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Ter inleiding

Met de tijd mee
Met genoegen bieden we u het nieuwe programma van de Commissie Bezinning en 
Verdieping aan. Tijdens onze zoektocht naar goede onderwerpen hebben we als 
commissie ons gericht op wat ons via de media vaak opviel. Waar houdt de samen-
leving zich opvallend mee bezig: Secularisatie, discriminatie, gender, oorlog, de dood, 
om maar enkele voorbeelden te noemen. 
We vinden het belangrijk dat we in onze kerkelijke gemeenten in gesprek gaan over een 
aantal van deze thema’s. 
Het is bijzonder fi jn dat we diverse leden uit onze eigen gemeente konden vragen; 
zij presenteren ieder hun eigen onderwerp. 

En over ‘tijd’ gesproken: We gaan van start met de lezing door dr. Gerben Heitink; 
hij bespreekt zijn laatste boek ‘Een doorbraak in de tijd’, waarbij het gaat over de 
verandering van onze samenleving sinds de jaren zestig en op geloofwaardige wijze 
omgaan met onze kerkelijke traditie. 

Van buiten de eigen kring hebben we een deskundige op het gebied van ‘transgender’ 
gevraagd, Wielie Elhorst. 
Voor de lezing over ‘woke en cancelcultuur’ is de bekende theologe en publiciste 
Janneke Stegeman uitgenodigd. 
De directeur van het Hospice Haarlem, Pauline Jäger, zal ons uitleggen wat een 
hospice kan betekenen voor iemand die zorg en ondersteuning nodig heeft bij het 
stervensproces. 

Tot slot laten we de fi lm zien ‘Sorry we missed you’, waarin een maatschappelijk probleem
- herkenbaar voor menigeen - aan de orde komt.

We nodigen u van harte uit om onze bijeenkomsten te bezoeken. 
Zoals gebruikelijk vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten. 
Vooralsnog is van te voren aanmelden niet noodzakelijk.

Commissie Bezinning en Verdieping



Een doorbraak in de tijd

Gerben Heitink bespeurt in deze tijd een hernieuwde belangstelling voor ‘de jaren zes-
tig’, de periode waarin onze samenleving ingrijpend veranderd is. Culturele ontwikkelin-

gen werkten door in kerk en geloof. Historici zien het jaar 1960 als 
een kantelpunt in de kerkgeschiedenis. Hij refl ecteert hierop in zijn 
boek ‘Een doorbraak in de tijd’ (Kokboekencentrum 2021). 
Het Catharijneconvent in Utrecht wijdde een tentoonstelling aan dit 
onderwerp: ‘Van God los? De onstuimige jaren zestig’. Velen hebben 
in de volgende decennia de kerk verlaten. Als kerkleden en gelovigen 
zijn we in veel opzichten andere mensen geworden. Van de kerk 
waarin velen van ons - protestant of katholiek - zijn opgegroeid 
is weinig over. Mensen zijn zoekers geworden, met minder zeker-
heden en meer twijfels. 

In deze lezing gaat het om de vraag hoe wij vandaag als geloofsgemeenschap op een 
geloofwaardige wijze met deze traditie kunnen omgaan. 

Inleider:  dr. Gerben Heitink, emeritus-hoogleraar Praktische Theologie VU
Datum:   dinsdag 13 september  
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Meine Pieter van Dijk

Religie in China 

Van een kwart van de Chinese bevolking is bekend dat 
men, 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 o�  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 er 

van gemaakt hebben. Iedere godsdienst stelt bepaalde waarden centraal.
Intussen wordt China steeds meer als een strategische concurrent gezien, geregeerd 
door de communistische partij: een land dat zich assertiever in de wereld opstelt en 
het Chinese model ook aan andere landen wil opdringen. 

We gaan op 4 oktober eerst dieper in op het belang en de invloed van godsdienst in 
China. Vervolgens lezen we enkele confucianistische en taoïstische teksten. Zijn er 
waarden te ontdekken die wij delen? Kunnen deze waarden ook helpen onze horizon 
te vergroten, die nu vooral wordt bepaald door tegengestelde belangen en mogelijke 
confl icten?

Inleiders:   Meine Pieter van Dijk en Hans Debets
Datum:   dinsdag 4 oktober  
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:  Hans Debets
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In deze lezing gaat het om de vraag hoe wij vandaag als geloofsgemeenschap op een 
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Kerkelijk leven na corona 

Weinig in ons leven is onvoorspelbaarder dan het coronavirus. 
Bij het opstellen van deze introductie zijn we in het alfabet van 
alfa, via delta bij omikron en nu opeens bij de vele omikron-
varianten aangekomen. Een evolutie in een notendop! Wat zal 
de omega ons brengen? Als wij er dan nog zijn tenminste.

