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Een nieuw activiteitenjaar
Als u deze editie van ons blad VP in handen heeft, ligt
startzondag al weer achter ons. Wellicht was u er zelf
bij afgelopen zondag en heeft u het programmaboek
je ontvangen. Dit jaar dus weer een apart boekje,
samengesteld door de programmacommissie. Een
woord van dank mag hier zeker niet ontbreken. In het
programma voor komende winter vinden we enkele
‘oude bekenden’, maar ook een invulling van alle
bijzondere bijeenkomsten op de eerste zondagen van
de maand (vanaf 2019). Er is ook een aantal interes
sante lezingen in de avond. Nieuw is  de kring o.l.v.
Arie den Hoed. U vindt het allemaal in ons program
maboekje. Nieuws is er ook over onze website. De
verwachting is, dat we de vernieuwde website op de
komende ledenvergadering kunnen presenteren. Zelf
vind ik het best wel inspirerend dat het lukt om met
zo’n betrekkelijk kleine vereniging niet alleen de acti
viteiten te realiseren, maar ook steeds weer nieuwe
mogelijkheden te ontdekken. Natuurlijk is daarbij
goede samenwerking de basis van dit alles. Ik hoop
u bij een van de komende activiteiten te mogen
ontmoeten.
Dick Vermeij, voorzitter VNLHW
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Ongelooflijk
Ons jaarthema van ‘EN TOCH’ (2017-2018) naar
‘ONGELOOFLIJK’ (2018-2019)
“Geloven, dat doe je in de kerk” zei de meester
vroeger wanneer je zijn vraag beantwoordde
 met: “Ik geloof het wel, meester”. Dit wilde zeg
gen dat de meester alleen genoegen nam met
een zeker weten. Een ‘ik- geloof-antwoord’ hoort
thuis in de kerk, daarbuiten gaat het om feiten
en zeker weten.Toch liepen de kerken in de
tweede helft van de vorige eeuw leeg op dog
ma’s en het zeker weten. Er is meer te geloven
tussen hemel en aarde en voor ieder van ons is
dat anders. De kerk, als instituut, hoeft ons niet
meer voor te schrijven wat we wel of niet moeten
geloven. Dat maken we zelf wel uit. Bovendien
heeft de mens via wetenschappelijk onderzoek
heel wat meer zekerheden gekregen en worden
er steeds weer nieuwe inzichten aangereikt,
waarmee wij de bijbel kunnen interpreteren. Dit
betekent helaas voor sommigen dat er niets
meer te geloven valt.
En toch blijft het mysterie fascineren. De  behoef
te aan zingeving en spiritualiteit neemt steeds
meer toe. Religie en spiritualiteit zijn tevens een
ongelooflijk grote bron van inspiratie. Het komt
in vele vormen en uit alle windstreken. Religieuze
stromingen en spirituele inzichten die ons aan
spreken, ontroeren en beroeren. Daar willen we
het met elkaar over hebben in het komend jaar.
Door middel van diensten, lezingen, bijzondere
bijeenkomsten, muziek, kunst, literatuur etcete
ra. Het staat allemaal tot onze beschikking in
onze zoektocht naar het ongelooflijke. 
Geloven doe je in de kerk EN TOCH is er bij ons
ook ruimte voor ongeloof. Daarom hebben we
als programmacommissie gekozen voor het
jaarthema ‘ONGELOOFLIJK’.

