Uithoorn. Inzet daarbij is de positie van transgender mensen in de 
kerk. Wilt u zich vast wat inlezen? Schaf dan de nieuwe publicatie aan: 
Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Handreiking voor gelovige transgenders 
en werkers in de kerk. Zonder dit boek zal het echter ook prima gaan. 
LHBTI staat voor: lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse. 

Sinds een aantal jaren hebben wij een “samenwerking” met de Praktijkschool. 
De leerlingen die de richting verzorging-horeca volgen, hebben praktijk 
momenten waarbij zij hun verworven kennis en vaardigheden inzetten. In de 
tweede helft van hun schooljaar verzorgen zij o.a. maaltijden in De Schutse. 
De warme maaltijden zijn eenvoudig maar bestaan toch uit een voor-, hoofd-
gerecht en een dessert. Het zijn voor de leerlingen echt leermomenten. Nadat 
het eten op school voorbereid is, wordt er ter plekke de laatste hand aan gelegd. 
Andere leerlingen nodigen de gasten aan tafel, serveren de borden uit en 

moeten vertellen waar het menu uit bestaat. Omgaan 
met vragen en gasten is soms heel moeilijk. Altijd zijn er 
twee docenten aanwezig die ondersteunen en alles in 
goede banen leiden. De gasten kunnen vanaf 12.30 u. 
binnen lopen voor een drankje. Rond 13.00 u. gaan wij 
aan tafel en laten ons verrassen. Het menu wordt vaak 
gekoppeld aan een thema, bv. een land of tijd van het 
jaar. Na afloop schenkt het begeleidingsteam nog een 

kopje koffie of thee. Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten en de gasten zijn heel 
divers, oud en jonger, man en vrouw, eenmalig of vaste bezoeker. De kosten zijn 
m.i.v. het nieuwe seizoen € 8,00; dat is inclusief het drankje en koffie/thee.  

Maaltijd verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn. 
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Tijd: 12.30 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Contact: Foke van Baren tel. 0297-562886 
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Midden in de Week van Gebed nodigt de Raad van Kerken Uithoorn- De Kwakel 
dit jaar David l. Renkema uit om de opgedane ervaringen van Oikos te delen. 
Stichting Oikos heeft gedurende een lange periode zich ingezet voor een eerlijke 
leefbare wereld door onderzoek en educatie. Deze avond leren we meer over 
geloven in een betere wereld. 

Horen moraal en ethiek bij gelovig zijn? Op die vraag zal de overgrote 
meerderheid van kerk- en moskeegangers, en zelfs van hen die dat niet zijn, 
zeker ja zeggen. Bij ‘geloven’ hoort nu eenmaal dat je je goed gedraagt 
(tegenover anderen). Er is de laatste jaren een opkomend besef in de 
theologie dat ‘het goede leven’ een centrale plek zou moeten krijgen in 

Preek van de Leek 
Datum: zondag 19 januari 2020 
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 
 

Oikos 
Datum: woensdag 22 januari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: David I. Renkema 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 23 januari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Wat is het goede leven? 
Datum: dinsdag 28 januari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Michael Sandel/Johan Burger 
 

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvan
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het geloofsleven. Zo konden we in Trouw van 25 mei 2019 lezen: 
“Praktisch ingestelde theologen zagen het altijd al zo: de theologie is de 
‘leer van het goede leven’ of ‘leer om voor God te leven’. Ze gaat dus niet 
abstract over God-op-zichzelf, maar over het leiden van je leven in relatie 
tot God (...).” 
In de (seculiere) filosofie, waarvan ethiek een onderdeel is, bestaat echter 
geen eenduidige opvatting over wat ‘het goede leven’ is. Een van de 
meest aansprekende en invloedrijke ideeën daarover is het utilisme, van 
het Engelse woord utility: nut, nuttigheid, d.w.z. wat het geluk bevordert 
en ongeluk vermindert – voor zoveel mogelijk betrokkenen. In de 
woorden van de grondlegger van het utilisme: “De natuur heeft de mens 
geplaatst onder de leiding van twee oppermachtige meesters: pijn en 
genot. Zij alleen duiden aan wat we behoren te doen, terwijl ze bovendien 
bepalen wat we zullen doen.” En dan ‘genot’ voor een zo groot mogelijk, 
‘pijn’ voor een zo klein mogelijk aantal betrokkenen, waardoor deze 
ethiek een sociale ethiek wordt. 
In een heel opmerkelijke reeks colleges, onder de titel Justice. What’s The 
Right Thing To Do?, heeft Michael Sandel, Harvard-hoogleraar politieke 
filosofie, vooral dit utilisme aan de kaak gesteld. Hij doet dit aan de hand 
van prikkelende morele dilemma’s en treffende voorbeelden. Die colleges 
zijn op video opgenomen en we gaan er daarvan enkele bekijken en 
vooral gezamenlijk bespreken! 

