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Met dit programmaboekje bieden wij u ons programma aan voor het seizoen 2019-2020.

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

‘Zie daar de diepe en breede grondslag waarop de vrijzinnig-godsdienstige richting – zij noeme zich dan 
modern of met welken anderen naam ook - zich krachtig kan en moet handhaven. (…) Hiervan ben ik zeker, 
dat zij altijd weer nieuwe vormen en nieuwe organisatiën zal vinden om zich in te belichamen.’

(P.H Hugenholtz jr. – 1904)

V o o r w o o r d
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V i s i e

  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

  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 2019 kost het lidmaatschap per persoon
€ 13,09 per maand of € 157,- per jaar en voor een 
echtpaar € 18,67 per maand of € 224,-  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!
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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 9  - 2 0 2 0

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 wordt het idee van “vrije gift” gehanteerd: U betaalt na afloop dat wat u het waard vond.

2019 

SEPT 8 10.00 Opening Seizoen  

 15 10.00 Oecumenische Vredesdienst Ds. Breukelaar 

 27 14.30 Meditatie Marijte Bolt en Maurien Meijlis  pag. 12

 27 19.30 Lezing Dederiek Daum De ontembare vrouw pag. 13

 29 10.00 Samenkomst Harm Knoop 
 

OKT 6 10.00 Lezing Minke Weggemans Spelen met je levensverhaal pag. 14

 18 14.30 Sangha Marijte Bolt en Maureen Meijlis  pag. 12

 20 10.00 Lezing Annegreet van Bergen Het goede leven:  pag. 15

     lezing met lichtbeelden

 27 10.00 Samenkomst Jan Roelof Nienhuis 
 

NOV 2 11.00 Boekenmarkt   pag. 16

 3 11.00 Boekenmarkt   pag. 16

 6 10.00 Gespreksochtend Jan Rigterink Vrijzinnig kerst vieren pag. 17

 10 10.00 Lezing Arnaud Mooij Old Passioned pag. 18

 15 14.30 Meditatie Marijte Bolt en Maurien Meijlis  pag. 12

 16 10.00 Stiltedag Marijte Bolt en Maurien Meijlis  

 17 10.00 Film  Le huitième Jour pag. 19

 24 10.00 Herdenkingssamenkomst Jan Rigterink 
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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 9  - 2 0 2 0

DEC 8 19.30 Adventssamenkomst Willem van der Vliet &     pag. 20 

    Concerto Alankara Het Licht van Intelligentie 

 13 14.30 Sangha  Marijte Bolt en Maurien Meijlis    pag. 12

 24 20.30 Kerstsamenkomst  

 31 13.00 World Healing Day Marijte Bolt en Maurien Meijlis    pag. 21

2020 

JAN 5 15.00 Nieuwjaarssamenkomst  

 12 10.00 Lezing / Workshop Erik Burema Inside love affair 2  pag. 22

 19 10.00 Oecumenische viering  

 24 14.30 Meditatie Marijte Bolt en Maurien Meijlis    pag. 12

 

FEBR 2 10.00 Samenkomst Harm Knoop 

 9 10.00 Film  Born to be blind  pag. 23

 16 10.00 Lezing Rene Rosmolen Waar ouder worden  pag. 24

     waarde krijgt

 21 14.30 Sangha Marijte Bolt en Maurien Meijlis    pag. 12

 

MRT 1 10.00 Samenkomst Jan Rigterink 

 4 10.00 Gespreksochtend Jan Rigterink Bidden helpt niet  pag. 17 

 4 19.30 Start Leeskring Win Bück Geloven op de tast  pag. 25

     (Anselm Grün)

 15 10.00 Lezing Danielle van Dijk Maria Magdalena, rolmodel pag. 26 

     voor de moderne vrouw?

 20 14.30 Meditatie Marijte Bolt en Maurien Meijlis    pag. 12

 29 10.00 Samenkomst Roos van Doorn
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APR 5 10.00 Zingen Tatiana Laryna en Pieter Vegter De vreugde beleven  pag. 27

     van samen zingen

 12 10.00 Paassamenkomst  

 26 10.00 Film  Nirgendwo in Afrika pag. 28

 

MEI 3 10.00 Lezing Max Tack Op zoek naar mijn opa pag. 29  

 15 14.30 Sangha Marijte Bolt en Maurien Meijlis 

 31 10.00 Pinkstersamenkomst  

 

JUNI 7 10.00 Afsluiting seizoen  

P r o g r a m m a o v e r z i c h t  2 0 1 9  - 2 0 2 0
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D e  V o o r g a n g e r s

In de loop van het seizoen mogen we de volgende voorgangers verwelkomen:

De opbrengst van de collectes die gedurende het seizoen in de samenkomsten worden gehouden komt ten 
goede aan de Stichting Diyo Nepal.

