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Ter inleiding

Op het nieuwe programma van Bezinning & Verdieping mogen we zeker trots zijn. 
Met de zeer gevarieerde onderwerpen denken we aan een brede interesse van onze 
gemeenten tegemoet te komen. In ons vorig seizoen hadden we vooral succes met 
de thema’s op het gebied van levensvragen, duurzaamheid, theologie en muziek. 
Hoogtepunten waren de avonden over het boek ‘Homo Deus’, het verhaal van Tobit, 
Harry Kuitert en de avond met Rabbijn Roorda.

Voor dit winterseizoen kozen we thema’s die enigszins relevant lijken voor onze 
kerkelijke gemeenten. De Werkgroep Groene Kerk komt met een lezing waarbij we 
in gesprek gaan met stadsecoloog Niels de Zwarte. We verheugen ons wederom op 
deelname van een aantal sprekers uit onze eigen gemeenten. Vanuit hun werk en 
interesse kunnen zij ons een boeiende avond bezorgen: Tom Kroon (Ecologisch 
bekering?), Marcel Stokkel (Kanker onder controle) en Piet Hulsbos (Passionen). 
Uit Haarlem komt Hans van der Heiden. Hij bespreekt het boek ‘Een gebroken wereld 
heel maken’.
Verder ontmoeten we Jan O� ringa, die met ons in discussie gaat over de 
‘Onopgeefbare band van de PKN met het volk Israël’. Kees de Groot zal het hebben 
over religieus erfgoed en stelt de vraag: ‘Gaan we toe naar de Liquidatie van de kerk?’
De keuze van de fi lm is gevallen op ‘Il y a long temps que je t’aime’ vanwege ‘schuld-
vraag en vergeving’. Een fi lm die je niet onberoerd laat en tot nadenken uitnodigt.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Bonhoe� er overleed. In verband hiermee zal Arie 
Molendijk aandacht besteden aan het werk van deze bekende theoloog en dichter.
Aan de bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. 
We hopen weer velen van u te ontmoeten en wensen u natuurlijk inspirerende B&V-
bijeenkomsten toe!
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Film: Il y a longtemps que je t’aime  (Ik hou al zo lang van je)

Een fi lm uit 2007 van de Franse cineast Philippe Claudel, in 
Nederland vooral bekend en geliefd als schrijver. Dit is zijn eerste fi lm 
die meteen een groot succes werd. 
Het is een intieme fi lm over de twee zussen Juliette en Léa. De fi lm 
begint met beelden van Juliette die op een vliegveld nerveus zit te 
wachten op haar jongere zusje Léa. Juliette Fontaine komt vrij na een 
gevangenisstraf van vijftien jaar voor het doden van haar zesjarige 
zoontje Pierre. Al die jaren heeft ze ieder contact met haar familie 
gemeden. Léa was nog een kind toen haar grote zus plotseling uit 
haar leven verdween. Nu ze vrij komt, wil Léa maar een ding: de band 

met haar zus weer oppakken. Ze vraagt Juliette om in te trekken in haar gastvrije huis 
waarin naast haar man Luc en hun twee geadopteerde dochtertjes ook plaats is voor 
de vader van Luc, die door een herseninfarct niet meer kan spreken en zijn dagen 
lezende doorbrengt. Juliette is geen gemakkelijke huisgenoot. Ze is zo gesloten als 
een oester. Er is een groot contrast tussen het drukke gezellige leven van Léa met 
werk, gezin, vrienden en de stilte die om Juliette hangt. Maar Léa blijft proberen om 
door het cordon om het hart van Juliette heen te breken. Ze weet de toedracht van de 
dood van de kleine Pierre niet, maar haar liefde voor Juliette is onvoorwaardelijk.
Boven de fi lm hangt de schuldvraag en ook de kijker vraagt zich de hele fi lm af of 
liefde zo groot kan zijn dat er vergeving is voor het doden van je kind. 
Pas aan het slot van de fi lm ontdekt Léa wat zich vijftien jaar geleden heeft afgespeeld. 
In een emotionele confrontatie breekt zij de oester open en stromen eindelijk de 
tranen. 