Onopgeefbaar verbonden...?! 
Datum: donderdag 6 februari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: ds. Sieb Lanser 
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 3 februari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 oktober 2019 
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Weinig onderwerpen roepen binnen onze kerk zo veel emotie en discussie op als 
het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In januari 2018 heb ik met collega's 
uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / 
Palestina. Het thema was 'Onopgeefbaar verbonden...?!' Deze woorden zijn 
ontleend aan de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: 'De kerk is 
geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk 
Israël.' Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms 
felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de 
oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de 
(diaconale) verbondenheid met slachtoffers van onrecht en onderdrukking, in 
casu de Palestijnse bevolking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen 
hebben we geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe 
problematiek. Gemakkelijke antwoorden bestaan niet, maar mijn ervaringen 
hoop ik te delen op deze avond.  

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 6 februari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Preek van de Leek 
Datum: zondag 9 februari 2020 
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 10 februari 2020 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Buitenhof 90 tel. 0297-524508 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvan
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Een Joodse vader en zijn zoon keren terug naar een dorp waar de joodse 
bevolking is afgevoerd. Hun komst maakt veel los. 
Angsten komen boven, schuldgevoelens, huwelijks-
drama’s en het allerslechtste en allerbeste van 
mensen onder druk komt los. Het is een bloedhete 
dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van een 
Hongaars provinciedorpje zich voorbereiden op een 
huwelijk, arriveren een orthodox joodse vader en 
zoon in het plaatselijke stationnetje. Ze huren een 
paardenkar waarin ze zwijgzaam twee houten kratten 
laten vervoeren. Er ontstaat onrust. Wat bevindt zich 
in de kisten en wat is hun doel? De dorpsbewoners 
gaan gebukt onder een collectief schuldbesef en door hun komst komen donkere 
geheimen en herinneringen bovendrijven. Is het familie van joodse 
dorpsgenoten die werden gedeporteerd en komen ze hun clandestien verkregen 
eigendommen opeisen? Het dorp raakt in paniek en begint maatregelen te 
nemen. Er wordt niet veel gesproken, maar dat hoeft ook niet, de mensen hebben 
hun gedachten en dat maakt deze film zo bijzonder. De film is in zwart wit, misschien 
om aan te geven hoe tegenstrijdig de gedachten van iedereen zijn. Dit alles maakt 
dat het een beklemmende film is, waarin niets dat voorspelbaar is, uitkomt. 
17 maart zal er een avond gehouden worden over hoe de Joden in Nederland na de 
oorlog zijn behandeld, twee avonden die naadloos op elkaar aansluiten. 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 11 februari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 
 

Film: Homecoming (1945) 
Datum: donderdag 13 februari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 20 februari 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
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Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan twee 
maaltijden in oecumenisch verband.  
Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je anders 
thuis aan kosten kwijt zou zijn, wordt ingezameld. We 
proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan 
ons christen-zijn en solidair te zijn met mensen die het 
minder hebben. In 2020 is de opbrengst voor een project 
Kerken in Aktie. Meestal geven we d.m.v 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 
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 bij een of beide maaltijden!  

