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Website www.vrijsselstreek.nl

Facebook Vrijzinnigen IJsselstreek

Bank IBAN: NL85 INGB 0002 3041 80 t.n.v.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB afd. Brummen

Plaats van samenkomst
Gebouw Vrijzinnigen IJsselstreek
D.A. van Vuurenstraat 10
6971 EW  Brummen

Bestuur

Voorzitter Aart van der Houwen 
tel. 0575-514932 
e-mail: aart@vanderhouwen.eu

Secretaris/
Penningmeester Jan Rigterink

tel. 0575-552933
e-mail: jan@familierigterink.nl

Bestuurslid Leidi Reinders
tel. 0575-490950
e-mail: leidireinders@gmail.com

Bestuurslid Mieke van Agtmaal-Blom
tel. 0575-564253
e-mail: v8x@planet.nl

Bestuurslid Mini Leemkuil-Brink
tel. 0575-561285

A l g e m e n e  I n f o r m a t i e



V o o r w o o r d
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Regelmatig wordt ons de vraag gesteld, waar onze
geloofsgemeenschap nu eigenlijk voor staat. 
Vrijzinnigen IJsselstreek verbindt mensen die 
inspiratie en zingeving willen delen. Religie, 
wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. 
Het is niet zozeer dat de Vrijzinnigen IJsselstreek zich 
daarbij kenmerkt door een voorgeschreven
geloofsovertuiging; eerder door het ontbreken 
daarvan. Geloof is voor ons de wijze waarop wij ons
verbinden met God (of de Eeuwige, de Bron, het 
Mysterie). Die verbinding is persoonlijk. Een ieder zal
daar zijn eigen invulling aan geven. Vanuit onze 
opvatting bestaat er geen geloof dat de waarheid in
pacht heeft. Het is het mysterie van het leven dat
verder gaat, dan de menselijke ratio kan bevatten.

We streven naar een verbinding met het Goddelijke,
maar ook naar een betere verbinding tussen mensen.
En ook daar gelden geen voorgeschreven regels.
Door het ontbreken daarvan ontstaat openheid en
ruimte voor een persoonlijke band. In die relatie 
vinden wij het waardevol ons geloof te delen, ons
gezamenlijk te verdiepen en ons te laten inspireren. 

Iedereen is bij ons welkom, ook mensen die al lid zijn
van een andere geloofsgemeenschap. Van leden en
gasten verwachten we dat zij onze vrijzinnige 
waarden respecteren. Dat betekent dat we elkaar de 
vrijheid gunnen, om op onze eigen wijze te geloven
wat wij willen geloven en te zijn wie we zijn. 
Wij hopen van harte, u ook dit seizoen weer te
mogen verwelkomen. 

Het bestuur van Vrijzinnigen IJsselstreek 
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Ons aanbod 

Het aanbod van Vrijzinnigen IJsselstreek is zeer
divers: samenkomsten, lezingen, films, zang, 
cursussen en meditatie. Daarover vindt u veel 
informatie in dit programmaboekje. Hieronder leest u 
kort iets over onze samenkomsten en over het 
lidmaatschap. 

Samenkomsten en pastoraat

Wij kennen binnen onze geloofsgemeenschap
samenkomsten en een pastoraat zoals bij een 
kerkgemeenschap.
Onze samenkomsten zijn vaak gestoeld op de 
christelijke tradities en de bijbel is daarbij een 
belangrijke inspiratiebron. 
Even goed putten voorgangers inzicht, wijsheid en 
inspiratie uit talloze andere heilige geschriften vanuit
andere religies, uit wetenschap en uit persoonlijke 
levens en ervaringen van mensen. 
Voor al uw vragen over geloof of pastorale zorg 
kunt u terecht bij het pastoraal team, dat bestaat uit:
- Leidi Reinders 0575-490950
- Mini Leemkuil 0575-561285
- Mieke van Agtmaal 0575-564253
- Inge Schouten 055-5051502

Lid of geen lid?

U kunt bij ons om verschillende redenen lid worden.
Eén reden is, omdat u zich graag verbindt met een
groep gelijkgestemden. Maar u kunt ook lid zijn,
omdat u het bestaan van een plek voor vrijzinnigen
duurzaam wilt faciliteren. Als lid mag u kosteloos
(samenkomsten, lezingen) of voor gereduceerd tarief 
(cursussen) deelnemen aan activiteiten. 

Voor 2018 kost het lidmaatschap per persoon
€ 12,80 per maand of € 153,- per jaar en voor een 
echtpaar € 18,30 per maand of € 219,-  per jaar.

Onze gemeenschap is een z.g. ANBI-instelling. 
Daardoor is de bijdrage die u betaalt 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

Hoe word ik lid?

U kunt u opgeven als lid bij onze secretaris Jan 
Rigterink. Zijn emailadres is jan@familierigterink.nl
Telefonisch is hij bereikbaar onder 0575-552933.