Hoe heeft de kerk de pandemie overleefd? Of heeft de kerk 
sowieso een eeuwigdurende garantie? Wordt het een requiem 
of een wedergeboorte? Of terug naar ‘het oude normaal’? Sinds 
Pinksteren bestaat de kerk zoals we weten, maar God is en zal 
zijn, kreeg Mozes bij het brandende braambos te horen. Wat 
betekent dat en kunnen we daarop vertrouwen?

Ds. Pieter Terpstra zal dit met en voor onze beide gemeentes - en wie het verder horen 
wil - proberen te doorgronden.

Datum:   donderdag 27 oktober  
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur
Contactpersoon:  Hittjo Kruyswijk

Transgender mensen, geloof en kerk

Er wordt al weer heel wat jaren gesproken over en gelukkig 
steeds meer mét transgender personen. Net als alle andere 
mensen zijn er onder transgender mensen gelovigen. Hoe ziet 
die werkelijkheid er eigenlijk uit: als je gelooft en ook trans 
persoon bent? U hoort het uit de mond van een ervarings-
deskundige zelf. We verkennen daarbij wat de aanwezigheid 
van transgender mensen betekent voor andere gelovigen en 
voor werkers in de kerk, voor de gemeenschap van de kerk. Als 
het goed is, is hun aanwezigheid niet vrijblijvend, maar heeft 
het consequenties voor beleid en praktijk van de kerk, van de 
gemeente, worden er besluiten genomen die ruimte scheppen 
voor transgender mensen om volwaardig en gelijkwaardig mee 
te doen. 

De bijeenkomst wordt begeleid door zr. Jolanda Molenaar (doopsgezind predikant in 
Emmeloord en vrijwilliger van de Transvisiegespreksgroep 'Transgender en geloof'), 
Carl Buijs (vrijwilliger Transvisie) en ds. Wielie Elhorst (LHBTQIA-predikant van de 
Protestantse Kerk Amsterdam).
 
Datum:   dinsdag 8 november 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur 
Contactpersoon: Hans Debets
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Een mooie laatste levensfase, iedereen verdient het  

De meeste mensen willen thuis sterven. Maar als dat 
niet kan, dan het liefst in een vertrouwde, veilige en 
liefdevolle omgeving.
 
Met dit als uitgangspunt biedt Hospice Haarlem e.o. 
ondersteuning voor mensen in hun laatste levensfase 
én voor hun naasten. Zowel thuis als in het Hospice 

Huis aan de Zuiderhoutlaan. Met behulp van goed opgeleide vrijwilligers, in samen-
werking met de professionele zorg.
Het klinkt misschien raar, maar op het hospice wordt volop en intens geleefd. Hoe ziet 
een hospice er van binnen uit? Waar bestaat ondersteuning uit, thuis en in het Hospice 
Huis en wat brengt dat? Wat zijn de ervaringen van gasten en hun naasten? Wist u dat 
er aan ondersteuning thuis geen kosten zijn verbonden?

Het werken met vrijwilligers maakt de zorg en ondersteuning extra bijzonder, blijkt uit 
de vele reacties van gasten en hun naasten. Wat kun je verwachten van ondersteuning 
door vrijwilligers? Hoe word je vrijwilliger, wat wordt er van je gevraagd? Deze en meer 
aspecten van het hospice komen aan de orde. En natuurlijk uw eigen vragen, opmer-
kingen of suggesties, daar is alle ruimte voor.

Inleiding:   Pauline Jäger, directeur Hospice Haarlem
Datum:   donderdag 1 december 
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur 
Contactpersoon:  Meine Pieter van Dijk

Mijn leven aan de Vrije Universiteit

Taede Sminia (1946) begon in 1963 met zijn studie Biologie aan 
de Vrije Universiteit (VU). In 1965 werd hij benoemd tot stu-
dent-assistent in de histologie en na een dienstverband van 41 
jaar heeft hij als Rector magnifi cus de VU mogen verlaten.

 
Menigeen verbaast zich over een ‘levenslang’ dienstverband 
bij één en dezelfde organisatie. Dat lijkt niet meer van deze 
tijd: trouw van de werknemer aan de werkgever en vice versa. 
Bestaat er nog zoiets als verbondenheid en roeping?

In de lezing zullen verschillende aspecten van de studieperiode 
aan de orde komen: Studiedruk en studieduur, toen en nu. Wat houdt wetenschappe-
lijk onderwijs in? Wat is academische vorming eigenlijk? Welke relatie bestond er tus-
sen student en docent? Was er iets te merken van het christelijke karakter van de VU?
Op basis van zijn ervaringen als student en die in zijn latere lange carrière zal Taede 
Sminia ingaan op de bijzondere geschiedenis van de VU en de waarde daarvan. 

