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Beste lezers,     achtste jaargang, september 2021 

Voor u ligt het nieuwe programmaboekje van Bezinning en verdieping 2021-2022. 

Helaas is door de corona-beperkingen een belangrijk deel van de geplande bijeenkomsten 
van het vorige seizoen niet doorgegaan. Deze hebben wij zoveel mogelijk naar dit nieuwe 
seizoen verplaatst in de hoop dat de bijeenkomsten dan wel fysiek mogelijk zijn. De 
vooruitzichten lijken op het moment van schrijven redelijk gunstig, maar zekerheid is er 
nog niet.  

In dit boekje krijgt u een overzicht van de activiteiten, dat wil zeggen dat de activiteiten in 
chronologische volgorde in het boekje worden geïntroduceerd en dat op de achterste 
pagina een totaaloverzicht staat. U kunt alvast voor uzelf noteren  naar welke activiteiten 
u wilt gaan.  

Er is een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten waardoor zoekers met allerlei vragen 
over geloof verder kunnen. Op deze avonden wordt op zaken ingegaan die op de 
zondagmorgen niet of maar beperkt aan de orde kunnen komen. Zo wordt bijvoorbeeld 
nader ingegaan op de historische Jezus en op Paulus, maar ook op het komende 
‘Johannesjaar’ en op de visie van kerkvader Augustinus op Kerst en Driekoningen. Op een 
avond in de lijdenstijd wordt dieper ingegaan op ‘het lijden’. Dit onderwerp heeft ook met 
geloofsbeleving te maken; hetzelfde geldt voor de avond over wat het avondmaal met je 
doet. Een andere keer wordt nader ingegaan op het zogenaamde contextueel Bijbellezen. 
Door een vergelijking tussen het oude testament en de koran  over schepping en zondeval 
wordt kennis gemaakt met de Islam. Ook brengen de ervaringen van Syrische 
vluchtelingen en hun geloof ons buiten onze vaste patronen. Daarnaast wordt er eens in 
de twee weken ’s ochtends een Bijbelstudie gehouden in De Burght. 
Ook zijn er meer maatschappelijk-historische onderwerpen, zoals de houding van de kerk 
tegenover de Joden in de tweede wereldoorlog, en hoe terugkerende Joden na de oorlog 
werden ontvangen. Er zijn  onderwerpen  die de maatschappelijke inbreng van Christenen 
betreffen, zoals het werk van Tot Heil des Volks onder prostituees in Amsterdam en dat 
van de Dorothy gemeenschap die zich inzetten voor ongedocumenteerde migranten. De 
groene kerk - met het streven naar duurzaamheid - staat ook nadrukkelijk op de agenda, 
alsook  het intrigerende thema ‘De economie van de vreugde’. 
Een avond is aan muziek gewijd: de Hohe Messe van Bach die door Amicitia wordt 
uitgevoerd in het voorjaar, wordt ingeleid door de dirigent. 
Wanneer u met uw eigen creativiteit iets wilt doen kunt u, naast bibliodrama, meedoen 
met het maken van o.a. een kerstster 
 
De bijeenkomsten zijn  bestemd voor iedereen, protestanten, katholieken, joden, 
islamieten en andere gelovigen en ongelovigen. Graag bieden wij u bezinning, verdieping 
en ontmoeting en hopen u bij een of meer van de avonden te ontmoeten. 

Op de website https://www.pkn-uithoorn.nl , in Op Weg en in de zondagsbrief  vindt u de 
avonden die in dit boekje staan ook vermeld. Daar zal ook te vinden zijn of u zich, 
afhankelijk van de maatregelen rond corona, vooraf zult moeten aanmelden omdat de 
groepsgrootte weer beperkt wordt door maatregelen van de overheid. Aanmelden kan 
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dan via de website of telefonisch via Jeannette Voskamp 0297-530619 of 06-12135317 of 
email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 

NB 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 contact op met 
iemand van de commissie. U vindt de telefoonnummers op de binnenzijde van de omslag. 

Tonny Jansen-Beumer, namens de Emmaüsparochie 
Tymen van der Ploeg, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de Protestantse 
Gemeente Uithoorn 

 

 

 

 

Steek je licht op, om je hersenen te voeden ,opdat je leven gaat stralen 
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Ook dit seizoen is er weer de gelegenheid ‘mee te 
lezen’: praten over de teksten voor de kerkdienst 
van de komende zondag, samen met anderen en de 
dienstdoende voorganger. Zinvol op meerdere 
manieren: je praat over de tekst en daarbij gaat het 
natuurlijk ook over je eigen geloof en leven; als 
kerkganger word je actiever betrokken bij het 
bijbelgedeelte; en de voorganger kan worden 
geïnspireerd en uitgedaagd door de gedachten van 
meelezende gemeenteleden. 
In het afgelopen seizoen heeft ‘Meelezen’ vooral op afstand plaatsgevonden, online. 
Hoewel we die mogelijkheid achter de hand houden in geval van noodzaak, hopen we 
toch dat er weer echte bijeenkomsten gehouden kunnen worden.   
Inleider is steeds een van de eigen predikanten. Meedoen is vrijblijvend, er is geen 
verplichting om altijd te komen en opgave vooraf is niet nodig. Wees welkom! 
 

Een jaar lang konden we niet samen koffiedrinken in De 
Schutse, niet op zondag en niet op donderdag. Maar komend 
seizoen mag het weer! We laten de 'digikoffie' achter ons en 
gaan elkaar weer ontmoeten, al blijven we voorzichtig. 
De Schutse is open voor ieder die zin heeft in een 'bakkie' en 
een praatje. 
Je kunt ook een kaarsje branden bij de Aandachtswand, of even 
rustig in de kerk zitten, als je daar behoefte aan hebt.  
Wees welkom op de donderdagochtend! 

 
  

Meelezen, meestal op maandag 
Datum: meestal op maandag (voor de precieze data en de te lezen teksten zie 
kerkblad Op Weg, zondagsbrief of website) 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse of online, zie kerkelijke berichtgeving 
Gespreksleider: plaatselijke predikant 
 

Koffieschenkerij 
Datum: elke donderdag  
Tijd: 10.00 - 11.30 uur 
Locatie: De Schutse 
 



4 
 

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke woongemeenschap waar zo’n 
veertienongedocumenteerde migranten 
tijdelijk worden opgevangen. Zij hebben vaak al 
een tijd van logeeradres naar logeeradres 
gereisd of hebben op straat geleefd. De 
kernbewoners van het Noëlhuis proberen voor 
hen een veilige, warme woonomgeving te 
bieden. Een plek om even op adem te komen 
en te ervaren dat je niet alleen een nummer 
bent, maar ook een mens. Zo hebben mensen 
de rust om weer aan hun toekomst te werken 
en bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen 

voor een (nieuwe) procedure, te wachten op papieren uit het land van herkomst, of te 
werken aan terugkeer. Het Noëlhuis weet zich geïnspireerd door de diepgelovige Dorothy 
Day, die ‘huizen van gastvrijheid’ combineerde met activisme voor een rechtvaardige 
wereld. Ook in het Noëlhuis zijn gebed en activisme belangrijke onderdelen van de 
gemeenschap. 
Een aantal jongere betrokkenen van het Noëlhuis is sinds augustus 2020 een nieuwe 
woongemeenschap gestart in Amstelveen, net tegen Uithoorn aan: de Dorothyge-
meenschap. Zij werken samen met het sociale boerderij-project van de Protestante 
Diaconie Amsterdam, wat op het kavel er tegen over ligt.  
Over hun werk, hun leven en hun inspiratie komen de leden van de nieuwe Dorothy- 
gemeenschap graag. 

