
LEERHUIS ERMELO 

             OPENINGSAVOND 

Psalmen met Marten Kamminga 
 

 

Psalmen….een bijzondere eend in de 
kerkelijke bijt. Deze liederen uit de historie 
van Israël nemen in de christelijke wereld 
een speciale plaats in.  
Van linker- tot rechterzijde, van stoer 
gereformeerd tot evangelisch worden ze 
belangrijk geacht.  
In de kloosters, op Urk, in Pinkster-
groeperingen, overal kom je ze tegen. 
Voor ons zijn de berijmde psalmen het 
meest vertrouwd.  
Maar waar en wanneer en waarom zijn ze 
ontstaan?  
En zijn er ook andere vormen en manieren?  
 
 
Deze avond gaan we daar dieper op in. 
Spannender dan je denkt.  
Want psalmen gaan over onszelf. 
Ruzie over psalmen bijvoorbeeld zegt iets 
over jezelf, de kerk en de maatschappij.  
Zie ‘Het psalmenoproer’ van Maarten ‘t 
Hart. 
 

        Antiek psalmboek uit 1782 

 
 
 
 
 
 
Behalve organist is Marten Kamminga dirigent, dichter en als 
muziekpastor in de psychiatrie schreef hij vele liederen en 
musicals. Van zijn vader, die ook organist was, kreeg hij de liefde 
voor de kerkmuziek mee. 

 
Datum woensdag 16 september 2020 2019  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. M. Kamminga 



LEERHUIS ERMELO 

DE VERGETEN #METOO’S VAN VROEGER  
De vergeten waarheid van dementie 
 
 
In zijn boek ‘Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie’, laat Hans Siepel 
zien dat dementie veel meer is dan de medische ‘verklaring’: aantasting van 
hersencellen, waardoor het denkproces wordt vernietigd. 
 

De geest en de ziel van dementerende 
mensen kunnen aan de oppervlakte komen 
en een andere werkelijkheid tonen. In zijn 
boek beschrijft Hans Siepel het twee jaar 
durende dementieproces van zijn moeder, 
tussen de eerste aankondiging van dementie 
en haar sterven en afscheid. Voor veel 
lezers en betrokkenen bij mensen met 
dementie is dit boek niet alleen een 
eyeopener, maar biedt het ook troost en 
bemoediging om op een andere, 
betekenisvollere manier met de medemens 
met dementie om te gaan. 
 
In zijn lezing neemt hij het gehoor mee in 
dit ‘zielsverhaal’ en reikt handvatten aan 
hoe wij, op een andere manier dan we 
gewend zijn, met onze medemens met 
dementie kunnen communiceren en hun 
zielstaal leren verstaan en begrijpen.  
 
 

                                                                   ‘De professionals weten het beter,  
                                                                    mijn moeder hallucineert..’ 

 
De media staan bol van #MeToo-verhalen. Maar voor het verhaal en traumatische 
verleden van zijn moeder - en van duizenden andere vrouwen van haar generatie -  
nu opgesloten in verpleeghuizen - was indertijd, en is nu nog - geen enkele belang-
stelling. ‘Bij de professionele zorgverleners kwamen wij van een koude kermis thuis….’ 
Hans Siepel schreef er dit boek over. 
 
Hans Siepel (1958) is schrijver en communicatiedeskundige, coach en adviseur. 
 
Datum maandag 21 september 2020 2020  
Locatie Oude Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. H. Siepel 



LEERHUIS ERMELO 

PAULUS, EEN BIOGRAFIE 
 
 
 
Hij geldt als een van de belangrijkste figuren uit het christendom, en heeft als geen 
ander bijgedragen aan de verspreiding ervan: de apostel Paulus. Maar wie was hij 
eigenlijk? Was hij wel een apostel? Sommigen hadden daar hun vragen bij. Niet alleen 
toen, maar ook nu wordt hij zowel geprezen als verguisd. Zijn brieven gelden als 
moeilijk, saai, dor en volgens sommigen ook achterhaald. Weer anderen lopen met hem 
weg, of gaan met hem aan de haal. 
 

De vooraanstaande nieuwtestamenticus 
N.T. (Tom) Wright heeft zich uitvoerig 
verdiept in Paulus’ brieven en de wereld 
waarin hij leefde.  
Eerder schreef hij een zeer omvangrijke 
Paulusstudie (1700 pagina’s in 2 banden), 
en nu heeft hij een zeer leesbare biografie 
geschreven van ongeveer 450 bladzijden. 
Het boek is lovend ontvangen, en gelukkig 
ook in het Nederlands vertaald.  
Het helpt om deze apostel te begrijpen, om 
zicht te krijgen op wat hem dreef en wat hij 
ook nu te zeggen heeft. 
 
 
 
 
 
 
Op drie woensdagochtenden lezen en 
bespreken we (delen uit) dit boek van  
10:00 - 11:45 uur in het Kerkelijk Centrum. 
 
 

Boekgegevens: Tom Wright, Paulus. Een biografie. Van Wijnen, Franeker 2019 € 29,95 
 
 
 
 
Roelof de Wit is predikant van het Kerkelijk Centrum te Ermelo. 
 
 

Datum woensdag 23 sep, 7 okt. en 28 okt. 2020 2021  
Locatie Kerkelijk Centrum 
Tijd 10:00 uur 
Inleider ds. R.F. de Wit 



LEERHUIS ERMELO 

SAMEN DE BIJBEL LEZEN 
 
 
 
In het vorige seizoen hebben we onder de titel ‘Samen de Bijbel lezen’ het Evangelie naar 
Marcus opengelegd. In twee mooie gespreksgroepen lazen we het eerste en oudste, en 
het meest sober en tegelijk met vaart geschreven verhaal over Jezus van Nazareth. Het is 
ons goed bevallen.  
 
Er zijn nóg 65 bijbelboeken…  
Graag zou ik in het komende seizoen, tussen eind september en Pasen, en wéér elke 
twee weken op dinsdag- of donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur het ‘Boek van het 
Begin’ - Genesis - gaan lezen.  
 

In den beginne… 
 
Had Marcus er zestien, dit 
boek heeft maar liefst vijftig 
hoofdstukken.  Om er toch in 
11 à 12 keer door te komen, 
lijkt het me goed zo’n selectie 
te maken, dat we een min of 

meer ‘compleet’ beeld krijgen van wat de Bijbel 
over de Schepping, Adam en Eva, Noach en de 
aartsvaders vertelt. Met enige achtergrond 
uiteraard: over het ontstaan van dat boek, de 
bronnen, de bedoeling en de betekenis tot hoe we 
vandaag ‘voeding voor ons geloof’ kunnen vinden 
in deze prachtige en soms ook mysterieuze 
verhalen. 
 
 
In het najaar staan 5 bijeenkomsten gepland, 
tussen Kerst en Pasen nog eens 6; steeds in de even weken. We beginnen in week 40, 
dus op dinsdag 29 september of donderdag 1 oktober. Na de december-stop pakken we 
het lezen weer op in week 2 op dinsdag 12 of donderdag 14 januari. Wilt u bij 
aanmelding de ochtend van uw voorkeur ook opgeven? 
 
Ds. Nelle-Mieke Drop is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en 
woonachtig in Ermelo. 

 
Datum dinsdag 29 sep. of donderdag 1 okt. 2020 2022 
Locatie Immanuelkerk  
Tijd 10:00 uur 
Inleider ds. N.M. Drop 

 



LEERHUIS ERMELO 

DE NASLEEP VAN DE RAZZIA TE PUTTEN 
Evert de Graaf 
 
 
Na de mislukte aanslag van het verzet bij de Oldenallerbrug wordt een razzia uitgevoerd 
door soldaten van de Wehrmacht op 1 en 2 oktober 1944. De opdracht wordt gegeven 
door generaal F. Christiansen. In totaal worden er 660 mannen en jongens weggevoerd. 
Slechts 48 van hen overleefden de hel van de Duitse concentratiekampen. Dat niet het 
hele dorp werd afgebrand als vergelding was, hoe raar het ook klinkt, nog een geluk bij 
een ongeluk. Na de bevrijding kreeg Putten de naam: ‘Het dorp van de weduwen en 
wezen.’ Zowel uit binnen- als buitenland stroomde de hulp toe.  

 
In zijn lezing gaat Evert de Graaf in op de volgende zaken: 

- de hulpverlening 

- de bestraffing van de Duitse oorlogsmisdadigers 

- de ‘Engelandvaarders’ 

- de rouwverwerking 

- de Stichting Puttens Jeugd en de wederopbouw van Putten 

- oprichting van het Brugcomité Putten-Ladelund in 1976 en in 1982 de Stichting 

Oktober 44 

- contacten met Duitsers in plaatsen waar tijdens de oorlog de weggevoerden uit 

Putten zijn omgekomen. 

