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

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

Programmacommissie
Marijte Bolt
tel. 06-53366210
e-mail: marijtegloerich@gmail.com

Maurien Meijlis
tel. 0313-652190
e-mail: m.meijlis@kickmail.nl

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: rmv8x@outlook.com

Bestuurslid Vacature

Vormgeving
H. op den Dries,
Ontwerpstudio Driesign, Zutphen
Druk
Drukkerij Evers B.V., Schalkhaar
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C o r o n a

De gevolgen van de Corona-pandemie voor de uitvoering van ons programma

Met dit programmaboekje bieden wij u ons programma aan voor het seizoen 2020-2021.
Maar zoals u wel verwacht zult hebben zal de Corona-pandemie invloed hebben op de uitvoering van dit 
programma.

De 1,5 meter-regel dwingt ons er toe ons stoelenplan aan te passen. Dat heeft tot gevolg dat we voorals-
nog bij een activiteit maximaal 30 (inclusief 5 op het balkon) personen een zitplaats kunnen geven.

Bij de meeste van onze activiteiten zal dat niet tot problemen leiden, maar wel bij onze lezingen. 
We hebben daarom besloten dat u een zitplaats dient te reserveren als u een lezing of eventueel daarop 
aansluitend een verdiepingsworkshop wilt bijwonen.

De reservering dient plaats te vinden binnen twee weken voor de dag van de lezing.
U kunt dit doen bij Han Jansen: 
Tel 06-51645015
jgjansen@gmail.com

Tenslotte verzoeken wij u nog uw bijdrage voor het bijwonen van een lezing of workshop met gepast 
geld te betalen.

Vanzelfsprekend hopen wij met u dat wij elkaar op afzienbare termijn weer “op normale wijze” kunnen 
ontmoeten.

Blijf intussen voorzichtig en gezond!
Het bestuur van Vrijzinnigen IJsselstreek

Vormgeving
H. op den Dries,
Ontwerpstudio Driesign, Zutphen
Druk
Drukkerij Evers B.V., Schalkhaar
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V o o r w o o r d

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)
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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 2020 kost het lidmaatschap per persoon
€ 13,41 per maand of € 161,- per jaar en voor een 
echtpaar € 19,08 per maand of € 229,-  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 2 0  - 2 0 2 1

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.

2020 

SEPT 6 10.00 Opening Seizoen  

 18 15.00 Meditatie Marijte Bolt Samen mediteren pag. 13

 20 10.00 Lezing Annette Nobuntu Mul Op zoek naar Ubuntu pag. 14

 20 10.00 Oecumenische viering    

 27 10.00 Samenkomst Mirjam Rigterink 

 29 14.30 Gedichten Leidi Reinders en Inge Schouten Poëziemiddag pag. 15

OKT 11 10.00 Lezing en verdiepingsworkshop Harry Dijkshoorn De religie van de liefde pag. 16

 18 10.00 Film   Sisters in law pag. 17

 20 14.30 Gedichten Leidi Reinders en Inge Schouten Poëziemiddag pag. 15

 25 10.00 Samenkomst Nicoline Swen 
 

NOV 6 15.00 Meditatie Marijte Bolt Samen mediteren pag. 13

 8 10.00 Lezing en verdiepingsworkshop Jos Stollman Thomas-Evangelie pag. 18

 12 10.00 Ontmoetingsochtend Jan Rigterink  pag. 19

 22 10.00 Herdenkingssamenkomst Leidi Reinders en Jan Rigterink     

 24 14.30 Gedichten Leidi Reinders en Inge Schouten Poëziemiddag pag. 15

 28 11.00 Boekenmarkt   pag. 20  

 29 11.00 Boekenmarkt   pag. 20

 

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

DEC 6 10.00 Lezing en verdiepingsworkshop      Sebo Ebbens                                  Leven en sterven in                  pag. 21 

                                                                                                              Tibetaans boeddhistisch perspectief

 13 19.30 Adventssamenkomst     Gery Groot Swaaftink Scrooge & Marley  pag. 22

 15 14.30 Gedichten     Leidi Reinders en Inge Schouten Poëziemiddag  pag. 15

 24 20.30 KERSTSAMENKOMST     Jan Rigterink    

 31 13.00 World Healing Day     Marijte Bolt    pag. 23

2021 

JAN 3 15.00 Nieuwjaarssamenkomst  

 10 10.00 Lezing Wil Uitgeest Vroeger was de aarde plat - en nu?  pag. 24

 17 10.00 Oecumenische viering  

 31 10.00 Samenkomst Harm Knoop      

 