Deze stichting ondersteunt de bewoners van circa 400 bergdorpjes in het Dhading district in 
Midden-Nepal. 
In dit moeilijk toegankelijke gebied is de levenstandaard vergelijkbaar met die van het 
Nederlandse platteland rond 1850: grond en vee alleen voor eigen gebruik, lage hygiënestandaard, 
veel analfabetisme.
In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten probeert men in gepast tempo de levenstandaard 
te verhogen, zonder de cultuur van dit authentieke land aan te tasten.
Veel van wat zij  doen, vindt plaats in twee multifunctionele community houses in Dhading, die zij  
dankzij speciale donaties hebben kunnen bouwen.

Zie ook: www.diyonepal.nl

 Harm Knoop Jan Roelof Nienhuis Jan Rigterink Roos van Doorn
 29 september 2019 27 oktober 2019  24 november 2019  29 maart 2020 
 2 februari 2020  1 maart 2020  

 Freelance voorganger Freelance voorganger Vrijzinnigen IJsselstreek Freelance voorganger
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D e  S p r e k e r s

 Dederiek Daum Minke Weggemans Annegreet van Bergen Arnaud Mooij

 De ontembare vrouw Spelen met je levensverhaal Het goede leven Old Passioned

 17 september 2019 6 oktober 2019 20 oktober 2019 10 november 2019

 Zie pag. 13 Zie pag. 14 Zie pag. 15 Zie pag. 18

 Erik Burema René Rosmalen Danielle van Dijk Max Tack
 
 Inside love affair 2 Waar ouder worden  Maria Magdalena, rolmodel Op zoek naar mijn opa
  waarde krijgt voor de moderne vrouw? 
 12 januari 2020 16 februari 2020 15 maart 2020 3 mei 2020

 Zie pag. 22 Zie pag. 24 Zie pag. 26 Zie pag. 29
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D e  F i l m s

 Le huitième jour Born to be blind Nirgendwo in Afrika

 17 november 2019 9 februari 2020 26 april 2020
 Zie pag. 19 Zie pag. 23 Zie pag. 28
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O v e r i g e  a c t i v i t e i t e n

 Boekenmarkt Ontmoetingsochtenden Adventssamenkomst Leeskring De vreugde beleven  
     van samen zingen

  Jan Rigterink Willem van der Vliet Win Bück Tatiana Laryna
   & Concerto Alankara   & Pieter Vegter
 
 2 en 3 november 2019 6 november 2019 8 december 2019 Maart 2020 (4x) 5 april 2020
  4 maart 2020 

 Zie pag. 16 Zie pag. 17 Zie pag. 20 Zie pag. 25 Zie pag. 27

Marijte Bolt & Maurien Meijlis

Meditatie 2019: 27/09 en 15/11

 2020: 24/01 en 20/03 Zie pag. 12

Vrijzinnige Sangha 2019: 18/10 en 13/12

 2020: 21/02 en 15/05 Zie pag. 12

Stiltedag 16 november 2019 Zie pag. 12

World Healing Day 31 december 2019 Zie pag. 21
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S t a r t  M e d i t a t i e  e n  V r i j z i n n i g e  S a n g h a

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019  14.30 UUR

MARIJTE BOLT & MAURIEN MEIJLIS
VRIJZINNIGE SANGHA EN MEDITATIE

De bron van het verstand is weten
De bron van het hart is liefde
De bron van het lichaam is vitaliteit
De bron van de ziel is eenheid

Tijdens de Vrijzinnige Sangha maken wij verbinding 
met deze innerlijke bronnen. We gaan voorbij het 
dagelijkse weten.

Zo kunnen we de diepere betekenis die de 
verschillende wijsheidstradities ons aanreiken in 
onszelf ervaren. We ervaren meer openheid, meer 
ruimte, meer vrijheid in onszelf en in contact met 
anderen. 

Tijdens de Sangha gaan we samen naar die ervaringen 
op zoek. Wat opent onze deur naar innerlijke wijsheid 
en hoe kunnen we hiernaar leven? Met elkaar 
brengen we tijd door in meditatie, maken we contact 
met onze lichaamswijsheid, ervaren we de kracht van 
muziek, delen we ervaringen en ontdekken de 
waarde van vertraging en verstilling. Aan de hand 
van vier thema’s: gelijkmoedigheid, vreugde, 
mededogen en liefde, wisselen we meer interactieve 
bijeenkomsten af met ‘stil’ samenzijn in meditatie. 
Tijdens de stiltedag nemen we de tijd voor verdieping.

Marijte Bolt geeft onder 
meer yogales in Leuvenheim 
(www.lichaamseigenwijs-
heid.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.
Maurien Meijlis gelooft dat ieder mens kostbaar en 
uniek is en haar / zijn eigen weg heeft te gaan. Ze werkt 
als organisatiecoach en integraal therapeut vanuit haar 
coachpraktijk in Eerbeek. (www.mc-kwadraat.nl).