Uitvoerig wordt gesproken over de bijzondere contacten, vanaf 1945 tot en met nu, met 
de kleine plaats Ladelund aan de Duits-Deense grens en over de verzoeningsgedachte. 
 
Evert de Graaf is in Putten bekend als ‘de historicus van Putten’. Hij studeerde 
geschiedenis en was docent aan het Johannes Fontanus College in Barneveld. Tevens 
was hij wethouder in Putten. 

 
Datum donderdag 1 oktober 2020 2023  
Locatie Maranathakerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. E.H. de Graaf 



LEERHUIS ERMELO 

GROENE VINGERWIJZINGEN 
 
 
 
Vanuit de actualiteit rond milieuvragen en de klimaatcrisis wordt ook de theologie 
bevraagd. Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van een ‘groene theologie’ om ons 
nu te inspireren en verder te helpen? Hoe verbindt die zich met de Bijbelse traditie? 
Een belangrijke bijdrage naar het zoeken van een antwoord daarop biedt de Joodse 
ecologische theologie. Daarin staat de Thora centraal. Wij vertalen dat meestal met ‘wet’. 
Maar het zijn veel meer aanwijzingen, richtingwijzers voor het leven van alledag. Vanuit 
hun diepste bedoeling moeten die in elke tijd nieuwe actuele toepassingen kunnen 
opleveren. Zo worden die in de Joodse traditie, en ook in onze tijd, verbonden met 
vragen rond: omgaan met voedsel, dieren, hygiëne, geluidsoverlast, luchtvervuiling en 
ruimtelijke ordening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat gebeurt tegen de achtergrond van het geloof dat de hele schepping een 
samenhangend, levend en duurzaam organisme vormt, een netwerk van leven, waarin de 
mens een eigen plaats en taak heeft. 
We vragen ons af hoe wij ons als christenen verhouden tot deze ecologische aspecten 
van de Thora, en of wij daaraan niet veel meer aandacht zouden kunnen geven, in 
theorie en praktijk. 
 
Inleider Hans Schravesande was en is nog actief als theoloog rond de vragen van 
jodendom, ecologie en klimaatverandering. Hij is lid van de werkgroep ‘Theologie, Kerk 
en Duurzaamheid’ van de Raad van Kerken. 

 
Datum maandag 5 oktober 2020 2024 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. J.H. Schravesande 



LEERHUIS ERMELO 

EXCURSIE SYNAGOGE ENSCHEDE en  
SYRISCH ORTHODOX KLOOSTER in GLANE 
 
 

Een prachtige en unieke synagoge staat in 
Enschede. Het rijksmonument met de 
grote koepels ziet er van buiten al 
bijzonder uit. Van binnen is het nog veel 
mooier: met glas-in-loodramen, 
mozaïeken, Thorarollen. Het centrale deel 
van het gebouw omvat de grote sjoel, de 
dagsjoel en de kerkenraadskamer. Het 
gebouw is in de Tweede Wereldoorlog 
intact gebleven omdat het (wrede ironie) 
gebruikt werd door de Sicherheitsdienst. 
Na de oorlog werd het gebouw weer als 
synagoge in gebruik genomen. We worden 

ontvangen met een kopje koffie/thee (met een koosjere lekkernij) en krijgen een 
uitgebreide rondleiding. Na de rondleiding kunt u genieten van een Joodse lunch. 
 
Daarna vertrekken we naar St. Ephrem 
de Syriër, het Syrisch-Orthodoxe 
klooster in Glane. Pater Sait, die zelf 
uit Syrië komt, zal tijdens de 
rondleiding vertellen over deze 
gemeenschap. We bezoeken de kapel, 
het mausoleum, de kathedraal en de 
begraafplaats. U zult verbaasd zijn 
over de omvang van het complex 
maar ook over zijn geloof dat veel 
dichter bij ons geloof staat dan u 
misschien voor mogelijk houdt.  
Na de koffie/thee vertrekken we ca.  
15:30 uur weer richting Ermelo.  
 
 
We reizen per auto in groepsverband, vertrek om 9:00 uur vanaf parkeerplaats Kerkelijk 
Centrum. Wilt u laten weten of u zelf rijdt of graag mee wilt rijden? 
De kosten zijn ca. 20 euro (vooraf te betalen).  
Maximaal 40 deelnemers. Aanmelden vóór 20 september 2020. 
 
Datum woensdag 7 oktober 2020 2025 
Locatie Enschede/Glane 
Tijd 9:00 uur vertrek parkeerplaats Kerkelijk Centrum 
Coördinator excursiebegeleider ds. Sjoerd Zwaan 



LEERHUIS ERMELO 

LITERATUURKRING 
‘De kunst van het ongelukkig zijn’ 
 
 
In het jaar 2020 wordt de wereld en ons leven stilgezet. Plotseling lijken mensen het 
nastrevenswaardige 'geluk' anders te definiëren. Of is dat maar tijdelijk? De mensheid is 
in alle tijden en op alle plaatsen op zoek naar geluksmaximalisatie. Je wilt toch dat je 
kinderen gelukkig zijn? Maar wat maakt een mens dan precies gelukkig? En heb je het 
niet juist nodig allerlei niet louter positieve ervaringen op te doen, teneinde je geluk te 
'vinden'? Ook wanneer dat anders is dan het perfecte plaatje uit de reclamewereld of niet 
in lijn met wat de 'Happinez-industrie' voorschrijft? 
De titel van dit jaarthema hebben we geleend van psychiater Dirk de Wachter. Hij wraakt 
de ‘leukigheidsmaatschappij’ en heeft op allerlei manieren de afgelopen jaren duidelijk 
gemaakt dat we ook de mindere kanten van het leven juist moeten leren te omarmen. 
Hoe wordt dat in romans uitgetekend - ervan uitgaande dat romans ook spiegels zijn van 
menselijke werkelijkheid?  
 

Al vanaf 2010 lezen we met een groep mensen vier 
romans per jaar. We lezen de boeken zelfstandig, 
bespreken die met elkaar, waarbij we onze 
leeservaringen delen en we krijgen deskundige 
input over de literaire vormen, gebruikte 
metaforen en keuzes van de auteur. Uiteraard 
reflecteren we ook op wat de roman ons en onze 
samenleving te zeggen heeft. De leiding is in 
handen van Bartho de Looij. 

Het eerste boek dat we dit seizoen lezen is van 
Marcel Möring: ‘Het grote verlangen’. 
 
 
 
 
U of jij bent van harte welkom om in te stappen en 
mee te doen. 4 maandagavonden, zie kader. 
De bijdrage bedraagt €10,00 voor het hele seizoen. 
 

Bartho de Looij is neerlandicus en docent. 

 

Datum maandag 12 okt., 7 dec., 8 feb. en 12 apr. 2026  
Locatie Oude Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. B.G. de Looij 



LEERHUIS ERMELO 

VLIEGEN MET EEN MISSIE 
 
 
 
Jan Zwart, alias John Black, was jarenlang als zendeling op pad met een vliegtuig. 
Hij werkte bij de Mission Aviation Fellowship (MAF). Samen met zijn vrouw Roberta heeft 
hij letterlijk en figuurlijk grenzen opgezocht én overschreden. 
 
Daarover schreef hij een boek: ‘Draagkracht’.  
Hij vertelt daarin over zijn ervaringen bij de MAF:  
- in moeilijk begaanbare gebieden bracht hij het 
  Evangelie 
- moeilijke omstandigheden en lessen over Gods 
  ingrijpen in hun bestaan 
- uitdagingen met o.a. Pablo Escobar, de  
  beruchte drugsbaron, op de achtergrond. 
 
Een tweede boek verscheen: ‘De Schipper en de 
vader’. Hierin o.a. het verhaal hoe hij op 8-jarige 
leeftijd uit het water werd gered door een vrouw. 
Na 60 jaar volgt een speciale ontmoeting waarin 
hij haar kon vertellen over zijn leven. 
 
‘Onbereikt’ werd het levensmotto van Jan en 
Roberta. Ze werden geïnspireerd om naar 
Colombia en later naar Ecuador te gaan. 
 
In ons eigen land werkte hij bij Frontiers, onder 
moslims. Deze organisatie bereidt zendelingen 
voor om uit te gaan naar moslimlanden. Dit ziet 
hij als een missie: uitgaan en uitreiken. 
 
Jan Zwart laat ons korte slides en filmpjes zien 
om zijn verhalen te ondersteunen. We kunnen deze avond leren van Gods bewogenheid 
met de Schepping, met alle culturen, de veelkleurigheid van mensen, een ieder anders, 
waar dan ook op deze aarde. Met deze bril op worden we geconfronteerd met de mooie 
kant van deze verschillen. 
 
De avond is interactief. Met ruimte voor vragen en onderbrekingen. Een lezing met een 
jeugdig elan. Ook voor de jongeren een aansprekend verhaal over moed en avontuur. 