Programma 2018-2019
Programmaboekje
Tijdens startzondag is het programmaboekje
2018-2019 uitgekomen. U vindt er tal van
interessante bijeenkomsten in, die georgani
seerd worden door de programmacommissie.
U kunt het boekje online of als 'echt' boekje
ontvangen, na het sturen van een mailtje
naar vrijzinnigen@gmail.com 

Een cursus in wonderen  
Een cursus in wonderen door Erik Besteman
 
Een Cursus in Wonderen is wereldwijd voor mil
joenen mensen een leidraad, hun levensboek.
Grote spirituele leraren als Eckhart Tolle, Deepak
Chopra en Marianne Williamson verwijzen alle
maal naar de Cursus als hun grote inspiratie
bron. Centrale thema’s zijn ‘liefde’, ‘vergeving’
en ‘oordeel niet’. Wie aan de Cursus begint, zal
onder de indruk raken van de inhoud, het van
zelfsprekende gezag en de indrukwekkende
toon van de woorden.
Eckhart Tolle schrijft o.a. het volgende over Een
Cursus in Wonderen:
Het is een vorm van het universele curriculum.
Een zelfstudie voor innerlijke transformatie, geeft
innerlijke rust en maakt vrij van uiterlijke prikkels.
De bijeenkomsten zijn steeds van 20.00 – 21.30
uur.
Datums in 2018: 10/09; 24/09; 08/10; 5/11;
19/11; 3/12 en 17/12
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: Niet nodig. Het is geen enkel pro
bleem om gedurende een cursusjaar in te stro
men zonder aanmelding.

Onmogelijke bijbelverhalen
Lezing door dr. Piet Schelling met als onderwerp
“onmogelijke bijbelverhalen”
Vreemd en bizar
Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen,
ontoepasbare voorschriften  – het staat allemaal
in de Bijbel. Teksten die indruisen tegen onze
normen en waarden, onze democratie, onze
rechtsorde en onze beleving van humaniteit.
Predikant en publicist dr. Piet Schelling las een
aantal van deze bizarre verhalen en zocht naar
de betekenis voor onze tijd. Daarbij komt ook de
vraag naar voren, hoe wij de Bijbel lezen.

4



Hij publiceerde hierover een boek met de titel:
'Vreemd en bizar – Lastige bijbelverhalen'. Wat
moeten we met zulke teksten? Zijn zij ook ‘woord’
van God? Een vraag die actueel is, want er zijn
vandaag de dag extremisten die op grond van
zulke teksten uit hun heilig boek tot afschuwelijke
daden komen. De auteur  komt  vertellen hoe hij
die onmogelijke verhalen tot spreken probeert te
brengen in onze tijd. Een spannende sessie! We
laten hem graag aan het woord en gaan even
graag met hem in gesprek.
Piet Schelling, wonend in het Westland, heeft tal
van publicaties op zijn naam staan. Over uiteen
lopende thema’s op het gebied van Bijbel, kerk
, theologie en samenleving.
Datum: dinsdag 9 oktober  Aanvang: 20.00 uur;
afsluiting lezing rond 21.30 uur.
Kosten: € 7,- (incl. koffie/thee en drankje na af
loop onder het napraten)
Aanmelding kan ook via vrijzinnigen@gmail.com
 

Museum Catharijneconvent Utrecht
Schilderijen van Rembrandt, Pieter Saenredam
en Jan van Scorel, relieken, videokunst van
onder meer Guido van der Werve, beelden van
heiligen, eeuwenoude manuscripten, een me
tershoog glas-in-loodraam van Marc Mulders en
alles over onze feestdagen zoals Kerst, Pasen en
Sinterklaas. Dat en meer is te zien in Museum
Catharijneconvent in Utrecht, gevestigd in een
prachtig klooster uit de Middeleeuwen. Deze
oase van kunst en cultuur ligt in hartje centrum,

op loopafstand van de Dom. Museum Catharij
neconvent vertelt het fascinerende verhaal van
het heden en verleden van het christendom in
Nederland. En met een collectie van zowel pro
testantse als katholieke kunst- en cultuurvoorwer
pen is het museum uniek in de wereld.
Het kloostergebouw van Museum Catharijne
convent bestaat deze zomer 550 jaar. Dat vieren
we met de tentoonstelling Shelter. Werken van
vooraanstaande hedendaagse kunstenaars
gaan een verrassende  – bijna sacrale – uitwis
seling aan met het eeuwenoude gebouw en de
kunstschatten waar het onderdak aan biedt.
Bart Rutten, artistiek directeur van Centraal Mu
seum is gastconservator.
Info: https://www.catharijneconvent.nl/ 