FEBR 5 15.00 Meditatie Marijte Bolt Samen mediteren  pag. 13

 7 10.00 Lezing Danielle van Dijk Maria Magdalena  pag. 25

 14 10.00 Film  Driving Miss Daisy  pag. 26

 28 15.00 Samenkomst Ivo de Jong    

 

MRT 3 19.30 Start Leeskring Win Bück Leef het leven dat je bent  pag. 27

     / Nic Higham

 7 10.00 Ontmoetingsochtend Jan Rigterink    pag. 19 

 21 10.00 Lezing Han Jansen Patrick en de monniken  pag. 28
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APR 4 10.00 PAASSAMENKOMST Jan Roelof Nienhuis

 9 15.00 Meditatie Marijte Bolt Samen mediteren pag. 13 

 18 10.00 Lezing Max Tack Op zoek naar mijn opa pag. 29  

 25 10.00 Samenkomst Marcel Chevalking

 

MEI 9 10.00 Film  Nirgendwo in Afrika pag. 30  

 16 10.00 Zingen Tatiana Laryna en Pieter Vegter De vreugde beleven  pag. 31

     van samen zingen 

 23 10.00 PINKSTERSAMENKOMST Jan Rigterink

 30 10.00 Afsluiting seizoen

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

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

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

Mirjam Rigterink
27 september 2020

Jan Rigterink
22 november 2020
24 december 2020

23 mei 2021

Jan Roelof Nienhuis
4 april 2021

Leidi Reinders
22 november 2020

Marcel Chevalking
25 april 2021

Nicoline Swen
25 oktober 2020

Harm Knoop
31 januari 2021

Ivo de Jong
28 februari 2021
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D e  S p r e k e r s D e  S p r e k e r s

Annette Nobuntu Mul
Op soek naar Ubuntu

20 september 2020
Zie pag. 14

Harry Dijkshoorn
De religie van de liefde

11 oktober 2020
Zie pag. 16

Jos Stollman
Thomas-Evangelie
8 november 2020

Zie pag. 18

Sebo Ebbens
Leven en sterven in Tibetaans

boeddhistisch perspectief
6 december 2020

Zie pag. 21

Max Tack
Op zoek naar mijn opa

18 april 2021
Zie pag. 29

Han Jansen
Patrick en de monniken

21 maart 2021
Zie pag. 28

Danielle van Dijk
Maria Magdelena, rolmodel 

voor de moderne vrouw?
7 februari 2021

Zie pag. 25

Wil Uitgeest
Vroeger was de aarde plat 

- en nu?
10 januari 2021

Zie pag. 24
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D e  F i l m sD e  S p r e k e r s

 Sisters in law Driving Miss Daisy Nirgendwo in Afrika

 18 oktober 2020 14 februari 2021 9 mei 2021
 Zie pag. 17 Zie pag. 26 Zie pag. 30
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A n d e r e  a c t i v i t e i t e n

Samen mediteren
Marijte Bolt

Start: 18 september 2020
Zie pag. 13

Poëziemiddag
Leidi Reinders en 

Inge Schouten
Start: 29 september

Zie pag. 15

Ontmoetingsochtend
Jan Rigterink

12 november 2020
7 maart 2021
Zie pag. 19

Boekenmarkt
28 en 29 november 2020

Zie pag. 20

De vreugde beleven van
samen zingen
Tatiana Laryna
& Pieter Vegter

16 mei 2021

Leeskring
Win Bück

Start: 3 maart 2021
Zie pag. 27

World Healing Day
Marijte Bolt

31 december 2020
Zie pag. 23

Adventssamenkomst
Gery Groot Swaaftink

Scrooge & Marley
13 december 2020

Zie pag. 22
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M e d i t a t i e

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 15.00 UUR

MARIJTE BOLT
SAMEN MEDITEREN

Mensen in alle religies en wijsheidstradities hebben 
het altijd gedaan: in meditatie de stilte opzoeken. 
Deze middagen maken we tijd vrij om met elkaar te 
mediteren. Iedereen vanuit een eigen achtergrond. 
De kern van meditatie is eenvoudig. Het is gewoon 
gaan zitten en met je aandacht blijven bij wat er is. Je 
houdt niets vast en duwt niets weg. Je kunt het niet 
goed doen en niet slecht doen. Wat er is kan op ieder 
moment anders zijn. 