Om deze plek (nu nog een tijdelijke woonunit op het erf) uit te laten groeien tot een 
mooie, gastvrije plek is er nog veel kluswerk nodig! Vrijwilligers zijn dus altijd welkom! 
Iedereen die tijd en energie heeft wordt van harte uitgenodigd om te komen helpen op de 
klusdag op zaterdag 18 september 2021. We hopen dat er ten tijde van de klusdag 
kindercoaching plaatsvindt op het erf, dat er een moestuin is, er een mooi 
vrijwilligersproject loopt (tweedehands fietsen werkplaats?) en voorbijgangers & 
buurtbewoners zich altijd welkom voelen om een kop koffie te komen drinken! 

Het Noëlhuis en de Dorothygemeenschap op de Middenweg Uithoorn 
Datum: 15 september 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: bewoners van de Dorothygemeenschap 
 

Handen uit de mouwen voor de Dorothygemeenschap op de Middenweg 
Uithoorn 
Datum: 18 september 2021 
Tijd: in overleg 
Locatie: Middenweg, Uithoorn / Amstelveen  
 
 



5 
 

Graag horen we vooraf wie mee willen helpen op 
deze klusdag, zodat we kunnen doorgeven op 
hoeveel personen gerekend kan worden. En als u 
maar een gedeelte van de dag kunt, dan is dat 
uiteraard ook prima. 
Opgave kan tot maandagavond 13 september 2021 
via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 
 
 

Op 8 november vorig jaar kwam de Protestantse Kerk in Nederland met een ‘Verklaring 
over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’, gericht tot de 
Joodse gemeenschap. Aanleiding was de herdenking van de Kristallnacht, waarmee in 
1938 het wegvoeren en vermoorden van miljoenen Joden begon. De PKN beleed onder 
meer ‘dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van 
antisemitisme en haat kon groeien.’ En ook, dat het ‘de kerkelijke instanties veelal aan 
moed [had] ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’ 

De verklaring riep veel op: bijval en 
dankbaarheid maar ook sterk afwijzende 
reacties: is dit niet te algemeen, wordt er 
niet te veel over een kam geschoren en 
wordt de bijdrage van het verzet, ook 
vanuit de kerken, wel voldoende 
benoemd? Alle reden voor een 

gespreksavond. Die gaat er niet alleen over, of de verklaring terecht en voldoende 
evenwichtig is, maar vooral over de achtergronden. Het is duidelijk dat bepaalde vormen 
van christelijke theologie antijudaïsme en in het vervolg daarvan ook antisemitisme in de 
hand hebben gewerkt. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? Het gaat dus niet alleen 
om het verleden, maar ook om de toekomst: hoe je antisemitisme zou kunnen 
voorkomen.  
Inleider deze avond is dr. Leon Mock, docent Judaïca aan de Universiteit Tilburg en 
betrokken bij de dialoogorganisaties Pardes en het OJEC. 

  

Jodenvervolging, antisemitisme en de kerk – waar staan we na 75 jaar? 
Datum: 23 september 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: dr. Leon Mock 
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De Bijbel is geen geschiedenisboek, maar een boek van verkondiging. Dat onderscheid is in 
de geschiedenis van de kerk heel lang niet gemaakt. Geschiedenis en verkondiging vielen 
samen. Dat werd pas anders in de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting, waarin naar de 
woorden van de Duitse filosoof Kant ‘de mens zijn door hem zelf veroorzaakte 
onmondigheid aflegde’. De nieuwverworven mondigheid hield geen halt voor de Bijbel. 
Men ging zich afvragen in hoeverre de Bijbel historisch betrouwbaar was. Gezien de 
centrale positie van Jezus in het christelijk geloof richtte zich het onderzoek met name op 
de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën. Geven de Evangeliën een betrouwbaar 
beeld van Jezus zoals hij werkelijk is geweest of is ‘de echte Jezus’ ondergegaan in de 
verhalen van de evangelisten over zijn leven? En in het licht van de voortschrijdende 
natuurwetenschappelijke kennis werden ook de verhalen over de wonderen van Jezus als 
een probleem gezien. Nog een andere vraag: als je ervan uitgaat dat de vier evangelisten 
hun eigen visie op Jezus geven, is het dan mogelijk om achter de Evangeliën de mens te 
vinden, met wie het christendom begon? 
Sinds de Verlichting is het onderzoek naar de historische Jezus niet meer weg te denken 
uit de nieuwtestamentische wetenschap. Het is de bedoeling daarover iets te vertellen. 

Al ruim 20 jaar is de Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie actief als werkgroep. Ieder 
parochieel werkjaar zijn er zo’n vijftien bijeenkomsten gepland, waar een groepje van plm. 
acht parochianen zich buigt over de Bijbelteksten die in het daaropvolgende weekend 
tijdens de viering worden gelezen. Doordat de lezingen een driejarige cyclus kennen van 
A-jaar (uit het Mattheüs-Evangelie), het B-jaar (uit het Marcus-Evangelie) en het C-jaar 
(uit het Lucas-Evangelie), is er steeds een grote verscheidenheid aan teksten gedurende 
de drie opeenvolgende seizoenen. 2021 is een B - jaar, dus tot advent worden teksten uit 
Marcus gekozen, daarna uit Lucas. 
Bovendien worden er in de loop van elk kalenderjaar, van tijd tot tijd, m.n. in de Paastijd, 
teksten gekozen uit het Johannus Evangelie. Voor de eerste lezingen wordt gekozen uit 
het Oude Testament en voor de tweede lezing lezen we regelmatig uit de verhalen van 
Paulus  tijdens zijn missietochten. Kortweg: veel afwisseling. 
De gesprekken worden voorbereid en geleid door Peter Huijmans en Jan Kleene. Zij doen 
dat met grote inzet en vakmanschap. De deelnemers krijgen altijd de teksten voor een 
volgende bijeenkomst ter voorbereiding mee naar huis. Meelezen, meedenken en 

Wie was Jezus? 
Datum: 28 september 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: ds. Rinze Marten Witteveen 
 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Datum: 30 september 2021 
Tijd: 10.15 - 11.15 uur 
Locatie: De Burght  
Gespreksleider: Peter Huymans en Jan Kleene 
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meedoen is een boeiende en leerzame bezigheid. Van harte aanbevolen. 
De data voor de bijeenkomsten zijn vermeld in deze brochure en staan iedere week in de 
parochiële weekagenda. Iedereen is altijd van harte welkom. 

