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Vrijheid! Wat betekent het voor ú?

De kunst van het ouder worden

Democratie in crisis?

Laaggeletterdheid

Bijenkasten in het Libellebos



Vrijdag 23 september 2022
Democratie in crisis?

In 1848 stond er in de nieuwe grondwet dat de 
koning minder macht kreeg. In 1919 kreeg iedereen 

kiesrecht. Sindsdien leven wij in een democratie, een 
land waarin het volk de baas is. We leven binnen een 
politiek systeem waarbij het parlement de hoogste 
(wetgevende) macht heeft. De regering kan alleen regeren 
met toestemming van het parlement. Dit systeem bracht 
ons veiligheid, orde en welvaart. We kennen eigenlijk niet 
anders. 
Maar onze democratie lijkt steeds meer in het slop te 
raken. De legitimiteit ervan wordt aangetast. Steeds 
minder mensen stemmen, kiezers worden grilliger in hun 
keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt terug. 
Onze democratisch gekozen overheid verkeert in een 
vertrouwenscrisis.  
– De toeslagenaffaire, het bonnetje van Teeven,  
de tegemoetkoming van aardbevingsschade, nasleep 
‘functie elders’. – Hoe de volksvertegenwoordigers naar 
inhoud en toon met elkaar in gesprek gaan, roept  vaak 
meer weerzin dan vertrouwen op. 
Het leidt allemaal tot wat David Van Reybrouck  
in zijn boek Tegen Verkiezingen het ‘democratisch 
vermoeidheidssyndroom’ noemt. 
Is ons democratisch bestel versleten en aan vernieuwing 
toe?  Hoe zou zo’n vernieuwing eruit kunnen zien? Hoe 
weerbaar is onze democratie? Is ze in gevaar?

Je stem telt in dit KerkCafé!
 
Onze gastspreker Hans Schnitzler kan helaas niet aanwezig 
zijn, vanwege persoonlijke omstandigheden. KerkCafé 
Democratie in crisis? gaat toch door, we vinden het 
belangrijk. We laten Hans Schnitzler aan het woord door 
een VPRO programma gedeeltelijk terug te kijken. Ook 
laten we een interview met Herman Tjeenk Willink zien.  
Hij schreef Groter denken, kleiner doen, waarin hij even 
noodzakelijke als verrassende antwoorden geeft op de 
problemen en uitdagingen van onze tijd. Deze kritische 
deskundigen dragen voldoende aan om ons zinvol met 
elkaar in gesprek te brengen.



Er wordt veel gesproken en geschreven  
over het begrip vrijheid. De coronapandemie 

bepaalde ons bij vrijheid / onvrijheid. Het als 
beperking ervaren van mondkapjes, anderhalve-
meter, avond klok en vaccineren.  ‘We laten ons onze 
vrijheid niet afnemen. We leven niet meer in een vrij 
land. Ik heb het recht om vrij te zijn en naar een terras 
te kunnen gaan.’ – ‘We hebben eindelijk onze vrijheid 
weer terug.’  Vrijheid voor de één kan spanning 
opleveren voor de ander. 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne geeft ‘vrijheid’ 
opeens een heel andere lading. Het begrip heeft vele 
gezichten.

Het tweede jaar van de pandemie zijn met zes 
inwoners van Uithoorn gesprekken gevoerd over  
het begrip vrijheid. Deze interviews zullen worden 
gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en worden vast 
aangehaald in dit KerkCafé. Hebben de meesten van 
ons zich onvrij gevoeld in tijdens de pandemie?  
We hebben zeker dingen gemist, maar betekende  
dat automatisch verlies van vrijheid? 

Wat is vrijheid?
 
We zijn ongelofelijk blij dat Stevo Akkerman, schrijver 
en columnist van het dagblad Trouw, bereid is om 
vrijdag 28 oktober deze vraag voor ons in te leiden. 
(Eindelijk!) Stevo was in 2019 te zien in de NPO-serie 
Wat is dan goed?, waarin hij gesprekken voerde over 
moraal, schaamte en verantwoordelijkheid. 

Voel je vrij. Wees welkom.
Denk mee.

Vrijdag 28 oktober 2022
Vrijheid! Wat betekent het voor ú?



Vrijdag 3 februari 2023
De kunst van het ouder worden

Nederlanders worden steeds ouder. Wie 
rond 1950 geboren werd, had een 

levensverwachting van zo’n 70 jaar. Voor kinderen 
die nu geboren worden is dat ongeveer 80 jaar. Dat is 
een gemiddelde – velen bereiken veel hogere 
leeftijden. 

