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 Inleiding 
 
Het is fijn om u weer een uitgebreid programma van Bezinning en Verdieping aan te bieden. Onder 
het motto “ Eigen haard is goud waard” mogen we haast wel zeggen ! Want twee  eigen predikanten, 
twee gemeenteleden en een van onze organisten hebben dit seizoen een  inbreng .  De onderwerpen 
zijn zeer divers en vanzelfsprekend komen film, kunst, muziek en theologie aan de orde.  Twee 
onderwerpen in het kader van de ‘Groene Kerk’: “ God in de supermarkt” wordt dit keer in het 
Trefpunt gepresenteerd. Afgelopen seizoen was dit thema in de Pauwehof zeer geanimeerd 
verlopen; daarom is besloten het in Trefpunt te herhalen. Het tweede ‘groene kerk’ thema omvat de 
lezing over de  Joodse spijswetten  door rabbijn Clary Rooda 
Ds. Pieter Terpstra zal met ons in gesprek gaan over het boek Homo Deus. Dit boek intrigeert ons.  
De mens stuurt de mensheid aan. Is dat toekomst bepalend en hebben we God niet meer nodig?  
Ds. Arie Molendijk zal ons het verhaal van Tobit vertellen en met muziek omlijsten. Ook beluisteren 
we muziek met Willem Jan Cevaal . Speciaal in de lijdenstijd zal hij het Via Crucis van Franz Liszt laten 
horen en toelichten. 
 Kick Bras zal ons via zijn boek “Oog in oog ” laten kennis maken met mystiek in de kunst.  
Ook de film ‘Life op Pi’ , bij menigeen bekend, heeft een religieuze invalshoek die de moeite van het 
ontdekken waard is. Uitleg door een van onze commissieleden maakt het bekijken van de film extra 
boeiend. Hiervoor hebben we een middagbijeenkomst in Trefpunt gepland! 
Jan Greven gaat met ons terug in een stukje gereformeerde kerkgeschiedenis over Harry Kuitert . 
Hittjo Kruyswijk  gaat het persoonlijk gesprek met ons aan over het thema dankbaarheid. 
In het kader van het Heemsteeds diaconale project Sheba zal Meine Pieter van Dijk een lezing geven 
over de economische vooruitgang van Ethiopië. 
Pieter Terpstra en zijn doopsgezinde collega Alex Noord willen graag met u van gedachten wisselen 
over “Voltooid leven”. 
Kortom: We denken  u voldoende aantrekkelijke onderwerpen aan te bieden en we hopen als 
commissie B&V velen van u te ontmoeten op onze bijeenkomsten. Ook dit seizoen vragen we van u 
een vrijwillige bijdrage in de kosten. 
 
Commissie Bezinning en Verdieping 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
 
 
Film: Life of Pi 

 
 

 



 
Life of Pi, een spannend verhaal, maar ook een film met religieuze momenten. Het is een 
spectaculaire film waarin Pi, een Indiase jongen,met een tijger in een reddingsboot belandt. 
Je kunt de film zien als een verhaal van de tocht om land te bereiken en de tijger op een afstand te 
houden, maar Pi zegt ook:  dit verhaal doet u in God geloven. De film heeft dus twee niveaus. Je kan 
hem zien als de worsteling om te overleven in die reddingsboot met een constante bedreiging door 
de natuur en dat enorme beest. Maar Pi is ook gefascineerd door God en zijn ongelooflijke reis is 
vooral een verhaal dat je in God doet geloven. Dus een overlevingstocht en een godservaring voor 
wie er voor open  staat. De Japanse verzekeringsagenten staan er niet voor open. Zij willen een 
geloofwaardige versie van de tocht. 
En dus krijgen zij en u nog een versie, zonder God, maar minstens zo intrigerend. Onmiddellijk 
gevolgd door de vraag wat is nu `The better story`. Wat is daarop uw antwoord? 
We hopen na afloop een discussie te voeren wat maakt Life of Pi nu ook een religieuze film;  wat zijn 
die levensbeschouwelijke vragen die Pi opwerpt en waar is hij in gesprek met God. De film is een 
raamvertelling en een metafoor. 
 