Als u ons wel wilt steunen, maar liever geen lid
wordt, zijn wij altijd blij met uw gift. 
En…of u nu wel of geen lid bent, 

u blijft altijd welkom!

V i s i e



De samenkomsten en lezingen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. De lezingen duren - 
inclusief een pauze en de mogelijkheid tot het stellen van vragen - tot ca 12.00 uur. 
Samenkomsten kunt u kosteloos bijwonen. Voor gasten is de toegangsprijs voor de lezingen €10,- 
(inclusief koffie/ thee); leden hebben gratis toegang. 
Voor films bedraagt de toegangsprijs zowel voor leden als voor gasten € 5, -.
In voorkomende gevallen kan van de hier genoemde entreeprijzen worden afgeweken.
Uw vrijwillige bijdrage wordt uiteraard altijd gewaardeerd.

2018

SEPT 2 10.00 Opening Seizoen 

16 10.00 Lezing Erwin van Maanen De terugkeer van de wolf pag. 12

23 10.00 Oecumenische viering Jan Rigterink

30 10.00 Samenkomst Roos van Doorn

OKT 5 15.00 Sangha Marijte Bolt / Maureen Meijlis Zinzoekers in geeestelijke vrijheid pag. 13

14 10.00 Lezing Lenie van Schie Het andere leven van pag. 14

Jezus van Nazareth

21 15.00 Samenkomst Ivo de Jong

28 10.00 Dag van de Stilte Marijte Bolt Stilte in verbondenheid pag. 15

28 19.30 Film Crime and Punishment pag. 16

NOV 4 10.00 Lezing Han van den Boogaard Weten wie je bent pag. 17

11 10.00 Samenkomst Jan Roelof Nienhuis

16 15.00 Sangha Marijte Bolt / Maureen Meijlis Zinzoekers in geeestelijke vrijheid pag. 13

18 19.30 Film The greatest game ever played pag. 18

25 10.00 Herdenkingssamenkomst Jan Rigterink

P r o g r a m m a o v e r z i c h t  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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P r o g r a m m a o v e r z i c h t  2 0 1 8 - 2 0 1 9

DEC 9 19.30 Adventssamenkomst KlankVerbinding Magische klank-improvisaties pag. 19 

geïnspireerd op de muziek van 

Hildegard von Bingen

24 20.30 Kerstsamenkomst

31 13.00 World Healing Day Marijte Bolt pag. 20

2019

JAN 6 15.00 Nieuwjaarssamenkomst

13 10.00 Oecumenische viering

20 10.00 Lezing Nanske Kuiken Dromen, bron van hulp pag. 21

25 15.00 Sangha Marijte Bolt / Maureen Meijlis Zinzoekers in geeestelijke vrijheid pag. 13

FEB 3 10.00 Samenkomst Harm Knoop

10 10.00 Lezing Ruud Baanders Spiritualiteit in pag. 22

geweldloze communicatie

10 13.00 Workshop Ruud Baanders Spiritualiteit pag. 22

in geweldloze communicatie

24 19.30 Film Stolen Summer pag. 23

MRT 6 19.30 Leeskring Win Bück Weg van het denken (Alan Watts) pag. 24

10 10.00 Samenkomst Nicole Swen

13 19.30 Leeskring Win Bück Weg van het denken (Alan Watts) pag. 24

17 10.00 Lezing Welmoed Vlieger Christelijke Mystiek pag. 25

20 19.30 Leeskring Win Bück Weg van het denken (Alan Watts) pag. 24

22 15.00 Sangha Marijte Bolt / Maureen Meijlis Zinzoekers in geeestelijke vrijheid pag. 13

24 10.00 Taizé zingen Tatiana Laryna pag. 26

24 19.00 Film Gandhi pag. 27

27 19.30 Leeskring Win Bück Weg van het denken (Alan Watts) pag. 24



P r o g r a m m a o v e r z i c h t  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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APR 7 15.00 Samenkomst Ivo de Jong

21 10.00 Paassamenkomst

28 19.30 Film Freedom Writers pag. 28

MEI 12 10.00 Samenkomst Jan Rigterink

19 10.00 Lezing Reginald Verhofstede Rwanda 1994-2014, mijn weg terug pag. 29

26 19.30 Film Hoe duur was de suiker pag. 30

JUN 9 10.00 Pinkstersamenkomst

16 10.00 Afsluiting Seizoen



In de loop van het seizoen mogen we de volgende voorgangers verwelkomen:
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D e  V o o r g a n g e r s

Roos van Doorn
30 september 2018

Freelance voorganger

De opbrengst van de collectes die gedurende het seizoen in de samenkomsten worden gehouden komt ten goede aan de
Stichting WaridiHome. Deze in Zutphen gevestigde stichting levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van 
leven van (wees)kinderen en hun opvanggezinnen in Kenia. Door middel van gezinsprojecten wordt financiële ondersteuning 
in combinatie met gezinsondersteuning (het HomeCare programma) geboden.  Hierdoor ontstaat een verbetering in de 
algehele leefomstandigheden van het hele gezin. Deelname van alle kinderen aan het volgen van onderwijs is hierbij een 
belangrijk speerpunt.

