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Ter inleiding
We pakken de draad weer op!
Wij hebben ons programma begin 2021 moeten afbreken vanwege de corona-
pandemie. In het najaar van 2020 hebben we gelukkig nog vier boeiende bijeenkom-
sten kunnen realiseren. We konden helaas maar een beperkt aantal mensen ontvangen, 
maar waren erg blij met alle geïnteresseerde toehoorders. 
In september pakken we de draad weer op met een bijzonder programma: deels wordt 
dit bepaald door nieuwe onderwerpen maar ook door geannuleerde programma-
onderdelen van het vorige seizoen. De inleiders waren bereid om hun avonden te 
verplaatsen naar het nieuwe seizoen en daar zijn we erg blij mee!
We hebben geprobeerd de bijeenkomsten evenwichtiger te verdelen over Heemstede 
en Bennebroek. 

We starten in september met een muziekavond rond de componist Sweelinck. Willem 
Jan Cevaal heeft in het kader van het ‘Sweelinck-gedenkjaar’ een mooie lezing voor-
bereid en zal ook muziek laten klinken op het orgel in de Oude kerk. In oktober zal in 
het Trefpunt de bijzondere fi lm ‘A Hidden Life’ vertoond worden. Ons ‘Groene Kerk zijn’ 
krijgt bij de kerkdienst van 17 oktober ieders aandacht in het kader van ‘Michazondag’.
In november zal Hittjo Kruyswijk vertellen over de ontstaansgeschiedenis en achter-
gronden van de Protestants-christelijke ziekenhuizen. Eveneens in november zullen we 
toelichting krijgen op de nieuwe Bijbelvertaling, die dan net is uitgekomen.
Marcel den Dulk, de nieuwe organist van het Trefpunt, speelt in de adventstijd o.a. 
delen uit The Messiah en de Matthäus Passion op het orgel in het Trefpunt. 
In januari 2022 zal Meine Pieter van Dijk opnieuw - en nu dieper - ingaan op de religies 
in China en vervolgens organiseert de Diaconie van PKN Heemstede in februari een 
avond waarbij hun nieuwe project ‘WindMee’ centraal staat.
Dan nadert het voorjaar en gaan we in maart de ‘Bedevaartverhalen’ horen van diverse 
gemeenteleden. Eind april ontvangen we Chantal Suissa met een inleiding over anti-
semitisme en hoe we daar mee om kunnen gaan.
In mei, tot slot, gaan we zingen met Wilna Wierenga, aan de hand van haar thema 
‘Beelden van vrouwen bij de liturgie’.

We hopen natuurlijk dat we geen coronaregels hoeven te hanteren. Als dat wel aan de 
orde is, dan weten we allemaal wat we moeten doen. In ieder geval bent u van harte 
welkom. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres (zie achterzijde), of telefonisch. 
Graag tot ziens!

Commissie Bezinning en Verdieping
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De componist Sweelinck - vier eeuwen na zijn dood nog springlevend

Er zijn straten en pleinen naar hem vernoemd, zo ook in 
Heemstede. Jarenlang sierde zijn beeltenis het bankbiljet van 
25 gulden. Tijdgenoten noemden hem een ‘Prince der 
Musijcken’ en gaven hem de bijnaam ‘Orpheus van Amsterdam’. 
Niemand minder dan de dichter Joost van den Vondel eerde 
hem met een grafschrift. We hebben het dus over een beroemd-
heid: de componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621).

In zijn tijd was Sweelinck een begrip, vier eeuwen na zijn dood wordt hij door kenners 
beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse componisten. Zijn koorzettingen 
van alle 150 Geneefse psalmen hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Het 
zijn echte vocale juweeltjes. Sweelinck schreef ze overigens niet voor de kerk - daar 
mochten de psalmen zo vlak na de Reformatie alleen eenstemmig en zonder bege-
leiding van het orgel worden gezongen. Welke taken had de van oorsprong katho-
lieke Sweelinck dan wel, als organist van de protestantse Amsterdamse Oude Kerk? 
Hoe beroemd was hij in zijn tijd? Waarom is hij tegenwoordig bij het grote publiek 
relatief onbekend? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de lezing. 
Vanzelfsprekend ontbreekt Sweelincks muziek daarbij niet. Naast cd-opnames zal 
Willem Jan Cevaal zijn verhaal muzikaal illustreren op het orgel van onze eigen Oude 
Kerk.
Willem Jan Cevaal is actief als musicoloog en organist. 
Hij publiceert en geeft lezingen over kerkmuzikale en muziekhistorische onderwerpen. 
Hij is een van de organisten van de Protestantse gemeente Heemstede.