De brieven van Paulus – ze hebben op veel manieren een status 
aparte te midden van de andere Bijbelboeken. Marcion van Sinope 
(85 – 160) bijvoorbeeld, liet alleen tien brieven van de stichter van  het christendom toe 
tot zijn canon, naast de vier evangelies, maar geen enkel boek uit de Tenach (het O.T.) 
dus. Naast of tegenover deze waardering vinden we Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), die 
geen goed woord voor Paulus over heeft: “Paulus verlegde eenvoudig het zwaartepunt 
van heel dit bestaan, – naar de leugen van de ‘verrezen’ Jezus. In wezen kon hij het leven 
van de Verlosser helemaal niet gebruiken, – wat hij nodig had was de dood aan het kruis 
en nog wat anders …”  [nl. de opstanding].             
Natuurlijk zijn er theologen geweest die zich eveneens intensief met de eigensoortigheid 
van de brieven hebben beziggehouden. Denk daarbij aan Karl Barth en vooral aan Dietrich 
Bonhoeffer. 
De brieven van Paulus mogen zich echter ook “in een niet aflatende belangstelling van 
filosofen verheugen”. Er heeft zich, al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw, een 
belangrijke, internationale discussie ontwikkeld, waarbij filosofen betrokken zijn als Jacob 
Taubes (1923 – 1987, Oostenrijk, Duitsland), Alain Badiou (1937, Marokko, Frankrijk, 
Zwitserland) en Giorgio Agamben (1942, Italië) en anderen. Het is de Nederlander Gert-
Jan van der Heiden geweest die de verschillende posities in dit debat minutieus en in hun 
onderlinge vervlechting in kaart heeft gebracht. In zijn boek Het uitschot en de geest: 
Paulus onder filosofen. vergelijkt hij de posities van de denkers die hij bevraagt op hun 
lectuur van Paulus op drie punten: 1. Het nieuwe begin dat Paulus aankondigt en dat een 
transformatie van de werkelijkheid betekent; 2. de heel eigen levens-, denk- en zijnswijze 
die Paulus zijn gemeenteleden voorhoudt: non-conformistisch, in trouw en volharding; 3. 
de rol van het beginsel van de geest, (Grieks: pneuma). 
Prof. dr. G.J. van der Heiden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, is graag bereid gevonden een inleiding op zijn boek voor ons te verzorgen.  

Moderne filosofen lezen de brieven van Paulus 
Datum: 7 oktober 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Prof. dr. G.J. van der Heiden         
 

Bijbelleesgroep 
Datum: 7 oktober 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
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Mogen we al zingen in september? 
Is corona dan weg? Zeker weten 
doen we het niet. 
Vorig jaar zijn we een paar keer bij 
elkaar gekomen zonder zingen: we 
luisterden muziek en wisselden uit. 
Het waren mooie bijeenkomsten, al 
misten we het zingen.  
We maken dus gewoon plannen 
voor het nieuwe seizoen!  
De tweede dinsdag van oktober zal 
de eerste bijeenkomst zijn: hopelijk met, en anders zonder zingen, maar wel met muziek. 
We willen elkaar graag zien, maar bewaken ook de veiligheid. 
Als je niet eerder geweest bent: wees welkom, het is fijn om ons bezig te houden met 
liederen, liedculturen, muziek, ervaringen. 
We houden je op de hoogte via Op Weg, zondagsbrief en mail of telefoon! 

In het meestal in onze kerk gebruikte leesrooster wordt de ruggengraat gevormd door 
evangelielezingen uit Matteüs, Marcus en Lucas, in een driejaarlijks ritme. Uit het vierde 
evangelie, dat van Johannes, lezen we tussendoor, en vooral de ‘highlight’ eruit, op 
belangrijke momenten in het kerkelijk jaar: ‘Het woord is mens geworden’ (1:1-14) op 
Kerstochtend, het opstandingsverhaal (20:1-18) op Paasochtend. Johannes heeft geen 
eigen jaar. 
Het komend seizoen gaan we dat gemis helemaal inhalen: in ongeveer een jaar tijd lezen 
we het hele evangelie naar Johannes. Dat vraagt wel iets van de kerkganger en 
voorganger! Johannes heeft namelijk een heel eigen manier van spreken over Jezus, God, 
mens en wereld; een heel eigen terminologie, met woorden als vlees en geest, woord, 
licht, liefde en zo meer; en eigen verhalen en beelden, zoals de ‘Ik ben…’- woorden van 
Jezus (brood des levens, ware wijnstok). Bovendien kom je in zijn evangelie een paar 
lastige punten tegen, zoals de doorlopende en vaak kribbige uiteenzettingen met ‘de 
Joden’. 

Samen zingen 
Datum: 12 oktober 2021 
Tijd: 10.00 - 11.45 uur 
Locatie: De Schutse  
Leiding: Henriëtte Wezelman,  piano: Harry Lichtendahl 
 

Johannes lezen  
Datum: 12 oktober 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: ds. Joep Dubbink 
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In een leerhuisavond wil ik over dit evangelie wat informatie geven en in gesprek gaan 
met geïnteresseerden: wat doen deze teksten met u? Zijn ze moeilijk en ontoegankelijk, of 
roepen ze juist een ander inzicht in ons geloof naar voren, waar we iets mee kunnen? Een 
avond voor iedereen die meer van Johannes wil weten en meer aan de diensten wil 
beleven. 

Tot Heil des Volks (THDV) is een christelijke maatschappelijke 
organisatie die omziet naar de meest kwetsbaren in de 
maatschappij: prostituees, verslaafden, dak- en thuislozen en 
kinderen in armoede. Het dienstencentrum van deze landelijke 
organisatie is in Amsterdam, waar zij in 1855 door dominee Jan de 
Liefde werd opgericht om onderwijs te geven aan arme kinderen 
in de Jordaan. De tweehonderdvijftig vrijwilligers en tachtig 
werknemers laten zich inspireren door de missie van de 
organisatie: Zie Jezus, leef vrij. Zie voor meer informatie   
www.thdv.nl 
Tijdens de presentatie krijgen kwetsbare groepen stem door 
verhalen uit de dagelijkse praktijk. 

Op zaterdag 23 oktober 2021 is er de mogelijkheid het werk met eigen ogen te gaan zien 
door middel van een rondleiding door Amsterdam, ontwikkeld door THDV en zo mogelijk 
onder leiding van een gids van THDV. Reserveer deze data alvast in je agenda.  
Nadere informatie over tijd en plaats van vertrek volgen ruim voor 23 oktober. 

  

Tot Heil des Volks 
Datum: 20 oktober 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Medewerkers van Tot Heil des Volks 
 

Excursie Tot heil des Volks,  Amsterdam 
Datum: 23 oktober 2021 
Tijd: nader af te spreken 
Locatie: nader af te speken 
Contactpersoon: Tymen van der Ploeg (t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl) 

Bijbelleesgroep 
Datum: 21 oktober 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
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Is er na radicalisering een weg terug? Dat onderzoeken de gebroeders Dardennes in het 
dwingende relaas Le jeune Ahmed. 
Twee maanden geleden maakte de 13-jarige Ahmed gemakkelijk lol en speelde hij graag 
videogames. Nu lijkt hij een volkomen andere jongen. Eentje die walgt van ongelovigen en 

uit zijn huiswerkklas wegrent om tijdig in de 
moskee te zijn. Geen glimlach die Ahmeds 
vroomheid doorbreekt. Abrupt vallen we dit 
dichtgesnoerde leven binnen, in Le jeune 
Ahmed. De camera wijkt nooit van Ahmeds 
zijde en absorbeert meteen diens 
rusteloosheid. Op die manier brengen de 
regisseurs Luc en Jean-Pierre Dardenne deze 
opmerkelijke speelfilm ook iets over van de 
schok die nog nadreunt in de directe 
omgeving van Ahmed (Idir Ben Addi), en dan 

vooral bij zijn moeder (Claire Bodson) en lerares Inès (Myriem Akheddiou). Wat is er met 
de jongen gebeurd? Hoe kwam hij onder de invloed van imam Youssouf (Othmane 
Moumen)? Terwijl Le jeune Ahmed enkele antwoorden suggereert, gaat het de Dardennes 
eigenlijk om iets anders. Eerder dan te onderzoeken waarom Ahmed radicaliseerde, 
vragen ze zich af of er een weg terug is.  
Dat geeft Le jeune Ahmed, gesitueerd in een ogenschijnlijk gematigde 
moslimgemeenschap, de allure van een uitgebeende thriller. Gespannen kijkt de film toe 
terwijl Ahmed een mes in zijn sok verstopt en aanbelt bij Inès, die dood moet omdat ze 
Koranteksten tot kinderliedjes bewerkt. Een noodlottige actie die Ahmed in de 
jeugddetentie doet belanden, zonder spoor van berouw. Niet de vraag waarom Ahmed 
geradicaliseerd is, maar of hij na de radicalisering nog te redden is stellen de regisseurs 
centraal in hun film. 