De Leesclub
De Leesclub wordt verzorgd door Rita Dijkstra en
Marion van Onzen
Vorig jaar zijn we gestart met een leesclub. Een
aantal enthousiaste lezers komt één keer in de
ca. twee maanden bij elkaar op een donderdag
middag. Van tevoren wordt afgesproken welk
boek er gelezen zal worden en wij spreken er op
de desbetreffende middagen over aan de hand
van stellingen, vragen of bevindingen.
Datums in 2019 worden nog afgestemd en wor
den ook vermeld in Perspectief en op onze 
website.
Mocht u ook belangstelling voor onze leesclub
hebben, dan bent u van harte welkom. 
Datums in 2018: 25/10 en 22/11 steeds van
15.00 – 16.30 uur.  
Kosten: Geen (vrijwillige) bijdrage.
Aanmelden is niet nodig, maar kan via vrijzinni
gen@gmail.com
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Workshop Schrijven
Deze workshop wordt verzorgd door Yvonne
Mallander
Gezelligheid.., schrijven.., naar binnen kijken..
Wat kom je daar tegen?
Via ontspannende opdrachten gaat het eigen
lijk vanzelf.
We delen wat we kwijt willen, en gaan weer wat
lichter naar huis, en misschien wel verrijkt met
inzichten over onszelf of over het leven.
Schrijfervaring niet nodig.  Een fijne pen en lekker
papier wel !
Datums: Maandagen 15/10 en 12/11 2018
steeds van 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 10,- per workshop
Aanmelden via vrijzinnigen@gmail,com