Inleider:   Willem Jan Cevaal
Datum:   dinsdag 21 september
Plaats en tijd:   Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Annet Mourik

Film: A Hidden Life (Ein Verborgenes Leben)

Elk jaar programmeren wij een fi lm in ons aanbod. 
Dit seizoen wordt het de Duits-Amerikaanse co-
productie A Hidden Life (Ein Verborgenes Leben) 
van regisseur Terrence Malick. De fi lm ging in 2019 
in première tijdens het Festival van Cannes en kreeg 
lovende kritieken. 

Het is het indrukwekkende en waargebeurde verhaal van een eenvoudige Oostenrijkse 
boer in het Derde Rijk: Franz Jägerstätter. Vanuit de liefde voor de mensen om zich 
heen én vanuit een eenvoudig en púúr beleefd geloof besluit hij om niet mee te 
draaien in de moordmachinerie van de nazi’s: hij weigert dienst. Dit gaat hem uit-
eindelijk zijn leven kosten. Franz Jägerstätter werd in 2007 zalig verklaard door paus 
Benedictus.
Temidden van een wereld die steeds meer in een hel verandert, put Jägerstätter zijn 
kracht uit de schoonheid van de natuur, de goedheid van de mensen met wie hij zich 

Het is het indrukwekkende en waargebeurde verhaal van een eenvoudige Oostenrijkse 
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verbonden weet én zijn diepe, eenvoudige en pure geloof. Hij is geen man van veel 
woorden en vlammende protesten maar zijn stille en standvastige protest is groots.

De fi lm is lang (bijna drie uur) maar je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld 
van deze bijzondere man en de ontwikkeling die hij doormaakt.
Wij zullen de Duitstalige versie gebruiken van de fi lm (uiteraard met Nederlandse 
ondertiteling).
    
Inleider:   Hans Debets
Datum:   donderdag 14 oktober
Plaats en tijd:   Trefpunt, 14.00 uur
Contactpersoon:  Annet Mourik

De Bijbelvertaling van 2021 

Vanaf oktober 2021 is Nederland een nieuwe Bijbelvertaling 
rijker. Het is de NBV21, een herziene versie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling die in 2004 verscheen (NBV). Bij de verschijning 
in 2004 vroeg het Nederlands Bijbelgenootschap de lezers om 
reacties. Duizenden opmerkingen zijn sindsdien per post of via 
de e-mail opgestuurd, en er zijn verschillende boeken en artike-
len aan de NBV gewijd. 
Al deze reacties en studies hebben geleid tot een grondige 
herziening van de NBV. Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek.

Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenticus lid van het vertaalteam van het 
Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening van de NBV heeft voorbereid. Hij 
vertelt ons graag hoe dat in z’n werk ging.

Inleider:   dr. Jaap van Dorp
Datum:   donderdag 11 november
Plaats en tijd:   Trefpunt, 14.00 uur 
Contactpersoon:  Jolien Nak

De stichting van Protestants-christelijke ziekenhuizen in Nederland 
(1850-1970)