Gespreksleiders: Meine Pieter van Dijk en Hans Debets 
Datum: donderdag 20 september 
Plaats en tijd: Trefpunt, 14.00 uur 
Contactpersoon: Annet Mourik 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
Armoede en economische dynamiek in Ethiopië 
 

  
Ethiopië is een fascinerend land omdat het slechts kort een kolonie is geweest en al heel vroeg 
Christelijk was. De diaconie in Heemstede  geeft steun aan een project van Kerk in Actie - het 
Sheba-project - dat zich richt op concrete hulp aan kleine boeren zodat zij voorbereid zijn op rampen 
en niet afhankelijk zijn van anderen.  
In 2016 en 2017 werden al twee avonden georganiseerd over de culturele achtergronden en de 
geschiedenis van het land, de religieuze en politieke diversiteit, de rol van de Ethiopische orthodoxe 
kerk naast andere Christelijke kerken, de Islam en lokale religies. Ook kwam aan bod welke rol 
Ethiopië speelt in de Bijbelverhalen. 
 
Op onze avond gaat het over het economisch succes van Ethiopië. Het land groeit snel, zowel qua 
bevolking als de economie. Waar is dit succes op gebaseerd en wie profiteren er vooral van?  
Waarom hebben ieder jaar nog miljoenen Ethiopiërs behoefte aan voedselhulp en waarom zijn er op 
het platteland en in de stad nog zoveel mensen die niet van de toenemende welvaart profiteren? 
Wie kunnen daar wat aan doen en hoe? Op deze vragen hopen wij een antwoord te kunnen vinden. 
 
Inleider: Meine Pieter van Dijk  
Datum: donderdag 4 oktober 



Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur 
Kosten: Vrijwilllige bijdrage voor project Sheba 
Contactpersoon: Kina Dijk 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 
 

De mens een god?  
Ethische vraagstukken naar aanleiding van Harari's boek Homo Deus 
 
Pieter Terpstra is gevraagd zijn reactie te geven op de ideeën van de bestseller schrijver Yuval Noah 
Harari. Na zijn bijna 500 pagina's lange boek Sapiens, geschiedenis van de globalisering stelt hij in 
Homo Deus wederom een belangrijk thema aan de orde. Door de technologische ontwikkeling is de 
mens zijn eigen god geworden die kan beslissen hoe lang hij zal leven of hoeveel hij zal werken. Maar 
het moet er volgens de Griekse filosofen omgaan dat we gelukkig zijn en bent u dat als u 200 jaar 
bent en met een computer op uw schouder loopt op uw door stamcellen weer geregenereerde 
knieën?  
Ook kunnen we ons afvragen wie al die dure medische ingrepen gaat betalen en wie daarvoor in 
aanmerking komen.  
Ds. Terpstra staat stil bij die ethische vraagstukken en of wij alleen leven om gezond en  gelukkig te 
zijn, ook op zeer hoge leeftijd. 
 
Inleider: Pieter Terpstra 
Datum: dinsdag 6 november 
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur 
Contactpersoon: Meine Pieter van Dijk 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 Harry Kuitert, zijn bijdrage aan het protestantisme 
  
In 2017 overleed de bekende theoloog prof. dr. H. Kuitert, een van de meest gelezen protestantse 
non-fictie schrijvers. Hij schreef bestsellers, bij voorbeeld:  Het algemeen betwijfeld christelijk geloof 
(1992, 17de druk 1997). In 1998 verscheen 'een schets voor een christologie: Jezus, de nalatenschap 
van het Christendom. De indruk bestaat dat hij zelf steeds verder van dat geloof kwam af te staan.  



Door sommigen werd hij daarom bekritiseerd en zelfs de antichrist genoemd. Uit de beschouwingen 
naar aanleiding van zijn overlijden blijkt ook dat hij zijn laatste levensjaren ervoer als een periode 
waarin hij kerkelijk uit de gratie was. 
Deze avond gaat het om de betekenis van Kuitert voor het geloof. Wat was zijn bijdrage aan het 
protestantisme?  
Jan Greven is theoloog en was ondermeer directeur van de IKON en hoofdredacteur van Trouw. Hij 
heeft een blog 'Jan Greven', waarop hij regelmatig boeken en actuele gebeurtenissen vanuit een 
religieus perspectief belicht. 
 