 
 

Datum woensdag 14 oktober 2020 2027  
Locatie Oude Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. J. Zwart 



LEERHUIS ERMELO 

DE DEMENTIE-VRIENDELIJKE KERK 

 

 
Hoe gaan we goed om met gemeenteleden die dement worden? Op welke manier 

kunnen we hen pastorale zorg bieden? In de kerk bestaat soms wat verlegenheid over 

dit onderwerp. 

Annemarie Roding, predikant-geestelijk verzorger, vond het tijd om handvatten aan te 

reiken om geestelijke zorg aan mensen met dementie, zeker binnen de 

geloofsgemeenschap, vorm te kunnen geven. Ook wilde zij wat doen aan de 

beeldvorming die er rondom dementie bestaat – want dement zijn staat voor veel 

mensen gelijk aan mensonterend leven. Ze schreef er een boekje over. 

 

De vraag hoe voor dementerende 

gemeenteleden te zorgen wordt steeds 

belangrijker nu de samenleving en ook de 

kerk steeds grijzer worden. “In bijna elke 

gemeente zijn gemeenteleden die lijden 

aan dementie. Ze zijn echter niet altijd 

zichtbaar. Juist dan is het van belang om 

te bedenken waar ze zijn.”  

Dat er maar weinig gemeenteleden met 

dementie naar de kerkdienst komen, 

komt volgens Annemarie onder andere 

omdat kerkdiensten vaak veel elementen 

bevatten die geen houvast bieden, en 

juist houvast is belangrijk. 

 

Tijdens de avond wordt informatie over 

dementie gedeeld, maar gaan we ook in 

op de relatie tussen geloof en dementie. 

En op de vraag welke rol de geloofs-

gemeenschap kan spelen. Er is ruimte om 

met elkaar van gedachten te wisselen en 

er worden praktische tips gedeeld. 

 

Annemarie Roding is als predikant-geestelijk verzorger werkzaam in een verpleeghuis 

en in een kleinschalige woonvorm in Hellevoetsluis. 

Datum woensdag 21 oktober 2020 2028  
Locatie Westerkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. A. Roding-Schilt 



LEERHUIS ERMELO 

AUGUSTINUS VOOR MENSEN VAN NU  
‘Wij zijn de tijden’ 
 
 
Wat hebben we in 2020 aan Augustinus, een kerkvader uit lang vervlogen tijden? 
Volgens Hans Alderliesten is het antwoord: veel. 
 

Augustinus leefde op een breukvlak van 
tijdperken. In het Romeinse Rijk was voor de 
instorting sprake van decadentie, verval en 
verwarring. Er waren spanningen aan de 
grenzen en er dreigde een voedseltekort door 
het veranderende klimaat. Populisten stonden 
op en beloofden gouden bergen. De overheid 
bleek niet altijd betrouwbaar. De waarheid 
stond onder druk, fake news was er toen ook 
al. Is het anno 2020 in Europa anders? 
 
Augustinus was een veelzijdig figuur: zoon, 
vriend, vader, bisschop, filosoof, theoloog,  
maar bovenal zoeker. Uiteindelijk vond hij rust 
in God, maar aan de late kant, zoals hij zelf 
schrijft. Augustinus heeft diep over vrede, 
vriendschap, waarheid en zonde nagedacht.  
Dit deed hij met zijn eigen turbulente 
levensloop als achtergrond en de instabiele 
samenleving als decor. 
 
Een lezing waarin Augustinus’ actualiteit naar 
voren komt: hoe weet je waar je wel en geen 
aandacht aan moet besteden? Hoe komt het 
dat we zo druk zijn? Wanneer is iets ‘waar’? 

Hoe ziet een goede vriendschap eruit? Hoe ga je goed met je tijd om?  
 
In 2019 publiceerde Alderliesten het boek ‘Augustinus voor mensen van nu’.  
In datzelfde jaar overleed zijn vrouw. Hij zal ook stilstaan bij wat hij zelf aan Augustinus 
heeft gehad rondom haar ziekte en overlijden. 
 
Hans Alderliesten (1987) is adviseur/onderzoeker maatschappelijke vraagstukken bij 
kennisinstituut Movisie, woont in Gouda en heeft twee kinderen. 

 
 

Datum woensdag 28 oktober 2020 2029  
Locatie Oude Kerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. H. Alderliesten 

 



LEERHUIS ERMELO 

SPIRITUALITEIT VAN DE TWIJFEL 
 
 
 
In onze samenleving krijgt ‘twijfelen’ vaak een heel positieve lading: durven twijfelen, 
eerst begrijpen dan eventueel geloven, kritisch denken, diverse verklaringen vergelijken. 
Ook de diagnose van een hooggespecialiseerde arts moet je niet zomaar accepteren: 
vraag maar rustig een second opinion! Alsof ‘twijfel’ voortaan deel zou uitmaken van ons 
DNA! Maar hoe komt het dan dat het in het domein van het geloof niet meer zozeer 
vanzelf gaat, en dat twijfelen daar toch een negatieve lading krijgt? Zou dat te maken 
hebben met de Bijbelse traditie waarvan we meestal onthouden dat de twijfel een teken 
van aarzeling, verbijstering of besluiteloosheid is?  Maar is het echt zo?  

 

“Wat ik in dit boek probeer te laten zien, is dat twijfelen en geloven niet met elkaar in 

strijd zijn: ze kunnen hand in hand gaan. Vragen stellen, nuanceren, erkennen dat 

niemand de waarheid in pacht heeft: dat zijn essentiële kenmerken van een constructieve 

houding, ook in het kader van het geloof. Twijfelen met al zijn aspecten. Niet alles voor 

zoete koek aannemen en ons gezond verstand gebruiken; vooral bereid zijn te erkennen 

dat de anderen misschien ook een stuk van de waarheid bezitten en dus in dialoog 

durven treden. Hebben wij de ambitie vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te 

leveren aan de grote vraagstukken van onze multiculturele tijd, dan is het noodzakelijk 

kritisch en open te blijven. Aan de hand van enkele kernbegrippen uit de filosofie, 

Bijbelse figuren en moderne theologen probeer ik te laten zien dat geloof en twijfel 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” 

Roger Dewandeler is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland voor de Franstalige 
gemeenten (Waalse Kerken) in Dordrecht, Breda en Middelburg. 
 
Datum woensdag 11 november 2020 2030  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. R. Dewandeler 



LEERHUIS ERMELO 

PANORAMA OPENBARING 
 
 
 
Otto de Bruijne maakte in 2017/18 een serie schilderijen van het Bijbelboek 
Openbaring, die aaneengevoegd bijna tien meter lang en één meter hoog is, met als 
titel ‘En zie...Panorama Openbaring’. ‘En zie...ik zag...’, is de telkens terugkerende 
aanhef van de apostel Johannes. Het vaak raadselachtige, angstaanjagende maar ook 
hoopgevende boek Openbaring bestaat uit beelden die woord werden, maar er worden 
ook geluiden beschreven. 

 
Otto heeft de woorden, op zijn 
manier, terugvertaald naar beelden. 
Niet om exact te tonen wat 
Johannes de apostel heeft gezien, 
maar om te zoeken naar de richting 
waarheen de beelden wijzen. Zoals 
bijv. de betekenis van het pictogram 
‘Nooduitgang’ voor iedereen 
duidelijk is, maar nog niets zegt 
over de lengte, breedte, kleur, 
verharding enz. van de weg (?) 
achter dat bordje Nooduitgang.  
 
Dit werk maakte inmiddels een 
rondreis langs vele kerken en wordt 
in een presentatie met teksten, 
muziek en beelden tot leven 
gebracht. De reactie is heel vaak: 
’Zo heb ik dit boek nog nooit 
gelezen, dit is een heel nieuwe kijk. 
Ik heb ervan genoten!’ 
 
 

Van deze serie schilderijen is een boek uitgegeven: ‘En zie...Panorama Openbaring’, 
Uitgeverij Scholten, Zwolle € 10,00 
 
Otto de Bruijne (1949) is bekend als spreker, schrijver en kunstenaar. Hij werkte in de 
hulporganisatie TEAR, in de Afrikaanse Evangelische Alliantie en was televisie-
presentator en programmamaker bij de Evangelische Omroep. Zie www.ottodebruijne.nl 

  
 

Datum dinsdag 17 november 2020 2031  
Locatie Oude Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. M.L.O. de Bruijne 

 

http://www.ottodebruijne.nl/
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SIMONE WEIL OVER AANDACHT 
 
 
 
Simone Weil (1909-1943) was een Franse filosofe, activiste en mystica. Ze studeerde 
bijvoorbeeld filosofie in Parijs, rondde dat af met een prachtige studie over Descartes en 
ging vervolgens aan de slag als arbeidster. Ondertussen schreef Weil indringende 
beschouwingen over God, oosterse religies, pacifisme en het belang van aandacht in 
ons leven. 
“Tijdens de avond wil ik enerzijds stilstaan bij het inspirerende leven van Weil en me 
anderzijds richten op het voor haar wezenlijke onderwerp van de aandacht.” 
 