Film: Le jeune Ahmed ★★★★☆ 
Datum: 3 november 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
 
 

Bijbelleesgroep 
Datum: 4 november 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Kerkcafé: Bangmakerij als verdienmodel  
Datum: 5 november 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Marc Schuilenburg PhD 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
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Landelijk zijn er in de periode van eind oktober tot begin november initiatieven om op of 
rond 2 november, Allerzielen, overleden dierbaren te herdenken. Zo zal waarschijnlijk op tv 
het programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’ te zien zijn, waarin stil gestaan wordt bij 
wie zij waren en wat zij hebben betekend.  
Als kerkelijke gemeente willen we hier graag bij aansluiten en iedereen, jong en oud, 
gelovig en ongelovig,  van harte uitnodigen om dierbaren te herinneren op zaterdag 6 
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 en natuurlijk kunt u zelf een kaarsje opsteken, kortom: stilstaan 
bij het leven van uw overleden dierbare(n), bij uw eigen leven en dat van mensen om u 
heen. U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt.  

Thema’s rondom duurzaamheid, de toekomst van onze aarde, de klimaatcrisis en alles wat 
daarmee te maken heeft worden steeds belangrijker. Of liever, belangrijk waren ze altijd al, 
maar we realiseren ons dat steeds meer. Ook in de kerk gaat het 
geregeld over milieu en klimaat, maar hoe onlosmakelijk geloof 
en verantwoordelijkheid voor deze aarde met elkaar verbonden 
zijn is niet zonder meer voor iedereen duidelijk. In twee 
avonden willen we elkaar nog eens op dat spoor zetten, niet om 
het thema daarna weer op te bergen maar juist als de start voor 
een blijvend bewuste omgang met duurzaamheid.  
De eerste avond zal cirkelen rond het boek Groene theologie 
van Trees van Montfoort, momenteel in Nederland het boek 
over dit thema. Een uitvoerige studie over de ontwikkeling van 
mens- en wereldbeeld en het theologiseren over natuur, 

Voor wie steek jij een kaarsje op 
Datum: 6 november 2021 
Tijd: 16.00 - 18.00 uur 
Locatie: De Schutse  
 

Samen zingen 
Datum: 9 november 2021  Tijd: 10.00 - 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 

Groene kerk: twee avonden over groene theologie en duurzaamheid  
Datum: 9 november 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: ds. Joep Dubbing 
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schepping en duurzaamheid. Daarbij worden pijnlijke punten niet verzwegen: sommige 
vormen van christelijke theologie hebben God en natuur zozeer onderscheiden, dat er 
geen theologische rem meer was op de uitbuiting van de aarde en de planten- en 
dierenwereld: ‘die is ons toch immers gegeven om over te heersen?!’ Maar de zoektocht 
gaat er natuurlijk om, hoe het beter zou kunnen en hoe een ‘eco-theologie’ eruit zou 
kunnen zien, wat dat betekent voor God-, mens- en wereldbeeld.  

De tweede avond is zeker zo belangrijk. Dan vragen we ds. Aarnoud van der Deijl ons te 
helpen lijnen uit te zetten voor de praktische uitwerking. Aarnoud is predikant in De Ark in 
Hoofddorp, een oecumenische gemeenschap die al jaren met dit thema bezig is en ook 
‘groene kerk’ is geworden.  
Hij hoopt te laten zien dat groene kerk-worden niet iets deprimerends of moralistisch is, 
maar dat het mooie kansen biedt aan kerkelijke gemeentes: om je geloof te verdiepen (zie 
de eerste avond), om samenwerking aan te gaan met organisaties buiten de kerk, voor 
mensen die groene vingers hebben, om je eigen leven te verduurzamen en om als 
gemeente geld te besparen. Maar bovenal geldt: doe het niet allemaal tegelijk, maar doe 
vooral dat wat bij je past en waar je zelf warm van wordt. 
Voor iedereen die dit thema belangrijk vindt kunnen deze twee avonden een belangrijke 
stimulans vormen. Juist als u allang duurzaam probeert te leven en uw ecologische 
voetafdruk probeert te verkleinen, bent u van harte welkom. Enerzijds om dat ook vanuit 
uw geloof nog beter te onderbouwen, anderzijds om mee te denken over de praktische 
uitwerking. 
De tweede avond wordt gehouden op dinsdag 23 november, Duurzaamheid en groen 
kerkelijk beleid, met ds. Aarnoud van der Deijl.  

Ook dit jaar vond de 4 mei herdenking plaats op een lege Dam; 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.  
Er komt 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 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 

Hoe welkom waren terugkerende Duitse Joden in Nederland na mei 1945? 
Datum: 16 november 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: dr. Marieke Oprel 
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onteigend. Sommigen 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 wachtten hen lange, prijzige en 
zeer bureaucratische procedures van ‘ontvijanding’. Wie waren deze zogenaamde 
“vijanden” en welk lot wachtte hen in naoorlogs Nederland? De discussies van toen zijn 
actueler dan ooit: wie worden buitengesloten op grond van hun nationaliteit en wie horen 
erbij? 
Marieke Oprel zou op 17 maart 2020 over dit onderwerp een lezing houden, maar dat kon 
door coronacrisis niet doorgaan en dat gold ook voor de herkansing op dinsdag 9 februari 
2021. Hopelijk is drie maal nu scheepsrecht en kan zij op dinsdag 16 november wel haar 
verhaal vertellen. Marieke is in 2020 aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op de 
behandeling na mei 1945, van Duitsers die al voor de oorlog in Nederland woonden. Zij 
heeft nu ook een publieksboek over dit onderwerp geschreven. Marieke is  als universitair 
docent Politieke geschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

We vragen ds. Aarnoud van der Deijl ons te helpen lijnen 
uit te zetten voor de praktische uitwerking n.a.v. de eerste 
avond over dit onderwerp. Aarnoud is predikant in De Ark in 
Hoofddorp, een oecumenische gemeenschap die al jaren 
met dit thema bezig is en ook ‘groene kerk’ is geworden.  
Hij hoopt te laten zien dat groene kerk-worden niet iets 
deprimerends of moralistisch is, maar dat het mooie kansen 
biedt aan kerkelijke gemeentes: om je geloof te verdiepen 
(zie de eerste avond), om samenwerking aan te gaan met 
organisaties buiten de kerk, voor mensen die groene vingers 
hebben, om je eigen leven te verduurzamen en om als 
gemeente geld te besparen. Maar bovenal geldt: doe het 
niet allemaal tegelijk, maar doe vooral dat wat bij je past en waar je zelf warm van wordt. 

Bijbelleesgroep 
Datum: 18 november 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Groene kerk: tweede avond over groene theologie en duurzaamheid 
Datum: 23 november 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: ds. Aarnoud van der Deijl 
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In de voorbereiding naar Kerst nemen we de ster van Bethlehem 
als voorbeeld. We gaan een kerstster vouwen, knippen en 

plakken. De ster staat ook vaak 
afgebeeld in glas-in-lood. Ook bestaat 
de mogelijkheid om een glas-in-lood 
afbeelding in te kleuren met stiften en daarna met lijnolie 
doorzichtig te maken. 