Inleider: Jan Greven  
Datum: donderdag 22 november 
Plaats en tijd: Trefpunt, 20.00 uur 
Contactpersoon: Meine Pieter van Dijk 

 
 

Dankbaarheid  
 Volgens de Romeinse filosoof en politicus Cicero (106-43 v.Chr.) is dankbaarheid ‘de moeder van alle 
deugden’ Dat klinkt wel een beetje verdacht, net als een ‘tevreden roker is geen onruststoker’. 
Maar wij PKN-ers kennen de dankbaarheid natuurlijk als vanouds en onverdacht uit onze eigen 
catechismus: Zondag 1, uit de trias ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo, nu weten we weer waar 
we staan. 
 Maar leven we nu ook inderdaad volgens deze ‘onderwijzing’ in een permanente staat van 
dankbaarheid? Als we om ons heen kijken zijn er veel redenen tot dankbaarheid maar zijn er niet 
minstens evenveel redenen om daar een beetje voorzichtig mee om te gaan? Hebben wij het hier in 
Heemstede en Bennebroek dan misschien geweldig getroffen;  je zal toch maar in Syrië of in 
Bangladesh geboren zijn. Of dit stukje niet kunnen lezen omdat je blind of onvoldoende intellectueel 
begaafd bent. Je hebt er tenslotte zelf niet om gevraagd om geboren te worden en waarom zou je 
dankbaar moeten zijn voor een ongevraagd en wormstekig geschenk? 

Want dankbaar zijn we toch doorgaans als ontvanger van een geschenk. Sommige geschenken 
komen als een complete verrassing en ze overtreffen onze verwachtingen: ‘wat in geen mensenhart 
is opgeklommen’. Daarbij schiet afgemeten erkentelijkheid tekort. Maar wat heeft de gever met ons 
voor? Is er wel een gever? Kennen we hem of wil hij anoniem blijven? Is hij ons goedgezind of heeft 
hij zijn eigen agenda en wordt ons een verplichting opgedrongen? Of worden we misschien wel in 
een valkuil gelokt? Blijven opletten dus en afzien van cursussen mindfulness voor een tevredener 
leven. 

 Inleider:  Hittjo Kruyswijk 
Datum: 22 januari 2019 
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur 
Contactpersoon: Hans Debets 
 

 
 



Tobit, een Bijbels sprookje.   
In de tijd van Rembrandt was het een bekend en geliefd verhaal. Tobit is een vrome Jood die blind 
wordt en zijn aanzien en fortuin verliest. Hij stuurt zijn zoon Tobias naar een ver land om geld op te 
halen dat hij daar in bewaring heeft gegeven. Tobias maakt op die reis van alles mee. Maar hij 
doorstaat de beproevingen, keert terug naar huis en Tobit wordt genezen.  
Wat maakte het verhaal zo populair? Al vanaf het begin weet je dat het goed zal aflopen. Hebben 
mensen veel van zichzelf herkend? Het gaat in ieder geval over machteloosheid, angst, over 
eenzaamheid en verbondenheid en over groei naar volwassenheid. En bovenal is het een verhaal 
over Gods verborgen nabijheid op onze wegen. Een menselijk verhaal dus over geloof en ons leven 
van alledag, verteld in de taal van sprookjes en van dromen. 
Rembrandt maakte vele prenten over Tobit. Händel schreef muziek bij dit verhaal en componeerde 
zijn oratorium Tobit. Arie Molendijk zal proberen al vertellend, spelend en met gebruikmakend van 
prachtige verbeeldingen en van de muziek van Händel het oude verhaal van Tobit opnieuw tot leven 
te brengen.  Het is een verhaal over ons leven als een reis. 
 
Inleider: Arie Molendijk 
Datum: dinsdag 12 februari 2019 
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur 
Contactpersoon: Annet Mourik 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

In gesprek met rabbijn Rooda over duurzaamheid in de Bijbel    
 

We willen een ‘groene’ kerk zijn en proberen ons geloof te verbinden met ecologische principes en 
duurzaamheid. Maar waar hebben we het dan over? We gaan hierover in gesprek met rabbijn Clary 
Rooda die een expert is op dit terrein.  
Zij zal ons leiden door een studiesessie over wat de Bijbel ons leert over duurzaamheid. 
 
Clary Rooda werd, zoals velen na de oorlog, niet joods opgevoed en ging als volwassene op zoek naar 
haar joodse wortels. Ze kwam ‘thuis’ in de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Uiteindelijk 
wilde zij rabbijn worden en is zij in 2014 afgestudeerd als rabbijn. 
Zij schreef haar scriptie over ‘eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de Joodse spijswetten 
waarbij ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. Deze 
principes zijn gebaseerd op teksten uit de Joodse Bijbel (Tenach) en verder uitgewerkt in de latere 
rabbijnse literatuur.  
Wij hebben rabbijn Rooda uitgenodigd om ons te verdiepen in deze teksten en samen met haar oude 
commentaren uit de Talmoed en recente teksten van joodse leermeesters te lezen en te overdenken. 
Uiteindelijk gaat het om gedragsregels die uit deze teksten af te leiden zijn. Die regels staan soms op 
gespannen voet met de spijswetten (kasjroet) en vragen dus om een nieuwe uitleg en andere keuzes 



dan alleen kosjer eten.  
 
