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Vliegende start
Als u dit blad in handen krijgt, is het nieuwe activitei
tenjaar alweer van start gegaan. Het programma is
tijdens een bijzondere startzondag gepresenteerd. De
programmaboekjes zijn verstrekt (of u treft er één aan
bij dit nummer van VP). De monumentendag is achter
de rug. De eerste ‘gewone’ viering o.l.v. Nel Verburg
is geweest. De kerkvloer is opgeknapt. Kortom, volop
activiteit. Wat mij bijzonder is bijgebleven, is manier
waarop onze programmacommissie het nieuwe
jaarthema ‘Een ander perspectief’ presenteerde. Een
stenen beeldje, gemaakt door de inleider, werd
midden in de kerkzaal geplaatst. Een ieder werd ge
vraag vanuit zijn of haar stoel naar het beeldje te kijken
en te vertellen wat men zag (of beter hoe men het
zag). Uit de verschillende antwoorden bleek dat er
verschillende interpretaties van de afbeelding werden
gegeven, die afhankelijk waren van vanaf welke kant
je het had bekeken. Zo had men steeds een ander
perspectief. Dat andere perspectief, daar zal het de
komende tijd tijdens de programmaonderdelen en
vieringen over gaan. Ik wens ons allen een succesvol
activiteitenjaar toe en wellicht komen we over die
verschillen in perspectief met elkaar in gesprek.
 
Dick Vermeij,
voorzitter
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Startzondag
Op 1 september was het ‘startzondag’ in ons
gebouw. Zoals gebruikelijk wordt dan het nieuwe
jaarprogramma gepresenteerd door de pro
grammacommissie. Het thema is dit keer: ‘Een
ander perspectief’. Hanny Koolschijn opende de
bijeenkomst met een toelichting op het thema.
Midden in de kerkzaal had zij een stenen beeld
je op een tafeltje geplaatst. Zij nodigde een ieder
uit daar vanaf zijn of haar zitplaats naar te kijken.
Wat ziet u precies?
Als u achterin zit aan de rechterkant, dan ziet u
een beeld dat breder is, dan dat het hoog is. Het
is grauwwit van kleur en het bestaat uit twee
delen: een stevige onderkant en een steen erbo
venop die lijkt weg te zweven. Het is een onmo
gelijk beeld, want de bovenste steen zou zo in
het echt niet kunnen blijven liggen. Als u links
vooraan zit, dan ziet u dezelfde ruimtelijke afme
ting, maar de onderste steen bestaat uit twee
delen en suggereert meer diepte. Over de kleur
bent u het wel eens.
Degenen die links achterin en rechts voorin zitten
zien iets anders. Zij zien een smal beeld, het is
veel hoger, dan dat het breed is. En zij hebben
ook gelijk. En over de kleur valt gelukkig niet te
twisten.
Het ligt er dus maar aan, vanuit welke hoek of
vanuit welke kant je iets bekijkt. Dat heeft te
maken met het standpunt dat je inneemt. Daar
door zie je iets in een bepaald perspectief.
Dat is in het leven ook het geval. We zien allemaal

de werkelijkheid, maar toch nemen we de wer
kelijkheid verschillend waar en dat realiseren we
ons niet altijd. Als een ander tegen ons zegt: “
Bezie het eens van een andere kant”, of “Kijk eens
door een andere bril”, dan worden we ons pas
bewust van onze zienswijze. We realiseren ons,
dat we ook anders zouden kunnen kijken, maar
dat is tevens ook heel erg moeilijk. Het menselijk
brein verdedigt zich daartegen; het loslaten van
overtuigingen en meningen kost moeite, het
brengt onzekerheid met zich mee en dat vraagt
om durf en om bereidheid daartoe.
Maar als we werkelijk de moeite nemen om de
raad van de ander op te volgen, - dus om anders
te gaan kijken en een ander perspectief aan te
nemen - , dan zal het ons zeker ook iets opleveren.
Misschien niet direct een andere overtuiging,
maar in ieder geval wel begrip voor andere
ideeën en juist dát zal ons verrijken. En hoe ver
houdt zich dit nu tot onze kleine vrijzinnige ge
loofsgemeenschap? Laten we vooral ruimte
bieden aan elkaar en aan andersdenkenden.
En laten we oog hebben voor en nieuwsgierig
zijn naar de ander. Met behulp van ons jaarpro
gramma krijgen we daar dit jaar weer volop de
gelegenheid voor.
Vervolgens werd er een aantal muziekstukken
gespeeld op bamboefluit en klarinet door Jan
en Corry de Klepper én Hanny Koolschijn. De
bamboefluiten hadden zij zelf gemaakt. De
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muziekstukken werden afgewisseld met verhalen
en gedichten. Het gedicht ‘Ga in mijn schoenen
staan’ vindt u elders in dit blad. Nadat Erik Beste
man de verdere inhoud van het programma had
toegelicht, was er gelegenheid tot napraten met
koffie, thee en iets lekkers.