Sangha: 18 oktober, 21 februari, 17 april (vrijdag) 
Tijd: 14.30 tot 16:30 uur
Kosten: € 10,- (leden gratis)

Meditatie in stilte: 27 september, 15 november, 
24 januari, 20 maart (vrijdag)
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage

Stiltedag: 16 november (zaterdag)
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 35,- (leden € 20,-) incl. eenvoudige lunch 

Voor deelname aan de stiltedag is opgave noodzakelijk 
omdat die alleen doorgaat bij voldoende deelname.
Info en opgave bij Marijte Bolt:  
info@lichaamseigenwijsheid.nl / 06-53366210 of 
Maurien Meijlis: meijlis@mc-kwadraat.nl / 06-53651652  
Uw deelname is definitief na bevestiging en betaling op 
IBAN: NL85 INGB 0002 3041 80 tnv 
Vrijz.Geloofsgemeenschap Brummen onder vermelding 
van: Deelname stiltedag
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L e z i n g  v o o r  v r o u w e n

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019  19.30 UUR

DEDERIEK DAUM
HET ONTWAKEN VAN DE ONTEMBARE VROUW

Deze lezing is specifiek voor vrouwen en is om die reden 
op vrijdagavond in plaats van op zondagochtend

Vanuit haar achtergrond als 
haptotherapeute, begeleidt 
Dederiek Daum vrouwen-
groepen. Hierbij maakt ze 
gebruikt van de verhalen uit 
het fascinerende boek 
De Ontembare Vrouw, 
geschreven door Clarissa 
Pinkola Estés. Dit is een 
boek met verhalen van 

over de hele wereld, waarin universele thema’s van 
het vrouw-zijn aan de orde komen: over haar kracht, 
haar passie, haar valkuilen en haar oorspronkelijke 
natuur.
Dederiek biedt in haar werk allerlei ervaringen aan, 
waardoor de vrouwen niet alleen cognitief met het 
verhaal bezig gaan, maar eveneens het voelende 
lichaam wordt aangesproken. Hierdoor gaan de 
vrouwen voelen hoe de thema’s spelen in hun eigen 
leven en waar deze om aandacht en verandering 
vragen. In die zin kan het onpersoonlijke verhaal dat 
centraal staat, evenals de spiegeling, 

aanmoediging en inspirerende werking van de groep, 
voor de vrouwen gaan werken, als een voorbeeld  of 
richtingaanwijzer.

De ontembare vrouw is een archetype met diepe 
wijsheid en een eindeloze bron waaruit je kunt 
putten. Zij is als de natuur zelf en in die zin een wilde 
natuur. Zij wijst vele vrouwen de weg in de zoektocht 
naar hun eigen goud. 
De ontembare vrouw is niet iets of iemand die buiten 
je ligt, maar ze is diep in jezelf terug te vinden. 

Dederiek Daum vertelt, geïllustreerd door verhalen 
uit haar eigen leven, hoe de Ontembare Vrouw in 
haar gewekt is en ontwaakt en hoe ze haar dagelijks 
inspireert, enthousiasmeert, aanmoedigt en voedt. 
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L e z i n g

Minke Weggemans volgde een 
opleiding Levensverhalen schrijven 
met ouderen bij Jose Franssen.
Ze heeft de afgelopen 15 jaar veel 
levensverhalen van rouwende mensen 

gehoord en beschreven in boeken over rouw van broers 
en zussen, het laatste verscheen in 2015 onder de titel 
Als je een broer of zus verliest, uitgeverij Kok, Utrecht.
Ze maakt deel uit van de groep Levensverhalen 
Professionals.

ZONDAG 6 OKTOBER 2019   10.00 UUR

MINKE WEGGEMANS
SPELEN MET JE LEVENSVERHAAL

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal, een verhaal 
dat bestaat uit feiten en verzinsels. Dat we in een 
bepaalde plaats geboren zijn is een feit, hoe we 
daarop terugkijken is een herinnering. Onze 
herinneringen zijn verhalen die we over ons 
verleden maken. We kunnen wat er in ons leven 
gebeurd is niet veranderen, maar we kunnen kiezen 
hoe we erop terugkijken. Welk verhaal we ervan 
maken.
Het lijkt erop dat bepaalde ervaringen steeds weer 
terugkeren in je leven. Als je daarover vertelt of 
schrijft kun je het gevoel hebben dat je uitkomt bij 
het eigenlijke thema van je leven of bij je 
oorspronkelijke idee over je bestaan. 
In al onze contacten speelt ons levensverhaal een 
woordje mee en dat zijn we ons meestal niet bewust. 
De opzet van de lezing is om vanuit verschillende 
invalshoeken naar het thema levensverhaal te kijken 
waardoor we mogelijk iets nieuws in ons eigen 
verhaal kunnen ontdekken.
Spelen met het levensverhaal is een manier om een 
verhaal te maken dat je bevalt, waar je plezier in 
hebt en dat is gemakkelijker dan je denkt! 
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L e z i n g

Annegreet van Bergen werd in 1954 
in Enschede geboren. In Amsterdam 
studeerde ze economie en was ze 
journalist voor o.a. de Volkskrant en 
Elsevier. Sinds 2006 woont en werkt 

zij in Zutphen. Meer informatie vindt u op haar website 
www.annegreetvanbergen.nl

ZONDAG 20 OKTOBER 2019  10.00 UUR  
  
ANNEGREET VAN BERGEN
HET GOEDE LEVEN: LEZING MET ‘LICHTBEELDEN’

Annegreet van Bergen, vooral 
bekend van haar bestseller Gouden 
jaren, komt op 20 oktober 2019 om 
10.00 uur in Woonzorgcentrum 
Tolzicht vertellen over haar nieuwe 
succesboek Het goede leven. 