Zij schreef het volgende: 
‘Niet alleen de liefde tot God heeft als kern aandacht. 
De naastenliefde, waarvan wij weten dat zij 
één is met de liefde tot God, heeft dezelfde 
dragende grond. De ongelukkigen hebben aan 
niets zozeer behoefte als aan mensen die 
aandacht voor hen kunnen opbrengen. Het 
vermogen aandacht te schenken aan een 
ongelukkige is iets zeer zeldzaams. Het is bijna 
een wonder. Het ís een wonder. Bijna alle 
mensen die menen dat vermogen te bezitten, 
missen het juist. Warmte, een edelmoedig 
hart, medelijden, dat alles is hier niet 
toereikend. De volheid van de naastenliefde is 
eenvoudig het vermogen de naaste te vragen: 
‘Waaraan lijdt u?’ 
Dat betekent te beseffen dat de ongelukkige 
mens bestaat, niet als één uit velen, als een 
exemplaar van de categorie die het etiket 
‘ongelukkig’ draagt, maar als een mens die 
gelijk is aan ons. En om dat te beseffen, is het 
voldoende, maar noodzakelijk, dat men 
aandacht aan de ander weet te schenken.’ 
 
 
 
Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als 
postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam. 

 
Datum donderdag 26 november 2020 2032 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. R. Compaijen 



LEERHUIS ERMELO 

‘VROOMHEID OP DE OUDEZIJDS’ 
Sint Nicolaaswandeling in Amsterdam 
 
 
Sint Nicolaas is de patroonheilige van o.a. de zeevaarders: vandaar dat er in vele 
havensteden een Sint Nicolaaskerk te vinden is. In Amsterdam zijn er uit verschillende 
tijdsperioden zelfs drie Sint Nicolaaskerken. Tijdens deze wandeling laat Piet Jan Tuinema 
u kennismaken met vele verwijzingen naar de goedheiligman die we in Amsterdam 
kunnen vinden. Met als hoogtepunt de bezoeken aan drie Sint Nicolaaskerken: 

 
De Oude Kerk (1306), 
 
De schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder 
(1578), 
 
De Basiliek van de H. Nicolaas (1886).  
 
In deze laatste kerk sluiten wij de 
middag af met het bijwonen van een 
Choral Evensong om 17.00 uur. 
 
De groep deelnemers kan uit maximaal 
15 personen bestaan. 
Aanmelden voor 1 november 2020. 
 
 
U reist het makkelijkst per trein naar 
Amsterdam Centraal Station. 
We verzamelen ons daar om 12:00 uur 
in de Wachtkamer der 1e klasse, op 
perron 2b (Grand Café Restaurant). 
 

 
De kosten voor deze excursie bedragen: 

- Bijdrage Leerhuis Ermelo € 5,00 p.p. 
- Treinreis Amsterdam v.v. 
- Toegang Oude Kerk € 15,00 (MJK gratis) 
- Toegang Ons’ Lieve Heer € 12,50 (MJK gratis) 

 
Piet Jan Tuinema verzorgt regelmatig wandelingen voor het Leerhuis Ermelo. 

 
 

Datum zaterdag 28 november 2020 2033  
Locatie start rondleiding vanaf CS Amsterdam 
Tijd vertrek station Ermelo om 10:24 uur 
Reisleider dhr. P.J. Tuinema 



LEERHUIS ERMELO 

DE KERK: GEMEENSCHAP VAN GELOVIGEN 
 
 
 
Nadat Jezus teruggekeerd was naar zijn Vader, bleven zijn leerlingen achter. In het 
boek Handelingen der Apostelen wordt verhaald hoe de eerste leerlingen van Jezus 
trouw bleven aan het geloof. Daarnaast gingen zij het geloof verkondigen over de 
gehele wereld.  
 
Zo ontstonden overal gemeenschappen van gelovigen. Gemeenschappen die zich later 
op een bepaalde manier gingen structureren, uitgaande van bepaalde uitgangspunten 
die belangrijk gevonden werden. Zoals: zag men de kerk bijvoorbeeld als sterk 
hiërarchisch? Was de kerk als verkondiger van Gods Woord leidend? Zo leidde dit in de 
loop van de geschiedenis tot verschillende vormen van kerkmodellen. 
 
Na een korte inleiding over het ontstaan van de christelijke kerk, kijken we wat dat 
eigenlijk zijn: kerkmodellen. Wat kunnen we daarmee? Daarna behandelen we een 
aantal van deze modellen.  
 
 
 
 
 
 
Rini Bouwman is diaken in de RK-parochie St. Lucas in 
Leusden. Het ambt van diaken (dienaar) is zowel in de 
Protestantse als Rooms Katholieke kerk bekend.  
De instelling gaat al terug tot de vroegchristelijke kerk. 
De apostelen vonden dat ze niet voldoende tijd hadden 
om de zorg voor de armen op zich te nemen naast het 
verkondigen van hun boodschap.  
 
Tegenwoordig heeft een diaken drie taken: het 
verkondigen van het Woord Gods in woord en daad, 
liturgische taken en het verrichten van liefdewerken. 
 
 
 
 
 

 

Datum maandag 30 november 2020 2034  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. R. Bouwman 

 



LEERHUIS ERMELO 

EEN MOEILIJK BOEK OF MOEILIJKE MENSEN? 
Bijbel lezen met hart en ziel 
 
 
De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de 
interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. 
Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart 
geraakt wordt? En hoe voorkom je een al te 
rationele Bijbellezing? 
 
In zijn boek 'Lezen en laten lezen' benadrukt 
Arnold Huijgen het 'je laten lezen' door de Bijbel, 
dat wil zeggen: je openstellen voor de stem van 
God die in de Bijbel spreekt.  
Dat vraagt een houding van ontvankelijkheid. 
Huijgen vraagt aandacht voor de ziel. Hij gaat te 
rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels 
voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd 
actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van 
omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, 
Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf. 
 
“Ik heb erg genoten van dit boek. Er staan 
prachtige passages in, die tot nadenken 
stemmen. En zinnen die je kunt herkauwen.” 
ds. R.F. de Wit in Hervormd Kerkblad Ermelo. 
 
 
 
 
Nabespreking woensdagochtend 6 januari 2021 o.l.v. ds. J. Bogerd 
Ds. Bogerd schrijft: “In zijn boek ‘Lezen en laten lezen’  is Arnold Huijgen op zoek naar 
een gelovige omgang met de Bijbel. Je leest de Bijbel niet alleen, maar je laat je ook 
lezen door God, die in de Bijbel het woord neemt. We gaan na of hij ons een begaanbare 
weg wijst om de Bijbel tot zijn recht te laten komen zodat ons hart geraakt wordt.” 
Aanvang 10:00 uur, Nieuwe Kerk. Ds. Bogerd is predikant van de Nieuwe Kerk. 
Vermeld bij aanmelding voor de nabespreking nummer 2035B. 
 
Arnold Huijgen (1978) is hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (CGK). 
Hij is theoloog en predikant, columnist en publicist. 

 
Datum woensdag 9 december 2020 resp. 6 januari 2021 2035A  
Locatie Nieuwe Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. A. Huijgen 



LEERHUIS ERMELO 

EEN MUZIKALE KERST VOL BEELDIGE BEELDEN 
 
 
 
Traditioneel draait u met kerst de Messiah van Händel of Bachs Weihnachtsoratorium. 
Schitterende muziek waardoor u waarschijnlijk helemaal in de stemming komt. Maar er is 
zoveel meer te beluisteren! Kerst kent een hoog ‘schattigheidsgehalte’ in de muziek dat 
goed te horen is bij een kyrie voor kerst van Charpentier of een kerstpastorale bij de 
herders in het veld (bijvoorbeeld Corelli). Tegelijkertijd is de komst van Christus 
aanleiding om stil te staan bij zijn wederkomst: in het gezang van de Sybille wordt het 
Laatste Oordeel voorspeld. Bijna al deze muziekstukken zijn geschreven als kerkelijke 
werken: bedoeld voor in of rond de kerkdienst. Ze laten passende Bijbelteksten klinken, 
geven toelichting en maken dat het gevoel van de hoorders klopt met het moment. Ook 
sluit om die reden de muziek naadloos aan bij de kerkelijke beelden rond kerst. Beeld, 
liturgie en muziek vormen zo een geheel. Saskia van Lier zal beeld en muziek bij elkaar 
brengen in deze lezing. Het zal een streling voor oor en oog worden.  
 
De nachtelijke geboorte toont het 
oertafereel van de geboorte van Christus. 
Maria aanbidt teder haar kindje. 
Merkwaardig is dat Jezus zo klein wordt 
weergegeven. Mogelijk heeft dit te maken 
met de nederigheid in de toenmalige 
geloofsopvattingen: de mens moet 
worden als Het Christuskind, klein, 
kwetsbaar en  dienstbaar. Het paneeltje 
ademt daarmee nadrukkelijk de verstilde 
aandacht van de Christelijke devotie uit.  
 