 
 
 
 
  

Sobere maaltijd 
Datum: woensdag 26 februari 2020 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: Pastorie De Burght, Emmaüsparochie  
Contactpersoon: Marlies van der Lelij. Tel. 0297-567848 
 

Kerkcafé: ‘Sleutelen aan ons DNA’ 
Datum: vrijdag 28 februari 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: prof. dr. Martina C. Cornel 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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In 2020 staat in het oecumenisch leesrooster dat wij doorgaans volgen een 
uitzonderlijk lange serie doorgaande lezingen gepland uit het boek Exodus. De 
plaatsing daarvan is geen toeval maar heel passend. Aan het begin van de 
veertigdagentijd horen we over de slavernij in Egypte en de komst van Mozes, de 
bevrijder, om rond Pasen de verhalen van uittocht en doortocht te lezen, wat we 
wel vaker doen. En dan lezen we dóór, de verhalen over de woestijn waar het 
leven vooralsnog behoorlijk tegenvalt, om rond Pinksteren deze serie af te 
sluiten met de wetgeving op de Sinaï, ook een verbinding die heel passend zal 
blijken. 
Zo’n lange serie is een goede aanleiding dit bijbelboek eens nader onder de loep 
te nemen. Hoe is de opbouw, wat zijn de thema’s? Natuurlijk gaat het om 
bevrijding uit slavernij en verdrukking, maar het boek heeft veel meer lagen. Het 
gaat óók over leiderschap, over vertrouwen op God, over mogelijk 
problematische kanten van Gods optreden, over Mozes’ en Gods omgaan met 
teleurstellingen, om voedsel voor onderweg – teveel om op te noemen. Bij dat 
alles is steeds de vraag: hoe zouden we dit thema in onze tijd kunnen verstaan? 
Wees welkom bij een avond achtergronden rondom een centraal bijbelboek.  

Exodus – boek van uittocht, woestijn, gaan met God 
Datum: dinsdag 3 maart 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn Spreker: ds. 
Joep Dubbink 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 5 maart 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Preek van de Leek 
Datum: zondag 8 maart 2020 
Tijd: 16.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek 

http://www.pkn-uithoorn.nl/preekvan
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In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Overal in het land vinden 
herdenkingen en evenementen plaats, opdat wij niet vergeten. Nu het aantal 
mensen dat de oorlog heeft meegemaakt en nog kan na vertellen in rap tempo 
afneemt, is het vormgeven van de herinnering aan het verleden een zeer actuele 
kwestie. Ook komt er steeds meer aandacht voor schaduwzijden van deze 
gruwelijke oorlog die jarenlang onderbelicht zijn geweest. Een goed voorbeeld is 
de behandeling van Duitse Joden in Nederland. Weinig mensen weten dat de 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 9 maart 2020 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Knautia 4 tel. 0297-566210 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 10 maart 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 2019 
 

Sobere maaltijd 
Datum: woensdag 11 maart 2020 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Contactpersoon: Cathérine Verviers 06-30196966 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 februari 2020 
 

Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945? 
Datum: dinsdag 17 maart 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: Marieke Oprel  MA 
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Nederlandse regering in ballingschap in Londen in 1944 een wet uitvaardigde 
waarmee alle Duitsers tot vijandelijk onderdaan werden verklaard. Na de Duitse 
capitulatie werd ongeacht hun politieke voorkeur of verblijfsplaats hun bezit 
onteigend. Sommige van hen werden gearresteerd of uitgezet, anderen 
vertrokken op eigen initiatief. Onder hen bevonden zich vele uit Duitsland 
gevluchte Joden, die vlak voor het uitbreken van de oorlog hun heil in Nederland 
hadden gezocht. Ook zij werden tot vijand verklaard. Bij terugkeer uit 

concentratiekampen wachtte hun lange, prijzige en 
zeer bureaucratische procedures van ‘ontvijanding’. 
Wie waren deze zogenaamde “vijanden” en welk lot 
wachtte hen in naoorlogs Nederland?  
Marieke Oprel is als promovendus verbonden aan 
de Vrije Universiteit (VU) en het Duitsland Instituut 
(DIA). Daarnaast is zij docent Politieke geschiedenis 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 19 maart 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 