Gespreksleider:  Hans Debets
Datum:   donderdag 26 september
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Kanker onder controle …        

Dr. Marcel Stokkel zal vertellen over de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van kankeronderzoek. ‘We hopen door samen te werken met 
andere specialisten over enkele jaren kanker volledig onder controle 
te hebben’, zegt hij.
Hij is arts en hoofd van de divisie diagnostiek en de afdeling nucleaire 
geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek en zorg voor de patiënt 
moeten in die koers samengevoegd worden tot een geheel en zo 
hoopt men de vele vormen van kanker te overwinnen. Met het hoge 
tempo van ontwikkelingen en geweldige innovaties op het gebied 
van kanker diagnostiek en behandelingen kunnen patiënten na de 

behandeling veel langer in leven blijven. De kosten van de zorg stijgen daarmee ook. 
Regelmatig staan dan ook zin en onzin van behandelingen op de agenda. 
Daar kruisen de medische mogelijkheden en medisch-ethische overwegingen elkaar. 
Feitelijk wordt dan de vraag gesteld: hoeveel is een mensenleven waard? 



Winterprogramma 2019-2020 3

BEZINNING EN VERDIEPING

Wat hebben we er als samenleving voor over om enkele maanden levenswinst te 
bereiken? Die vragen zijn nauwelijks te beantwoorden. De ontwikkelingen op het 
gebied van kankeronderzoek zijn van levensbelang en verdragen geen bezuinigingen.

Marcel Stokkel, medisch specialist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, geeft 
een kijkje achter de schermen van dit ziekenhuis.
Ds. Aart Mak zal met hem in gesprek gaan over de ethische en levensbeschouwelijke 
aspecten van een leven met kanker.

Inleider:  dr. Marcel Stokkel
Interviewer:  ds. Aart Mak
Datum:   donderdag 10 oktober 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon: Jolien Nak 

Ecologische bekering?

Naast het vluchtelingenprobleem, de verschuiving van eco-
nomische machtscentra, de snel groeiende wereldbevolking
 en de robotisering van de arbeid is de klimaatcrisis een vijfde 
factor die onzekerheid veroorzaakt in het huidige tijds-
gewricht. De dreigende verandering van het klimaat tast onze 
verhouding tot onze natuurlijke leefomgeving en dus ons 
voortbestaan aan. In plaats van gehoor te geven aan het ‘ver-

vult de aarde en onderwerpt haar’ (Genesis 1:28), worden we gedwongen om haar als 
medespeler te gaan behandelen. In zijn encycliek Laudato Si noemt paus Franciscus 
man en paard: onze hebzucht en het economisch systeem zijn de oorzaken van de 
klimaatverandering en van de kloof tussen arm en rijk. Dus dienen we onze manieren 
van leven te veranderen. 
Wij zullen deze avond nagaan of er misschien wat meer te zeggen valt dan deze 
oproep tot een ‘ecologische bekering’, of dit in politieke zin zonder al te veel proble-
men handen en voeten kan krijgen en hoe we ons het gelukkige leven van onze kin-
deren en kleinkinderen moeten voorstellen binnen de grenzen van wat onze planeet 
toestaat. 

Drs. Tom Kroon is wijsgerig en historisch pedagoog en houdt zich bezig met gewetens-
ontwikkeling en de klimaatverandering. Hij is voorzitter van de Werkgroep Dominicus 
Duurzaam, lid van de jury van de Vredesprijs HBO en lid van de Adviesgroep De 
Energieke Burger in Bloemendaal.