Hartelijk dank
Het bestuur dankt Hanny Koolschijn, Arie
den Hoed, Rita Dijkstra, Yvonne Mallander,
Erik Besteman, José van der Does en Theo
van Onzen, (ex)leden van de programma
commissie, voor het samenstellen van het
programma 2019-2020.

Verschillende soorten brood
‘Geef ons vandaag het brood van morgen…’,
dat was het thema van de viering op 25 augus
tus. Voorganger was ons lid Arie den Hoed. De
bijeenkomst werd door verschillende andere
leden ondersteund.
‘Het brood van morgen’, ‘Het brood voor onder
weg’, zo zou je het ook kunnen zeggen. Of … nog
anders … dát wat we nodig hebben tijdens ons
dagelijks leven en bij ‘het omzien naar elkaar’.
Dan gaat het meteen over iets meer dan wat

die (ook na afloop) uitnodigde tot gesprek met
elkaar (ook nog in de dagen daarna).
 

Het brood van moed en bevrijding (matzes); het
brood van de armoede en de eenvoud (rogge
brood met ‘tevredenheid’); het brood van de
vreemdeling in ons midden (Turks en Libanees
brood); het brood van de vreugde (krenten
brood) en vruchten van hoop en verlangen
(druiven).
We luisterden daarbij naar verhalen uit vroeger
tijden, naar overpeinzingen van twee vooraan
staande spirituele meesters van onze tijd en naar
poëzie van een priester van het protest.
Al met al een bijzondere invulling van een viering,

Leeskring
Op 7 november is er weer een ‘Leeskring’ o.
l.v. Rita Dijkstra en Marion van Onzen.
In ons kerkje hebben wij een leeskring. Een
aantal enthousiaste lezers komt één keer in
de ca. twee maanden bij elkaar op een don
derdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur. Van
tevoren wordt afgesproken welk boek er
gelezen zal worden. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
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Er is leven vóór de dood
Dat is de titel van de lezing tijdens de bijzondere
bijeenkomst op 6 oktober.
Spreker: dhr. Piet Schelling.
“Ik ga dood”. Zo opent het nieuwste boek van
Piet Schelling, getiteld ‘Denkend aan de dood
kom ik tot leven’. Ook al hoopt hij nog jaren te
leven, op een dag is dat zinnetje realiteit. Dat
besef maakt veel bij hem los. Open en toegan
kelijk vertelt hij erover. Over zijn huiver en hoop.
Het besef van het einde prikkelt hem om naar zijn
leven te kijken. Conclusie: er is leven vóór de
dood! Hij deelt zijn gevoelens, roert in zijn ziel,
vraagt naar wat waarde houdt. En hij schrikt niet
terug voor actuele kwesties rondom het levens
einde, zoals orgaandonatie en euthanasie.
Waarom dit thema? Hij zegt: "Als predikant heb
ik vaak met het levenseinde van mensen te
maken. Ook binnen de kring van vrienden en
familie. Door al die ervaringen drong zich de
vraag op: hoe verhoud ik me tot mijn eigen
dood? Ik kreeg behoefte aan duidelijkheid: waar
sta ik, welke keuzes wil ik maken?"
Hij wil nu anderen deelgenoot maken van zijn
zoektocht. En dat met een vleugje humor.
Piet Schelling is geboren in 1946, in de Hoeksche
Waard. Hij is predikant en publicist. Hij schreef tal
van boeken op het gebied van kerk, theologie,

spiritualiteit en ethiek. Recente titels: 'Mijn gelijk
en ons geluk' (over veelkleurigheid),' Vreemd en
bizar' (over onverteerbare Bijbelverhalen), 'Den
kend aan de dood kom ik tot leven' (over zijn
eigen dood).