Maaltijd verzorgt door de Praktijkschool Uithoorn. 
Datum: donderdag 19 maart 2020 
Tijd: 12.30 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Contact: Foke van Baren tel. 0297-562886 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 januari 2020 
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Van vrijdagavond 20 maart t/m zondagmiddag 22 maart 2020 nodigen wij u van 
harte uit deel te nemen aan een weekend vol bezinning en verdieping in het 
Dominicanenklooster in Huissen.  
In 1216 stichtte Dominicus de Guzman de Dominicaanse Orde van Predik-
broeders. De Orde vormde destijds een nieuwe beweging binnen de kerk en 
samenleving en wil dat in de huidige tijd nog steeds zijn. Het Dominicaanse 
kloosterleven kenmerkt zich door een leven van eenvoud, verstilling, ver-
kondiging, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren en sociaal en kerkelijk 
ontheemde mensen. Dominicanen verbinden contemplatie met actie en zoeken 
naar innerlijke vrijheid en waarachtigheid, met speciale aandacht voor de 
kwetsbaren in onze samenleving. De dominicanen zijn als predikbroeders vanuit 
hun kloosters de wereld in gegaan om mensen vanuit innerlijke vrijheid en 
waarachtigheid te laten leven en werken.  
Het klooster wordt bewoond door acht dominicanen, die naast hun eigen kamer 
beschikken over een huiskamer, eetzaal en bibliotheek. Enkele broeders hebben 
hun werkzaamheden buiten het klooster, drie zijn er werkzaam in het 
gastencentrum, en een aantal geniet de rust die bij hun leeftijd past.  
Het dagritme van de Dominicanen ziet er als volgt uit: 
08.00 u Ochtendviering 
08.30 u Ontbijt 
10.00 u Viering van de eucharistie m.m.v. de 
kloostercantorij (zondag) 
12.10 u Middagviering (weekdagen) 
12.30 u Warme middagmaaltijd 
17.30 u Avondbrood 
18.30 u Avondviering 
Wij, als gast, zijn van harte uitgenodigd deel te 
nemen aan de dagelijkse vieringen in de kloosterkapel.  
Verder zal het programma deels ingevuld worden m.b.v. de Dominicanen en 
deels door onszelf, u krijgt daar t.z.t. meer informatie over. 
 

Kloosterweekend. Aanmelden vóór 4 november 2019 
Datum: vrijdag 20 – zondag 22 maart 2020 
Locatie: Huissen  
Contact: Jeannette Voskamp tel. 0297-530619 
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Praktische informatie: 
Er zijn 12 eenpersoons- of 6 tweepersoonsslaapkamers beschikbaar. De slaap-
kamers zijn eenvoudig maar ruim en comfortabel. Toilet en douches in het 
kloostergebouw bevinden zich op de gang. De maaltijden worden in buffetvorm 
geserveerd en zijn vegetarisch en grotendeels biologisch en fairtrade. Er kan 
rekening gehouden worden met allergenen en diëten (op medische gronden), 
geeft u dit indien nodig aan bij het aanmelden. De kosten voor het weekend zijn 
€220,-- per persoon. Dit bedrag is inclusief biologische koffie en thee, 2 drankjes 
per persoon (fris/alcoholisch), kannen water, maaltijden en overnachtingen. 
Mochten de kosten een probleem zijn, voelt u zich dan niet bezwaard contact op 
te nemen met Jeannette Voskamp of Liesbeth Geudeke. Zij zullen samen met u 
een passende oplossing zoeken.  
Ivm beperkt aantal plaatsen en de optie die we hebben, is het noodzakelijk van 
te voren aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 4 november 2019. 
Via email: bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 
Telefonisch of zondags na de dienst: Jeannette Voskamp, 0297-530619 
 

Wie houdt er niet van zingen? Met onze gezamenlijke zangavond vieren we onze 
verschillen en overeenkomsten in onze geloofsbeleving. De Raad van Kerken 
Uithoorn - de Kwakel organiseert ook dit jaar de zangavond. Het concept is, dat 
ieder daar zijn of haar inbreng kan hebben, zodat er liederen gezongen worden 
die in de vieringen in de verschillende kerken vaak aan bod komen.  