Praktisch: Meditatie op een stoel wisselen we af met 
loopmeditatie. Het is mogelijk om zelf een meditatie-
kussen mee te nemen. Er is ruimte om ervaringen te 
delen. 

Minimaal een dag van tevoren opgeven via 
info@lichaamseigenwijsheid.nl.

Data: Vrijdag 18-9, 6-11, 5-2 en 9-4 
van 15.00 tot 16.30 uur

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Marijte Bolt is o.a. beoefenaar 
van zenmeditatie en lid van de 
Vrijzinnigen IJsselstreek. Zij is 
geïnteresseerd in de werking 
van bewustzijn en volgt een 

opleiding Boeddhistische Psychologie bij Mind Only. 
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L e z i n g L e z i n g 

ZONDAG  20 SEPTEMBER 2020  10.00 UUR

ANNETTE NOBUNTU MUL
OP SOEK NAAR UBUNTU

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van 
dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient u voor 
het bijwonen van deze lezing een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

Ubuntu. Een Zuluwoord, 
maar een universeel concept. 
Umntu Ngmuntu Ngbantu 
betekent letterlijk: Een mens 
is een mens omdat er andere 
mensen zijn. Ik ben omdat 
wij zijn! Dit is de basis van de 
Ubuntu-filosofie.
Wat kan Ubuntu voor ons 
betekenen? Voor de westerse 

wereld die de afgelopen eeuwen enorme technologi-
sche realisaties heeft neergezet en voor grote materiële 
welvaart heeft gezorgd. Maar die nu schreeuwt om 
aandacht voor immateriële vraagstukken. Voor onze 
omgang met de aarde en met elkaar.
In haar zoektocht neemt Annette Nobuntu Mul je via 
storytelling en interactieve dialoog mee naar Zuid-Afri-
ka. Het land dat na de apartheid oude wonden tracht 
te helen, met de kracht van diversiteit en vergeving. Op 
zoek naar Ubuntu in contact met dierbare Zuid-Afrika-
nen, die op haar levenspad zijn gekomen. Vaak met een 
bijzondere levensles. Zo sprak ze de twee moordenaars 
van Amy Biehl, de gevangen bewaker van Nelson Man-

dela, de dochter van Desmond Tutu, ex politiek gevan-
genen op Robben Eiland, de minister van onderwijs, 
de directrice van SASNEV, maar ook de mensen van de 
straat.
Wat wij van Afrika, van Ubuntu kunnen leren? Dat we 
in elke persoonlijke, professionele, organisatorische, 
religieuze of politieke ontmoeting elkaar, boven alles, 
als mens kunnen zien en onze gemeenschappelijke 
menselijkheid erkennen: Ik ben omdat wij zijn.

Annette Nobuntu Mul (1960) is de oprichter van Ubuntu 
Society. Het is haar missie om het diepgewortelde (Zuid)-
Afrikaanse mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en 
uit te dragen. Op de onlosmakelijke verbinding tussen de 
4 domeinen van EPOS is zij werkzaam als systeemtherapeut, 
leertherapeut & supervisor, organisatiecoach, spreker, 
opleidingscoördinator ISvW, vertrouwenspersoon, columnist 
en auteur.
Gebaseerd op de principes en spirit van Ubuntu verbindt zij 
uitwisselingsprogramma’s tussen Nederland en Zuid-Afrika, 
is zij voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland, persoonlijk 
gestimuleerd en geïnspireerd door emeritus aartsbisschop 
Desmond Tutu. Auteur van het boek ‘Opsoek naar Ubuntu’ 
Juli 2018.Uitg. BigBusinessPublishers. www.ubuntusociety.nl
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G e d i c h t e nL e z i n g 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2020 14.30 UUR

LEIDI REINDERS EN INGE SCHOUTEN
START POËZIEMIDDAG

Lees je graag?
 
Ben je vaak geraakt door een gedicht 
dat toevallig op je pad komt?
Of heb je poëzie standaard in je boekenkast 
en lees je graag in je bundels?
Als je positief kunt antwoorden op een van deze 
vragen, dan vind je deelname aan een poëziemiddag 
wellicht een idee.
 