Huis aan de Zuiderhoutlaan. Met behulp van goed opgeleide vrijwilligers, in samen-
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Er zullen vragen aan de orde komen als:
- Hoe gaat de VU (en het VUmc) om met haar christelijke wortels en met haar achter-
  ban (VU collectebusje!)  
- Bestaat er zoiets als christelijke wiskunde?
- Welke rol speelt religie aan de VU (in onderwijs, onderzoek, cultuur)?
- Hoe gaat de VU om met diversiteit en met studenten uit andere culturen en 
 geloofsrichtingen?

In 1980 werd Taede Sminia benoemd tot hoogleraar ‘Histologie en Immunologie’. 
Deze uitdagende functie heeft hij tot 2008 mogen combineren met het decanaat van 
de geneeskunde-faculteit en het rectoraat van de VU. Een zware doch zeer uitdagende 
periode aan een universiteit en een medisch centrum die ‘gewoon’ en ‘bijzonder’ 
proberen te zijn.

Inleiding:   prof. dr. Taede Sminia
Datum:   dinsdag 10 januari  
Plaats en tijd:  Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:   Meine Pieter van Dijk

Bezoek aan Grote Vermaning Haarlem

Doopsgezinden zijn de volgelingen en geestverwanten 
van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende 
kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli in zeker 
opzicht de enige Nederlandse kerkhervormer is. De 
benaming heeft te maken met hun specifi eke kijk op de 
doop. In plaats van kinderen te laten dopen, zoals dat 
tot dan nog bij de meeste andere kerken gebruikelijk 
was, kennen zij slechts de (volwassenen)doop op vrijwil-
lige basis. 
Rond 1530 waren de eerste doopsgezinden in Haarlem 

aanwezig. Ze werden toen ‘wederdopers’ of ‘anabaptisten’ genoemd. Aanvankelijk wer-
den ze zwaar vervolgd, later gedoogd en ten slotte aanvaard. Haarlem kende langere 
tijd verschillende doperse groepen met elk een eigen kerkgebouw. 
In 1784 gingen de verschillende doopsgezinde groepen samen in de Vereenigde 
Doopsgezinde Gemeente te Haarlem (VDGH). Het kerkgebouw in de Frankestraat werd 
het gezamenlijke kerkgebouw.

Deze 'Grote Vermaning' behoort tot de honderd fraaiste kerkinterieurs van Nederland. 
De kerkzaal, een verborgen kerk, is nog authentiek. Een aantal stijlkamers werd in de 
vroege twintigste eeuw aan het complex toegevoegd. Zo wandel je als bezoeker als 
het ware door de geschiedenis.
U bent van harte welkom om kennis te komen maken met dit indrukwekkende gebou-
wencomplex en met de doopsgezinden. U zult iets horen over doperse martelaren, 
over de Menniste Hemel en over Pieter Teyler van der Hulst. 
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Daarnaast krijgt u de gelegenheid de verschillende kamers in de kerk te bezoeken.
Mogelijk ontmoet u ook nog een gast uit het verleden. Wie dat is, blijft nu nog een 
verrassing.

Rondleider:  ds. Alex Noord, predikant van de gemeente
Datum:   dinsdag 7 februari 
Tijd:   14.00 uur - 16.00 uur
Contactpersoon:  Annet Mourik

Requiems, wat zeggen ze ons?   

Een avond lang informatie krijgen over het requiem en daarvan 
samen fragmenten beluisteren, is dat misschien niet al te veel van 
het goede? 
Wellicht voor sommigen, maar bedenk wel dat een groot aantal 
componisten hun bekendheid te danken heeft aan het componeren 
van een dodenmis. In deze mis voor de overledenen ontbreken het 
Gloria en het Credo. In plaats daarvan wordt de tekst van het Dies 
Irae opgenomen, dat het Laatste Oordeel beschrijft.

Delen uit de beroemdste en belangrijkste requiems zullen worden 
besproken en gaan we beluisteren, zoals die van Mozart, Cherubini, Brahms, Verdi, 
Fauré en Berlioz. Ook minder bekende maar evengoed prachtige requiems van bij-
voorbeeld Dvořak, Durufl é, Britten en die van Rutter mogen zo langzamerhand niet 
ontbreken! 

Voor wie geïnteresseerd is deze avond bij te wonen: het zal, ondanks de droeve inten-
tie van woord en klank, voor de meesten ongetwijfeld een muzikale verrijking worden. 