              Schilderij door Geertgen tot Sint Jans, 
                      National Gallery, Public Domain, 
                               www.commons.wikimedia.org  

 
 
 
Saskia van Lier studeerde Klassieke talen 
en Godsdienstwetenschappen aan de RU 
Groningen. Ze is deskundig op het gebied 
van kerkgebouwen en christelijke kunst. 
Ze is docent aan de VU in Amsterdam. 
 
 
 

Datum donderdag 17 december 2020 2036  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. S. van Lier 



LEERHUIS ERMELO 

EEN PLEIDOOI VOOR HET HEILIGE 
De verborgen dimensie van de klimaatcrisis 
 
 
“In het publieke debat wordt door ‘sceptici’ regelmatig gewaarschuwd dat duurzaamheid 
geen nieuwe religie moet worden. Deze waarschuwing zou ik graag serieus nemen. Ik 
zal laten zien dat deze waarschuwing niet alleen geldt voor burgers die de klimaatcrisis 
serieus nemen, maar ook voor hen die de klimaatcrisis ontkennen of zij die ontkennen 
dat deze veroorzaakt wordt door menselijk handelen.”  
 

Prof. Verkerk wil graag ook een 
andere vraag aan de orde stellen: Is 
er in het bedrijven van wetenschap 
zelf sprake van een religieuze 
dimensie?  
En als dat het geval is, waar is die 
religieuze dimensie dan te vinden?  
En hoe ziet die er precies uit?  
 
Hij zal deze vragen verkennen aan de 
hand van het denken van de filosofen 
Latour, Szerszynski en Dooyeweerd.  
 
Uit deze analyse blijkt dat op een 
heel fundamenteel niveau er sprake 
is van een religieuze keuze: de 
verbindingen van de mens met de 
medemens en met de aarde.  

foto gemaakt vanuit Apollo 17 
 
 
De profeet Jeremia geeft mooie handvatten om na te denken over een christelijke 
reactie. Twee elementen zijn van belang. Als eerste: Het christendom draagt mede 
schuld aan de klimaatcrisis. Als tweede: De profeet roept op tot gerechtigheid. 
 
 
 
Maarten Verkerk (1953) was bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en 
Maastricht, is consultant en publicist en is sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer 
namens de ChristenUnie. 

 
 

Datum woensdag 6 januari 2021 2101  
Locatie Oude Kerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. M.J. Verkerk 

 



LEERHUIS ERMELO 

‘ALS ZE MAAR GELUKKIG ZIJN’ 
 
 
 
“De opvoedtrend van deze tijd lijkt dat het leven van onze kinderen vooral leuk moet 
zijn. Onder het motto: ‘als ze maar gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos 
mogelijk en zonder teleurstelling te laten verlopen. Worden onze kinderen echt 
gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders 
zoeken?”  
 

In een interactieve 
leerhuisavond zal Willemijn 
met ons over deze vraag 
nadenken. Hoe we als 
christelijke opvoeders/ouders 
ook beïnvloed worden door de 
geest van de tijd. Bij een open 
Bijbel kijken we waar we 
volgens God het geluk van 
onze kinderen kunnen vinden. 
Willemijn is naast spreekster 
over geloofsopvoeding, ook 
schrijfster van kinderboeken. 
Ze schreef er meer dan vijftig  
en won voor twee boeken de 
prijs van het ‘Hoogste Woord’.  
 

Ze geeft workshops op scholen over zelf een verhaal schrijven. Ze gaat met kinderen 
aan de slag, geeft hen tips en maakt ze enthousiast om hun eigen bedachte verhaal 
vorm te geven. Rondom haar kinderboeken geeft ze regelmatig voorstellingen. Over 
haar woonplaats Putten schreef ze een boek: ‘Papa, waar blijf je?’. 
Het bevat het waargebeurde verhaal van een meisje dat zich afvraagt waar haar vader 
blijft na de razzia. Zie http://www.willemijndeweerd.nl/ 
 
Deze avond is voor iedereen die met kinderen te maken heeft, ouders, grootouders en 
pleegouders een mooie gelegenheid om opnieuw na te denken over de route die we 
met de kinderen lopen. 
 
Willemijn de Weerd (1987) is naar eigen zeggen ‘bijzonder gelukkig getrouwd en heeft 
vier geweldige dochters’. Ze werkte 15 jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs. 
 
 

Datum donderdag 14 januari 2021 2102  
Locatie Westerkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider mw. M. de Weerd 

 

http://www.willemijndeweerd.nl/


LEERHUIS ERMELO 

EENZAAMHEID OMARMEN  
 
 
 
Is eenzaamheid alleen iets dat bestreden moet worden?  
Over welke eenzaamheid praten we dan?  
Welke eenzaamheid hoort bij het mens zijn?  
Kunnen we eenzaamheid voorkomen en/of verlichten?  
Welke eenzaamheid is gewenst?  
 
Marinus van den Berg zoekt naar een balans tussen gewenste en ongewenste 
eenzaamheid. Zijn boek, dat in het najaar van 2020 zal verschijnen: ‘Ode aan de 
eenzaamheid’ gaat over vereenzaming en alleen zijn. Ervaringen in en van de coronatijd 
worden in het boek verweven. 
 
Eenzaamheid heb je in soorten en maten. Het gaat meer om voelen dan om zijn. 
Eenzaam kun je je voelen in een groep, in een huwelijk, in een parochie of een 
kerkelijke gemeente, op het werk en in een buurt. Overal waar je meer het gevoel hebt 
een zonderling te zijn, die gemeden wordt, dan iemand die aangesproken wordt en die 
gewaardeerd wordt.  

Marinus verstaat de kunst in normale 
woorden datgene te benoemen wat anderen 
meemaken. Er is veel verdriet, eenzaamheid 
en verwarring onder de mensen en dat mag 
benoemd worden. Want buiten deze 
(leerhuis)avonden om overheerst de 
leukigheid en de maakbaarheid.  
Daar staat onze maatschappij bol van.  
 
 
 
 
 
info: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_van_den_Berg 

 
Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor met emeritaat. Hij heeft veel 
mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies, rouw en ziekte. Over deze thema’s 
heeft hij diverse boeken en gedichten geschreven. 

 
 

Datum maandag 18 januari 2021 2103  
Locatie Maranathakerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. M. van den Berg 

 



LEERHUIS ERMELO 

‘GOD IS ALTIJD GROTER’  
Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en 
theologie 
 
Veel mensen die op zoek zijn naar God herontdekken de stilte. Alle gepraat over God 
lijkt soms alleen maar een averechts effect te hebben: je komt er niet echt nader door 
tot Hem. Dat heeft ermee te maken dat Hij een mysterie is. Of, zoals het in de 
Middeleeuwen werd uitgedrukt: ‘God is altijd groter’. Maar als je dat benadrukt, raakt 
God dan niet erg op afstand? En is Hij in Jezus juist niet heel dichtbij gekomen?  
In deze lezing zal Ad van der Dussen een verbinding leggen tussen de grootheid en de 
heiligheid van God en zijn nabijheid in Christus. Aan de ene kant wijst hij op het risico 
van de domesticatie, het ‘temmen’ van God, en ook van Jezus. Want ook als God ons in 
Jezus nabij is, is Hij groter en anders dan wij. Hoezeer kan ons leven ontregeld worden 
door Hem! Omgekeerd zal God juist meer tot ons gaan spreken, wanneer wij recht doen 
aan Zijn verhevenheid. Hoewel het onvermijdelijk is dat er in deze lezing wat filosofie 
meekomt, zal zij toch ook een praktische toepassing hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chagall: Heilig, heilig, heilig 

 
 
Ad van der Dussen (1951, Harderwijk) is emeritus-docent aan de Theologische 
Universiteit van Kampen en emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde kerk 
in Eindhoven. Hij schreef onder andere: ‘Job. Geloven en lijden om niet’.  
Bij zijn afscheid als docent sprak hij een rede uit onder de titel ‘Vrees en beven, een 
pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie’. 