Kerkramen
Op 28 oktober is er om 10.30 uur een bijzondere
bijeenkomst met als thema: 'kerkramen'
Op deze ochtend zal aandacht besteed worden
aan kerkramen in het algemeen en aan “onze”
ramen in het bijzonder. In het eerste gedeelte
van deze bijeenkomst zal Rita Dijkstra de beteke
nis van onze drie ramen uitdiepen. Vervolgens
zal Casper Dingejans dieper ingaan op het
proces hoe kerkramen in productie komen.
Hierbij besteedt hij bijzondere aandacht aan het
beroemde glasatelier Geldermalsen. Casper zal
in het kort iets vertellen over het ontstaan van het
atelier, waar ook onze drie ramen ontworpen en
gemaakt zijn. Tevens zal hij andere beroemde
ramen van dit atelier belichten, zoals die van St
Mary’s Church, de St Jan, de Grote Kerk uit
Vlaardingen, de Holland Amerika Lijn en ramen
die te maken hebben met het vorstenhuis.
We sluiten af met een kopje koffie/thee.
Een ieder is van harte welkom.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Ledenvergadering
Op woensdag 21 november is onze jaarlijkse
ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst
kijken we met onze leden en vrienden terug
op het afgelopen jaar. De financiële stukken
liggen ter vaststelling voor en we stellen de
begroting 2018-2019 vast. De planning is
ook om de vernieuwde website te presente
ren.
Aanvang 20.00 uur in ons kerkgebouw.
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De esoterische mens
Naast de visies die het menselijke lichaam en de
eigenschappen van de mens beschrijven op
basis van de moderne wetenschap, bestaan er
ook beschrijvingen die zich baseren op oude
tradities. Het gaat dan om esoterische visies op
de mens. Esoterisch betekent ‘verborgen’ en het
betreft dan ook meer verborgen eigenschap
pen. Bijvoorbeeld dat ieder mens een ziel of geest
zou bezitten, behoort bij de niet-wetenschappe
lijk bewezen, maar wel gangbare voorstellingen
in deze traditie.
Deze esoterische visies zijn vaak heel oud en
gebaseerd op religie en oude volksgebruiken.
Onderwerpen die daarbij ter sprake kunnen
komen, zijn de betekenis en werking van dromen,
geloofsgenezing, slapen, ademen en helder
ziendheid. In dromen kon je gewaarschuwd
worden door God of goden. Iemand die slaapt
mag je nooit wakker maken, omdat de geest
misschien nog niet teruggekeerd is in het li
chaam. Het geloof biedt grote kracht en kan dan
misschien geen bergen verzetten, maar wel ge
nezing brengen. Vooral als een gezelschap ge
meenschappelijk in gebed gaat. Ook bestaan
er in veel culturen systemen die zich op adem
halingstechnieken richten en aan de adem
speciale betekenis toeschrijven.
Je komt in de esoterie ook beschrijvingen van
lichaamsdelen als de dragers van bijzondere
kenmerken tegen. In veel culturen bestaat er
bijvoorbeeld een verschil in waardering tussen
rechts en links. Linkshandigheid zag men daar
om vaak als verkeerd en ongunstig. De Latijnse
woorden ‘dexter’ (rechts, gunstig) en ‘sinister’
(links, ongunstig) slaan hier op terug. Daarin
speelt waarschijnlijk mee dat men alles wat iets
afweek van een norm, snel bedreigend vond.
Benjamin, de jongste zoon van de bijbelse
Jacob, is de geliefde zoon van de rechterhand
(yamin betekent rechterhand).
Aan het menselijke hoofdhaar wordt ook een
speciale betekenis toegekend. Het haar groeit
snel, dus er moet veel kracht in zitten. Het hoofd
haar neemt ook een vreemde tussenpositie in
tussen leven en dood, want het haar voelt niets.
Het knippen van het haar moet met allerlei ritu
elen gepaard gaan. Een gewoon kappersbe
zoek is er vanuit deze gedachte niet meer bij!
Sommige stromingen zoals de Sikhs menen dat
het haar helemaal niet geknipt mag worden. In
de Bijbel kom je ook sporen van die gedachte
tegen in de verhalen van Simson, wiens kracht
in zijn haar zou zitten en Johannes de Doper die
vaak wordt voorgesteld met lang, ongeknipt
haar.

In het bijbelboek Ezechiël zie je een oude en
wijdverbreide visie op menselijke beenderen
terug. In verschillende oude godsdiensten
meende men dat de botten van gestorvenen in
bepaalde omstandigheden weer tot leven kon
den worden gebracht. Dat is precies wat in dat
bijbelboek geschiedt. Oude tradities vertellen
ook dat een stukje bot bij het heiligbeen (de
naam zegt het al) de kern van iemands toekom
stig opstandingslichaam is. Want daar zou de
zetel van de geest of ziel zijn.
Geloof ik nu al die verhalen? Nee, maar ik ben
het er wel helemaal mee eens dat een menselijk
lichaam meer is dan een tijdelijk samenraapsel
van organen en lichaamsdelen. Het menselijke
lichaam is op zijn minst de bijzondere tussen
schakel tussen iedere unieke mens en de wereld
die hem omringt.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Dit art. verscheen eerder in
‘Stemmen’(afd. Voorburg)

Goede doelen
In de maanden september t/m juni is de
rondgangcollecte van elke laatste zondag
bedoeld voor een goed doel. Heeft u een
suggestie voor een bestemming, mailt u die
dan naar vrijzinnigen@gmail.com. We stre
ven naar een evenwichtige verdeling tussen
regionale en landelijke goede doelen. Harte
lijk dank voor uw medewerking.