Ivo de Jong
21 oktober 2018 / 7 april 2019

NPB Schiedam, Rotterdam, Brielle

Jan Roelof Nienhuis
11 november 2018

Freelance voorganger

Jan Rigterink
25 november 2018 / 12 mei 2019

Vrijzinnigen IJsselstreek

Harm Knoop
3 februari 2019

Freelance voorganger

Nicoline Swen
10 maart 2019

NPB Oost Twente, Varsseveld



D e  S p r e k e r s
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Erwin van Maanen

De terugkeer 
van de wolf

16 september 2018

Zie pag. 12

Ruud Baanders

Spiritualiteit in 
Geweldloze Communicatie

10 februari 2019

Zie pag. 22

Lenie van Schie

Het andere leven van 
Jezus van Nazareth

14 oktober 2018

Zie pag. 14

Welmoed Vlieger

Christelijke Mystiek

17 maart 2019

Zie pag. 25

Han van den Boogaard

Weten wie je bent

4 november 2018

Zie pag. 17

Reginald Verhofstede

Rwanda 1994-2014, 
mijn weg terug

19 mei 2019

Zie pag. 29

Nanske Kuiken

Dromen, bron van hulp

20 januari 2019

Zie pag. 21
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D e  F i l m s  

Crime and Punishment

28 oktober 2018
zie pag. 16

The greatest game ever played

18 november 2018
zie pag. 18

Stolen summer

24 februari 2019
zie pag. 23

Gandhi

24 maart 2019
zie pag. 27

Freedom Writers

28 april 2019
zie pag. 28

Hoe duur was de suiker

26 mei 2019
zie pag. 30



O v e r i g e  a c t i v i t e i t e n
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Vrijzinnige Sangha

Marijte Bolt / Maureen Meijlis

Zinzoekers in geestelijke vrijheid

2018: 5 oktober en 16 november
2019: 25 januari en 22 maart

Zie pag. 13

Dag van de Stilte

Marijte Bolt

Stilte in verbondenheid

28 oktober 2018
Zie pag. 15

World Healing Day

Marijte Bolt

31 december 2018
Zie pag. 20

Adventssamenkomst

KlankVerbinding

Magische klank-improvisaties
geïnspireerd op de muziek
van Hildegard von Bingen

9 december 2018
Zie pag. 19

Workshop

Ruud Baanders

Spiritualiteit in geweldloze
communicatie

10 februari 2019
Zie pag. 22

Taizé zingen

Tatiana Laryna

24 maart 2019
Zie pag. 26

Leeskring

Win Bück

Boek: Weg van het denken
Van: Alan Watts

maart 2019 (4x)
Zie pag. 24



12

Erwin van Maanen
is bioloog met 
passie voor 
natuurbescherming. 
Sinds zijn jeugd is
hij bezig met 
natuuronderzoek,
vooral vanuit een
diepgaande 

interesse in de ecologie van roofvogels en roofzoog-
dieren. Tijdens een reis in 1991 door de wouden van
de Roemeense Karpaten raakte hij bij het vinden van
sporen gefascineerd door de wolf. Kort daarna leerde
hij wijlen Prof dr. Jan van Haaften kennen, wolven-
deskundige die in de jaren zeventig al onderzoek
deed naar wolven in Oost Europa. Erwin leerde veel
en kreeg definitief de ‘wolvenkriebels’. Tijdens 
natuurbeschermingsprojecten in Roemenië en de
Kaukasus kwam Erwin regelmatig in aanraking met
het leven van wolven. Met de terugkomst van
de wolf in Duitsland in 2001 volgt hij de ontwikkelin-
gen op de voet. Hij ging op zoek naar een roedel dat

zich het dichtst bij de grens met Nederland heeft 
gevestigd en kreeg een fascinerende kijk in hun
leven. Daar had hij een bijzondere ontmoeting met
een van de jonge wolven. Erwin is co-auteur van het
boek ‘De wolf terug: Eng of Enerverend?’ en zet 
zich actief in voor bescherming en herstel van 
ecosystemen met roofdieren als sleutelsoorten.

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018 10.00 UUR

ERWIN VAN MAANEN
DE TERUGKEER VAN DE WOLF

In deze lezing vertelt 
Erwin van Maanen alles over
de wolf, ondersteunt met
prachtig beeldmateriaal. Hij
neemt u mee in wat de 
terugkomst van de wolf in

Europa betekent en vertelt over de ecologische sleutelrol
van de wolf. Een enerverende ochtend over dit fascine-
rende dier dat veel emotie bij de mens kan oproepen.

L e z i n g

Deze lezing gaat gehouden worden in het 
Woonzorgcentrum Tolzicht 
(Adres: Burgemeester de Wijslaan 35 in Brummen). 