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 2 april 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

 Oecumenische Zangavond  
Datum: donderdag 26 maart 2020 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn 
 

mailto:bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl
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De Matthäus Passion, het lijdensverhaal zoals dat door Matteüs is opgetekend 
en door Johann Sebastian Bach op muziek is gezet. Iedereen kan tussen 12.00 en 
14.45 uur 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 uur de viering van de 
Kruisweg meemaken) 

Kerkcafé: ‘Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs?’ 
Datum: vrijdag 3 april 2020 
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Spreker: prof.dr. Gert Ossenkoppele 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 6 april 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 oktober 2019 
 

Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD op Goede Vrijdag 
in De Burght. 
Datum: vrijdag 10 april 2020 
Tijd: 12.00 -14.45 uur 
Locatie: De Burght, Emmaüsparochie  
 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 14 april 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 2019 
 

http://www.kerkcafeuithoorn.nl/
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Mensen hèbben niet alleen een lichaam, een mens ìs ook zijn lichaam. Lichaam 
en geest zijn, voor het leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in 
directe wisselwerking. 
We kennen de invloed van de geest op het lichaam, in vele varianten, maar 
omgekeerd beïnvloedt het lichaam ook de geest. Sprekende voorbeelden zijn 
rituele dansen, de beweging van mensen bij de Klaagmuur, het in slaap wiegen 
van een baby, of het lopen van een geleid pad. 
Een labyrint is zo´n geleid pad. Wanneer je besluit eraan te beginnen, hoef je 
verder geen keuzes te maken en je komt, als je maar doorloopt, altijd bij het 
centrum. 

Een labyrint kun je op vele wijzen lopen: alleen of met een 
groep, feestelijk, gedenkend, als ritueel, om jezelf ‘uit de 
knoop’ te lopen. 
Op donderdag 16 april gaan we het labyrint tekenen, op 
papier of maken op een kleitablet. We voelen dan wat het 
met ons doet. Het laat zich makkelijk tekenen, dankzij de 
regelmatige structuur. We hebben er geen passer of 

liniaal voor nodig, het kan zo uit de hand. Op 
zaterdag 18 april gaan we naar de Bijbelse tuin 
in Hoofddorp om daar daadwerkelijk het 
labyrint te lopen. Vanaf de oudheid staat het 
labyrint, met zijn combinatie van cirkels en 
spiralen, symbool voor een levensreis. Het 
labyrint in de Bijbelse tuin is een kopie van het 
model uit de beroemde kathedraal van 
Chartres. We verzamelen bij De Schutse en 
vertrekken vandaar gezamenlijk naar Hoofddorp. In verband met vervoer is 
opgave vooraf gewenst tijdens de eerste avond.  

Labyrint: voelen, maken en lopen 
Datum: donderdag 16 april 2020, tijd: 20.00 uur 
en zaterdag 18 april 2020, tijd: Volgens afspraak 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Leiding: Loes Willems en Liesbeth Geudeke  
 

https://www.ximension.nl/wp-content/uploads/2012/11/laby-pad.png
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Maaltijd verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn. 
Datum: donderdag 16 april 2020 
Tijd: 12.30 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Contact: Foke van Baren tel. 0297-562886 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 januari 2020 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 20 april 2020 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 0297-564110 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: donderdag 23 april en 7 mei 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 26 september 2019 
 

Gebedskring PGU 
Datum: maandag 11 mei 2020 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Buitenhof 90 tel. 0297-524508 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 september 2019 

 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 12 mei 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 2019 
 

Charismatische gebedsgroep  
Datum: maandag 1 juni 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 oktober 2019 
 



30 

De Kerkennacht is een landelijk en Europees evenement rondom de langste dag 
van het jaar. Kerken en christelijke 
gemeenschappen zijn op 19 juni open voor 
iedereen die iets wil zien en meemaken van 
wat de verschillende kerken in Uithoorn te 
bieden hebben. Het zijn de betekenisvolle 
gebouwen die identiteit geven aan de 
omgeving en een boeiende geschiedenis 
borgen. De verschillende activiteiten op 19 

juni maken het bezoeken van de 
kerken meer dan de moeite waard. 
Uiteraard zijn de kerken de volgende 
zondagochtend óók gewoon open en 
bezig met hun core-business: de 
kerkdienst. Ook dan is iedereen 
natuurlijk welkom! 