 
 

Datum donderdag 28 januari 2021 2104  
Locatie Nieuwe Kerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. A.D. van der Dussen 

 



LEERHUIS ERMELO 

DE KRACHT VAN MENSEN ZIT IN HET 
OMGAAN MET TEGENSLAGEN 
 
 
Het leven verloopt niet zonder slag of stoot, al zou men dat misschien soms willen. 
Tegenslagen zijn niet abnormaal, die horen bij het leven. Het punt is evenwel hoe 
mensen omgaan met tegenslag. Dat zegt iets over hun aard en hun weerbaarheid. En 
dat zegt ook iets over hoe ze hun levensovertuiging, geloof, godsdienst of spiritualiteit 
wel of niet kunnen inzetten. Je kunt ook zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging 
en ook levenservaring de bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om te gaan. 
We zullen bij deze bronnen stilstaan en vooral ingaan op de rol die levensovertuiging 
speelt. Immers, alle godsdienstige en spirituele tradities hebben wel iets te zeggen over 
de betekenis van en het omgaan met tegenslag. Maar het lukt niet altijd. Om de een of 
andere reden werken die bronnen niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden 
hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende stress. Vervolgens kan 
iemand gedemoraliseerd raken en dat kan weer tot lichamelijke en psychische klachten 
leiden. Sterker nog, je wordt er ziek van. Familie/relaties, werk, opleiding en (religieuze) 
gemeenschap zijn helpend om te kunnen herstellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Verhagen is psychiater en werkzaam 
in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ 
Centraal). Enkele jaren geleden 
promoveerde hij op het onderwerp: 
‘Religie in de behandelkamer’. Regelmatig 
gaat hij – als proponent in de PKN - voor 
in de zondagse vieringen.  

 
 
 

 
 

Datum woensdag 3 februari 2021 2105  
Locatie Immanuelkerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. P.J. Verhagen 

 



LEERHUIS ERMELO 

DE PROTESTANT EN HET ZELFGEKOZEN 
LEVENSEINDE 
 
 
In de afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een land waar euthanasie 
veelvuldig voorkomt en waarover in het publiek vaak wordt gediscussieerd:  
- ook euthanasie bij kinderen? 
- bij mensen met gevorderde dementie?  
- hulp bij zelfdoding bij voltooid leven?  
 
Op deze avond zal ethicus prof. Theo Boer stilstaan bij de theologische en ethische 
achtergrondvragen bij die ontwikkelingen. Wat zijn überhaupt goede redenen voor 
euthanasie: zelfbeschikking? Wat bedoelen we met ondraaglijk lijden? En hoe verhoudt 
de zoektocht naar een ‘goede dood’ zich met de historische afwijzing door de kerk van 
zelfdoding, met het verbod op doden, en met de historische nadruk op ‘volhouden’. 
 

“Wat mij betreft zou de Protestantse Kerk 
in Nederland met dezelfde vrijmoedigheid 
waarmee zij in het verleden euthanasie 
bespreekbaar maakte, nu mogen wijzen op 
de schaduwkanten van de maakbare dood”.  
 
Verslag Nederlands Dagblad 22 maart 2019 over 

symposium ‘De pastor in het huidige euthanasiedebat’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     foto Sandra Haverman 
 
 
Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse 
Theologische Universiteit Groningen, lid van de Gezondheidsraad en oud-lid van een 
Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. 
 

 

Datum woensdag 10 februari 2021 2106  
Locatie Oude Kerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. T.A. Boer 

 



LEERHUIS ERMELO 

‘MIDDEN IN HET LEVEN’ 
Over christelijke toekomstverwachting 
 
 
Wat mogen we verwachten na de dood? Simon Carmiggelt zei eens: ‘Vroeger zeiden ze 
over iemand die ging sterven: Hij is er bijna. Heden ten dage zegt men: Hij is er bijna 
geweest!’ In de loop van de twintigste eeuw is er steeds meer aandacht voor het 
hiernumaals gekomen en steeds minder aandacht voor het hiernamaals. 
Toch spreken de Bijbel en de traditie daar wel over. Maar hoe dan? En wat betekenen 
de woorden die er staan voor ons in de 21ste eeuw?  
 

Onder de titel ‘Midden in het leven’ heeft het 
echtpaar Kees en Margriet van der Kooi -
Dijkstra (hij is emeritus hoogleraar theologie 
van de VU, zij is o.a. ziekenhuispredikant in 
Woerden) een mooi boekje geschreven. 
Een boek voor ‘gelovigen en ongelovigen, 
zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de 
kerk’. Het behandelt thema's als: continuïteit 
en discontinuïteit, de eeuwige ziel, het 
laatste oordeel, de hemel; maar ook vragen 
over dieren in de hemel, voltooid leven en 
afscheid komen aan de orde. 
 
 
Het boekje kost € 14,99. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op twee middagen willen we passages uit dit mooie, bemoedigende boekje lezen en er 
met elkaar over doorpraten. Zo kunnen we van de schrijvers en van elkaar leren over 
een onderwerp, waarover je nooit raakt uitgedacht en uitgepraat... 
 
 
André Priem is predikant van de Westerkerk. 

 
 

Datum maandag 15 februari en 1 maart 2021 2107  
Locatie Westerkerk  
Tijd 14:00 – 16:00 uur 
Inleider ds. A. Priem 

 



LEERHUIS ERMELO 

JACQUELINE VAN DER WAALS - GEDICHTEN 
Het verschil tussen eenvoud en simpelheid 
 
 
Jacqueline Elisabeth van der Waals werd geboren op 26 juni 1868, als dochter van de 
Nobelprijswinnaar natuurkunde J.D.van der Waals (de ‘Van de Vanderwaalskrachten en 
de toestandsvergelijking’). Na haar HBS-opleiding studeerde ze thuis verder voor de 
hulpakte onderwijs en de MO-akte geschiedenis. Ze werd lerares geschiedenis. Verder 
hield ze zich bezig met sport (o.a. tennissen en schaatsen), vertaalde romans en 
gezangen, schreef poëzie en proza en besprak in damesclubs Ibsen, Kierkegaard, 
Nietzsche, Tagore en Dante. In 1921 kreeg ze maagkanker, waaraan ze in april 1922 
overleed.  
 
Op deze avond aandacht voor leven en 
poëzie van Van der Waals. Drie thema’s 
beheersen haar werk: dood, natuur en 
gevoelens, en God. 
 
Waardoor heeft haar werk de tand des 
tijds doorstaan? Persoonlijke eenvoud 
lijkt de sleutel. Een dichter als Martinus 
Nijhoff waardeerde haar werk zeer. 
In de kerk kennen we haar (net als 
Nijhoff) ook door gezangen, vooral 
vertalingen die zij van gezangen uit 
andere talen maakte, zoals ´Segne und 
behüte´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsgenoot Alfred Valstar (1959) is dichter, zelfverklaard musicoloog, ook zeer 
vertrouwd met klassieke muziek, die boeken verslindt over muziek, maar ook over 
dichters en singer-songwriters. 
 

 
 

Datum donderdag 18 februari 2021 2108  
Locatie Westerkerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. M.A. Valstar 

 



LEERHUIS ERMELO 

INLEIDING OP DE MARKUS PASSION 
De verloren passie van Johann Sebastian Bach 
 
 

 
Maar weinig mensen weten dat Johannes Sebastian Bach naast de Matthäus- en de 
Johannes-Passion nog een derde passie heeft geschreven, namelijk de Markus Passion.  
Deze Markus Passion is veel minder bekend dan zijn andere Passionen.  
Wist u bijvoorbeeld dat de muziek van de Markus Passion voor een groot deel verloren is 
gegaan? De teksten zijn gelukkig wel bewaard gebleven en aan de hand hiervan zijn er 
veel reconstructies gemaakt van deze passie. Er zijn inmiddels wel 20 versies van dit 
verloren passiestuk.  

Een van de bekendere reconstructies is die van Simon Heighes 
(1995). Deze reconstructie wordt door de Christelijke 
Oratorium Vereniging ‘Noord-West Veluwe’ op 20 maart 2021 
uitgevoerd in de Grote Kerk in Harderwijk.  
 
Lezing door Jurriaan Grootes op 24 februari 2021 
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze ‘verloren passie’ van 
Johann Sebastian Bach? U bent van harte welkom bij de lezing 
over dit passiestuk door Jurriaan Grootes, dirigent van de 
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Noord-West Veluwe’. Hij 
vertelt over de achtergrond, inhoud en opbouw van het stuk, 
als voorbereiding op de uitvoering. Ook zullen er delen van de 
Passion te horen zijn. 

 
 

Datum woensdag 24 februari 2021 2109  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. J. Grootes 
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KEIZER WILHELM II IN NEDERLAND 
De vlucht en het verblijf van de Duitse 
keizer in Nederland 
 
Inleiding op de excursie naar Kasteel Amerongen en Huis Doorn (zie 2110B). 
Onze plaatsgenoot dhr. Sietsma geeft een introductie op 
de excursie van 11 maart en vertelt het verhaal over de 
vlucht van de Duitse keizer en zijn verblijf in Nederland. 
In 1918 had Duitsland, dat vier jaar eerder België was 
binnengevallen, de oorlog verloren. Het Duitse leger was 
vastgelopen in de modder van de Vlaamse Westhoek, in 
1917 was Amerika gaan meedoen aan de kant van 
Frankrijk en Engeland. In Duitsland zelf brak najaar 1918 
de revolutie uit. Wilhelm II was een onvoorspelbare en 
ontactische heerser; in zijn eigen land was hij niet erg 
populair en toen de oorlog verloren was kon hij alleen 
nog maar vluchten naar Nederland.  