Nederland is in korte tijd rijker ge-
worden dan we ooit voor mogelijk 
hadden gehouden. Hierdoor is 

ons dagelijks leven onherkenbaar veranderd. 
Huismoeders doen hun boodschappen niet meer met 
een netje in de hand bij de kruidenier om de hoek. 
De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moesten 
sparen voor hun uitzet of dat mensen maanden op 
een telefoonaansluiting moesten wachten. Welk kind 
spaart tegenwoordig nog sigarenbandjes? 
En: welke vrouw wordt nog ontslagen als ze gaat 
trouwen? Welke ontwikkelingen die ervoor hebben 
gezorgd dat juist de afgelopen jaren de emancipatie 
van vrouwen zo’n vlucht heeft kunnen nemen? 
Kinderen hebben geen moeders meer die uren over 
een wasbord gebogen staat. Met dank aan de 
wasautomaat!
Hierover, en over nog veel meer gaat het verhaal van 
Annegreet van Bergen, dat extra boeiend is dankzij 
de ‘lichtbeelden’ die zij tijdens haar lezing vertoont.

Deze lezing wordt gehouden in het woonzorgcentrum 
Tolzicht. (Adres: Burgemeester de Wijslaan 35 in 
Brummen.), en wordt speciaal aangeboden aan de 
bewoners van dit centrum en de omwonenden.
Voor deze lezing geldt voor eenieder het Vrije gift-idee: 
betaal wat je het waard vond.
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B o e k e n m a r k t

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 
11.00 uur

BOEKENMARKT

Evenals in het vorige seizoen organiseren wij ook dit 
seizoen weer een boekenmarkt.

Mocht u zelf boeken willen inbrengen voor deze 
markt, laat dat dan voor 2 november 2019 weten 
aan Aart van der Houwen. (Tel: 0575 514932 / 
Email: aart@vanderhouwen.eu)

De opbrengst van deze markt komt geheel ten 
goede aan de Stichting Diyo Nepal.

Deze stichting ondersteunt de bewoners 
van circa 400 bergdorpjes in het Dhading 
district in Midden-Nepal. 
In dit moeilijk toegankelijke gebied is 
de levenstandaard vergelijkbaar met die 
van het Nederlandse platteland rond 
1850: grond en vee alleen voor eigen 

gebruik, lage hygiënestandaard, veel analfabetisme.
In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten probeert 
men in gepast tempo de levenstandaard te verhogen, 
zonder de cultuur van dit authentieke land aan te tasten.
Veel van wat zij doen, vindt plaats in twee multifunc-
tionele community houses in Dhading, die zij  dankzij 
speciale donaties hebben kunnen bouwen.

Zie ook: www.diyonepal.nl
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O n t m o e t i n g s o c h t e n d e n

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019  10.00 uur

In het seizoen 2019-2020 worden in ons kerkgebouw 
twee ontmoetingsochtenden met een gespreksthema 
georganiseerd.  
Het gaat daarbij niet om colleges of lezingen maar 
om uitwisseling van gedachten over het thema. 

De eerste ontmoetingsochtend is op 6 november 
2019. Het thema zal dan zijn Vrijzinnig kerst vieren. 
De tweede is op 4 maart 2020, met als thema Bidden 
helpt niet.

De gespreksleider is Jan Rigterink. 

Iedereen is van harte welkom op deze ochtenden die 
beginnen om 10.00 uur en om ongeveer 11.30 uur 
zullen eindigen.

Natuurlijk is er koffie en thee.
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L e z i n g

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019  10.00 UUR

ARNAUD MOOIJ
OLD PASSIONED

Fotograaf Arnaud Mooij vertelt vanmorgen 
enthousiast over zijn boek Old Passioned, een 
foto- en levensverhalenboek van mensen die ver 
voorbij hun pensioenleeftijd zijn en nog steeds 
volop levenskracht halen uit hun passie.

In Old Passioned trekt een bonte stoet bekende en 
onbekende senioren voorbij, in beeld en in woord. 
Behalve hun hoge leeftijd hebben ze iets heel moois 
gemeen: ze leven hun dromen.