Inleider:  Tom Kroon
Datum:   donderdag 14 november 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon: Meine Pieter van Dijk
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‘Een gebroken wereld heel maken’

Wat heeft dit boek van rabbijn Jonathan Sacks te bieden? Om het 
echt in twee, drie woorden te zeggen: het doet je goed. Het lezen 
van Een gebroken wereld heel maken doet je goed, want het zegt: 
het is goed dat je er bent. Er is op jou gerekend, je bent welkom, en 
je bent er niet voor niets. 
Het lezen van het boek leert je dat je bestaan zin heeft, of hoe je aan 
je bestaan zin kunt geven. Het maakt je duidelijk dat ook de aller-
kleinste stap vooruit de moeite waard is. Het geeft je moed om die 
stap ook te maken. En het wekt telkens weer de hoop, dat tegen-
slagen overwonnen kunnen worden, omgezet kunnen worden in 

iets positiefs. Dat het niet hopeloos is het goede te willen doen in een wereld, waarin 
zoveel verkeerd gaat. Het boek is realistisch en daarom niet optimistisch, maar wel 
hoopvol.
De oorspronkelijke Engelse uitgave heeft als ondertitel: een ethiek van verantwoorde-
lijkheid. Dat was het eerste wat de vertaler, ds. Hans van der Heiden, aantrok. Dit boek 
bevat volgens hem een leer van goed en kwaad. Het helpt te kiezen voor de goede 
weg, die het leven zin geeft en de wereld - de kleine en de grote - beter maakt. En … 
het is zoveel meer. Het is ook een geloofsboek, dat ingaat op vragen waar we in het 
geloof mee worstelen. Het zegt ons niet wat we moeten geloven, maar het helpt ons 
onze eigen weg daarin te vinden. Daarbij leren we en passant veel van de Joodse wor-
tels van ons geloof. Een pastoraal boek is het ook, dat ons voorhoudt dat het ongeluk 
dat ons treft niet het einde hoeft te zijn, maar kansen biedt voor een nieuw begin.

Inleider:  ds. Hans van der Heiden
Datum:   donderdag 30 januari 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon: Jolien Nak

Over Passionen

Over de Passionen en in het bijzonder de twee beroemde Passionen 
van Bach, de Johannes Passion en de Matthäus Passion, houdt Piet 
Hulsbos een presentatie in de Pauwehof en de Oude Kerk. Na een 
korte inleiding over het ontstaan van de muziek en de tekst voor de 
lijdenstijd vanaf de vroege Renaissance gaat hij daarna dieper in op 
de overeenkomsten en verschillen in Bachs meesterwerken.
Daarbij zullen geluidsfragmenten te horen zijn en zal Piet zelf ook op 
orgel en/of piano voorbeelden laten horen.
Een ongetwijfeld zinvolle en hoogst interessante lezing zal dit zijn 
voor de liefhebber in voorbereiding op de komende passietijd!

Piet Hulsbos is vaste organist van de Oude Kerk te Heemstede, geeft les aan een 
muziekschool en is dirigent van diverse koren.

Inleider:  Piet Hulsbos
Datum:   donderdag 6 februari 
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Annet Mourik
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Ecologie van de stad

Duurzaamheid in het stedelijk milieu omvat meer dan zonnepane-
len op de daken. Juist de stad is rijk aan natuur. Bepaalde dieren en 
planten doen het zelfs beter in de stad dan in het buitengebied. En 
juist in de stad kan de mens de natuur een handje helpen met een 
goed ontwerp van de gebouwde omgeving. Want de stad is niet van 
ons alleen, we delen haar met de planten en de dieren. De schepping 
is een geheel, dat is een zeer bijbelse gedachte. 
Stadsecoloog Niels de Zwarte heeft samen met anderen een prachtig 
boek geschreven vol met voorbeelden hoe dat samenwonen ver-

sterkt kan worden. Wij hebben Niels de Zwarte uitgenodigd om ons te komen vertel-
len over zijn werk als stadsecoloog: het onderzoeken, beschermen en versterken van 
biodiversiteit in de stad. 
Als we weten hoe het komt dat planten en dieren zich prettig voelen in de ‘manmade’ 
stad, weten we ook wat we moeten behouden en hoe we de natuur in de stad verder 
kunnen uitbouwen. Want de stad en de stedenbouw veranderen onder invloed van 
nieuwe productiemethoden en voor je er erg in hebt is een rijke stedelijke biotoop 
opeens verdwenen. 
Vandaar het grote belang van stadsecologische kennis. 
Niels de Zwarte zal ook ingaan op wat wij zelf aan die rijke biotoop kunnen bijdragen, 
als kerk en als stadsbewoner. 