De lezing is voor iedereen vrij toegankelijk, maar wordt
speciaal aangeboden aan de bewoners van het 
Woonzorgcentrum en de omwonenden. 
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S t a r t  V r i j z i n n i g e  S a n g h a

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 15.00 UUR

MARIJTE BOLT & MAUREEN MEIJLIS
ZINZOEKERS IN GEESTELIJKE VRIJHEID

De vrijzinnigen worden wel eens gekenmerkt als
gelovigen zonder religieuze identiteit.
Maar is dat juist niet de kracht van vrijzinnigheid?  
Zinzoekers die het zelf uitzoeken zonder opgelegde
traditie en dogma’s? Vanuit die vrijheid kan op diep
niveau verbinding ontstaan. 

Daadwerkelijk vrij zijn ontstaat niet zomaar. We leven
vaker vanuit een hoofd vol beperkende gedachten dan
vanuit een kalme geest en open hart. Hoe komen we
in die vrijere staat? Daar gaan we samen naar op zoek. 

We doen dat in vier bijeenkomsten in de vorm van een
vrijzinnige sangha. Een plek waar we samen zijn en er-
varingen delen vanuit een vrijzinnige grondhouding.
Met elkaar brengen we tijd door in meditatie, maken
we contact met onze lichaamswijsheid, ervaren we de
kracht van muziek en de ontdekken we de waarde van
vertraging en verstilling. 

Data:
De volgende vrijdagmiddagen 
van 15.00 tot 16.30 uur
5 oktober 2018
16 november 2018
25 januari 2019
22 maart 2019

Kosten van deelname: leden gratis.
Niet-leden € 5,- (Incl. thee) per bijeenkomst.

U kunt zich tot 1 oktober 2018 opgeven voor
deelname bij:
Marijte Bolt:  info@lichaamseigenwijsheid.nl
06-53366210
Maureen Meijlis: meijlis@mc-kwadraat.nl
0313-652190
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L e z i n g

Jezus van Nazareth is voor de meesten van ons geen
‘tabula rasa’, geen leeg blad. Velen hebben zeer 
uiteenlopende associaties bij deze man, die door de
Westerse Christelijke kerk is gebombardeerd tot de
‘Enige Zoon van God, gestorven voor onze zonden’.
Maar wie hij is, hangt ook af van hoe we hem kunnen
zien. 

Dit verhaal portretteert Jezus van Nazareth als een
mens zoals jij en ik. Zijn levenspad wordt vanaf het
begin bepaald door het feit dat zijn moeder onge-
huwd zwanger van hem was. Dit maakte Jezus tot
een outcast en was de aanzet voor een zoektocht
naar waarheid.

Zijn leven leest als een avontuur. Zijn pad is een tocht
in het ongewisse aangedreven door zijn passie voor
waarheid en gerechtigheid. Hij is aldus Almaas, de
eerste spirituele leraar die ons laat zien dat de ego-
identiteit, die we allemaal ontwikkelen, geen belem-
mering is voor spirituele groei en ontwikkeling, maar
een springplank voor verdere groei en ontwikkeling.

Hij bevrijdt ons niet van de zonde, maar bevrijdt ons
van het besef dat we ons ego zijn. Hij kan voor ons
een rolmodel zijn in deze tijd. Zijn pad opent een
nieuwe weg. 

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 10.00 UUR

LENIE VAN SCHIE
HET ANDERE LEVEN VAN JEZUS VAN NAZARETH

Lenie van Schie is lichaamsgericht
werkend GZ psycholoog en senior
student in de Diamantbenadering. 
Ze is opgegroeid in het katholieke
zuiden. Haar persoonlijke ervaringen
hebben haar aangezet tot bestude-
ring van Jezus’ leven en een lange
zoektocht heeft uiteindelijk 
geresulteerd in dit verhaal. 

Lenie herkent in Jezus’ levenspad, haar eigen pad en dat
van veel van haar cliënten en studenten, een pad waarin
de psychologie, begrepen vanuit een bredere context, de
basis vormt voor spirituele groei en ontwikkeling. 
Eerder verscheen van haar: ‘Leven in beweging’. Daarnaast
schrijft ze essays voor het tijdschrift ‘Inzicht’.
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ZONDAG 28 OKTOBER 2018 10.00 UUR

MARIJTE BOLT
STILTE IN VERBONDENHEID

Stilte is universeel. Zij is van niemand en van ons 
allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht
cultuur, religie of politieke overtuiging. 

We hebben allen van tijd tot tijd behoefte aan rust 
en stilte. Aan tijd om te ontspannen en om onze 
ervaringen te verwerken. Om te reflecteren op wat we
hebben meegemaakt en op wat we écht belangrijk
vinden in ons leven. Op de Dag van de Stilte is er om
11 uur een landelijk stilte-uur. Een uitnodiging aan
iedereen om stil te staan en stil te zijn. 