Wat is de bedoeling: neem een gedicht mee dat je 
getroffen heeft en lees het voor aan de deelnemers, 
waarna je er met elkaar over gaat doordenken.
Een uitwisseling van gedachten, want ieder heeft 
zijn/haar mening.
 

Een groep van 6 tot 8 personen is de bedoeling. 
Zo kan ieder tot zijn/ haar recht komen.
 
De data dat we samenkomen zijn: 29 september – 
20 oktober – 24 november – 15 december.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.00 uur.
De kosten van deelname zijn voor de complete cyclus 
van vier bijeenkomsten voor niet-leden € 10,-. 
Leden kunnen gratis deelnemen.
 
Heb je zin in zo’n middag, geef je dan op voor 
22 september bij Inge Schouten 
> w.schoutenreckman@ziggo.nl 
of bij Leidi Reinders > leidireinders@gmail.com 
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L e z i n g  e n  v e r d i e p i n g s w o r k s h o p

ZONDAG 11 OKTOBER 2020 10.00 UUR EN 13.00 UUR

HARRY DIJKSHOORN
DE RELIGIE VAN DE LIEFDE

10.00 – 12.00 uur  Lezing
Harry Dijkshoorn geeft een verhandeling over de 
hunkering naar geluk en de vervulling van het hart. Hij 
was zelf negentien jaar oud toen - als uit het niets - het 
verlangen naar waarheid, en naar voleinding zijn geest 
met grote kracht doordrong. Dit verlangen bleek geen 
bevlieging. Het leidde tot een levensbepalende zoek-
tocht waarin hij vooral aangetrokken werd door de 
oude Vedische wijsheden van India. Hij woonde 6,5 jaar 
lang in de oude stad van Jeruzalem waar hij dagelijks 
tijd doorbracht en mediteerde in de Heilige Grafkerk, 
de Synagoge bij de Klaagmuur en verschillende andere 
gewijde plaatsen in deze heilige stad. Nu, 42 jaar later, 
verhaalt hij over de verrukkingen en de beproevingen 
van de innerlijke zoektocht naar God. 

13.00 – 15.00 uur  Workshop
Als u de lezing heeft gevolgd  is er de mogelijkheid 
deel te nemen aan een verdiepende samenkomst onder 
begeleiding van Harry Dijkshoorn. 
In momenten van stilte zullen we onze aandacht verfij-

Bijdrage deelname lezing: € 10,- . 
(leden gratis) Bijdrage lezing + 
workshop incl. eenvoudige 
lunch: € 30,- (leden: vrijwillige 
bijdrage).

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan 
van dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient 
u voor het bijwonen van deze lezing en eventueel de 
workshop een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

nen en verdiepen. We ervaren wat 
waar is voor ons allen - het wonder 
van Zijn en Niet-Zijn. Door perioden 
van stilte en dialoog kan de schoon-
heid van ons hart zich ontsluieren en ontvouwen.  

Harry Dijkshoorn (1958) is na een verblijf van 38 jaar in het 
buitenland sinds twee jaar weer teruggekeerd in Nederland. 
Hij woont met zijn vrouw en 10 jarige dochter in Culemborg. 
Hij begeleidt mensen op het pad naar Zelfkennis. Zijn werk is 
gebaseerd op vier decennia van toegewijde therapeutische en 
spirituele vorming, vanuit de westerse psychotherapie (Somatic 
Experiencing, een lichaamsgerichte benadering voor het oplos-
sen van traumatische stress, van Peter Levine), en de traditio-
nele leringen en meditatie uit India (Boeddhisme en Advaita 
Vedanta, non-dualisme).
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F i l m

ZONDAG 18 OKTOBER 2020 10.00 UUR

SISTERS IN LAW

Veelvuldig onderscheiden feelgood-documentaire 
over twee vrouwelijke juristen in het dorpje Kumba in 
Kameroen die in de rechtszaal laten zien dat er met 
mensenrechten niet valt te spotten. 