Deze ziekenhuizen waren er in drie soorten: 
Diaconessenhuizen (voornamelijk tot 1940), gerefor-
meerde ziekenhuizen (ca. 1880-1930) en protes-
tants-christelijke ziekenhuizen zonder specifi ek kerke-
lijke binding (voornamelijk na 1945). De voordracht gaat 
vooral over de stichting van gereformeerde zieken-
huizen en de remmende invloed daarop van Abraham 
Kuyper, wiens honderdste sterfdag dit jaar wordt her-

dacht. Die remming betrof alleen de stichting van algemene ziekenhuizen; op die van 
psychiatrische ziekenhuizen had Kuyper veel minder invloed.
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Ons gemeentelid Hittjo Kruyswijk (*1939) was als cardioloog verbonden aan het 
Spaarne Ziekenhuis. Na een studie Geschiedenis promoveerde hij in 2011 op het 
proefschrift Baas in eigen Boek, over de gereformeerden en de evolutietheorie. Vorig 
jaar verscheen zijn boek ‘Gek, niet ziek? Lucas Lindeboom, Abraham Kuyper en de 
stichting van gereformeerde ziekenhuizen in Nederland (1880-1940)’. 
Waardoor zijn er zo veel psychiatrische ziekenhuizen en zo weinig algemene? 

Inleider:   Hittjo Kruyswijk
Datum:   dinsdag 16 november
Plaats en tijd:   Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:  Meine Pieter van Dijk

Messiah & Matthäus, een passend duo...

Een muzikale geniet-avond rondom de Messiah en de Matthäus 
Passion, de meest beroemde werken van Händel en Bach, die elk jaar 
opnieuw vele duizenden dankbare luisteraars trekken. 
Bij de Messiah denken de meeste mensen aan Kerst en bij de 
Matthäus Passion aan de Lijdenstijd. Maar in werkelijkheid heeft de 
Messiah meer met de Lijdenstijd te maken dan de meeste mensen 
denken. Wat is er zo bijzonder aan deze beide meesterwerken en wat 
drijft zowel Händel als Bach om de Bijbelse boodschap deze muzikale 
vleugels mee te willen geven? Hoe stonden zij tegenover het verhaal, 

getuige de manier waarop zij deze verhalen in muziek uitdrukten?
Deze avond wordt een boeiende ontdekkingstocht, waarin Marcel den Dulk u mee-
neemt in de schatkamers van Bach en Händel en het samen genieten van deze weer-
galoze muziek centraal staat.

Orgelspel en inleiding:  Marcel den Dulk
Datum:   donderdag 9 december
Plaats en tijd:   Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon:  Jolien Nak

Religie in China als brug naar wereldvrede?

Van een kwart van de Chinese bevolking is bekend 
dat ze ondanks jaren van religieuze verdrukking nog 
steeds beïnvloed wordt door religie. Na de dood van 
Mao werd tot de eeuwwisseling niet moeilijk gedaan 
over godsdienst in China. De vijf offi  ciële religies 
zijn Taoïsme, Boeddhisme, Islam, Katholicisme en 
Protestantisme. Het Confucianisme wordt meer als een 
sociale ethiek gezien en niet als de zesde religie die de 
neo-confucianisten ervan hebben gemaakt.  

Iedere godsdienst stelt bepaalde waarden centraal. De recent overleden Duitse 
theoloog Hans Küng schreef over wereldgodsdiensten en constateerde dat er onder-
ling grote dogmatische verschillen zijn, maar dat ze vaak een ethiek delen. 

getuige de manier waarop zij deze verhalen in muziek uitdrukten?
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Hij richtte de stichting Weltethos op, met de centrale gedachte: zonder vrede tussen 
godsdiensten kan er geen vrede tussen landen zijn (NRC, 22-1-2021). Zou dat ook 
voor China kunnen gelden? Het land wordt steeds meer als een strategische con-
current gezien, geregeerd door de Communistische partij, die zich assertiever in de 
wereld opstelt en het Chinese model ook aan andere landen wil opdringen. We gaan 
op 11 januari eerst dieper in op het belang en de invloed van die andere godsdiensten 
in China en lezen vervolgens enkele taoïstische teksten. Zijn er gemeenschappelijke 
waarden te ontdekken? Kunnen deze waarden ook helpen onze horizon te vergroten, 
die nu vooral wordt bepaald door tegengestelde belangen en mogelijke confl icten? 