Wij zorgen voor de basismaterialen. Neem zelf een schaar, 
stiften en lijm mee. 

 

 

 

  

Kerstdecoraties 
Datum: 7 december 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Loes Willems en Tietia van Dijk 

 

Kerkcafé: Vrijheid … Wat betekent het voor ú?
Datum: 10 december 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Stevo Akkerman 
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: 2 december 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
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Een herder en wijze uit het westen over herders en wijzen uit het oosten. 
Augustinus (354-430) was bijna veertig jaar lang predikant en bisschop van Hippo Regius in 
het huidige Algerije. Bijna al die jaren heeft hij gepreekt op Kerstmis (25 december) en op 
Driekoningen (6 januari). Het verhaal over het kind in een kribbe door herders bezocht is 
de eeuwen door overbekend gebleven (Lucas 2,1-20). Het verhaal over hetzelfde kind in 
een huis te Betlehem door 
wijzen gevonden wordt 
tegenwoordig hier minder 
beluisterd (Mattheüs 2, 1-11). 
Beide feesten omspannen 
twaalf winterdagen.  
Als geen ander leest Augustinus 
beide verhalen met elkaar in 
verband: als een wijze pastor uit 
het westen laat hij zich leiden 
door herders en wijzen uit het 
oosten. In zijn preken zoekt 
Augustinus aansluiting bij 
oudere uitleggers. Tegelijk legt hij verrassende verbanden met andere Bijbelteksten, 
liturgische thema’s en de samenleving. Daardoor is hij nog steeds aansprekend en 
aanstekelijk voor moderne godzoekers, die zich niet door elke engel of ster aan het 
firmament laten leiden. 
Beide evangelieverhalen spreken tot de verbeelding: de hoofdfiguren zijn talloze malen 
geschilderd, gesneden en getoonzet. Beide feestdagen hebben grote invloed op 
volksdevoties en geloofspraktijken in binnen- en buitenland. In onze tijd en cultuur blijft 
het tweede verhaal dikwijls onderbelicht. Tijdens de bijeenkomst zetten we daarom eerst 
het verhaal over de oosterse wijzen of Driekoningen in de schijnwerpers. 
 Drs. Hans van Reisen is studiesecretaris van het Augustijns Instituut te Utrecht. Hij vertelt 
belangstellenden graag over Augustinus’ sprankelende Bijbeluitleg en de betekenis ervan 
voor hedendaags geloofsleven. Tijdens zijn presentatie komt de bisschop van Hippo Regius 
vanzelfsprekend ook zelf aan het woord. Na afloop van de bijeenkomst gaat u vast en 
zeker – zoals de wijzen indertijd – langs een andere weg naar huis terug! 

Samen zingen 
Datum: 14 december 2021  Tijd: 10.00 – 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 

Met Augustinus op weg naar de kersttijd 
Datum: 15 december 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider:  Drs. Hans van Reisen 
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Op vrijdag 11 februari 2022 hoopt COV Amicitia de grote mis in b-klein, beter bekend als 
de Hohe Messe van Johann Sebatian Bach, uit te voeren. 
Als inleiding en toelichting geeft dirigent Toon de Graaf op donderdag 13 januari een 
presentatie over dit grootse werk. 
Tijdens de presentatie zal uitleg worden gegeven over het ontstaan en de betekenis van 
de muziek aan de hand van klinkende fragmenten. Een belangrijk aspect is ook de 
theologische betekenis en de symboliek die in de muziek verborgen is. 

Bij Bach denken de meesten van ons in eerste 
instantie aan de twee passionen en het Weihnachts 
Oratorium. Tussen deze grote werken en de talloze 
andere vocaal-religieuze werken neemt de Hohe 
Messe een aparte en zelfs uitzonderlijke plaats in. Het 
is een muziekstuk dat in vele raadselen gehuld is. Een 
van de vragen die we ons kunnen stellen is 
bijvoorbeeld de vraag waarom de lutheraan Bach zo’n 
grote mis schreef, maar die nooit in z’n geheel 
uitvoerde. Waarom worden de passionen, de cantates 
en het Weihnachts Oratorium veel vaker uitgevoerd 
dan de Hohe Messe?   

Het antwoord op deze en andere vragen hoopt Toon de Graaf tijdens de presentatie te 
kunnen geven. 

Bijbelleesgroep 
Datum: 16 december 2021  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

J.S. Bach: de Hohe Messe 
Datum: 13 januari 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider:  Toon de Graaf 
 

 

Bijbelleesgroep 
Datum: 13 januari 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Samen zingen 
Datum: 11 januari 2022  Tijd: 10.00 - 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 
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Mijn eerste herinnering aan het vieren van het Avondmaal is niet zo fijn. Ik was een jaar of 
10. In onze oude dorpskerk stond de tafel gedekt in het koor 
van de kerk. Achter een goudkleurig koorhek. Op het moment 
van het Avondmaal stonden de volwassenen op uit de banken, 
liepen het hek door en gingen aan tafel zitten. Wij als kinderen 
bleven in de kerk zitten met een extra pepermunt. Ik weet nog 
heel goed dat ik me buitengesloten voelde. De eerste keer dat 
ik wél welkom was aan de tafel van de Heer weet ik ook nog. 
Op Palmpasen had ik belijdenis gedaan en een paar dagen later 
– toen nog op Goede Vrijdag(!) - werd het Avondmaal gevierd. Wat voelde het feestelijk 
om met mijn ouders aan tafel te mogen aanschuiven. 
Op deze avond van Bezinning & Verdieping gaan we met elkaar in gesprek over onze 
persoonlijke ervaringen en delen we onze herinneringen rond het vieren van de Maaltijd 
van de Heer. Vragen die we elkaar stellen zijn: 

• Ga je graag naar de kerk als er avondmaal gevierd wordt, of blijf je dan juist liever 
thuis? 

• Heb je het vieren van de Maaltijd van de Heer gemist in coronatijd? 
• Waarom is het delen van brood en wijn wel of niet belangrijk voor je? Heeft dat 

te maken met je herinneringen of misschien met de vorm waarin het gevierd 
wordt? 

• Is de kerkdienst dé plek om brood en wijn te delen, of zijn er andere 
momenten/plaatsen waar dat zou kunnen? 

• Is er een lied dat voor jou helemaal hoort bij het vieren van de Maaltijd van de 
Heer? 

We hopen op een inspirerende avond met elkaar! 

Maaltijd van de Heer 
Datum: 25 januari 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: ds. Arianne Geudeke 

Bijbelleesgroep 
Datum: 27 januari 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Kerkcafé: Kanker overwinnen, tot (w)elke prijs?! 
Datum: 28 januari 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Prof. dr. Gert Ossenkoppele  
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
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Schepping en zondeval in de bijbel en in de koran 
Meestal weten christenen heel weinig van wat er in de koran staat en wat hun islamitische 
medeburgers geloven. Wellicht heeft u daar ook wel vooroordelen over. Op deze avond 
willen we concreet  Bijbelteksten uit Genesis over schepping en zondeval vergelijken met 
Koranteksten ((soera’s) hierover. Dit is uiteraard maar een klein onderdeel van beide 
boeken maar daaruit komt wel naar voren hoe de relatie tussen mens en God (en het 
kwaad) in die boeken wordt gezien. Onze predikant ds. Joep Dubbink zal de Bijbelse  
teksten nader verklaren. Dr. Yaser Ellethy, directeur van het Centrum voor Islamitische 
Theologie (VU) doet dat voor wat betreft de Koranteksten. Dit is een proef, smaakt deze 
naar meer? De bijeenkomst zal in het begin van 2021 plaatsvinden. De datum wordt tijdig 
bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schepping en Zondeval in de Bijbel en de Koran 
Datum: Nog nader te bepalen, zie Op Weg of www.pkn-uithoorn.nl  
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider:  Dr. Yaser Ellethy en Ds. Joep Dubbink  
 

 

Samen zingen 
Datum: 8 februari 2022  Tijd: 10.00 - 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 

Preek - van – de -  leek 
Datum: 30 januari 2022 
Tijd: 16.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Meer informatie: www.preekvandeleekuithoorn.nl  
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Dit seizoen kunt u deelnemen aan bibliodrama. Bij deze werkvorm breng je samen met 
anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in één van de 
personages van het verhaal. We gaan deze avond aan de slag met het verhaal over de 
verlamde man uit Marcus 2: 1-12.  