In Kumba lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Vrouwen 
zijn het onvervreemdbare bezit van hun echtgenoot, 
dochters worden verhandeld tegen een klein geld-
bedrag en een varken. Huiselijk geweld is aan de 
orde van de dag maar echtscheidingen blijven een 
zeldzaamheid. Onder deze moeilijke omstandigheden 
moeten de vrouwelijke magistraten Bam en Ngassa 
rechtspreken. Maar de dames beschikken over vol-
doende persoonlijkheid, wilskracht en humor om het 
lot van de vrouwen van Kumba te verlichten. Echt-
scheidingen worden waar nodig doorgedrukt en aan 
hardleerse mannen wordt ondubbelzinnig duidelijk 
gemaakt dat de 21e eeuw is begonnen. Maar ook 
aangeklaagde vrouwen krijgen van de sisters ongena-
dig op hun falie, zeker als het gaat om kindermishan-
deling.

De Britse documentairemaakster Kim Longinotto 
(Londen, 1952) heeft een niet te stoppen drang 
om onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen. Ze 
behandelt in haar controversiële onderwerpen met 
gevoeligheid en inleving. Haar films tonen gewone 
vrouwen die zich op een buitengewone manier 
inzetten om rolpatronen te doorbreken.Regie: Florence Ayisi, Kim Longinotto 

Met: Vera Ngassa, Beatrice Ntuba
Speelduur: 104 minuten
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ZONDAG 8 NOVEMBER 2020 10.00 EN 13.00 UUR

JOS STOLLMAN
THOMAS-EVANGELIE

10.00 – 12.00 uur  Lezing
Het Thomasevangelie is een van de pareltjes van de spirituele 
wereldliteratuur. We ontmoeten er Jezus die niet zozeer als 
Goddelijke Verlosser maar als een wijze meester naar voren 
treedt. Sinds Paulus zich in de jaren vijftig van de eerste eeuw 
over het erfgoed van Jezus ontfermde, kwam er een proces 
op gang waarbij Jezus steeds verder aan ons oog onttrokken 
werd. Zijn vergoddelijking heeft ons vervreemd van de 
oorspronkelijke leringen van de mens Jezus zoals we die 
vinden in het evangelie van Thomas. We ontmoeten daarin 
een wijze, niet onbereikbaar in zijn goddelijkheid, maar een 
tochtgenoot op onze spirituele reis. Als een Zenmeester avant-
la-lettre begeleidt hij ons op de weg naar binnen, die tevens 
de weg is naar het Koninkrijk. Hij deelt met ons zijn diepe 
inzichten in het wezen van ons bestaan en leert ons een weg 
van loslaten en evenwicht tussen binnenkant en buitenkant. 
Deze weg is geen gemakkelijke, de zoektocht naar de bron 
van ons leven is de weg van de eenling, maar hij die waarlijk 
zoekt, zal vinden. Jos Stollman neemt ons eerst mee naar 
de vroege geschiedenis van het christendom om onze blik 
op Jezus enigszins te verhelderen. Hij verkent met ons de 
rijkdom van het ‘vijfde evangelie’ en we maken kennis met 
Zenmeester en Mystagoog Jezus.

13.00 – 15.00 uur  Workshop
Als u de lezing heeft gevolgd  bestaat de mogelijkheid deel te 
nemen aan een verdiepende samenkomst onder begeleiding 
van Jos Stollman. 

Jos Stollman is grootgebracht in een (vrijzinnig) katholiek gezin. 
Christelijke spiritualiteit is hem altijd dierbaar geweest, geïnspireerd 
door de beweging van Taizé en de monastieke spiritualiteit van 
de cisterciënzers. Daarnaast maakte hij kennis met meditatie. Zen 
maakt inmiddels 40 jaar een belangrijk deel uit van zijn leven. Hij 
mediteerde bij de Nederlandse leraren Maarten Houtman en Ton 
Lathouwers. Een prachtige ontmoeting tussen Zen en de Christelijke 
traditie trof hij aan in het evangelie van Thomas, waarover hij het 
boek ‘Zenmeester Jezus’ schreef (Servire 2001). Regelmatig verzorgt 
hij lezingen over het Thomas-Evangelie, Zen-boeddhisme en 
aanverwante thema’s. Introductiecursussen in Zen leidden daarnaast 
tot een tweede boek: ‘De Zen van het leven’ (Servire 2003).

Bijdrage deelname lezing: € 10,- . 
(leden gratis) Bijdrage lezing + 
workshop incl. eenvoudige 
lunch: € 30,- (leden: vrijwillige 
bijdrage).