Maaltijd verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn. 
Datum: donderdag 18 juni 2020 
Tijd: 12.30 uur 
Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn  
Contact: Foke van Baren tel. 0297-562886 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 16 januari 2020 
 

Kerkennacht 

Datum: vrijdag 19 juni 2020 

 
Nadere informatie t.z.t. via lokale media en kerkelijke websites 

Samen zingen  
Datum: dinsdag 9 juni 2020 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 september 2019 
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De preek van de leek in Uithoorn 
Het begon in 2015 als een initiatief van enkele leden van de Protestantse 
Gemeente van Uithoorn, de Preek van de Leek, en is nu een telkens in het 
voorjaar terugkomende gebeurtenis. Niet een dominee, maar een leek verzorgt 
een kerkdienst. Zij of hij hoeft ook geen gelovige of kerkganger te zijn. De 
liturgie, zeg maar het programma, dus de liederen, gebeden en collectes zijn 
allemaal de zorg en de keuze van de leek. Wel is het zaak dat zij of hij een zekere 
bekendheid geniet in onze regio en een inspirerend (levens)verhaal heeft dat die 
leek kan verbinden met een verhaal of andere tekst uit de Bijbel. Zo ontstaat 
iedere keer weer een sterk door de persoonlijkheid van de leek gekleurde 
bijeenkomst. Telkens anders en daardoor heel spannend. Op zondagmiddag 19 
januari, 9 februari en 8 maart 2020, om 16.00 uur zullen opnieuw drie Bekende 
Plaatsgenoten de kansel opgaan in De Schutse. Na afloop is er gelegenheid om 
na te praten bij een hapje en een drankje.   
 
KerkCafé Uithoorn 
Het Kerkcafé biedt Uithoorn een podium waar gesproken en gediscussieerd kan 
worden over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, 
economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. 
Deskundigen informeren u en lokken het debat uit, laagdrempelig en in een 
gezellige omgeving. Er is volop gelegenheid om uw vragen te bespreken met 
inleider en bezoekers. De thema’s trekken bezoekers van binnen en buiten de 
kerken, die in gesprek en discussie een mening willen vormen en hun blik willen 
verruimen.  
De bijeenkomsten zijn in De Schutse, De Mérodelaan 1. Aanvang 20.00 uur. 
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop kunt u bij een hapje en een 
drankje napraten. De toegang is vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Op www.kerkcafeuithoorn.nl kunt u zien welke thema’s er al zijn 
behandeld. Daar vindt u ook uitgebreidere informatie over de inhoud van de 
komende vijf vrijdagavonden: 

4 oktober Made in China. 
15 november De kunst van het Bierbrouwen. 
10 januari Omgaan met dementie. 
28 februari Sleutelen aan ons DNA?! 
3 april  Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs? 
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Kringen 
Meedoen aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je eigen 
geloof en dat van anderen. In onze gemeente zijn momenteel een viertal kringen 
van zo’n 6 tot 10 mensen actief, die met elkaar in gesprek gaan over geloof en 
zingeving. Op zo’n kringbijeenkomst kan van alles aan de orde komen: zaken die 
met de bijbel en het geloof samenhangen, actuele of andere thema’s die ons 
bezighouden. Meestal is er een gesprek aan de hand van een inleiding door een 
van de leden of van een hoofdstuk van een boek of van een film die gezamenlijk 
wordt bekijken. De kring is meestal verrijkend en daarnaast gezellig. 
De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de 
deelnemers thuis of in De Schutse. Er zijn plannen voor nieuwe kringen. Wilt u 
aan een kring meedoen, neemt u dan contact op met Tymen van der Ploeg (tel. 
0297-561517, email: t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl 

 

Seniorenmiddagen  
Van oktober 2019 tot en met april 2020 is er elke tweede donderdag van de 
maand van 14.00 uur tot 16.00 uur een seniorenmiddag.  
 