Inleiding:   Piet Hulsbos
Datum:   donderdag 9 maart 
Plaats en tijd:  Pauwehof/Oude Kerk, 20.00 uur  
Contactpersoon:  Annet Mourik

Woke en cancel, kan dat in de kerk?

Bij een training over diversiteit en inclusie die ik pas geleden 
bijwoonde, zei een van de trainers op vertrouwelijke toon dat 
hij ook niet zo houdt van het woord ‘woke’. Inderdaad is 'woke' 
een term geworden die vaak smalend wordt gebruikt, of als 
scheldwoord. Het is een verwijt als je je te veel gelegen laat 
liggen aan gelijkheid, vooral als het over bijvoorbeeld seksuali-
teit en gender gaat.

De term 'woke' werd een eeuw geleden bedacht door Afro-Amerikanen om elkaar te 
waarschuwen voor racistisch geweld. 
De term 'woke' werd een eeuw geleden bedacht door Afro-Amerikanen om elkaar te 
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Voor mij, als theoloog en als gelovige, zijn thema's rond gender, racisme en seksuali-
teit heel belangrijk. Ik beschouw het als mijn roeping om ruimte te maken in hoe we 
naar die verschillende aspecten van onze lichamelijkheid kijken. Daar hoort ook bij 
dat ik het belangrijk vind om aandacht te vragen voor de negatieve erfenissen van de 
christelijke traditie. 
Christelijke theologie is verbonden met bijvoorbeeld racisme en seksisme. 
In deze lezing ga ik in op hoe de christelijke traditie kan leiden tot ideeën zoals die 
van Bruckner. En ik leg uit waarom ik denk dat woke zijn juist heel goed past bij de 
kerk. In de christelijke traditie en in de bijbel vinden we juist ook teksten die oproe-
pen tot transformatie, kritisch kijken naar jezelf en naar de wereld, ruimte maken voor 
iedereen.  

Inleiding:  Janneke Stegeman  
Datum:   dinsdag 4 april 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 20.00 uur 
Contactpersoon: Hittjo Kruyswijk

Film: ‘Sorry we missed you’

We bestellen van alles via het internet, maar hebben 
geen idee wat er dan gebeurt. We zijn blij als het pakje 
wordt afgeleverd door een gehaaste bezorger die zijn 
busje slecht geparkeerd heeft en we denken: moet dat 
nou?
Deze fi lm is weer gemaakt door de regisseur die 
‘I Daniel Blake’ maakte, een fi lm die we eerder bij 
Bezinning en verdieping vertoonden over de bureau-
cratische doolhof waarin een overspannen werkeloze 

terecht komt. De fi lm ‘Sorry we missed you’ gaat over het leven van zo’n pakketjes-
bezorger en geeft je een inkijk in het leven van een betrekkelijk laag geschoolde hard-
werkende man. Het werd de hoofdpersoon allemaal zo aantrekkelijk voorgesteld. Hij 
zou een zelfstandig ondernemer worden met zijn eigen busje en zou gegarandeerd 
werk van het distributiecentrum krijgen. 
Wat betekent die deal echt? De nieuwe ondernemer moet zich diep in de schulden 
steken voor zijn busje en werkt zich te pletter om die investering terug te kunnen beta-
len en zijn gezin te kunnen onderhouden. Als zich thuis ook nog problemen voordoen 
met de puberende kinderen wordt het de chau� eur te veel. 

De fi lm toont de gevolgen van de druk waaronder de man en zijn gezin komen te 
staan. Hoewel de fi lm niet met een oplossing voor het probleem komt, kun je alleen 
maar onder de indruk zijn van de steun die een man van zijn vrouw krijgt: zij moet haar 
eigen auto inleveren voor de aanbetaling van de bestelauto, maar gaat even liefdevol 
door met haar werk in de thuiszorg. Het is een ontroerend verhaal over een gewoon 
gezin dat zich staande probeert te houden.

Datum:   dinsdag 18 april 
Plaats en tijd:  Trefpunt, 14.00 uur 
Contactpersoon:  Annet Mourik
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Programma 2022/2023

di  13 september 20.00 uur Een doorbraak in de tijd
di  04 oktober 20.00 uur China
do  27 oktober 20.00 uur Kerk na coronatijd
di  08 november 20.00 uur Transgender mensen
do  01 december 20.00 uur Hospice
di  10 januari 20.00 uur Mijn leven aan de Vrije Universiteit
di  07 februari 14.00 uur Bezoek aan Ver.Doopsgezinde Gemeente Haarlem      
do 09 maart 20.00 uur Over requiems   
di  04 april 20.00 uur Woke- en cancelcultuur 
di  18 april 14.00 uur Film ‘Sorry we missed you' 

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

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

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  06 30 82 96 30
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