Om 10 uur starten we de bijeenkomst met een-
voudige, lichaamsgerichte yogaoefeningen, staand en
op de stoel. Na een korte pauze zijn we tussen 11 en
12 uur met elkaar verbonden in stilte. Hierbij wisselen
we zitten en lopen af. Samen in stilte zijn verdiept de
stilte.

D a g  v a n  d e  S t i l t e

De bijeenkomst wordt begeleid door
Marijte Bolt. 

Zij geeft onder meer yogales in Leuvenheim 
(www.lichaamseigenwijsheid.nl). In haar lessen raak je 
vertrouwt met je eigen lichaamswijsheid. Een proces van
aandachtig aanwezig zijn, ontspannen en openen. 
Met veel zachtheid en vriendelijkheid voor alles wat er is.
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F i l m

ZONDAG 28 OKTOBER 2018 19.30 UUR 

CRIME AND PUNISHMENT

Rodya voelt zich verplicht om het onrecht in zijn 
vaderland te rechtvaardigen en vermoordt een 
corrupte pandjesbazin en haar onschuldige zus die
per ongeluk getuige is van de moord. Rodya weet
zichzelf uit de handen van de politie te houden als
een onschuldige man voor de moord op moet
draaien. Schuldgevoel knaagt aan zijn geweten en
Rodya beseft hoe deze daad zijn leven veranderd,
ook al blijft hij ongestraft. 

Acteurs: Patrick Dempsey, Ben Kingsley, Julie Delpy,
Eddie Marsan, Lili Horváth
Regisseur: Joseph Sargent
Speelduur: 95 minuten
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L e z i n g

ZONDAG 4 NOVEMBER 2018 10.00 UUR

HAN VAN DEN BOGAARD
WETEN WIE JE BENT

Als ons wordt gevraagd wie we zijn, geven we in
principe antwoord vanuit een gedacht bestaan binnen
de concrete wereld van objecten en verschijnselen. We
vereenzelvigen onszelf met onze naam en zeggen dan:
‘Ik ben Hans’ of ‘Ik ben Marie’. Daarnaast koppelen we
onze identiteit aan wat we doen. We zeggen dan dat
we ‘huisvader’ zijn, of ‘lerares’, of ‘dierenverzorger’ of
‘illustrator’. We koppelen, kortom, wat we zijn aan iets
concreets.

De spirituele stroming van de non-dualiteit maakt ons
echter al duizenden jaren duidelijk dat wat we zijn
geen onderdeel uitmaakt van de wereld der objecten
en gebeurtenissen. Wat we dan wel zijn valt in feite
niet onder woorden te brengen, want ook woorden
vallen onder de wereld der objectieve verschijnselen.
Wat we zijn is volkomen on(be)grijpbaar, maar
tegelijkertijd is het ons bekender en meer nabij dan
welk concreet verschijnsel ook.

Weten wie je bent begint met weten wat je niet bent,
en eindigt met de onomstotelijke zekerheid dat er
geen verschil bestaat tussen jou en wat overal ter
wereld God genoemd wordt.

Han van den Boogaard is psycholoog
en auteur van verschillende boeken
over non-dualiteit, waaronder 
Sprekende stilte, Herinneringen aan
het nu en, sinds dit voorjaar, Zen en de
kunst van het kijken. Daarnaast was
hij 10 jaar lang hoofdredacteur van In-
Zicht, het landelijk tijdschrift over

non-dualiteit, en heeft hij meer dan 20 boeken over non-
dualiteit vertaald.
Han is jarenlang werkzaam geweest als psycholoog/
behandelaar in het Centrum voor Doofblinden in Beek-
Ubbergen, maar zag zich vanwege gezondheidsproblemen
gedwongen met zijn werk te stoppen. Incidenteel geeft hij
lezingen over non-dualiteit.
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F i l m

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 19.30 uur 

THE GREATEST GAME EVER PLAYED

Deze inspirerende film is gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal. Een jonge golfer, de amateurspeler
Francis Ouimet heeft ontzettend veel talent en hij
droomt ervan ‘s werelds beste spelers in een wed-
strijd op het hoogste niveau uit te dagen. Geboren
als zoon van arbeiders zit hij klem tussen een hard
bestaan en het lonkende bevoorrechte leven. Zijn bij-
zondere weg naar de overwinning, vol liefde, be-
kwaamheid en volhardendheid, is ongeëvenaard en
ontroerend.

Acteurs: Elias Koteas, Luke Askew, Amanda Tilson, 
Jonathan Higgins, Shia LaBeouf, Luke Askew,
Amanda Tilson, Armand Laroche 
Regisseur: Bill Paxton 
Speelduur: 116 minuten
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A d v e n t s s a m e n k o m s t

ZONDAG 9 DECEMBER 2018 19.30 UUR 

KLANKVERBINDING
MAGISCHE KLANK-IMPROVISATIES GEÏNSPIREERD
OP DE MUZIEK VAN HILDEGARD VON BINGEN

Het kwartet van vier vrouwen neemt u mee op
een sprankelende, magische reis langs geïmprovi-
seerde klanken geïnspireerd op de liederen van
Hildegard von Bingen.