Stel, je neemt de rol van één van zijn vrienden op je en je 
verkent wie hij of zij was en wat hem of haar bezielde, dan 
word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en 
overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je verkennen wat 
deze vriend beweegt en tegelijkertijd wat jou beweegt 
wanneer je een ander wilt helpen. Veel Bijbelverhalen blijken 
confronterend te zijn en je uit te nodigen zowel het gedrag van 

een Bijbelfiguur te onderzoeken als ook indirect dat van jezelf.  
Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, 
met ieder een eigen verhouding tot het verhaal dat 
centraal staat. Zo kan degene die de verlamde 
speelt dat alleen maar doen in interactie met 
andere rollen: de vrienden, Jezus, de 
Schriftgeleerden en de omstanders. De deelnemers 
laten samen het verhaal tot leven komen. In de 
speelruimte die je samen creëert, onderzoek je 
daden, dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren en 
tegelijkertijd onderzoek je ook jouw verhouding 
daartoe. Op deze manier kan een Bijbelverhaal heel 
dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen.  
Meer informatie over de gespreksleider vindt u op: 
www.therapie-pezzettino.nl  

Bijbelleegroep 
Datum: 10 februari 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 

Bibliodrama 
Datum: 10 februari 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Madelon Verwer - Ramp 
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I’ll Push You is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over vriendschap, geloof en 
vertrouwen. ‘I’ll push you.’ Patrick had deze woorden spontaan uitgesproken. Hij had toen 
nog geen besef van de zware weg die voor hem lag. Voor sommige mensen is de 
pelgrimage naar Santiago de Compostella 
vooral een sportieve uitdaging, maar voor 
de meeste pelgrims is het bovenal een 
geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en 
Patrick Gray was de uitdaging extra groot. 
Justin lijdt aan een progressieve 
spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn 
armen en benen niet meer kan bewegen. 
Naast de lichamelijke belasting die een 
pelgrimage met zich meebrengt, moest 
Patrick ook zijn vriend in een aangepaste 
rolstoel voortduwen, hem wassen, in en uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden.  
Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met kleurrijke 
personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en 
belangrijkste weg die beide mannen ooit zouden gaan.  
I’ll Push You gaat over een avontuurlijke onderneming vol risico’s en uitdagingen. 
Moeilijke vragen worden niet ontweken. Toch is dit geen ‘zware kost’, want de twee 
vrienden genieten van alle belevenissen, beschikken over een gezond 
relativeringsvermogen en over gevoel voor humor! 
  

Film: I’ll Push You 
Datum: 16 februari 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
 
 

 

Preek – van – de - leek 
Datum: 20 februari 2022 
Tijd: 16.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Meer informatie: www.preekvandeleekuithoorn.nl  
 

 
Bijbelleesgroep 
Datum: 24 februari 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
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Sobere maaltijden: woensdag 2 maart De Burght, 23 
maart De Schutse en 6 april in St Jans Geboortekerk, De 
Kwakel 
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 wat je 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. Meestal geven we 
d.m.v. een DVD ook informatie over het project waarvoor uw gave wordt gevraagd. 
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, De 
Schutse en St Jans Geboortekerk, De Kwakel, 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!  

Heeft het lijden zin of is het op zichzelf zinloos en kan je 
het alleen betekenis geven? Moeten we leren leven met 
het lijden of misschien wel het leven leren door het lijden? 
En waar komt het lijden vandaan; is het toeval of lotsbestemming? 
In de jaren tachtig schreef een Amerikaanse rabbijn Harold Kushner het boek: “Als het 
kwaad goede mensen treft”. Kushner beweerde dat de Eeuwige het lijden niet wil maar 
mee-lijdt. Toen was dat een revolutionaire gedachte. Het boek werd een bestseller. 
Sindsdien houden meer psychiaters dan theologen zich bezig met de vraag naar de zin van 
het lijden. Zo zegt de Belgische psychiater Dirk de Wachter dat onze westerse samenleving 
de illusie creëert dat er geen lijden is. En dat is niet goed, want mensen verdragen 
daardoor de ongemakken van het leven niet meer. Victor Frankl, ook psychiater en 
daarnaast overlevende van Auschwitz was nog stelliger: “Indien het leven zinvol is, dan 
moet ook lijden, per definitie, zinvol zijn. Lijden vormt een onuitwisbaar deel van het 
leven, evenals het noodlot en de dood …”  
Het is geen makkelijk onderwerp. Maar moeten we niet juist in de kerk en vanuit het 
geloof weer een bijdrage proberen te leveren aan de discussie over de zin van het lijden? 

 

Sobere maaltijd 
Datum: 2 maart 2022 
Tijd: 18.00 uur 
Locatie: De Burght  
 
 

Waar geleefd wordt, wordt geleden ... 
Datum: 2 maart 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Caro Houtkoop 
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Op weg naar een andere economie
Datum: 8 maart 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Prof. Dr. Govert Buis 
 

 

 

 

 

 

Onze markteconomie heeft ons in de afgelopen eeuwen 
grote welvaart gebracht. Tegelijk wordt hoe langer hoe meer 
duidelijk dat we economisch niet nog eens een eeuw door 
kunnen gaan met voortdurende groei. Dat loopt spaak met 
ons milieu, het loopt ook sociaal spaak vanwege een snel 
toenemende ongelijkheid, en bovendien grijpt in veel landen 
ook een burn-out pandemie om zich heen. 
De corona-crisis zullen we als een heel korte repetitie 
kunnen zien voor het omgaan met een aantal andere crises 
die op ons afkomen. Het is nu de tijd om te leren voor de 
economie van morgen en overmorgen.  
Hierover kunnen we deze avond in gesprek gaan met prof. 
dr. Govert Buijs, hoogleraar Maatschappelijke en 
economische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.  