Inleider:   Meine Pieter van Dijk
Datum:   dinsdag 11 januari
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:  Hans Debets

Armoede treft mensen

Hoe geraak je in armoede? Niet armoe in verre landen, maar in 
Nederland, ook in onze eigen gemeente. Wanneer ben je arm? 
Wat betekent dat concreet in je leven, je gezin? En wat doet 
dat met je? De meeste armen onder ons houden zich stil. Zijn 
onzichtbaar. Zij schamen zich.  

Ds. Joop Bos, werkzaam als straatpastor in Haarlem, kent vele mensen die door 
armoe dakloos zijn geworden. Hij zal hierover een inleiding houden en uiteraard neemt 
hij enkele mensen mee die hun verhaal willen vertellen en op uw vragen willen ingaan. 
En ook: armen kunnen de niet-armen een spiegel voorhouden. Daarnaast zal ook 
iemand aanwezig zijn die mensen met fi nanciële problemen begeleidt. Zo zullen wij 
samen in gesprek gaan over een eigenlijk onmenselijke situatie, heel dichtbij. Het dia-
conale project WindMee gaat over kansongelijkheid en armoede. In deze bijeenkomst 
zoomen wij in op concrete mensen, die tegelijk voorbeelden zijn van een schrijnend 
verschijnsel in onze samenleving.

Inleider:   ds. Joop Bos
Datum:   dinsdag 22 februari
Plaats en tijd:   Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:  Annet Mourik

Bedevaart   

Op bedevaart gaan is van alle tijden. In 2020 zou ds. Arie Molendijk 
met een groep gemeenteleden naar Iona gaan, maar vanwege de 
coronacrisis ging dit helaas niet door. In deze eeuw is het aantal 
mensen dat naar Santiago de Compostella loopt verdrievoudigd tot 
300.000 in 2019! Ook leden van onze gemeente liepen deze tocht, 
vaak om zeer verschillende redenen. Op deze avond, onder leiding van 
ds. Jan Bos, willen we met een aantal leden van onze kerk praten over 
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wat hun dreef en wat hun overkwam. We ontmoeten o.m. Albert Wolthuis, Sjoerd 
Bakker en ook pastor Ans Dekker uit Vogelenzang, die jarenlange ervaring heeft met 
reizen naar Lourdes. Er zal gelegenheid zijn hen te bevragen en uw ervaring in te 
brengen.

Gespreksleider:  ds. Jan C. Bos 
Datum:   dinsdag 8 maart
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Meine Pieter van Dijk

Antisemitisme, oud kwaad in een nieuw jasje

Chantal Suissa-Runne (Utrecht 1980) is sociaal ondernemer en wordt 
regelmatig aangeduid als beroepsverbinder. Ze heeft diverse grote 
projecten opgezet op het gebied van diversiteit & inclusie en demo-
cratische waarden. Hierover is ze regelmatig in de media te horen en 
zien. Ze heeft aan de wieg gestaan van ‘Mo & Moos’, een joods-isla-
mitsch vriendschaps- en leiderschapsproject, ‘180 Amsterdammers’ 
en ‘Leer Je Buren Kennen’. Dat laatste project bestaat 10 jaar en heeft 
tot doel scholieren en studenten op een luchtige wijze kennis te laten 
maken met de joodse gemeenschap en zo eventuele vooroordelen 

bespreekbaar te maken. Ze laat zich onder andere inspireren door de geschiedenis 
en overlevingsdrang van haar Joodse familie, haar oma in het bijzonder. Als actief 
bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en voorzitter van diens 
dialoogcommissie heeft ze regelmatig te maken met discriminatie in het algemeen en 
antisemitisme in het bijzonder. Waar komt het vandaan? Hoe uit het zich nu in vergelij-
king tot vroeger en wat zijn de hedendaagse kenmerken? Hoe blijf je positief en zorg je 
er tegelijkertijd voor dat je niet achter iedere boom een antisemiet ontwaart? Hoe zorg 
je ervoor dat je geen slachtoff er bent, maar medestander? En hoe belangrijk is humor?
Dit en meer zullen we deze avond behandelen. We kijken uit naar uw komst.

Inleider:  Chantal Suissa-Runne
Datum:   maandag 25 april
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Beelden van vrouwen bij de liturgie

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen.