Zoals bijvoorbeeld de 92-jarige Marianne Maandonks, 
een Brabantse die zich op haar 77ste  op de zwem-
sport stortte en les nam bij de moeder van Pieter van 
den Hoogenband. Op haar 88ste  werd ze Nederlands 
kampioen in haar leeftijdscategorie. ‘Ik vind alles 
leuk, behalve slapen en stilzitten’, zegt de zwem-
kampioene. Ze wil iedereen vertellen dat je op elke 
leeftijd nog iets nieuws kunt beginnen. 
‘Er is zoveel te doen om gelukkig van te worden!’ 

De kracht van passie kende Arnaud al uit ervaring: 
zelf gooide hij dertien jaar geleden het roer radicaal 
om en werd hij fotograaf. 
Toch heeft het boek ook hem geïnspireerd. “Voor ik 
met het project begon, vroeg ik me echt weleens af: 
wat is mijn houdbaarheid als fotograaf? Leeftijd doet 
er niet toe, weet ik nu. In ieder mens zit een vonkje. 
Wie zijn passie leeft, blijft actief en in beweging. Zo 
blijf je fysiek en mentaal gezond, en kun je je passie 
blijven leven.”

De droom van Arnaud is dat er 
van alle senioren er een mooie 
portretfoto is of komt. Laat je 
inspireren door zijn verhaal. 
Meer over Arnaud: 
www.echtmooij.nl
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ZONDAG 17 NOVEMBER 2019  10.00 UUR

LE HUITIÈME JOUR

De film van Jaco Van Dormael gaat over een 
ongewone vriendschap tussen Harry en Georges. 
Harry is een drukke zakenman, die problemen heeft 
met zijn vrouw en kinderen. Georges heeft het 
syndroom van Down. Hij ontsnapt uit zijn tehuis en 
gaat op zoek naar zijn moeder. Toevallig loopt hij 
Harry tegen het lijf. Eerst moet Harry niks van hem 
weten, maar daarna helpt hij hem zoeken naar zijn 
moeder. Uiteindelijk blijkt dat Georges’ moeder 
gestorven is; Georges weet dit al, maar ziet het niet 
in. Harry ontdekt dat hij nog veel kan leren van ‘son 
copain Georges’. 

In 1996 gaf de jury van het Filmfestival van Cannes de 
(gedeelde) prijs voor de beste acteur aan Pascal 
Duquenne (Georges) en Daniel Auteuil (Harry).  
De film werd ook bekroond tot beste op het festival. 
De film werd ook genomineerd voor een Golden 
Globe

Acteurs: Miou-Miou, Henri Garcin,  Daniel Auteuil, 
Isabelle Sadoyan, Michele Maes, Pascal Duquenne 
Regisseur: Jaco van Dormael
Speelduur: 118 minuten
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A d v e n t s s a m e n k o m s t

Een muzikale lezing door WiIlem van der Vliet 
begeleid door het duo Concerto Alankara 

In de verschillende religieuze tradities wordt het 
woord Licht vaak gebruikt om daarmee te verwijzen 
naar het “onkenbare” dat ten grondslag ligt aan de 
schepping. Mooi weergegeven in de Bhagavad Gita, 
het heilige boek van de Hindoe traditie:
 
Het is het Licht der Lichten, 
buiten het bereik van de duisternis; 
Het is de wijsheid, 
het enige dat waard is gekend te worden 
of dat wijsheid ons kan leren; 
Het is de Aanwezigheid in de harten van allen.
 
Met “Het Licht van Intelligentie” wordt aangeduid 
dat intelligentie een veel ruimere betekenis heeft dan 
wij doorgaans in ons dagelijkse taalgebruik kennen. 
Intelligentie ligt aan de basis van de hele schepping 
en is er geheel van doordrongen, werkzaam in het 
microscopische leven, in het planten- en dierenrijk. 
Ons intellect is er slechts een klein aspect ervan.

ZONDAG 8 DECEMBER 2019  19.30 UUR

WILLEM VAN DER VLIET & CONCERTO ALANKARA
HET LICHT VAN INTELLIGENTIE

Willem van der Vliet was 40 jaar 
lang een veel gevraagde trompet-
tist door toporkesten in binnen- 
en buitenland. Hij was 25 jaar 
solotrompettist van het Radio 
Filharmonisch Orkest. Willem 
ontwikkelde een vrij revolutionai-
re visie op musiceren. Belangrijk 
daarbij is de ademtechniek en de 
articulatie waardoor de musicus 

zich deels of volledig kan bevrijden van stress. Willem 
was als docent verbonden aan de conservatoria van 
Utrecht en Amsterdam en geeft nog regelmatig inter-
nationale masterclasses. Naast musicus is Willem 30 jaar 
lid van de Nederlandse Soefibeweging. Hij was centrum 
leider van het centrum Utrecht/Bilthoven, enige jaren het 
hoofd van de innerlijke school en thans centrum leider 
van het centrum Deventer.