 

 

  

Samen zingen 
Datum: 8 maart 2022  Tijd: 10.00 - 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 

Bijbelleesgroep 
Datum: 10 maart 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 
Kerkcafé: Lijsttrekkersdebat  
Datum: 11 maart 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 
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Contextueel Bijbellezen 
Datum: 16 maart 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Prof. Dr. Hans de Wit 
 

 

 

 

 

 

Van de vele manieren om de bijbel te lezen is contextueel Bijbellezen er een. Bij het lezen 
van Bijbelteksten ontsnapt niemand aan de invloed en ervaring van de eigen context. Alle 
Bijbellezen is op een bepaalde manier contextueel. Toch wil de term contextueel 
Bijbellezen een bepaalde praktijk van lezen aanwijzen. De Nederlandse 
literatuurwetenschapper Mieke Bal heeft zich ooit in sterke woorden over de Bijbel 
uitgelaten: ‘Van alle boeken is de Bijbel het gevaarlijkste boek, het is een boek dat de 
macht heeft om te doden’. De Bijbel als wapen en het lezen ervan als het betreden van 
het slagveld: er is een tekst, die tekst heeft een betekenis, en ik ben daarvan de eigenaar. 
Contextueel Bijbellezen wil de lezer niet bekwamen in oorlog voeren, maar stelt de vraag 
of Bijbellezen ook kan bijdragen aan genezing, aan verzoening, aan transformatie en 
vrede. Kan Bijbellezen ook een therapeutische functie hebben? Kunnen Bijbelverhalen ook 
plaatsen van inkeer en groeiend zelfbegrip zijn? 
Een voorwaarde voor het succes van contextueel Bijbellezen is dat het gezamenlijk, 
‘communautair’ gebeurt en wel in de intimiteit van een kleine groep. Dat iedere 
deelnemer mee mag doen en vanuit de eigen ervaring vragen aan de tekst en aan de 
andere lezers mag stellen. Een van de onderliggende gedachten is dat teksten, ook 
Bijbelteksten, meer dan een betekenis hebben en dat we, om de volheid van de 
openbaring te peilen, elkaar nodig hebben. Een ander inzicht dat leidend is voor 
contextueel Bijbellezen is dat het antwoord van lezers op een tekst van belang is voor de 
betekenis van die tekst. ‘Teksten groeien met hun lezers’, heeft een kerkvader ooit 
gezegd.  
In onze bijeenkomst over contextueel Bijbellezen willen we kort stilstaan bij de methode, 
maar we willen de methode vooral in praktijk brengen en onszelf uitnodigen het 
laboratorium van het contextueel Bijbellezen te betreden. We zullen samen, contextueel, 
het verhaal van Tamar lezen, zoals dat te vinden is in 2 Samuel 13. 
Inleider is prof. dr. Hans de Wit, emeritus-hoogleraar Contextuele Bijbeluitleg aan de VU. 

  

Preek - van - de - leek 
Datum: 20 maart 2022 
Tijd: 16.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Meer informatie: www.preekvandeleekuithoorn.nl  
 

 



24 
 

Christelijke (Syrische) vluchtelingen in Nederland 
Datum: 6 april 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Gespreksleider: Truus Holwerda - van der Sloot 
 
 

 

 
 

 

 

We lezen en horen veel over de ellende in allerlei 
opvangkampen en over de rampzalige situatie van 
de vele Christenen die vanuit Syrië en ook vanuit 
Irak moesten vluchten voor hun leven. 
Op een andere plek in de wereld proberen een 
nieuw leven op te bouwen, de zorgen om de 
situatie in je vaderland, de angst voor het welzijn 
van familie die daar nog is, hoe in Godsnaam houd 
je het vol… 
Wat doet het met je godsbeeld en je geloof als je moet vluchten omwille van je geloof.  
Truus Holwerda – van der Sloot is als onderzoeker verbonden aan de VU en heeft zich 
gespecialiseerd in Christelijke vluchtelingen in Nederland.  
Zij gaat met ons in gesprek over de geloofsvragen  waar Christelijke vluchtelingen (uit 
Syrië, maar niet alleen zij) die nu in ons land wonen, mee te maken hebben en mee zullen 
worstelen. 
Hoe gaan zij daarmee om en wat kunnen wij, in onze eigen veilige omgeving, van hen 
leren? 

Sobere maaltijd 
Datum: 23 maart 2022 
Tijd: 18.00 uur 
Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 maart 
 
 

 Bijbelleesgroep 
Datum: 24 maart 2022  Tijd: 10.15 - 11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Sobere maaltijd 
Datum: 6 april 2022 
Tijd: 18.00 uur 
Locatie: St Jans Geboortekerk, De Kwakel 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 maart 
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Goede Vrijdag: Mattheüs Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD en 
viering van de Kruisweg  
Datum: 15 april 2022 
Tijd: 12.00 – 14.45 uur 
Locatie: De Burght 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Op vrijdag 15 april, Goede Vrijdag, herdenken wij 
het lijden en  sterven van Jezus.  
Vanaf 12.00 uur staat de kerk De Burght open en 
kunt u luisteren naar 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 willen bezinnen. 
Aaansluitend kunt u om 15.00 uur de viering van de Kruisweg meemaken 
 

Kerkcafé: In gesprek met Bert Keizer over dood en leven 
Datum: 8 april 2022 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: De Schutse  
Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl 

 

Samen zingen 
Datum: 12 april 2022  Tijd: 10.00 - 11.45 uur   Locatie: De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 

Bijbelstudiegroep 
Datum: 21 april en 5 mei 2022  Tijd: 10.15-11.15 uur  Locatie: De Burght  
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 30 september 
 

Samen zingen 
Datum: 10 mei en 14 juni 2022  Tijd: 10.00 – 11.45 uur  De Schutse 
De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 
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Kerkcafé Uithoorn (www.pkn.-uithoorn.nl/kerkcafe/ ) 

KerkCafé Uithoorn biedt Uithoorn een podium waar gesproken en gediscussieerd kan 
worden over allerlei actuele onderwerpen. Deskundigen informeren u en lokken 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, 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. Alsook 
de informatie over mogelijke aanpassingen in het programma  
Op 5 november a.s. staat het thema Bangmakerij als verdienmodel in de planning. 
Hiervoor is criminoloog en filosoof Marc Schuilenburg als spreker uitgenodigd. 
Op 10 december a.s. is het begrip Vrijheid het centrale thema. Contacten met de inleider 
Stine Jensen worden gelegd. 
Op 28 januari 2022 staat Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs?! op de agenda. Prof. dr. 
G. Ossenkoppele neemt ons die avond mee op onderzoek. 
Op 11 maart 2022 wordt het lijsttrekkersdebat georganiseerd. Op 16 maart zijn er weer 
de Gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 8 april 2022 is  Bert Keizer uitgenodigd om met Joep Dubbink in gesprek te gaan over 
zaken rond het sterven. 
 
Ook de Preek - van - de - leek is terug!  
De werkgroep Preek-van-de-leek is heel blij u te 
kunnen zeggen dat er in 2022 opnieuw Bekende 
Plaatsgenoten bereid zijn gevonden of misschien 
beter: nog steeds bereid zijn, een leken-preekbeurt 
te vervullen. Voor wie er niet mee bekend is: in zo’n 
dienst verbindt iemand die geen theoloog is een 
Bijbelverhaal met wat haar of hem in het leven in 
beweging brengt. Ook het programma, de liederen, 
gebeden en de collecte voor een goed doel worden 
door de leek bepaald en uitgekozen. Dat kan dus iets 
worden!  
Vast staat dat iedereen uit de regio (en van ver daarbuiten) welkom is op de zondagen 30 
januari, 20 februari en 20 maart 2022. Wie er door de werkgroep uitgenodigd zijn om de 
Preek-van-de-leek te verzorgen, wordt later onthuld. Plaats: kerkgebouw De Schutse. 
Aanvang 16.00 u. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten. 
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De Aandachtswand 
Achterin de kerkzaal van De Schutse staat een houten 'wand', gemaakt op een school, met 
daarin een vakverdeling. In die vakken kun je iets bijzonders neerzetten, iets om naar te 
kijken of bij na te denken. Het kan ook een bloemetje of een (led-)kaars zijn.Er staat een 
kruisje, er ligt een opschrijfboekje. 
Eromheen staan kaarsentafels, een paar stoelen, een lantaren, een liedstandaard. 
Kortom, het geheel is een plaats waar je even kan zijn, om een kaarsje op te steken, even 
rustig te zitten, te bidden, te (ge)denken of gewoon helemaal niets. 
Met een kleine groep mensen zorgen wij ervoor, dat de Aandachtswand en zijn omgeving 
er mooi uitziet, passend bij de periode van het jaar, of rond een thema. 
Wij heten u welkom! 
Eva Roozendaal, Binnie Klinkenberg, Tiny van Oostveen en Henriëtte Wezelman. 