Aanvang 10.30 uur. Na afloop gelegenheid tot
napraten met een kopje koffie/thee.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Van angst naar liefde
Een verschuiving in perceptie van angst naar
liefde        
‘Een Cursus in Wonderen’ geeft jou de keuze om
opnieuw ‘het leven’ waar te nemen. Een zelfstu
die die zorgdraagt voor een innerlijke transfor
matie, waaruit rust en vrede vloeit.
Er worden vandaag de dag vele religieuze vor
men, cursussen, boeken en retraites aangebo
den, om de rust en/of stilte in jou zelf te vinden.
En vele van deze ‘werkwijzen’ zijn gebaseerd op
het gegeven dat de wereld die jou onrust geeft,
ook de oplossing kan geven. ‘Een Cursus in
Wonderen’ benadert dit anders en geeft een
meer universele oplossing. Zij stelt dat de wereld
die jij waarneemt, voortkomt uit jouw perceptie
over deze wereld en dus ook jouw verantwoor
delijkheid is. Een verantwoordelijkheid die is ge
baseerd op hoe jij over jezelf en de wereld denkt.
Dus jouw denken vraagt om een andere invals
hoek. Dat is de innerlijke transformatie en dat is
wat ‘Een Cursus in Wonderen’ jou aanbiedt.
Ondanks het voornamelijk christelijke taalge
bruik is de cursus geen religie.
 
Spreker: Erik Besteman
“Een Cursus in Wonderen” is voor mij een studie
boek dat mij al ongeveer 17 jaar bezighoudt en
vragen beantwoordt die ik al mijn hele leven
gesteld heb. “Een Cursus in wonderen” leest niet
als een eenvoudige roman. Het boek bezorgt je
zeker in het begin de nodige weerstand. En het
heeft mij een verdieping gegeven in mijn leven.
Op 3 november begint deze bijzondere bijeen
komst om 10.30 uur.
Na afloop is er een kopje koffie/thee.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
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Locatie Burgerlijk Huwelijk
Onlangs werd voor de eerste keer in ons gebouw een burgerlijk huwelijk voltrokken. Een kerkelijk
huwelijk was al lange tijd mogelijk. Zowel het bruidspaar als de vertegenwoordigers van de ge
meente Hoeksche Waard waren zeer te spreken over onze locatie voor een burgerlijk huwelijk. Het
bestuur heeft dan ook besloten deze mogelijkheid bij de verhuur van het gebouw op te nemen.
In overleg is de indeling en aankleding van de ruimte vrij in te richten. Op de foto’s is te zien hoe
het bruidspaar dat in juli had gedaan.
De huurtarieven van ons gebouw zijn ook op deze pagina te vinden. Neem voor meer info contact
op via contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl

Huurtarieven gebouw
Wij hanteren de volgende tarieven
(voor huwelijk en/of plechtigheid wegens
overlijden gelden andere tarieven):
 
- uurtarief € 35,- per uur
- dagdeel (t/m 4 uur): € 100,-
- twee dagdelen (5 t/m 8 uur): € 175,-
- drie dagdelen (9 t/m 12 uur): € 225,-.
Korting voor regelmatig terugkerende huur
mogelijk
 