En hoe zit dat met ons? Kan de Bijbel ook voor ons een richtsnoer zijn voor duurzaamheid? En wat 
kunnen wij leren van rabbijn Rooda? 
Het is een studiesessie, dus een actieve inbreng van de deelnemers aan de discussie is zeer welkom! 
 
Inleider : Rabbijn Clary Rooda 
Datum: dinsdag 5 maart 2019 
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur 
Contactpersoon: Maaike Galle , werkgroep Groene Kerk 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Oog in Oog  
 
Mystiek is een verlangen naar en ervaring van de Bron van leven die in ons wil doorwerken. Zo kan 
ons leven doel en zin krijgen, en leven we vanuit innerlijke bezieling aan betere menselijke 
verhoudingen. 
Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan 
we kunnen genieten in woord en beeld.  Het kan dan gaan om poëzie, preken en gebeden, maar ook 
om schilderijen, borstbeelden en gebouwen.  
In de ontmoeting rond mystieke teksten en beeldende kunst zullen we ons hierin verdiepen. 
We doen dit aan de hand van het boek van Kick Bras, Oog in oog, christelijke mystiek in tekst en 
beeld. Het is niet noodzakelijk het boek aan te schaffen. 
Kick Bras, kenner van mystiek, becommentarieert teksten en voorwerpen uit allerlei eeuwen, landen 
en joods- christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en 
visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene , op het goddelijk mysterie zijn 
gericht. 
Ook heeft Bras aandacht voor hoe wij nu, vandaag de dag, het goddelijke mysterie zouden kunnen 
ervaren , en daarbij deelt hij ook zijn eigen ervaringen. Bij een mystieke ervaring is het of we even 
oog in oog staan met de Eeuwige.  
Deze avond geeft ruimte om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen. Kick Bras is 
theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit).  
 
Inleider : Kick Bras 
Datum: dinsdag 19 maart 2019 
Plaats en tijd: Trefpunt, 20.00 uur 
Contactpersoon: Jolien Nak 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voltooid Leven 

  
 
Voor 2019 staat een nieuwe en mooie samenwerking met de Doopsgezinde gemeente op het 
programma. 
Samen met hen organiseren we een gespreksbijeenkomst rond het thema “Voltooid leven”. 
Elementaire vragen komen daarin aan de orde, zoals: Wat is een goed leven, en wanneer is dat 
voltooid? Hoe gaan wij als individu en als samenleving om met ouderdom en de dood? 
Bij deze bijeenkomst ontvangen wij Annemarieke van der Woude. Zij was geestelijk verzorger en 
onderzoeker in het Radboud UMC en is momenteel predikant in Oosterbeek. Van der Woude schreef 
het boek: “Als de dood”. De ondertitel is veelzeggend: twee vragen in het euthanasiedebat. 
Vanwege de impact van het onderwerp is het gesprek op een ochtend en wordt de bijeenkomst 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 
Pieter Terpstra 
 
Gespreksleiders: ds. Alex Noord en ds Pieter Terpstra 
Datum : 27 maart 2019 
Plaats en Tijd: De Kleine Vermaning, Postlaan 16, 10.30 uur (onder voorbehoud) 
Zie voor aanvullende mededelingen omtrent deze bijeenkomst t.z.t.  in de Wegwijzer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“God in de supermarkt” , een workshop 
 

We zijn een ‘Groene Kerk’ geworden. We staan voor een duurzaam 
kerkelijk beheer en streven naar maatregelen om de opwarming van de 
aarde tegen te gaan en waardig om te gaan met dieren, mensen en alles 
wat groeit en bloeit. In dit kader is het aardig om na te denken over onze 
privé inkopen. Het is ook leuk om op een ontspannen manier in 
workshopverband, onder leiding van  Alfred Slomp, wegwijs gemaakt te 
worden. Zo verkennen we de keuzes die we in de supermarkt maken, het 
helpt argumenten begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch 
kader. De bijeenkomst is actief, sociaal en informatief, en zal iedereen 

aanspreken. Er wordt gebruik gemaakt van veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Zo 
mogelijk gaan we in groepjes aan de slag. Alfred is al vanaf zijn studententijd geraakt door onrecht en 
de pijn van de medemens, natuur en dier. Hij wil hier graag , samen met anderen, iets aan doen en 



denkt dat wij in de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere 
wereld. 
Alfred is niet verbonden aan een kerk, NGO, bedrijf, of supermarktketen. De workshop wordt 
ondersteund door Groene Kerken! 
Deze bijenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep “Groene Kerk “ 
 