Concerto Alankara
Michaela Hollmannová en Diana 
de Vries spelen al 14 jaar samen 
als duo onder de naam Concerto 
Alankara. Het betekent ‘een 
poëtische weergave van een 
gedachte’.  Michaela heeft een 
internationale carrière als violiste 
en was gedurende 20 jaar 1ste  

violiste in het Radio Filharmonisch Orkest. Diana is als 
soloharpiste verbonden aan Het Gelders Orkest. Ze spelen 
daarnaast beiden in verschillende ensembles.
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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

DINSDAG 31 DECEMBER 2019  13.00 UUR

MARIJTE BOLT
WORLD HEALING DAY

Marijte Bolt geeft onder meer yogales in Leuvenheim 
(www.lichaamseigenwijsheid.nl). 
In haar lessen raak je vertrouwt met je eigen lichaams-
wijsheid. 
Een proces van aandachtig aanwezig zijn, ontspannen en 
openen. 
Met veel zachtheid en vriendelijkheid voor alles wat er is.
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L e z i n g  /  W o r k s h o p

Erik Burema (1956) verzorgt in het 
dagelijks leven workshops en 
opleidingsprogramma’s voor 
adviseurs (School voor Adviseren). 
Hij volgt sinds 2006 de ‘Ridhwan-

school’ van A.H. Almaas en deed mee aan de teachers-
opleiding. In de vertelkunst kreeg hij lessen van Henk 
Hofman en Keith Johnstone. 

ZONDAG 12 JANUARI 2020

ERIK BUREMA
INSIDE LOVE AFFAIR 2

In een liefdesgeschiedenis in jezelf snijdt Erik Burema 
een tweede thema aan. De lezing - met de mogelijk-
heid tot een verdiepende workshop in de middag - 
kan gezien worden als een vervolg op zijn eerdere 
lezing over nondualiteit, maar staat ook op zichzelf. 

Erik maakt op eigen manier gebruik van mystieke 
poëzie en muziek, om voelbaar te maken wat het 
verstand zo moeilijk kan bevatten; wat het betekent 
om deel uit te maken van de Bron van Zijn, om daar 
een expressie van te zijn. 

Als tot ons doordringt dat we op een diep niveau niet 
afgesplitst zijn van elkaar, dan komt onze individuele 
grootsheid in een ander daglicht te staan: niet 
pretentieus, maar ook niet geremd. Nelson Mandela 
onderstreepte de angst die we kunnen voelen voor 
onze eigen grootsheid. Die angst verdwijnt niet 
met iets wat lijkt op ‘peptalk’. Meer behulpzaam is 
oefenen op basis van een visie. Meditatie en inquiry 
krijgen een vernieuwde zeggingskracht wanneer ze 
vanuit deze visie worden ingezet.

Lezing  en Workshop Inside love affair 2
Lezing 10.00 - 12.00 uur. 
Kosten deelname lezing € 10,- 

Workshop 13.00 – 15.00 uur. 
Kosten deelname workshop € 10,- 

Voor deelname aan de workshop vooraf opgeven 
bij Marijte Bolt: info@lichaamseigenwijsheid.nl; 
06-53366210 
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ZONDAG 9 FEBRUARI 2020  10.00 uur

BORN TO BE BLIND

Drie blinde zussen uit het Braziliaanse Campina 
Grande verdienen al jaren hun geld door op straat te 
zingen. Ze hebben prachtige, ontwapenende 
stemmen. Met hulp van anderen kunnen ze zich 
redden, hoewel uit hun verhalen blijkt dat ze vaak 
slecht werden behandeld. Dat begon al met hun 
moeder, die het geld dat zij verdienden aan haar 
vriendjes gaf. De aandacht van regisseur Roberto 
Berliner, die hen gedurende enkele jaren volgt, 
vinden ze heerlijk. Maria, die tweemaal trouwde en 
een tienerdochter heeft, ziet het als volgt: als er een 
film over je wordt gemaakt, ben je iets waard. Naar 
aanleiding van het maken van Berliners film komen 
radio en televisie op bezoek en mogen de zussen 
optreden voor een paar duizend mensen. Met 
metaforische beelden van een achtbaan visualiseert 
Berliner wat er op dat moment met de vrouwen 
gebeurt, zoals hij dat gedurende de hele film doet in 
artistieke intermezzo’s die herinneren aan de achter-
grond van de regisseur als maker van muziekvideo’s. 
Soms laat hij de blinde zussen alleen met de camera, 
wat opmerkelijke scènes oplevert, bijvoorbeeld 
wanneer ze ‘s ochtends wakker worden en 
rondtasten naar hun pantoffels en kleren.

Regisseur: Roberto Berliner
Speelduur: 97 minuten
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René Rosmolen is theoloog en 
creatief therapeut. Hij studeer-
de in Leiden en was NH predi-
kant in de kerkelijke gemeen-
tes van Dordrecht, Garijp en 
Hoogland. Momenteel werkt hij 
als geestelijk verzorger in het 

psychogeriatrisch verpleeghuis ‘Lisidunahof’ in Leusden. 
Vanuit de Bergkerk te Amersfoort is hij aangesteld voor 
een project ‘ouderdom en zingeving’. 