Frankrijk en Engeland wilden hem 
berechten voor oorlogsmisdaden. 
Nederland verleende hem in 1918 
asiel, mede door de invloed van 
koningin Wilhelmina, Wilhelm was 
per slot ook nog prins van Oranje.  
In eerste instantie nam hij zijn intrek in Kasteel Amerongen 
als gast van graaf Bentinck. Nadat in 1920 gebleken was dat hij 
niet zou worden uitgeleverd kocht hij  Doorn. Hij liet 59 
wagons met kunst, meubels, serviezen, zilver etc. komen om zijn 
Huis in te richten. Het ensemble staat er nog zoals het was toen 
hij in 1941 overleed. Na WO II is het landgoed door Nederland 
geconfisqueerd. 
 
In 2014 is het tentoonstellingspaviljoen over ‘Nederland en de 
Eerste Wereldoorlog’ toegevoegd. Over deze oorlog is in ons land 
weinig bekend en nu is er een officieel studie- en kenniscentrum 
Eerste Wereldoorlog, aan de hand waarvan ook de komst van 
Wilhelm naar ons land kan worden verduidelijkt. 
 
Herman Sietsma (1953) studeerde rechten en bestuurskunde, 

vervulde diverse ambtelijke functies (o.a. algemeen directeur provincie Utrecht) en is 
sinds 2013 directeur-bestuurder van Huis Doorn en van Kasteel Amerongen. 

 
 

Datum woensdag 3 maart 2021 2110A  
Locatie Oude Kerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. H.H. Sietsma 

 



LEERHUIS ERMELO 

EXCURSIE KASTEEL AMERONGEN EN 
RIJKSMUSEUM HUIS DOORN 
 
 

Wij beginnen deze excursie in het prachtige 
Kasteel Amerongen. Ook bekend door de 
rol die de Van Reede’s in de 17e eeuw 
(tijdens en na het Rampjaar) hebben 
gespeeld als diplomaten en legerleiders van 
onze koning-stadhouder Willem III. Echt 
een calvinistisch huis. De collectie is geheel 
authentiek 17e en 18e eeuws. 
 
 
 
 

Vervolgens bezoeken wij Huis Doorn ‘Een Duits paleisje op de Utrechtse Heuvelrug’. 
Het heeft een lange voorgeschiedenis. Sinds 1800 heeft het Huis zijn huidige uiterlijk: 
een neoclassicistisch landhuis met grotendeels gepleisterde gevels, waarbij alleen nog 
de toren op de zuidwesthoek en de omgrachting doen denken aan het oorspronkelijke 
kasteel. De hele inrichting is afkomstig uit de Duitse paleizen van keizer Wilhelm II. 

Programma voor deze dag (aangepast aan de coronamaatregelen) 
10:00 ontvangst in Restaurant Bentinck met koffie en toelichting op de rondleiding 
10:30 rondleiding kasteel Amerongen en korte wandeling in de kasteeltuin 
12:00 vertrek naar Doorn 12:30 lunch Oranjerie Doorn en toelichting op de rondleiding 
13:30 rondleiding Huis Doorn 14:30 theepauze 
15:00 bezoek tentoonstelling in het Paviljoen: Nederland tijdens Eerste Wereldoorlog 
16:00 (desgewenst) wandeling kasteeltuin en vertrek naar Ermelo. 
Rondleidingen vinden plaats in groepjes van 2 personen met audiotour en zaalgidsen. 
 
Prijsindicatie: bezoek beide musea incl. koffie/thee en lunch € 45,00 (MJK €19,00). 
Tijdige aanmelding is vereist. Er geldt een maximum aantal deelnemers.  
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie 
 
 

Datum donderdag 11 maart 2021 2110B  
Locatie 1e bestemming: Drostestraat 20, Amerongen 
Tijd vertrek 9:00 uur parkeerplaats Kerkelijk Centrum 
Coördinator dhr. Bob Roukema / Gids dhr. Herman Sietsma 
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DE PROFETENMOORD IN DE BIJBEL 
 
 
 
“In de vorige leerhuisbijeenkomsten heb ik gesproken over Jezus’ rede in Matteüs 23 
tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Vanavond is het slot van dit hoofdstuk aan 
de beurt. Dit keer wil ik een leerhuis verzorgen over de verzen 34–39”. 
 
 

De woorden van Jezus over 
Jeruzalem vormen de climax van de 
twist met de joodse leiders. Deze 
verzen behelzen het motief van de 
profetenmoord: ‘Jeruzalem, 
Jeruzalem, dat de profeten doodt’ 
(vers 37a). 
Dit motief komt zowel in het OT als 
in het NT veelvuldig voor.  
 
We zullen nadenken over de 
betekenis van Jezus’ woorden: 
‘het bloed van Abel, de 
rechtvaardige, tot het bloed van 
Zecharja, de zoon van Berechja, die 
jullie vermoord hebben tussen het 
heiligdom en het brandofferaltaar’ 
(vers 35b). 
 
Literatuur zal op de avond worden 
uitgereikt.  
 
 
 

Afbeelding: Zecharja, de priester gestenigd,  
II Kron. 24, 21 (Uitgave Lunenburg, 1672) 

 
 
 
Han Wilhelm is systematisch theoloog. 

 
Datum dinsdag 9 maart 2021 2111 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. H. Wilhelm 
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GERRIT ACHTERBERG 1905 - 1962  
 
 
De vraag in hoeverre leven en werk van kunstenaars met elkaar verknoopt zijn, is een 
probleem dat bij een avond over Gerrit Achterberg zeker aan de orde komt. Het 
signaleren van een kwestie betekent nog niet het oplossen ervan, het maakt deze 
hooguit meer complex. Zeker is dat de schrijver Achterberg gezegend was met een 
geweldig talent. Getalenteerde dichters zijn er trouwens veel in Nederland.  

 
Honderdduizenden pagina’s poëzie zijn geschreven, 
gedrukt en verkocht. Maar een dichter die in Nederland 
meer dan vijfhonderd bundels omzet, is al een grote. 
Ervan rondkomen, is een onmogelijkheid. Achterberg 
echter verkocht alleen van zijn ‘Verzamelde Gedichten’ 
al bijna 50.000 (prijzige) exemplaren, hij schreef meer 
dan duizend kwalitatief zeer hoogwaardige gedichten 
en het aantal bundels dat opgeteld is verkocht, 
bedraagt gemakkelijk een half miljoen. Als we dan ook 
nog in gedachten houden dat hij bovenal zeer populair 
was onder het protestantse volksdeel, dan mogen we 
concluderen dat Achterberg in zijn eentje in staat is 
geweest om bij praktisch elke belezen protestant een 
plaats op de lectuurtafel in te nemen.  
Een groot en begenadigd dichter was hij zeker, wat niet 
inhoudt dat de demonen van het kwaad aan hem 

voorbij zijn gegaan. Dichterschap is geen garantie voor stabiliteit. Schrijvers als Arends, 
Loesberg, Biesheuvel, De Mérode en Vestdijk hebben deze helse kwelgeesten aan den 
lijve ondervonden, waarbij Gerrit Achterberg zelfs de hand sloeg aan de vrouw die hij 
begeerde. Met de kennis van nu zouden we hem bipolair hebben genoemd. Van 1937 - 
1943 was hij opgenomen in verscheidene psychiatrische inrichtingen. Pas toen 
antipsychotica in de therapieën konden worden gebruikt, kon Achterberg zijn tbs-
veroordeling verder buiten de inrichting ondergaan. Later heeft men letterkundigen en 
redacties wel het verwijt gemaakt dat de beoordeling van Achterberg tekort is 
geschoten omdat zijn misdaden werden verdonkeremaand, versluierd of zelfs ontkend, 
waarmee we weer terug zijn bij mijn openingszin. 
 
We bespreken zijn biografie, behandelen een aantal van zijn griezelig knappe gedichten, 
en als het wil lukken, bekijken we een paar beelden van een documentaire die jaren 
geleden via de publieke omroep is uitgezonden.  
 
Wopke van der Lei is docent Nederlands en verzorgt regelmatig lezingen voor het 
Leerhuis. 

 

Datum maandag 15 maart 2021 2112  
Locatie Immanuelkerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. W.M.R. van der Lei 
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WORDEN ROBOTS ONS DE BAAS?  
De ‘vierde industriële revolutie’ vormt een van de grootste ethische 
uitdagingen waarvoor de mensheid ooit heeft gestaan. 
Hoe ga je daarmee als christen om? 
 