Omdat groepsinteractie een essentieel onderdeel is van de workshop, is het wenselijk dat we 
tenminste  20 deelnemers hebben die avond. U bent van harte uitgenodigd en kunt zich opgeven bij 
Annet Mourik 
 
Inleider: Alfred Slomp 
Datum: 4 april 2019 
Plaats en tijd: Trefpunt, 19.30 uur 
Contactpersoon: Annet Mourik  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 

  Via Crucis – de muzikale kruisweg van Franz  Liszt   
 
Liszt was in zijn tijd een gevierd pianovirtuoos, een popster avant la lettre. Maar hij was ook zeer 
religieus, bijna op het maniakale af. Op latere leeftijd besloot hij tot priester te worden gewijd. Liszt 
streefde naar vernieuwing, maar was ook een bewonderaar van de muziek van Palestrina en diens 
tijdgenoten. Het moge duidelijk zijn, Franz Liszt leefde een bewogen leven waarin geloof en 
kerkmuziek een belangrijke rol speelden. 
Talrijk zijn de karikaturen van de duivelskunstenaar Franz Liszt, gezeten achter een vleugel waar de 
toetsen vanaf vliegen. Dat beeld wordt versterkt door de razend lastige werken die hij componeerde.  
Een groter contrast met de Via Crucis is nauwelijks denkbaar. Liszt componeerde deze toonzetting 
van Jezus’ kruisweg op latere leeftijd, toen hij zijn leven als duivelskunstenaar achter zich had 
gelaten. Hier geen technische hoogstandjes, geen razendsnelle toonladders, geen schijnbaar 
onspeelbare passages. Integendeel, de vijftien delen zijn stuk voor stuk muzikale miniatuurtjes 
waarin Liszt geen noot teveel gebruikte. Het is uiterst indringende muziek, waarvoor opperste 
concentratie noodzakelijk is. De bijna ascetische, bij vlagen haast atonale muziek werd door veel van 
zijn tijdgenoten niet begrepen. Ze dachten te maken te hebben met het werk van een seniel 
geworden oude man. Inmiddels kijken we iets anders aan tegen dit indrukwekkende werk. Deze Via 
Crucis is een bijzondere opmaat richting Goede Vrijdag. 
 
De organist en musicoloog Willem Jan Cevaal plaatst de Via Crucis van Franz Liszt binnen het 
veelzijdige leven en werk van de componist. Vanzelfsprekend zal er ter illustratie veel muziek klinken, 
niet alleen vanaf cd maar ook op de piano. 
 
Inleider: Willem Jan Cevaal 
Datum: donderdag 11 april 2019 
Plaats en tijd: Pauwehof/Oude Kerk, 20.00 uur 
Contactpersoon: Annet Mourik 



…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Programma 2018/2019 
 
do 20 september Film Life of Pi Trefpunt 14.00 uur 
do 04 oktober Ethiopië Pauwehof 20.00 uur 
di  06 november De mens een god Pauwehof 20.00 uur 
di  22 november Harry Kuitert Trefpunt 20.00 uur 
di  22 januari Dankbaarheid Pauwehof 20.00 uur 
di  12 februari Tobit Pauwehof 20.00 uur 
di  05 maart Rabbijn Rooda Pauwehof 20.00 uur  
di  19 maart Oog in oog Trefpunt 20.00 uur 
wo 27 maart Voltooid leven Kleine Vermaning 10.30 uuro.v. 
do  04 april God in de supermarkt Trefpunt 19.30 uur 
do 11 april Via Crucis Pauwehof/Oude kerk 20.00 uur 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
Leden van de Commissie Bezinning en Verdieping 
 
Meine Pieter van Dijk, voorzitter,  tel. 5248407  
Annet Mourik, secretaris,  tel. 5285502 amourikloos@gmail.com 
Hans Debets , tel. 5286577 
Kina Dijk, tel. 5472454 
Jolien Nak , tel.  5841006 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Locaties 
Oude Kerk Wilhelminaplein Heemstede 0235286022 
Pauwehof Achterweg 19, Heemstede 0235286022 
Het Trefpunt Akonietenplein 1 Bennebroek 0235848480 
Kleine Vermaning Postlaan 16 Heemstede 0235286036 
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