Inleider:  Niels de Zwarte 
Datum:   dinsdag 25 februari 
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Maaike Galle (lid werkgroep Groene Kerk)

Kerk en Israël, jodendom en christendom 

Voor de kerk is het waardevol een goede relatie met het jodendom 
te onderhouden. Ook is het zaak anti-judaïsme in eigen kring en 
antisemitisme in de samenleving tegen te gaan. Dit betekent volgens 
Jan O� ringa echter niet dat ze ‘onopgeefbaar verbonden met het 
volk Israël’ zou moeten zijn. Tegen woorden van die strekking in de 
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland maakt hij bezwaar. 
Volgens hem is de formulering zo vaag en multi-interpretabel dat 
deze tot verwarring en misverstanden binnen de kerk leidt. Het web-
site-artikel dat hij hierover schreef, zette de pennen in dagblad Trouw 
fl ink in beweging en leidde onder andere tot een studiedag op de 

Protestantse Universiteit. 
Deze avond zet Jan O� ringa uiteen waarom liberale theologen positief over het joden-
dom zijn maar geen behoefte hebben aan een aparte Israëltheologie.

Jan O� ringa is predikant te Wijk bij Duurstede en hoofdredacteur van de website 
www.liberaalchristendom.nl. 
Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde hij de 
redactie van het boek Liberaal christendom uit 2016. Eerder schreef hij met een aantal 
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gemeenteleden in 2014 het boek God is niet te vangen dat in veel gespreksgroepen is 
gebruikt. Van 2005-2010 was hij voorzitter van theologenbeweging Op Goed Gerucht. 

Inleider:  ds. Jan O� ringa
Datum:   woensdag 4 maart 
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Annet Mourik

In liquidatie - Hoe religie buiten haar oevers treedt

Het is tijd voor iets anders dan het gebruikelijke verhaal over het 
einde van een tijdperk waarin God en de kerk nog wat voorstelden 
in Nederland. Of dat einde nu wordt betreurd of bejubeld. Er is niet 
alleen neergang, er zijn ook bijdragen van christelijke, in het bijzonder 
kerkelijke, zijde aan de wereld van vandaag. Het is ook niet zo dat 
religie iets van de privésfeer is geworden. Ze is juist op allerlei 
manieren aanwezig in het publieke domein: in de media, de gezond-
heidszorg, de vrijetijdssector en de wereld van kunst en cultuur. 
Religie treedt buiten haar oevers. Het ligt dan vanuit de kerken voor 
de hand om dijken op te werpen want er moet toch een gemeen-

schap zijn die de winkel draaiende houdt, anders valt er op den duur ook door anderen 
niet meer van die mooie traditie te profi teren. Men zou ook Gods water over Gods 
akker kunnen laten lopen. 
Een wonderlijke doorstart is wel eens eerder voorgekomen, zowel in de bedrijfsge-
schiedenis als in de godsdienstgeschiedenis. De toekomst ligt open.
Kees de Groot, socioloog, theoloog en universitair docent praktische theologie aan de 
Universiteit van Tilburg, wijdde er een boek aan onder de prikkelende titel 
The Liquidation of the Church. In verschillende landen werd het goed ontvangen. 
Hij gaat met ons erover in gesprek.