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020  10.00 UUR

RENÉ ROSMOLEN
WAAR OUDER WORDEN WAARDE KRIJGT

We worden steeds ouder en ook anders ouder dan 
vroeger. Tegelijk met de spectaculair toegenomen 
levensverwachting is er ook sprake van een 
opmerkelijke paradox. We worden ouder, maar veel 
ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden 
van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong 
te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is 
klaarblijkelijk ook een stuk lastiger geworden, en 
over zingeving wordt niet zo veel gesproken.
Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland 
waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat 
betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de 
samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen 
naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder 
worden? Welke bronnen kunnen er gevonden 
worden? 
René Rosmolen zal aan de hand van kunst-
afbeeldingen van ouderen ingaan op deze vragen. 
Er zal gebruik worden gemaakt van het boek ‘Zin 
in de ouderdom’ dat geschreven is door ds. Jan van 
Baardwijk en ds. René Rosmolen. In dit boek wordt 
het landschap van de ouderdom verkend vanuit o.a. 
poëzie, kunst, spiritualiteit en filosofie. 
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S t a r t  L e e s k r i n g

WOENSDAG 4 MAART 2020  19.30 UUR

GELOVEN OP DE TAST
ANSELM GRÜN / TOMÁŠ HALÍK

Atheïsme, twijfel en scepticisme behoren voor 
velen bij het leven van alle dag. Ook gelovigen 
kunnen het gevoel hebben dat God afwezig is of 
op grote afstand staat. Waar komt dit voor velen 
verontrustende gevoel vandaan? En hoe kunnen 
twijfelende gelovigen Godzoekers worden.
In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš Halík in 
op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen 
zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid 
doet met ons geloof en willen onnodige 
verontrusting wegnemen. Rode draad in hun 
betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort 
bij een spiritualiteit die zich wapent tegen 
stilstand en fundamentalisme.

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij 
in Münsterschwarzach en schrijver van vele 
spirituele boeken. Tomáš Halík is priester en 
hoogleraar filosofie en socioloog te Praag, hij 
ontving in 2014 de prestigieuze Templeton Prize. 

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

Deelnemers: maximaal 12

Tijd: 4 woensdagavonden 19.30-21.00 uur

Data; 4, 11, 18 en 25 maart

Als u wilt deelnemen aan deze leeskring, 
dan kunt u zich daartoe tot 1 maart 2020 opgeven 
bij Han Jansen (email: jgjansen@gmail.com / 
Tel. 06-51645015)

Kosten van deelname: € 5,- per avond, 
of € 20,- ineens voor alle vier de avonden. 
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Drs. Danielle van Dijk, geboren in 
1953, bestudeert al ruim veertig 
jaar onderwerpen uit de geestes-
wetenschap. Ze heeft jarenlang 
onderzoek gedaan naar de gnosis 
en meerdere boeken geschreven, 
waaronder ‘Het Christusbewustzijn’, 
‘Maria Magdalena, vrouw naast Je-
zus’, ‘Maria Magdalena uit de verf’ 
en ‘Maria Magdalena, de Lady van 
Glastonbury en Iona’. Daarnaast is 

ze docent Nederlands op de Stichtse Vrije School. Ze ver-
zorgt jaarlijks een meditatiewerkplaats en geeft lezingen 
door het hele land.

Zie ook: www.danielle-vandijk.nl

ZONDAG 15 MAART 2020  10.00 UUR

DANIELLE VAN DIJK
MARIA MAGDALENA, 
ROLMODEL VOOR DE MODERNE VROUW?

Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm 
belangrijk voor het beeld dat we van de vrouw - in 
algemene zin - hebben. Deze vrouw was immers de 
evenknie van Jezus. In de Nag Hammadi Geschriften 
wordt zij zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische 
en aardse wijsheid. Paus Franciscus heeft in juni 2016 
verklaard dat Maria Magdalena een belangrijke 
apostel was, net als Petrus en Paulus. Zij was de 
apostel der apostelen. Zij predikte – vanaf het jaar 
44 - in Zuid- Frankrijk en verspreidde de meest 
authentieke woorden van Jezus, het evangelie van 
liefde, onder de mensen. Zij legde een fundament 
voor het eerste christendom in Europa. Dat christen-
dom omvatte toen nog het geheim van reïncarnatie 
en karma. Veel minder bekend is dat zij de wettige 
vrouw van Jezus was en dat zij – vrijwel direct na 
zijn kruisiging - met de broer van Jezus, Jacobus de 
Rechtvaardige, naar Glastonbury in Zuid-Engeland 
vluchtte. Daar heersten de Romeinen toen nog niet. 
Aan de hand van enkele prachtige schilderijen van 
grote kunstenaars uit de Renaissance, zoals Rafael en 
Michelangelo en aan de hand van het werk van de 

Vlaamse Primitieven maakt Danielle het beeld van 
deze bijzondere vrouw levend. Verborgen geheimen 
worden zichtbaar!