Lydia Schaap - zang en shrutibox
Irmgard Cottaar - framedrums en klein percussie
Veronika Simonett - alt-dwarsfluit en zang
Lies Joosten - harp

Hildegard von Bingen – een bijzondere vrouw – van
alle tijden – wiens nalatenschap nog springlevend is
en velen tot inspiratie dient. 
Op 17 september 1179 overleed zij op 81-jarige
leeftijd. Zij noemde de Bron van waaruit zij haar 
visioenen en muziek ontving ‘Het Levende Onblusbare 
Licht’. 
Tijdens haar leven als Benedictijner abdis heeft zij
vooral naam gemaakt als mystica door haar visioenen
te beschrijven en te verbeelden. 
Opmerkelijk is dat zij God vaak zag als een Stralende
Vrouwelijke Gestalte. Zij was de eerste componiste
uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij
naam bekend is.
Muziek en alles in de natuur zag zij als genezend,
omdat zij zag dat alles kosmische trilling is.
Zij belichtte openlijk het vrouw-zijn en liet haar 
nonnen, met volle maan, in onderkleed buiten
dansen, omdat dit de levenskracht stimuleerde. 
Dat getuigt in die tijd van grote moed!
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MAANDAG 31 DECEMBER 2018 13.00 UUR

WORLD-HEALING-DAY
MARIJTE BOLT

W o r l d  H e a l i n g  D a y

World Healing Day is een wereldwijd-verbreide 
gedachte om tegelijkertijd aan het einde van het jaar
samen stil te staan bij en via meditatie zich te 
concentreren op het weer heel worden van de aarde. De meditatie wordt geleid door Marijte Bolt. 

Zij geeft onder meer yogales in Leuvenheim
(www.lichaamseigenwijsheid.nl). 
In haar lessen raak je vertrouwt met je eigen 
lichaamswijsheid.
Een proces van aandachtig aanwezig zijn, 
ontspannen en openen. 
Met veel zachtheid en vriendelijkheid voor alles
wat er is.



ZONDAG 20 JANUARI 2019 10.00 UUR

NANSKE KUIKEN
DROMEN, BRON VAN HULP

Nanske Kuiken is verbonden aan het ITIP School
voor leven en werk. Ze is senior begeleider in 
verschillende opleidingen waaronder de Dromen-
opleiding. Ze geeft lezingen en workshops over de
betekenis van dromen voor je ontwikkelingsweg
en in haar coachingspraktijk begeleidt ze mensen
met levensvragen. 

‘Een droom die niet wordt geduid is als een brief die
niet gelezen wordt.’  Talmoed

Dromen hebben een grote mystieke kracht, ze 
worden ook wel ‘engelen van de nacht’ genoemd. 
Er is zoveel in te ontdekken en ze zijn zo’n hulp voor
de dag. Een goed contact met je dromenwereld geeft
inspiratie en is een verrijking van je leven. 
Op deze ochtend gaan we in op wat dromen zijn,
wat ze je te zeggen hebben en je krijgt tips om je
dromen beter te kunnen onthouden. 
En natuurlijk is er gelegenheid dromen in te brengen
en onder de loep te nemen.
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L e z i n g  /  w o r k s h o p

We maken een ontdekkingstocht naar wat Geweldloze 
Communicatie (GC) kan betekenen voor jou, en jouw
beleving van spiritualiteit. Mijn GC weg en de aanslui-
ting hiervan bij mijn ervaring van spiritualiteit, en wel
specifiek in de zen traditie, zijn hierbij het uitgangs-
punt zijn. 

We beginnen bij de betekenis van “geweldloosheid”
in GC en komen daarbij tot de kern van GC.  
Verschillende niveaus waarop GC kan worden 
toegepast worden hierbij duidelijk, GC als vaardig-
heid, als sociaal proces, als manier van leven, of als
spiritualiteit. De integratie van mijn zen weg in mijn
GC leven en werk is de laatste jaren steeds 
belangrijker geworden. 
GC lijkt een eenvoudig proces maar het in de praktijk
brengen is een ander verhaal. GC is dynamisch, 
uitdagend en hartverwarmend…echter het is niet de
bedoeling van GC om alleen maar “aardig” en “lief”
te worden of om “assertief” te worden. Het gaat bij
GC om eerlijkheid en authenticiteit met respect voor
jezelf en de ander. Het willen zien en begrijpen wat
er in mij en de ander leeft en daarbij de behoeften
van mij en de ander te herkennen en te erkennen. 

De interactieve lezing zal in de middag gevolgd 
worden door een workshop waarin we verder zullen
bouwen aan verdieping van inzichten en met 
aandacht voor de GC vaardigheden.