 
Ethiek voor robots, een bizar idee. Toch is het een serieuze suggestie van de Zweedse 
filosoof Nick Bostrom in ‘The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence’ uit 2014. 
Bostrom leidt het Future of Humanity Institute van de universiteit van Oxford. Nieuwere 
vormen van kunstmatige intelligentie lijken niet op ingenieuze mechanische beslisbomen 
die mensen in principe kunnen beheersen maar op evolutionaire neurale netwerken die 
onvoorspelbaar en creatief kunnen zijn. Robots zullen steeds meer zelf denken op een 
analoge manier aan die van mensen. Om te voorkomen dat ze in die relatieve 
zelfstandigheid tot moreel schadelijke conclusies en acties komen, moeten we ze 
volgens Bostrom ethiek leren. 
 
Dit voorbeeld illustreert de ongekende uitdaging 
waarvoor kunstmatige intelligentie ons stelt. 
Sommigen, zoals Robbert Dijkgraaf, zijn 
enthousiast over de beloften die kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt. Volgens hem 
kunnen robots mensen ook moreel hoogstaander 
maken. Anderen zijn bezorgd, zoals Stephen 
Hawking ook was. Het lijkt niet meer ondenkbaar 
dat robots ons intellectueel en misschien ook in 
andere opzichten de baas worden. Die uitdaging 
neemt alleen maar toe wanneer we daarbij 
andere nieuwere ontwikkelingen betrekken, zoals 
het kunstmatig vervaardigen van organisch 
weefsel én de vermenging van het menselijke 
lichaam met technische verbeteringen en zelfs kunstmatige intelligentie.  
Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een exponentiële toename van menselijke 
capaciteiten en daarmee tot gevaarlijke ongelijkheid tussen mensen met en zonder 
zulke ‘verbeteringen’. 
We zullen nagaan op welke manieren een christelijk perspectief ons kan helpen om bij 
deze onvermijdelijk voortgaande ontwikkelingen een wijze en verantwoorde opstelling 
te vinden. 

 
Ad de Bruijne (1959) is verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen, sinds 2009 
als hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit. Hij heeft een maandelijkse column in het 
Nederlands Dagblad. 
 
Datum woensdag 24 maart 2021 2113  
Locatie Oude Kerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. A.L.Th. de Bruijne 
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GOD NA AUSCHWITZ 
 
 
 
De slachtoffers van de Holocaust in de jaren '40-'45 en hun kinderen vragen om een 
proces van rouwverwerking. 
Hoe moet een mens de catastrofe die zijn ziel heeft getroffen, verwerken? 
Waaruit moet hij de innerlijke kracht en vrijheid putten om de verschrikking te boven te 
komen? 
Hoe kan het leven opnieuw aanvaard worden? 
En hoe kan de vraag naar het lijden van de rechtvaardige en onschuldige beantwoord 
worden? 
 
Dergelijke vragen komen samen in het theologisch concept van de ‘Heiliging van Gods 
Naam’, een centraal begrip in het joodse levensgevoel en de joodse ethiek. 
 
De kern van het menselijk bestaan is de verantwoordelijkheid, de fundamentele wil tot 
betekenis - zo verwoordt althans de joodse psychiater Victor Frankl dit concept. 
 
Zo belangrijk is die vraag naar betekenis dat de mens kan sterven voor zijn idealen.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatrice Jongkind is predikant in algemene dienst van de PKN en gaat voor in zondagse 
vieringen in de regio. 
 

 
Datum donderdag 8 april 2021 2114 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. B.L. Jongkind 
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KERKENPAD IN ERMELO 2021 
 
 
 
We zetten een goede traditie voort met (voor de 3e keer) een kerkenpad. Op 10 april 
bezoeken wij 4 kerkgebouwen met elk een eigen historie. Op het programma staan: 

 
Om 10:10 uur inloop en koffie in het Kerkelijk Centrum 
(Groeneweg). Om 10:30 uur heet Wieb de Vries, lid van de 
werkgroep Leerhuis en organisator van onze kerkenpaden, 
u van harte welkom. Een betrokkene bij al het wel en wee 
van het Kerkelijk Centrum, zal ons vertellen over de 
geschiedenis en de toekomst van dit kerkgebouw.  
 
Rond 11:10 uur steken wij over naar de Rehobothkerk 
(Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt), waar we uitleg krijgen 
over de kerkelijke gemeente en tijd om het gebouw te 
bezichtigen en vooral de mooie ramen te bewonderen. 
Uitleg daarover wordt gegeven door een gemeentelid en 
kenner van kunst. Tevens kunnen we luisteren naar orgel- 
en pianomuziek. 
 

Rond 11:40 uur lopen we naar de Eben-Haëzerkerk van 
de Gereformeerde Gemeente aan het Hanengewei. De 
organist zal voor ons enkele liederen spelen op het 
mooie “de Jongh”- Pijporgel en men zal iets vertellen 
over de geschiedenis, ontwikkeling en groei van deze 
streekgemeente. 
 
Tenslotte lopen we rond 12:10 uur naar de Nederlands 
Gereformeerde Kerk aan de Van Beekweg. Hier luisteren 
we naar muzikanten die spelen op de viool en harp.  
Een echte kenner zal vertellen over de historie, zowel 
van het gebouw als van de kerkelijke (streek)gemeente.  
 
Rond 12:40 uur is het dan tijd voor soep en een 
broodje. U kunt nog gezellig napraten tot wij om  
13:30 uur iedereen bedanken en het kerkenpad 
afsluiten. Voor deelname aan kerkenpad en lunch vragen  
wij een bijdrage van € 7,- en dient u zich minimaal 1 week van tevoren op te geven. 

 
 

Datum zaterdag 10 april 2021 2115  
Locatie Kerkelijk Centrum 
Tijd Start 10:10 uur met inloop en koffie 
Coördinator dhr. Wieb de Vries 
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ALS VERDRIET IN JE LICHAAM WOONT  
Over burn-out, verlies en het hervinden van veerkracht 
 
 
Meer dan een miljoen mensen kampen met burn-out klachten (CBS). Psychisch, 
lichamelijk en emotioneel ben je helemaal ‘op’. Op een gegeven moment zegt je lijf 
‘stop’. Dit heeft een grote impact zoals langdurige uitval op het werk, verminderd 
zelfvertrouwen en twijfels of het ooit weer goed kan komen.  
We weten inmiddels dat je in de meeste gevallen van hard werken alleen geen burn-out 
krijgt. Vaak liggen er andere oorzaken aan ten grondslag. Eén daarvan is het niet 
genomen verlies, rouw die is weggestopt. 

 
 
Wanneer we met verlies worden geconfronteerd (dood, werk, zingeving etc.) gaat ons 
‘gewonde’ hart op slot en houden we alles buiten de deur dat raakt aan hartenpijn. We 
zijn daar goed in dankzij onze overlevingsstrategieën. Vaak houden we dat lang vol 
maar elke keer lever je in op veerkracht.  
 
Tijdens deze lezing gaan we wat dieper in op niet genomen verlies en de relatie tot een 
burn-out. Uitgangspunt is de theorie over de splitsing van de psyche en de ‘verliescirkel’ 
als een weg naar vitaliteit. Vanuit de Bijbel gaan we in deze context kijken naar de 
opdracht om jezelf lief te hebben. Hoe doe je dat als je hart op slot zit? Hoe hervind je 
je veerkracht en voorkom je een burn-out? 
 
Antoinette Bottenberg is theoloog en pastoraal werker in de Sint Lucas- en de  
Sint Maartenparochie. Zij volgde de opleidingen tot verliesconsulent & rouwbegeleider 
en verliestherapeut bij ‘Land van Rouw’ in Nijmegen. 

 
 

Datum dinsdag 13 april 2021 2116  
Locatie Immanuelkerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. A.H.M. Bottenberg 
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MARC CHAGALL 
De ramen van het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem 
 
De ramen van de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem zijn ontworpen 
en vormgegeven door Marc Chagall. Het zijn twaalf grote kleurrijke glas-in-lood ramen 
vol symboliek. Ze gaan over de twaalf stammen van Israël. Chagall heeft zich laten 
inspireren door het verhaal van Jacob, die op zijn sterfbed zijn twaalf zonen zegent.  
Het is fascinerend dat Chagall de twaalf stamhouders zonder menselijke figuren - dat 
was verboden door de opdrachtgevers - zo creatief en inhoudelijk sterk heeft verbeeld.  

 
 
Ben Piepers houdt een korte inleiding over het 
ontstaan van deze ramen, de bijbelse achtergrond en 
de rede van Marc Chagall bij de opening in 1962. 
Naast de ramen zelf zullen een aantal voorstudies te 
zien zijn. Dat biedt een inkijkje in het creatieve proces 
van de kunstenaar Marc Chagall.  
 
 
                                                                                    Chagall werkt aan raam Dan 
 

Ben Piepers is theoloog, pastor en kenner van kunst: “Kunst helpt om met andere ogen 
naar de werkelijkheid te zien.” 

 
 

Datum donderdag 22 april 2021 2117  
Locatie Immanuelkerk  
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. B. Piepers 
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