Burgerlijk of Kerkelijk huwelijk basistarief
v.a. € 200,-.
Extra opties bespreekbaar.
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Kunstzinnig Bezinnen o.l.v.   
Anna Nijdam
Het jaarthema ”Een ander perspectief” is een
intrigerend uitgangspunt voor een tweetal
avonden kunstzinnig bezinnen. 
If you change the way you look at things
the things you look at change
Het woord perspectief is een begrip dat in teken-
en schilderkunst veelvuldig wordt gebruikt. De
kunstenaar stelt zichzelf de vraag: “Vanuit welk
standpunt ga ik de werkelijkheid uitbeelden?”
Maar ook in onze eigen levenssituatie hebben
we hiermee te maken; we bezien gebeurtenissen
vanuit een bepaald perspectief. Het is goed om
daarbij stil te staan en om ons af te vragen of we
daar een keuze in hebben. En of we misschien
ook anders zouden kunnen kijken……….?
We laten ons tijdens deze twee avonden ook
inspireren door twee belangrijke principes die
ons worden aangereikt in de ‘Cursus in wonde
ren’: ’De kern van ons wezen is liefde’ en ‘We
kunnen ons concentreren op het geheel in
plaats van op fragmenten.’ We gaan spelender
wijs aan de slag met het thema “een ander
perspectief”. We zoomen in en uit en zetten de

boel op z’n kop.
Anna heeft een sfeervol eigen atelier, waar ze al
jaren diverse groepen of individuele sessies be
geleidt in kunstzinnig bezinnen. Schilderen in di
verse 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.
De eerste bijeenkomst is op 20 november van
19.30 tot 22.00 uur.
Locatie: Zuidzijdsedijk 56, Nieuw-Beijerland
(Zuidzijde)
Kosten: € 15,- per avond (incl. koffie/thee en
materiaal)
Van te voren aanmelden is gewenst.   
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Op reis met Gershwin
Ook dit jaar zijn er weer een aantal muzikale
ontmoetingen. De eerste zal zijn op 21 november 
met ‘Trio Joffie' (aanvang 20.00 uur). Het Trio
Joffie, bestaande uit Flip de Liema (gitaar en
verteller), Judith Hofstede (zang en dans) en
Anita Simons (zang), speelt “Op reis met George
en Ira Gershwin”.
Zij hebben vorig seizoen bij ons een optreden
verzorgd met hun programma “Nesjomme”. Dat
optreden werd bijzonder gewaardeerd. Wij prij
zen ons dan ook gelukkig dat zij hun nieuwe
programma ook bij ons uitvoeren. In dit program
ma kunt u, aan de hand van hun onsterfelijke
muziek, kennismaken met George Gershwin (de
componist) en zijn broer Ira (de tekstschrijver).
Met originele lichtbeelden, dans, achtergrondin
formatie en sketches, maakt Joffie een reis door
de bruisende wereld van Gershwin aan het
begin van de 20e eeuw. De muziek is veelzijdig:
meesterlijke musicals, vernieuwende opera’s,

swingende songs, maar ook moderne orkestrale
werken en schitterende ballads staan op hun
repertoire.
Flip de Liema is een bevlogen muzikant en en
thousiast verteller. In het verleden heeft hij video
clips, cabaret, filmmuziek en internationale cul
turele evenementen geïnitieerd en uitgevoerd.
Judith Hofstede zong in theaterproducties en
diverse bands. Zij is ook actrice en theatermaker.
Anita Simons zingt al meer dan 30 jaar jazz bij Big
Bands. Zij kreeg o.a. les van de Amerikaanse
jazz-zangeres Janis Lakers en volgde de oplei
ding tot zangeres op het opleidingsinstituut Djam
te Amsterdam.
Het concert duurt ongeveer een uur en aanslui
tend is er  een hapje en een drankje om gezellig
na te praten. Kosten € 15,- per avond, incl. alle
consumpties en hapjes. U kunt ook een passe-
partout voor alle drie de avonden bestellen voor
€ 35,-. Wees er snel bij, want doorgaans zijn de
avonden volledig uitverkocht.