Wat een portret!
Op 3 oktober is er een Workshop Schilderen
verzorgd door Anna Nijdam. Deze avond laten
we ons inspireren door het portret.  De uitspraak
“Wat een portret” wordt niet zo positief bedoeld.
De vraag is: hoe kijken we naar onszelf en de
ander? Vandaaruit gaan we aan de slag. Is er
ander zicht mogelijk?
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We ontdekken, voelen, kijken, schilderen… en
laten het  uitgangspunt: “als je oordeelt, stop je
met kijken” op ons inwerken.
Neem een foto mee van jezelf en verzamel
eventueel een paar foto’s van portretten die je
aanspreken.
“Wat een portret” gaat over …, mezelf, en de
anderen …

Atelier: Anna heeft een sfeervol eigen atelier
waar ze al jaren diverse groepen of individuele
sessies begeleidt in kunstzinnig bezinnen. Schil
deren in diverse technieken, met verschillende
materialen en naar diverse inspiratiebronnen
gelinkt.  Vooraf een kleine meditatie om in de
juiste kleurensfeer te komen, helpt enorm om met
een tevreden gevoel én een werkstuk de avond
te beëindigen.
Kosten: € 15,- incl. koffie/thee en materialen
Aanmelden: Verplicht via vrijzinnigen@gmail.
com. Dit kan per avond of voor beide avonden
(de tweede avond is op 3 april 2019).
Locatie: Zuidzijdsedijk 56, Nieuw-Beijerland
(Zuidzijde)
Aanvang: 19.30 uur (tot 22.00 uur)

Muzikale Ontmoeting
Voor het tiende seizoen organiseren wij dit jaar
weer de muzikale ontmoetingen. Het concept is
ongewijzigd: een concert van ongeveer een uur
en aansluitend een hapje en een drankje om
gezellig na te praten. De bijeenkomsten begin
nen om 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur).
Kosten € 15,- per avond, incl. alle consumpties

gen@gmail.com of 0186-620274.

De eerstvolgende Muzikale Ontmoeting is op:
Donderdag 15 november met  Nesjomme
Nesjomme is een Jiddisch woord dat bezieling
betekent. Nesjomme is een muzikale reis van
Oost-Europa naar New York, waarin wij de Jood
se emigranten volgen door middel van verhalen,
anekdotes, beeldmateriaal en heel veel liedjes
van Joodse componisten zoals Gershwin, Bern
stein en vele anderen. We maken als het ware
de reis samen met de Joden die eind 1800, begin
1900 vanuit Oost-Europa naar de Verenigde
Staten trokken. Daar aangekomen zogen ze de
Amerikaanse muzikale cultuur als een spons in
zich op en drukten ze hun eigen stempel op het
American Songbook. De jazz, de blues, de musi
cal, opera’s en de entertainmentindustrie wer

en hapjes.
U kunt ook een passe-partout voor alle avonden
bestellen voor € 35,-.
Spreekt het u aan? Wees er snel bij, want door
gaans zijn de avonden volledig uitverkocht.

Het volledige programma vindt u op www.vrijzin
nigen.nl
Bestellen/reserveren is mogelijk via vrijzinni