L e z i n g  e n  v e r d i e p i n g s w o r k s h o p

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  Corona-
maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van dit boekje 
golden nog van toepassing zijn, dient u voor het bijwonen 
van deze lezing en eventueel de workshop een plaats te 
reserveren. Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.
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O n t m o e t i n g s o c h t e n d

WOENSDAG 12 NOVEMBER 2020 10.00 UUR

Ook in dit seizoen worden er 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 
12 november 2020. 
Het thema zal dan zijn 
“Black Lives Matter” of “All Lives Matter”?
Gesprek over discriminatie en tolerantie.

De tweede is op 7 maart 2021, 
met als thema The Passion.
Gesprek over een Bijbels thema als media-evenement.

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.



20

B o e k e n m a r k t

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 NOVEMBER 2020
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 1 november 2020 weten 
aan Aart van der Houwen. 
(Tel: 0575 514932 / Email: aart@vanderhouwen.eu)

De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede 
aan Radeland

Locatie Radeland in Brummen 
is onderdeel van Stichting Phi-
ladelphia Zorg, een landelijke 
zorgaanbieder voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Radeland is een prachtige 
nieuwbouwlocatie waar 63 
mensen wonen. In totaal bestaat 
de locatie uit 7 woningen en 
een dagbestedings/ontmoetings 
gebouw.
Naast het leveren van professi-

onele, goede zorg vinden wij het erg belangrijk dat onze 
bewoners op een fijne en zinvolle manier hun dag beleven. 
Dit laatste realiseren wij ondermeer door het project  “huif-
bed rijden” op locatie.
Wij hebben een span paarden en een huifkar en een  huif-
bed, waarmee normaliter onze bewoners een recreatieve rit 
of een therapeutische rit kunnen maken.
Vanwege leeftijd moet onze huifkar vervangen worden en 
hiervoor hebben wij een sponsoractie opgezet. De opbreng-
sten worden ingezet om de activiteit huifbed en huifkar 
voor onze bewoners te kunnen blijven aanbieden.
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L e z i n g  e n  v e r d i e p i n g s w o r k s h o p

10.00 - 12.00 uur  Lezing
Sebo Ebbens behandelt vandaag drie belangrijke onder-
werpen in de visie van Tibetaans boeddhisme: de visie 
van de vier bardos, de visie op onze geest en de visie op 
vriendelijkheid en mededogen. 
In de visie van de vier bardos (overgangssituatie) wordt 
het helder hoe leven en sterven samen hangen. Onze 
geest is dat wat denkt, voelt, waarneemt en vindt. On-
derdeel van onze geest is ook het innerlijke weten. Voor 
een goed leven en sterven is het belangrijk met beide 
aspecten van de geest vertrouwd te raken. Daarbij speelt 
meditatie een belangrijke rol. Vriendelijkheid en mede-
dogen gelden eerst voor onszelf en daarna naar ande-
ren. De grondtoon van die houding is dat we herkennen 
en erkennen wat zich aan ons voordoet. Vandaar uit 
kunnen we doen wat wij denken/vinden dat nodig is om 
te doen. Zonder die herkenning en erkenning ontstaat 
er veel gedoe en disbalans zowel in ons leven als bij ons 
sterven. 

13.00 – 15.00 uur Workshop
Als u de lezing heeft gevolgd bestaat de mogelijkheid 
om dieper in te gaan op deze visie op leven en sterven. 

ZONDAG 6 DECEMBER 2020 10.00 EN 13.00 UUR

SEBO EBBENS
LEVEN EN STERVEN IN TIBETAANS 
BOEDDHISTISCH PERSPECTIEF

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan 
van dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient 
u voor het bijwonen van deze lezing en eventueel de 
workshop een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

Bijdrage deelname lezing: € 10,- . 
(leden gratis) Bijdrage lezing + 
workshop incl. eenvoudige 
lunch: € 30,- (leden: vrijwillige 
bijdrage).

We gaan naar aanleiding van een 
aantal (eenvoudige) opdrachten 
en oefeningen met elkaar in 
gesprek.  