11



Rembrandt en de Bijbel
In deze lezing zullen werken van Rembrandt
welke Bijbels georiënteerd zijn, vanuit diverse
perspectieven toegelicht worden door drs. Peter
Vleugel. Rembrandt ontwikkelde zich na zijn
leertijd tot een zeer veelzijdige kunstenaar. Hij
was iemand die zich in zijn leven op verschillende
manieren regelmatig door de Bijbel en het
christelijk geloof liet inspireren, maar zijn werken
kunnen op verschillende wijze worden geïnter
preteerd. Hij was geen duidelijke aanhanger van
één geloofsrichting. Dus hij maakte vele tekenin
gen, etsen en schilderijen met Bijbelse motieven,
vanuit wisselende perspectieven, zowel in zwart-
wit als in kleur op papier, linnen en houten pa
nelen. Een aantal werken vanuit het Oude Tes
tament, de meesten vanuit het Nieuwe Testa
ment. Daarbij maakte hij telkens eigen keuzes,
los van voorbeelden en voorschriften vanuit de
protestantse kerk. Zoals bekend was hij een veel
gevraagd portretschilder, maar slechts een paar
maal portretteerde hij een voorganger: Armini
aans of Doopsgezind waren ze. Met behulp van
digitale dia’s wordt een boeiend beeld geschetst
van Rembrandts Bijbelsgeoriënteerde werk.
Drs. Peter Vleugel is afgestudeerd in geschiede
nis. Zijn bekendheid in de Hoeksche Waard e.o.
heeft hij echter voornamelijk te danken aan zijn
passie voor kunst- en streekgeschiedenis. Over
diverse facetten kan hij, met veel kennis over het
dan te behandelen onderwerp, zeer boeiend “
vertellen”.
Donderdag 31 oktober. Aanvang: 20.00 uur
(tot  ca 21.45 uur). Kosten: € 7,- (incl. koffie, thee
en drankje bij het napraten).
Aanmelden is gewenst.

Intuïtief schrijven
We gaan ook dit jaar weer intuïtief schrijven.
Verder met het ontdekken wat er diep binnenin
ons leeft en gehoord of gezien wil worden.
Schrijven … de inkt durven laten stromen. De
(ont)spanning voelen als je het los durft te laten.
De workshop wordt geleid door Yvonne Mallan
der.
De eerstvolgende avond is op 14 oktober. Aan
vang 20.00 uur
Kijk voor het volledige rooster op www.vrijzinni
genhoekschewaard.nl
Kosten € 10,- per avond (men kan zich per avond
opgeven).
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Carols, met een knipoog
Op 1 december is de laatste Bijzondere Bijeen
komst van 2019. En muziek staat centraal:          
Festival of Lessons and Carols, met een
knipoog…
De bijeenkomst staat in het teken van “Festival
of Lessons and Carols”, naar Engels voorbeeld.
We zullen een aantal Carols zingen, maar ook
zal er samenzang zijn. Tussen de liederen door
worden verbindende teksten gelezen.
Carols zijn meerstemmige /Engelse kerstliederen
die 100 jaar geleden voor het eerst werden ge
zongen in Cambridge. Daarmee werd een tradi
tie geboren, die ook in ons land in de adventstijd
terrein wint. “Once in royal David’s city”, is een
bekende carol, maar er zijn er veel meer. Het
bijzondere is, dat in elke carol een stukje van het
kerstverhaal wordt verteld en samen vormen
deze liederen een kerstvertelling. Het zijn mooie,
toegankelijke, vaak meerstemmige liederen,
soms met een luchtig en vrolijk karakter. Ze
worden in kerken, maar zelfs ook wel in de Engel
se pubs gezongen. In onze liedbundel zijn ook
enkele carols opgenomen, maar die zijn voorzien
van een Nederlandse vertaling.
Vorig jaar is er vanaf begin september na elke
viering geoefend door het Kleinkoor, tot aan de
uitvoering in december. Zij hebben daar veel
plezier aan beleefd. “We beseffen dat we ge
bouwd hebben aan een (muzikaal) plan”.
1 december. Aanvang 10.30 uur. Na afloop is er
koffie en/of thee.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Compassieprijs 2019
Sinds augustus is de inschrijving voor nominaties
voor de Compassieprijs 2019 geopend.
Nomineren voor de prijs is mogelijk t/m 7 oktober
via www.vrijzinngen.nl.
De inschrijving staat open voor personen en
projecten die zich binnen de Nederlandse sa
menleving inzetten voor het verwezenlijken van
kinderrechten. De winnaar van de prijs ontvangt
1000 euro. De prijsuitreiking zal op 13 november
plaatsvinden bij de rechtenfaculteit van de Uni
versiteit Leiden, tijdens een symposium met als
thema '30 jaar kinderrechten'.
Compassieprijs
De Compassieprijs wordt sinds 2011 jaarlijks uit
gereikt en heeft als doel om aandacht te vesti
gen op projecten en personen die ‘harten ver
zachten, mensen verbinden en welzijn bevorde
ren’. Hiervoor wordt ieder jaar een nieuw thema
gekozen en samenwerking gezocht met partijen
die aansluiting hebben bij het thema van dat
jaar. In 2019 is dat de Universiteit Leiden, in de
persoon van professor Ton Liefaard. Liefaard is
hoogleraar kinderrechten.
Handvest voor Compassie NL verbonden aan
Charter for Compassion
Internationaal is Handvest voor Compassie NL
nauw verbonden met het Charter for Compassi
on, dat is ontstaan nadat de Britse schrijfster
Karen Armstrong in 2008 de TED-Award ontving
voor haar oproep om compassie een leidende
kracht in de wereld te laten zijn. Dit heeft geleid
tot een grote verscheidenheid aan activiteiten
wereldwijd, waaronder de campagne Compas
sionate Cities en de instelling van de Nederland
se Compassieprijs.
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Ga in mijn schoenen staan
Als ik jou was, en jij dan mij was, als dat zou
kunnen,
En wij konden kijken in elkaars hoofd met elkaars
geest.
Als je alles kon bekijken met andere ogen.
Dan zou je zien dat je steeds ziende blind bent
geweest.
 