Gesprekskringen 
Door de langdurige corona-crisis is er op het gebied van de gesprekskringen weinig tot 
geen activiteit geweest het afgelopen jaar. Voor velen is een online-gespreksgroep te 
afstandelijk. Of dat terecht is, is de vraag. In ieder geval is het te hopen dat binnen 
afzienbare tijd weer gesprekskringen fysiek bij elkaar kunnen komen. Dat maakt een 
gesprek persoonlijker en gemakkelijker.   
Doel en opzet van de 
(huis)kring zijn als volgt:              
Op een 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 
bekeken. Wat aan de orde komt, wordt door de deelnemers onderling bepaald. Meedoen 
aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je eigen geloof en dat van 
anderen. De gesprekskring is in de kerk een oude vorm maar kan nog steeds heel goed 
dienst doen. De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de 
deelnemers thuis of in De Schutse. De omvang van een gesprekskring is tussen vijf en tien 
mensen 
 Zodra de opheffing van coronamaatregelen het mogelijk maakt, kunnen de kringen die 
uitgaan van fysieke bijeenkomsten - momenteel een of twee - weer beginnen. Ik kan me 
niet voorstellen dat niet allerlei gemeenteleden veel zin hebben om aan gesprekskring 
deel te nemen op het moment dat het na zo’n lange tijd weer mogelijk wordt. Graag 
worden gemeenteleden die mee willen doen aan een bestaande of aan een - in overleg- 
nieuw op te zetten kring - hiertoe uitgenodigd.  Neem daarvoor contact op met de 
coördinator kringen: Tymen van der Ploeg (tel. 0297 - 561517, email: t.vanderploeg@pkn-
uithoorn.nl).  
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Donderdag 14 oktober:  Arianne Geudeke   - In gesprek over waardevolle 
ontmoetingen 

Donderdag 11 november: Marika van Vliet  - Bloemschikken 
Donderdag 16 december: Joep Dubbink   - Kerstviering 
Donderdag 13 januari: Gert de Vries - Voedselbank 
Donderdag 10 februari: Caro Houtkoop - Weet jij mij beter dan ik? 
Donderdag 10 maart: Willy Rullmann  - Met hart en ziel zingen. 
Donderdag 14 april: Hight tea, verzamelingen, spelletjesmiddag 
 

Seniorenmiddagen 
Elke tweede donderdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een 
seniorenmiddag in de maanden oktober 2021 tot en met april 2022. 
Over de busreisjes leest u de informatie in ‘Op Weg’. 

 

 

 

 

 
 
Maaltijden verzorgd door de praktijkschool 
Wij hopen dat er in het nieuwe schooljaar/seizoen genoeg ruimte en veiligheid ingebouwd 
kan worden om te starten met de maaltijden.  
Sinds een aantal jaren hebben wij een “samenwerking” met de praktijkschool. De 
leerlingen die de richting verzorging-horeca volgen, hebben praktijkmomenten waarbij zij 
hun verworven kennis en vaardigheden inzetten. Vanaf november of december t/m juni 
verzorgen zij o.a. maaltijden in De Schutse. 
De warme maaltijden/lunches zijn eenvoudig, maar bestaan evengoed uit een 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Het zijn voor de leerlingen echt leermomenten. 
Nadat het eten op school is voorbereid, wordt er ter plekke de laatste hand aan besteed. 
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. binnenlopen 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 € 8,00 inclusief het drankje en koffie/thee.  
U vindt t.z.t. data en verdere informatie in de Op Weg en de zondagsbrief 
Contact voor het begeleidingsteam: 
Foke van Baren tel. 0297 - 562886 
 
 



KIJK VOOR DE  
LAATSTE INFORMATIE  
OP ONZE WEBSITES!

www.emmaus-uithoorn.nl

www.pkn-uithoorn.nl
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Meelezen op maandag ZIE KERKBLAD S
Koffiedrinken ELKE DONDERDAGOCHTEND S
Seniorenmiddagen ZIE BOEKJE S

september 2021
15 Noëlhuis en Dorothy-gemeenschap S
18 Dorothy-gemeenschap Handen uit  

de mouwen ZIE BOEKJE

23 Jodenvervolging, antisemitisme en  
de kerk Waar staan we na 75 jaar? S

28 Wie was Jezus? S
30 Bijbelleesgroep  B

oktober 2021 
 7 Bijbelleesgroep  B
 7 Moderne filosofen lezen de brieven  

van Paulus S
12 Samen zingen S
12 Johannes lezen S
20 Tot Heil des Volks S
21 Bijbelleesgroep B
23 Excursie Tot Heil des Volks ZIE BOEKJE

november 2021 
 3 Film Le Jeune Ahmed S
 4 Bijbelleesgroep  B
 5 KerkCafé Bangmakerij als verdienmodel S
 6 Voor wie steek jij een kaarsje op? S
 9 Samen zingen S
 9 Groene theologie en duurzaamheid S
16 Hoe welkom waren terugkerende Duitse 

Joden in Nederland na 1945? S
18 Bijbelleesgroep B
23 Groene theologie en duurzaamheid S

december 2021 
 2 Bijbelleesgroep B
 7 Kerstdecoraties S
 10 KerkCafé Vrijheid... Wat betekent het 

voor ú? S
14 Samen zingen S
15  Met Augustinus op weg naar Kerst S
16 Bijbelleesgroep B

januari 2022 
 11 Samen Zingen S
13 Bijbelleesgroep B
13 J.S. Bach: De Hohe Messe S
25  Maaltijd van de Heer S
27 Bijbelleesgroep B
28 KerkCafé Kanker overwinnen  

– tot (w)elke prijs?! S
30 Preek van de Leek S
 ? Schepping en zondeval in de Bijbel en in 

de Koran DATUM? ZIE KERKBLAD S

februari 2022 
 8 Samen zingen S
10 Bijbelleesgroep  B
10 Bibliodrama S
16 Film I’ll Push You S
20 Preek van de Leek S
24 Bijbelleesgroep B

maart 2022 
 2 Sobere maaltijd  B
 2 Waar geleefd wordt, wordt geleden S
 8  Samen zingen S
 8 Op weg naar een andere economie S
10 Bijbelleesgroep  B
11  KerkCafé Lijsttrekkersdebat S
16 Contextueel Bijbellezen S
20 Preek van de Leek S
23 Sobere maaltijd S
24 Bijbelleesgroep B

april 2022 
 6 Sobere maaltijd K
 6 Christelijke Syrische Vluchtelingen in 

Nederland S
 8 KerkCafé In gesprek met Bert Keizer S
12 Samen zingen S
15 Luisteren naar de Mattheüs en  

viering van de Kruisweg B
21 Bijbelleesgroep B

 mei 2022 
 5 Bijbelleesgroep B
10 Samen zingen S

juni 2022 
14 Samen zingen S

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

KIJK OP WWW.PKN-UITHOORN.NL OF VOORAF AANMELDEN NOODZAKELIJK IS
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