Inleider:  Kees de Groot
Datum:   dinsdag 31 maart
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Bonhoe� er 

De wereld is mondig en heeft God niet nodig. Bonhoe� er beaamt 
dat we mondig zijn geworden, maar tegelijk wil hij blijven spreken 
over God. Niet als een God die een stoplap is voor onze problemen, 
maar één die ons juist tot verantwoordelijke mensen maakt. Zijn 
geloof is betrokken op de aarde en op de vragen waar mensen mee 
leven. En tegelijk leeft en beleeft Bonhoe� er zijn geloof vanuit een 
persoonlijk relatie met God. De kortst mogelijk samenvatting van het 
christen-zijn bestaat volgens hem uit twee dingen: bidden en recht 
doen. 
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Hij werd persoonlijk gevangene van Hitler en wist op zeker moment dat hij de gevan-
genis niet meer levend zou verlaten. 
In die tijd schreef hij brieven en ‘pogingen tot dichten’, die nog steeds ontroeren en 
ons te denken geven. Ervaringen die totaal tegengesteld lijken en die ook voor ons 
herkenbaar zijn, weet hij bij elkaar te houden in zijn geloof.
Op 9 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat Bonhoe� er stierf. Vandaar de landelijke 
herdenking van hem in de kerkelijke gemeentes.
Ds. Arie Molendijk, predikant PKN Heemstede, zal met name teksten van Bonhoe� er 
uit de laatste periode van zijn leven met u gaan lezen, waarbij gezocht zal worden naar 
wat een ieder kan inspireren om als christen te leven in een wereld die God niet nodig 
heeft.

Inleider:  ds. Arie Molendijk
Datum:   dinsdag 21 april
Plaats en tijd:  Pauwehof, 14.00 uur
Contactpersoon: Annet Mourik

Schuif eens aan bij de Tafelgesprekken!  

In het winterseizoen organiseren wij in de Pauwehof acht keer een 
‘Tafelgesprek’, dat is elkaar ontmoeten aan een eettafel. Aan tafel is 
ruimte voor zo’n tien gasten, die met elkaar eten en in gesprek raken. 
Over een thema, zoals ‘zin’, ‘verlies’, of rond gedichten en verhalen. 
Tafelgesprekken zijn éénmalige bijeenkomsten, zonder verdere 
verplichtingen. 
In Wegwijzer en op de website www.pknheemstede.nl leest u welke 
onderwerpen voor de komende Tafelgesprekken gepland staan. De 
Tafelgesprekken beginnen telkens om 18.30 uur (18.45 uur aan tafel) 
en duren tot 20.30 uur. 
Voor de maaltijd vragen wij een eigen bijdrage van € 5,--. 

Aanmelding kan via het kerkelijk bureau, 
kerkelijkbureau@pknheemstede.nl of 023 528 53 36.
  
Data:   7 en 17 oktober, 4 en 14 november, 20 en 30 januari, 
   2 en 12  maart
Plaats en tijd:  Pauwehof, 18.30 uur
Contactpersoon: ds. Pieter Terpstra
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Programma 2018/2019

do 26 september 20.00 uur Film: Il y a longtemps que je t’aime Pauwehof
do 10 oktober 20.00 uur Kanker onder controle  Trefpunt
do 14 november 20.00 uur Ecologische ‘bekering’  Trefpunt
do 30 januari 20.00 uur Een gebroken wereld heel maken  Trefpunt
do 06 februari 20.00 uur Over Passionen  Pauwehof/  
     Oude Kerk
di 25 februari 20.00 uur Ecologie van de stad  Pauwehof
wo 04 maart 20.00 uur Kerk en Israël  Pauwehof
di 31 maart 20.00 uur De liquidatie van de kerk  Pauwehof
di 21 april 14.00 uur Bonhoeffer   Pauwehof 

Indien gewenst kunnen wij u een herinnering aan de avond sturen per e-mail.
Gelieve dan uw mailadres door te geven.

Leden van de Commissie Bezinning en Verdieping

• Meine Pieter van Dijk voorzitter 023 524 84 07   dijkm@msn.nl
• Annet Mourik secretaris 023 528 55 02   amourikloos@gmail.com
• Hans Debets  023 528 65 77
• Kina Dijk  023 547 24 54
• Jolien Nak  023 584 10 06

Locaties

Oude Kerk   Wilhelminaplein, Heemstede   023 528 60 22
Pauwehof   Achterweg 19, Heemstede (achter Oude Kerk)  023 528 60 22
Het Trefpunt   Akonietenplein 1, Bennebroek   023 584 84 80