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 10.00 UUR LEZING
13.00 UUR WORKSHOP

RUUD BAANDERS
SPIRITUALITEIT IN GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Ruud Baanders begon in 2006 bij
Marshall Rosenberg met de opleiding
en is sinds 2011 Internationaal Gecer-
tificeerd GC  trainer. Zijn spirituele
pad liep via o.a. christendom, Thich
Nhat Hanh, Ama Sami, en Sri Ravi
Shankar. Hij is Reiki-meester en 
zen-leraar, geautoriseerd door Ton 

Lathouwers. Hij werkt sinds 2015 nauw samen met de Zen
Peacemakers in het geven van Zen en GC workshops in 
België en Nederland. Hij woont met zijn vrouw in Oxford 
(Engeland) en geeft workshops / trainingen in verschillende 
landen in Europa en Azië. 

Workshop Geweldloze Communicatie
Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Deelnemen is alleen mogelijk als je ook de lezing hebt
bijgewoond. De kosten zijn dan (incl. lezing):  
Leden: € 20,-; niet-leden: € 45,- . 
(inclusief koffie, thee, melk en sap).

Je kunt je voor deelname opgeven bij Marijte Bolt:
info@lichaamseigenwijsheid.nl; 06-53366210.
Als je graag aan de workshop wilt deelnemen maar je
inkomen staat dat niet toe, laat dat dan Marijte ook
weten.
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ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 19.30 uur

STOLEN SUMMER

Twee 8-jarige jongens leren elkaar kennen in de zomer
van 1970 in Chicago. Hoewel hun achtergrond zeer
verschillend is, sluiten ze vriendschap. Danny, de zoon
van een rabijn, is joods en Pete is katholiek. Wanneer
Danny ernstig ziek blijkt te zijn belooft Pete hem te
helpen de hemel in te komen. Hiervoor moet Danny
zich, volgens Pete, bekeren en daar zijn de beide 
ouders behoorlijk op tegen. Toch zetten de jongens
door ondanks de rampzalige gevolgen die ze daarmee
ontketenen ...

Acteurs: Ryan Kelley, Annabel Armour, Kevin Pollak,
Bonnie Hunt, Adiel Stein, Eddie Kaye Thomas, 
Aidan Quinn, Brian Dennehy, Etel Billig 
Regisseur: Pete Jones
Speelduur: 90 minuten 



In vier bijeenkomsten zullen we
onder leiding van Win Bück
dit boek met elkaar bespreken. 

24

Alan Watts (1915-1973) is een 
bekende naam uit de Beat 
Generation en geniet door zijn
ongekende populariteit een 
cultstatus. Hij vervulde in de
jaren zestig en begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
als filosoof een belangrijke 
voortrekkersrol, door Oosterse
wijsheid toegankelijk te maken
voor het Westen.

Met zijn briljante en eigenzinnige geest wist hij toen
al miljoenen mensen te inspireren en wakker te
schudden via interviews, lezingen, seminars en 
radio-en televisieoptredens. Hij schreef meer dan 
25 boeken, waaronder de bestseller ‘Way of Zen’ en
zijn baanbrekende ‘Psychotherapy East and West’.
Zijn zoon Mark bewerkte de succesvolle audioserie
‘Out of your mind’ van zijn vader tot deze uitgave,
die vorig jaar verscheen bij Ankh-Hermes. Het bevat
enkele van Alan Watt’s mooiste teksten, die nu nog
even levendig en origineel zijn als toen ze vele jaren
terug werden uitgesproken.

WOENSDAG 6 MAART 2019 19.30 UUR

WEG VAN HET DENKEN
ALAN WATTS

L e e s k r i n g

Deelnemers: maximaal 12

Tijd: 4 woensdagavonden van 19.30 - 21.00 uur

Data: 6, 13, 20 en 27 maart

Als u wilt deelnemen aan deze leeskring, dan kunt
u zich daartoe tot 1 maart 2019 opgeven bij
Han Jansen (e-mail): jgjansen@gmail.com;
tel. 06-51645015)
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ZONDAG 17 MAART 2019 10.00 UUR

CHRISTELIJKE MYSTIEK
WELMOED VLIEGER

Welmoed Vlieger studeerde Religiewetenschap en
Wijsbegeerte waarin zij zich specialiseerde in het
werk en denken van Meister Eckhart. 
Zij werkt momenteel aan een proefschrift over 
innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast
columnist bij dagblad Trouw. 
Meer info: www.welmoedvlieger.nl

Wat bedoelen we eigenlijk als we over ‘christelijke
mystiek’ spreken? En wat is het eigene van 
christelijke mystiek? 

Tijdens deze lezing vertelt Welmoed Vlieger u er
meer over. De thematiek zal worden verdiept aan de
hand van het gedachtegoed van de middeleeuwse
filosoof/mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328).
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ZONDAG 24 MAART 2019 10.00 UUR

TATIANA LARYNA

Tijdens deze ochtend studeren we liederen in uit 
traditie van de internationale oecumenische 
kloostergemeenschap Taizé. 
Taizé liederen zijn toegankelijke, meditatieve 
die een harmonieus geheel vormen. Door de kracht
van herhaling blijven de liederen in je onderbewuste
hangen en gaan met je mee als je de kerk verlaat. De
liederen worden in vele talen gezongen en kunnen
meerstemmig ingestudeerd worden, met ruimte voor
mooie solo’s. 