Zaterdag 14 september: Busreis  
Donderdag 10 oktober:   Nel Tip – ‘Hoeden en tassen uit eigen atelier’ 
Donderdag 14 november:  Marika van Vliet – bloemschikken. 
Stamppottenreis op een zaterdag in november. 
Donderdag 12 december:  Florisca van Willegen – kerstviering met lunch. 
Donderdag 9 januari:  Ans Cremer – ‘Als Pasen en Pinksteren op een 

dag vallen’ 
Donderdag 13 februari:      Caro Houtkoop – ‘Betekenis van volle rollen’ 
Donderdag 12 maart:         Sonja Bruning – ‘Muziek en Kunst’ 
Donderdag 9 april:              Verzamelingen/spelletjesmiddag 
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september 2019
  Meelezen op maandag zie kerkblad S
  Meditatiegroep elke donderdag B
  Koffiedrinken elke donderdag S
  Seniorenmiddagen *
10 Samen zingen S
15 Woorden vangen in beelden 1 S
16 Gebedskring PGU *
21 Vredesvesper B
26 Woorden vangen in beelden 2 S
26 Bijbelleesgroep B

oktober 2019 
 4 Kerkcafé: Made in China S
 7  Charismatische gebedsgroep B
 8  Samen zingen S
10 Grote theologen 1 S
10 Bijbelleesgroep B
14 Gebedsgroep PGU *
15 Borgman: Geloof in de publieke ruimte  S
24 Grote theologen 2 S
24 Bijbelleesgroep B

november 2019 
 2 Voor wie steek jij een kaarsje op? S
 5 Lego® Serious Play® S
 7 Bijbelleesgroep B
11 Gebedskring PGU *
12 Samen Zingen S
15 Kerkcafé: De kunst van het bierbrouwen S
19 Film: Doof Kind S
21 Bijbelleesgroep B
28 God in de supermarkt 19.45 uur S

december 2019 
 2 Charismatische gebedsgroep B
 5 Bijbelleesgroep B
 9 Gebedsgroep PGU *
10 Samen zingen S
12 John D. Caputo ...postmoderne pelgrim S
19 Bijbelleesgroep B

januari 2020 
 9 Bijbelleesgroep B
10 Kerkcafé: Omgaan met dementie S
13 Gebedskring PGU *
14 Komt een transgender bij de kerk… S
14 Samen Zingen S
16 Maaltijd Praktijkschool S
19 Preek van de Leek S
22 Oikos, David Renkema S
23 Bijbelleesgroep B
28 Wat is het goede leven? S

februari 2020 
 3 Charismatische gebedsgroep B
 6 Onopgeefbaar verbonden S
 6  Bijbelleesgroep B
 9 Preek van de Leek S
10 Gebedskring PGU *
11 Samen zingen S
13 Film: Homecoming 1945 S
20 Bijbelleesgroep B
26 Sobere Maaltijd 1 B
28 Kerkcafé: Sleutelen aan ons DNA? S

maart 2020 
 3 Exodus – boek van uittocht, woestijn,… S
 5 Bijbelleesgroep B
 8 Preek van de Leek S
 9 Gebedsgroep PGU *
10  Samen zingen S
11  Sobere maaltijd 2 S
17 Hoe welkom waren terugkerende Duitse 

Joden na mei 1945 S
19 Bijbelleesgroep B
19 Maaltijd Praktijkschool S
20 Kloosterweekend aanmelden nov

26 Oecumenische Zangavond S

april 2020 
 2 Bijbelleesgroep B
 3 Kerkcafé: Kanker overwinnen,  

tot (w)elke prijs? S
 6 Charismatische gebedsgroep B
10 Matthäus en kruisweg B
14 Samen zingen S
16 Maaltijd Praktijkschool S
16 Labyrint: voelen, maken en lopen S
18 Labyrint lopen S
20 Gebedsgroep PGU *
23 Bijbelleesgroep B

 mei 2020 
 7 Bijbelleesgroep 
11 Gebedsgroep PGU B
12 Samen Zingen *

juni 2020 
 1 Charismatische gebedsgroep 
 9 Samen Zingen B
18 Maaltijd Praktijkschool S
19 Kerkennacht S

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