den verrijkt met heel veel evergreens. Voor de
meeste mensen zijn veel liedjes uit het program
ma een feest van herkenning.
Flip de Liema - gitaar en verteller; Judith Hofstede
- zang en dans; Anita Simons - zang.
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Terug naar de Borneostraat
Over het laatste boek van Anne van der Meiden:
terug naar de Borneostraat
Nog één keer na zijn herseninfarct laat Anne van
der Meiden (88) van zich horen. In zijn nieuwe
boek vertelt hij alle verhalen die nog verteld
moeten worden: 'Omzien aan de scheiding'.
'Het löp nog', zegt hij, terwijl hij door de kamer
schuifelt. Hoewel het ochtend is, is het donker in
zijn huis op de flanken van de Nijverdalse berg.
Eenmaal op de bank vertelt hij over het infarct
dat hem eind september tijdens een preekbeurt
in Almelo trof. "Ik wist opeens niet meer waar ik
was. Of ik wel Amen had gezegd en of we mis
schien een lied moesten zingen: ik had geen
idee."
Eén week lag hij in het ziekenhuis. En daarna nog
twee weken in zorgcentrum Krönnenzommer te
Hellendoorn. Klagen wil hij niet, al is het leven
soms lastig. "Ik kan nog lopen. En denken. Zelfs
schrijven gaat nog goed, zij het met de hand."
Een enkele keer slaat de onzekerheid toe. Dan
staat hij bij de slager om vleeswaren te kopen en
weet hij niet meer wat hij moet hebben. "Maar ik
word er gelukkig niet onrustig van zoals mijn
moeder. Die ging 's morgens om vijf uur soep
maken. Ze is uiteindelijk van de trap gevallen.
Net als haar vader."
Schrijven
In het vage licht oogt hij breekbaar, Anne van
der Meiden. Voor hem op tafel ligt het boek dat
hij per se wilde schrijven voordat de tijd hem in
haalt. Hij schreef het in een paar dagen en gaf
het uit in eigen beheer. "Ik wilde geen gedoe met
uitgevers. Dit zijn mijn verhalen. Hoe meer ik zelf
het einde nader, hoe meer ik me ervan bewust
word dat er heel veel mensen zijn die voor altijd
in de anonimiteit zouden verdwijnen, tenzij ik nog
één keer over hen schrijf."
Borneostraat
'Omzien aan de scheiding' gaat over de wereld
van zijn jeugd in Enschede. Over de Borneos
traat, waar hij woonde naast de kerk en waar hij
alle mensen nog kent bij hun naam. Gewone
mensen, rooms, protestant en rood door elkaar.
"In de oorlog baden we samen met de roomsen.
Mijn moeder, christelijk gereformeerd, ging ook
gewoon in de roomse kerk luisteren naar de grote
passiepredikanten. Als de ouderlingen daar wat
van zeiden, zei ze: "Nou en? Ik dank de Almach
tige dat ik dat nog heb mogen beleven."
Het was ook in de oorlog dat de basis van zijn
latere vrijzinnige kerkopvatting werd gelegd. "De
nood was hoog, er bestond geen onderscheid
tussen de geloven. Ik heb nooit begrepen waar
om dat gevoel na de oorlog is verdwenen. Als