Dirigente Tatiana Laryna neemt ons deze ochtend
gedurende anderhalf uur mee in de muziek van
Taizé. 
Onder haar bezielende leiding vormen we een 
gelegenheidskoor, voor iedereen toegankelijk. 

Toegangsprijs: € 5,- voor niet-leden, leden gratis.
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ZONDAG 24 MAART 2019 19.00 uur 

GANDHI

Er was een opmerkelijke man voor nodig om een
wereldmacht te verslaan en 350 miljoen mensen te
bevrijden. Zijn doel was vrijheid, zijn strategie was
vrede en zijn wapen was zijn menselijkheid. Deze
film vertelt de geschiedenis van Gandhi, een der
meest monumentale persoonlijkheden van de vorige
eeuw. Hij begon zijn loopbaan als jurist en werd na
een jarenlange strijd voor zijn idealen een moderne
Messias, wiens passief verzet leidde tot het eind van
de Engelse koloniale overheersing in India. Zijn naam
is synoniem aan een levenshouding die de loop der
geschiedenis heeft gewijzigd en nog steeds een inspi-
ratiebron is voor miljoenen mensen.

Acteurs: Ben Kingsley, John Gielgud, Candice Bergen,
Edward Fox, Trevor Howard
Regisseur: Richard Attenborough
Speelduur: 182 Minuten

F i l m



ZONDAG 28 APRIL 2019 19.30 UUR

FREEDOM WRITERS
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Schietpartijen, drugs, zinloos geweld, bang zijn in je
eigen woonomgeving; voor kinderen in Los
Angeles/Long Beach Californië zijn dit dingen waar
zij dagelijks mee te maken hebben. Erin Gruwell, een
jonge lerares Engels aan de Wilson High in Long
Beach, begeleidt en ondersteunt 150 kinderen, met
de groepsnaam Freedom Writers, om te bouwen aan
een betere toekomst. 

Acteurs: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn,
Imelda Staunton, Mario. Scott Glenn, 
Imelda Staunton, Patrick Dempsey, April L. Hernandez 
Regisseur: Richard LaGravenese 
Speelduur: 123 minuten 



ZONDAG 19 MEI 2019 10.00 UUR

REGINALD VERHOFSTEDE
RWANDA 1994-2014, MIJN WEG TERUG

Reginald Verhofstede is momenteel zaakvoerder
van een adviesbedrijf dat organisaties begeleidt
die beter en vooral meer willen samenwerken. 
Hij is ook voormalige paracommando die deelnam
aan missies in Somalië'93 en Rwanda'94. 
Zijn ervaringen hebben hem getekend en 
inspireerden mede de monoloog ‘Para’ van 
David Van Reybroeck. 

Reginald Verhofstede vertelt over de pijnlijke episode
in het Rwanda van 1994, waarin hij als para werkte
onder extreme omstandigheden. 
Hoe heeft die ervaring zijn kijk op de mens en het
leven gekleurd? Zijn deelname aan een bezinnings-
week in Rwanda, 20 jaar later, georganiseerd door de
Zen Peacemakers van Bernie Glassman, zorgde voor
een ingrijpende verwerking. Het betekende een 
ommekeer in zijn leven. Sindsdien besloot hij niet
langer louter te ‘gedenken’, maar actief mee te
helpen aan het doorgeven van een ‘verhaal van
vrede’. 
Een zeer persoonlijke getuigenis over hoe de 
verwerking van die ervaringen zijn leven grondig 
veranderd heeft.

L e z i n g
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ZONDAG 26 MEI 2019 19.30 uur

HOE DUUR WAS DE SUIKER

Hoe Duur was de Suiker vertelt het verhaal van twee
jonge vrouwen in het achttiende-eeuwse Suriname:
de blanke Sarith en haar lijfslavin Mini-Mini. 
Terwijl Sarith verbitterd raakt door het harde leven in
de kolonie, krijgt Mini-Mini haar eigen kans op geluk.
Kan en durft ze die te grijpen ten koste van haar
meesteres? Hoe Duur was de Suiker is gebaseerd op
de succesvolle roman van Cynthia Mc Leod en was de
openingsfilm van het 33e Nederlandse Film Festival.

Acteurs: Gaite Jansen, Yootha Wong-Loi-Sing, 
Kees Boot, Yannick van de Velde, De-Wet Nagel,
Maurits Delchot 
Regisseur: Jean van de Velde 
Speelduur: 125 minuten 
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Vormgeving
H. op den Dries, Ontwerpstudio Driesign, Zutphen

Druk
Drukkerij Evers B.V., Schalkhaar

Programmacommissie
Marijte Bolt
Maureen Meijlis
Han Jansen