Dat is geweldige vooruitgang, die tegelijkertijd een 
groot aantal nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. 
Ouderdom komt vaak met ziekte en aandoeningen 
van lichaam en geest. 

Er spelen persoonlijke vragen. Hoe doe je dat,  
(zo) gezond (mogelijk) ouder worden? Kun je dat 
leren? In hoeverre kun je er zelf iets aan doen? Welke 
voorzorgen en maatregelen moet je nemen?  
Wat moet je loslaten en over je laten komen? 

De snel groeiende groep ouderen roept ook 
maatschappelijke vragen op. Zijn er wel geschikte 
plekken om te wonen voor die ouderen? Is er 
voldoende zorg? Wat is goed toekomstbestendig 
ouderenbeleid? Wat moet er in de komende jaren 
gebeuren?

Ouder worden gaat iedereen aan
 
Huisarts Abram Rutgers ziet al sinds 1987 in Uithoorn 
de problemen bij ouder-worden. Hij gaat in gesprek 
met predikant Joep Dubbink, daarna kunnen alle 
aanwezigen aan het gesprek deelnemen.

KerkCafé Uithoorn is een podium waar gesproken en 

gediscussieerd wordt over onderwerpen als gezondheid, 

politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en andere 

actuele maatschappelijke thema’s. 

Vrijdag 28 oktober 2022
Vrijheid! Wat betekent het voor ú?



Iedereen van harte welkom! 
Lees actuele informatie op
www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

e-mail kerkcafeuithoorn@gmail.com

Vrijdag 10 maart 2023 
KerkCafé op locatie  
in de nieuwe bibliotheek

welkom
in

Lezen en schrijven is lastig.
Veel mensen hebben moeite met lezen, schrijven, 
rekenen en het gebruiken van een computer. 
Al zijn ze in Nederland opgegroeid. Vaak hebben ze 
niet de kans gehad om goed te leren lezen en schrijven. 
Bijvoorbeeld omdat thuis weinig aandacht was voor taal. 
Of door sociale achterstand of door leerproblemen.

Laaggeletterdheid is een probleem.
Een baan vinden gaat slecht. Je kind helpen met lezen 
 is moeilijk. Naar de dokter gaan is spannend.

Soms schamen mensen zich als ze niet goed kunnen 
lezen of schrijven. Hulp vragen? De bibliotheek helpt. 
Anton Furnée vertelt hoe. In de bieb is vragen heel 
gewoon! Anton vertelt ons wie helpt. Bij het Taalhuis,  
het onderwijs, de gemeente en het welzijnswerk.

KerkCafé is vrijdag 10 maart op locatie in  
Bibliotheek Amstelland, Marktplein 65, Uithoorn.



KerkCafé vindt op vrijdag plaats in De Schutse, 

De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur  

is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een 

hapje en drankje na  praten. De toegang is vrij.  

Uw vrij willige bijdrage is welkom voor 

consumpties en instandhouding van KerkCafé.

Vrijdag 21 april 2023
Bijenkasten in het Libellebos
 

Als we het over bijen hebben, denkt de een 
aan heerlijke honing. Een ander misschien aan 

een pijnlijke steek. Maar we snappen dat insecten in 
het algemeen en bijen in het bijzonder zeer essentieel 
voor biodiversiteit en voor onze voedselketen. 

Bijen zijn veel in het nieuws, omdat het al jaren niet zo 
goed gaat met ze. Bijensoorten zijn zeldzaam of sterven 
zelfs uit doordat het leefklimaat enorm achteruit gaat. 

Er zijn veel verschillende soorten bijen, solitair levende 
bijen en honingbijen die leven in volken en kunnen 
zwermen. Het is fascinerend hoe bijen leven. De strakke 
slimme taakverdeling die er is in een bijenvolk. Hoe ze 
hun temperatuur op orde houden. Hoe ze hun eigen 
bijenkast weer weten terug te vinden na een tochtje 
stuifmeel verzamelen.

Imkers houden bijen in hun kasten en korven. Eenvoudig 
voor de lol en de honing of omdat ze gefascineerd zijn 
door het leven van het bijenvolk. Maar ook om de bijen in 
te zetten voor de bestuiving van allerlei planten en 
voedselgewassen.

Leven en betekenis van bijen
 
Al meer dan tien jaar staan er bijenkasten bij Kinder-
boerderij De Olievaar. Beheerder Willem Körnmann is er 
imker. Hij  komt vertellen in het KerkCafé!

pkn-uithoorn.nl/kerkcafe
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