Natuurlijk is er een boekentafel en signeert zij graag.
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ZONDAG 5 APRIL 2020  10.00 UUR

DE VREUGDE BELEVEN VAN SAMEN ZINGEN
TATIANA LARYNA & PIETER VEGTER

Deze ochtend staat in het teken van het samen in-
oefenen en zingen van bekende en minder bekende 
liederen, mantra’s en canons. Bij velen zijn bekend 
de Taizé-liederen. Maar we zullen ook uit andere 
dan alleen christelijke bron putten. Deze liederen en 
mantra’s en canons ontlenen hun kracht aan de vele 
herhalingen, vaak gevolgd door een stiltemoment. 
Daardoor blijven de liederen hangen in het 
onderbewuste en gaan ze mee de dag in.
We zingen in verschillende talen en waar mogelijk 
meerstemmig. In een enkel geval is ook een solo 
mogelijk.
Tatiana Laryna, begaafd pianiste en bij velen bekend, 
zal de liederen introduceren, begeleiden en waar 
nodig inoefenen.
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ZONDAG 26 APRIL 2020 10.00 UUR

NIRGENDWO IN AFRIKA

Familiedrama over een joods Duits gezin dat aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog naar Kenia 
uitwijkt. Gebaseerd op het autobiografische boek 
van Stefanie Zweig en verteld via het perspectief van 
dochter Regina, die zich vanaf de eerste dag thuis 
voelt in dit nieuwe land, schetst Nirgendwo in Afrika 
een gezin met verschillende identiteiten. Vader 
Walter en moeder Jettel zijn dan wel gevlucht voor 
het opkomend nazisme, zodra de oorlog uitbreekt 
worden ze door de Engelsen opgepakt en 
ondervraagd. Bovendien heeft het huwelijk van 
Regina’s ouders flink te lijden onder de emigratie. 
Goede acteurs en levendige personages maken er iets 
moois van. De film won vele filmprijzen, waaronder 
(in 2003) de Oscar voor beste niet-Engelstalige film.

Regisseur: Caroline Link 
Acteurs: Juliane Köhler, Merab Ninidze, 
Matthias Habich 
Speelduur: 141 minuten
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Max Tack (1955) is voormalig 
journalist, copywriter en 
communicatieadviseur. Sinds 25 jaar 
geeft hij les in Chinese vechtkunst en 
gezondheidsleer, hij coacht mensen 

en geeft bedrijfstrainingen; de afgelopen 17 jaar doet hij 
dat fulltime en met veel passie.

ZONDAG 3 MEI 2020   10.00 UUR

MAX TACK
OP ZOEK NAAR MIJN OPA
Hoe je de kosmos in beweging brengt

Alles is verbonden. We zijn verbonden met elkaar, 
maar ook met bijvoorbeeld de natuur om ons heen. 
Alle oude culturen beschouwden dat als een basis-
principe van waaruit men leefde. De Chinezen 
ontwikkelden prachtige modellen om de wereld om 
ons heen te kunnen verklaren, zoals Yin Yang en de 
Vijf Elementen. Zij zeiden: alles is energie. Maar ook 
de indianen in Noord-Amerika hadden uitgesproken 
ideeën over wat de rol van de mens in deze wereld is, 
hoe we verbonden zijn met onze wereld en hoe we 
vanuit die gedachte onze volle potentie kunnen 
bereiken. Alles wat je denkt, zegt en doet heeft 
effect op de wereld om je heen. En dus op jou zelf. 
Verbonden zijn; je zou kunnen zeggen dat je in het 
water staat en dat elke beweging die je maakt 
voelbaar is voor anderen. Soms wordt een steen 
in het water gegooid waardoor heftige golven 
ontstaan. De Tweede Wereldoorlog was voor Max 
Tack zo’n golf. Hij is van Joodse komaf. 52 familie-
leden werden vermoord. Zijn opa, een man met wie 
Max zich zeer sterk verbonden voelde, verdween 
spoorloos. Bij gebrek aan een graf bouwde Max een 
website voor hem. 

Max vertelt met passie over de tientallen jaren 
durende zoektocht naar zijn opa. Over de 
verbijsterende uitwerking die je handelen kan 
hebben in de praktijk. Je kunt het allemaal wel 
weten, maar dan dóen… Jij beïnvloedt de golven van 
het leven. Jij kunt zaken oplossen, ook uit vorige 
generaties.
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Programmacommissie
Marijte Bolt 06-53366210 / marijtegloerich@gmail.com
Maurien Meijlis 0313-652190 / meijlis@mc-kwadraat.nl
Nicoliene Peet 06-27271882 / mail@nicolienepeet.nl

Vormgeving
H. op den Dries, Ontwerpstudio Driesign, Zutphen

Druk
Drukkerij Evers B.V., Schalkhaar