de kerken nog een toekomst hebben, dan heb
ben ze die samen. Waarom kijken we elkaar niet
aan en zeggen: laten we opnieuw beginnen?
Het oude verhaal van het evangelie opnieuw
schrijven: dat zou een opdracht kunnen zijn aan
allen die nog geloven. De kerken lopen leeg. De
jeugd krijg je niet meer voor het geloof. Laten we
in een eerlijke discussie vaststellen wat ons geloof
inhoudt, om het zo te bewaren voor de toe
komst."
Heiligen
Heiligen noemt hij ze, de mensen uit zijn boek.
Buurvrouw Gerda die altijd waakte bij de sterven
den, tante Jaantje die joodse onderduikers in
huis had en neef Dolle Dries, ondanks zijn roeke
loosheid overlever uit het verzet. "Die reed met
een bakfiets vol dronken Duitsers langs het kan
toor van de SD. Soms kwam hij bij mijn moeder
koffiedrinken. Die zei dan: "Dries, Dries, wat haal
ie oe wat an." Dat was voor Dries dan meestal
het teken om op te stappen."
Op de voorkant van zijn boek staat de schoor
steenpijp van Jannink. Voor Van der Meiden is
het een ankerpunt. Hij werd vlakbij aan de
Cromhoffbleekweg geboren. Zijn grootvader
had er een handel in brandstoffen, plus tien
kleine woningen die hij aan familieleden verhuur
de. Van der Meiden woonde er de eerste jaren
van zijn leven, voordat het gezin naar de Borne
ostraat verhuisde. "Een paar jaar terug lag ik in
het ziekenhuis. Ik heb toen gevraagd om een
bed van waaruit ik die pijp kon zien."
De titel van zijn boek is heel bewust gekozen. "Ik
sta zelf natuurlijk aan de scheiding, maar het is
tegelijk ook een verwijzing naar Enschede. Het
woord 'Enschede' betekent letterlijk: aan de
scheiding. Hier, op dit punt aan de grens, kwa
men alle wegen uit de Duitse gebieden samen.
Vanuit de Nederlanden gezien was het het punt
waar gezelschappen uit elkaar gingen om hun
eigen weg te gaan. Er stond geen kerk, typisch
genoeg, maar een herberg. Ik heb dat altijd een
prachtig verhaal gevonden."
Bang voor de dood is hij niet. In het ouderlijk huis
van zijn jeugd was die alom. Z'n oudste broertje
verdronk in 1939, een jeugdvriendinnetje stierf
aan roodvonk. "Mijn vader was koster, maar te
gelijk ook lijkbezorger. Als er iemand stierf, werd
er gewaakt. Tijdens het bombardement op En
schede in februari 1942 zaten we met z'n allen in
de verwarmingskelder onder de kerk naast ons
huis. De hele kerk werd verwoest, maar wij kon
den na een paar uur door de brandende straat
ontkomen."
Hemel
Als predikant zag hij regelmatig mensen ster
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ven. "De een gaat makkelijk, de ander jamme
rend. Zelfs als je gelooft, is het moeilijk om dood
te gaan." Of er een hemel is? Van der Meiden
durft het niet te zeggen.
"De dood zelf is een zekerheid. Meer kan ik er niet
van maken. M'n enige houvast zijn de woorden
van mijn oude opoe, nog zo'n heilige van toen.
Ik zie haar nog zitten, de knipmuts op het hoofd.
Als het over de hemel ging, zei ze altijd in dat
prachtige Twents: 'Wie zult nog stoan te kiek'n.'
Geen dominee, pastoor of theoloog heeft dat
ooit nog overtroffen."
Bron: Tubantia 20-01-2018

Jarigen in:
September
24 sept.   A.J. Hoek
26 sept.   P. Roskam
Oktober
05 okt.   G. Stougie
05 okt.   A. Troost
21 okt.   A.W. Carabain
30 okt.   J. Crezeer
November
04 nov.   A.S. Knol
29 nov.   S. de Koning
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Agenda
8 sept. 10.30 – 16.30 uur
Open monumentendag
9 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. T. Rijken (Doopsgez.)
10 sept. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
16 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. E. de Bijll Nachenius (Rem.)
23 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. M. de Vries (Rem.)
24 sept. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
30 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. M. Hofman (Vrijz. Ned.)

3 okt. 19.30 – 22.00 uur
‘Wat een portret’, workshop
o.l.v. Anna Nijdam
7 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. K. Bakker (SChLJ)
8 okt. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
9 okt. 20.00 uur: Lezing
‘Vreemd en Bizar’ o.l.v.
Dr. Piet Schelling
14 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. drs. K. Bezemer (Vrijz. Ned.)
15 okt. 20.00 – 22.00 uur:
Workshop ‘Schrijven’
o.l.v. Yvonne Mallander
21 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. A. Overdiep (Rem.)
25 okt. 15.00 - 16.30 uur
Leesclub o.l.v. Rita Dijkstra
en Marion van Onzen
28 okt. 10.30 uur:
Bijzondere Bijeenkomst
Lezing over de Kerkramen
o.l.v. Dhr. Caspar Dingjan

4 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. T. Barnard (Rem.)
5 nov. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
11 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. N.J. Cuperus (Doopsgez.)
12 nov. 20.00 – 22.00 uur:
Workshop ‘Schrijven’
o.l.v. Yvonne Mallander
15 nov. 20.00 uur
Muzikale ontmoeting met
‘Nesjomme’
18 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. O. Elseman (PKN)
19 nov. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
22 nov. 15.00 - 16.30 uur
Leesclub o.l.v. Rita Dijkstra 
en Marion van Onzen
25 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)

2 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
3 dec. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
 