Ga in mijn schoenen staan.
Had je mijn schoenen aan, Wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan.

Jouw hele wereld is net zo ruim als jij kunt denken.
Wat je wil zien, dat zie je om je heen.
Dus wees voorzichtig in je oordeel over een
ander.
‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’.
Wat je zaait, wat je zaait zal je ook oogsten.
En jij en ik, wij, zijn in wezen allemaal één.
 
Ga in mijn schoenen staan.
Had je mijn schoenen aan, Wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan.

 
Al dat gedonder in de wereld om steeds hetzelf
de.
Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid.
Weet je, als ik vleugels had zoals een engel,
Dan vloog ik naar de hoogste bergtop en
schreeuwde het uit.

Ga in mijn schoenen staan.
Had je mijn schoenen aan, Wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan.
 
Vertaling van ”Walk a mile in my shoes”, een song
van Joe South. In het Nederlands uitgebracht
door De Dijk.
Voorgedragen tijdens 'startzondag' bij de pre
sentatie van het jaarthema "een ander perspec
tief".
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AGENDA
BB=Bijzondere Bijeenkomst
(Geen dienst)
22-sep 10.30 u dienst
Prof. dr. E. Cossee (Rem.)
23-sep 20.00 u cursus
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
29-sep 10.30 u dienst
Ds. T. Rijken (Doopsgez.)
 
6-okt 10.30 BB/lezing
Dr. Piet Schelling
'Er is leven vóór de dood'
7-okt 20.00 u cursus
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
13-okt 10.30 u dienst
Dhr. P. Overdiep (Rem.)
14-okt 20.00 u workshop Schrijven
o.l.v. Yvonne Mallander
20-okt 10.30 u dienst
Ds. Z. Albada (Vrijz.Ned.)
27-okt 10.30 u dienst
Mw. ds. H. Perfors (PKN)
28-okt 20.00 u cursus
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
31-okt 20.00 u lezing
Drs. Peter Vleugel
'Rembrandt en de Bijbel'
 
3-nov 10.30 u BB/lezing
Erik Besteman
'Een verschuiving in perceptie:
van angst naar liefde'
4-nov 20.00 u cursus
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
7-nov 15.00 u Leesclub
o.l.v. Rita Dijkstra en Marion van Onzen
10-nov 10.30 u dienst
Mw. ds. L .Lafeber (Vrijz.Ned.)
11-nov 20.00 u workshop Schrijven
o.l.v. Yvonne Mallander
17-nov 10.30 u dienst
Mw. ds. K. Bezemer (Vrijz.Ned.)
18-nov 20.00 u cursus
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
20-nov 19.30 u workshop
Kunstzinnig bezinnen
o.l.v. Anna Nijdam
21-nov 20.00 u Muzikale Ontmoeting