In ons zingen gebruiken we een taal die niet alleen gespro-
ken wordt, maar vooral beleefd. Samen zingen verbindt 
ons tot gemeenschap. Wat we anders nauwelijks gezegd 

krijgen, nauwelijks durven hopen of dromen, krijgt handen en voeten in de liederen 
die hier weerklinken. 
krijgen, nauwelijks durven hopen of dromen, krijgt handen en voeten in de liederen 
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Steeds opnieuw komen we samen om uiting te geven aan ons verlangen en onze 
hoop op een betere wereld. 
Het Nieuw LiedFonds is in 1993 opgericht door een aantal vrouwen uit de 
Amsterdamse Dominicuskerk. Inzet van het Nieuw LiedFonds is vrouwen te stimuleren 
liedteksten en muziek te schrijven die geschikt zijn voor liturgisch gebruik in de breed-
ste zin van het woord. Deze avond wordt verzorgd door Wilna Wierenga, voorzitter 
van het NLF, pastor, zanger en cantor. De begeleiding wordt verzorgd door Felicity 
Goodwin, pianist, organist en componist.
Voor sommige mensen zal er zeker sprake zijn van het spanningsveld van ‘de tekstu-
ele en muzikale inbreng van de stem van vrouwen in de liturgie’, waarvoor het Nieuw 
LiedFonds zich van meet af aan heeft ingezet. De hier en daar bestaande angst dat dit 
zou leiden tot ‘vrouwenliederen’ blijkt ongegrond. Die teksten en composities kun-
nen zonder enig voorbehoud of terughouding door mannen en vrouwen gezongen 
worden.
Het liefst met steun van een zanggroep/cantorij om de schoonheid en de spannings-
volle gelaagdheid van de liederen tot hun recht te laten komen. 
Als het kan gaan we zelf liederen zingen en anders horen we liederen vanuit opnames.
Alles begeleid met verhalen, informatie over het ontstaan, betekenis en waar je de 
liederen kunt zingen of laten horen.

Inleider:   Wilna Wierenga
Datum:   donderdag 19 mei
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon: Jolien Nak

Programma 2021/2022

di 21 september 20.00 uur De componist Sweelinck
do 14 oktober 14.00 uur Film: A Hidden life
zo 17 oktober 10.00 uur Kerkdienst Oude Kerk: ‘Michazondag’
do 11 november 14.00 uur Nieuwe Bijbelvertaling
di 16 november 20.00 uur Prot.Christelijke ziekenhuizen
do 09 december 20.00 uur Messiah en Matthäus
di 11 januari 20.00 uur Religies in China
di 22 februari 20.00 uur Armoede treft mensen
di 08 maart  20.00 uur Bedevaartverhalen
ma 25 april 20.00 uur Antisemitisme, oud kwaad in een nieuw jasje
do 19 mei 20.00 uur Beelden van vrouwen bij de liturgie
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De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur; alleen de film en de bijeenkomst 
over de Nieuwe Bijbelvertaling beginnen om 14.00 uur.

We stellen het op prijs uw e-mailadres te ontvangen zodat we u kunnen waar-
schuwen bij annulering of wijziging van het programma.

U kunt zich aanmelden bij amourikloos@gmail.com 
of telefonisch bij Annet Mourik 06 12 36 32 31.

Leden van de Commissie Bezinning en Verdieping

Meine Pieter van Dijk voorzitter 023 524 84 07 dijkm@msm.nl
Annet Mourik   secretaris 06 12 36 32 31 amourikloos@gmail.com
Hans Debets  023 528 65 77
Jolien Nak  023 584 10 06
Hittjo Kruyswijk  06 40 19 49 15

Locaties

Oude Kerk/Pauwehof   Wilhelminaplein, Heemstede, ingang Achterweg 19
Koster:    Herman Geluk, 06 12 88 93 11

Het Trefpunt   Akonietenplein 1, Bennebroek, 023 584 84 80 
Koster:    Corline Dirksen-Kleinhout, 06 50 99 61 74