Sebo Ebbens is Tibetaans boeddhist sinds 1978. Hij woont in 
Zutphen en is lid van Nalandabodhi Nederland, student van 
Dzogchen Ponlop Rinpoche en geeft al jaren les in het Tibetaans 
boeddhisme. Hij schreef kortgeleden een boek over de Tibe-
taanse boeddhistische visie op leven en sterven: ‘Op de golven 
van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch 
perspectief’. Het boek is geïnspireerd door het overlijden van 
zijn zoon ruim 9 jaar geleden en is tijdens de lezing te koop 
(€20,=). Naast het boek heeft hij een website ontwikkeld: https://
goedlevenensterven.nl.  Eerder schreef hij het boek ‘Stralend in 
de Wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. 
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A d v e n t s s a m e n k o m s t A d v e n t s s a m e n k o m s t

Gery Groot Zwaaftink vertelt zijn versie van het 
wereldberoemde kerstverhaal van Charles Dickens, 
‘‘Scrooge en Marley’’.

Het is het verhaal van de oude vrek Scrooge die 
op kerstavond bezoek krijgt van zijn overleden 
zakenpartner Marley. 

Deze waarschuwt hem om een ander leven te gaan 
leiden, want anders zal het hem slecht vergaan. Om hem 
te helpen ‘stuurt’  Marley hem de drie geesten van het 
kerstfeest. Dit maakt diepe indruk op de oude man.

Na de pauze zingt Gery liedjes uit zijn eigen repertoire 
die bij de kerstsfeer passen. 

Gery  treedt al meer dan 25 jaar op met een gevarieerd 
programma van verhalen en muziek. Zowel volwassenen 
als kinderen worden meegesleept door zijn wonderlijke 
vertellingen, zijn liedjes en ballades.

ZONDAG 13 DECEMBER 2020 19.30 UUR

GERY GROOT SWAAFTINK
SCROOGE EN MARLEY

Hij ziet zichzelf als een 
troubadour die, net 
als vroeger rondtrok, 
zijn liedjes zong en zijn 
verhalen vertelde ter 
stichting ende vermaek 
van zijn publiek. 

Als verhalenverteller is Gery een fysieke speler/verteller. 
De ene keer is hij de hoofdpersoon en even later de 
verteller die beschrijft wat er gebeurt. Met een paar 
eenvoudige rekwisieten en zijn stem ‘schildert’ hij de 
meest vreemde werelden. Zoals in het verhaal van 
Dickens: Kerst in het Londen van 1843.  Hij laat jong en 
oud intens genieten van zijn verhalen
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W o r l d  H e a l i n g  D a yA d v e n t s s a m e n k o m s t

DINSDAG 31 DECEMBER 2020 13.00 UUR

MARIJTE BOLT
WORLD HEALING DAY

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.

Marijte Bolt is o.a. beoefenaar van zenmeditatie 
en lid van de Vrijzinnigen IJsselstreek. Zij is 
geïnteresseerd in de werking van bewustzijn 
en volgt een opleiding Boeddhistische Psychologie 
bij Mind Only. 
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L e z i n g

ZONDAG 10 JANUARI 2021 10.00 UUR

WIL UITGEEST
VROEGER WAS DE AARDE PLAT - EN NU?

De (westerse) kunstgeschiedenis is de geschiedenis 
van hoe we de wereld zagen, en wat we belangrijk 
vonden. Hierin hebben zich enorme veranderingen 
voorgedaan.

In deze voordracht worden deze veranderingen 
besproken aan de hand van hoe het perspectief zich 
in de schilderkunst ontwikkelt, vanaf de prehistorie 
tot nu. Omdat we er met zevenmijlslaarzen 
doorheen zullen stappen, wordt juist daardoor 
een indrukwekkende ontwikkeling zichtbaar. 
Deze ontwikkeling geeft je een andere kijk op het 
chaotische heden waar de kranten en de tv ons 
dagelijks mee confronteren. 

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van 
dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient u voor 
het bijwonen van deze lezing een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

Wil Uitgeest is auteur, columnist en schilder. Tot haar 
60e jaar is zij als docent (o.a. kunstgeschiedenis) 
verbonden geweest aan de opleiding voor 
kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden. In 
die tijd schreef ze ook haar proefschrift: Bang voor 
rood, geel en…blauw? Goethe, Merleau-Ponty en 
fenomenologisch kleuronderzoek.
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L e z i n g

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021 10.00 UUR

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

Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm belang-
rijk 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 Magda-
lena een belangrijke apostel was, net als Petrus en Pau-
lus. 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 lief-
de, onder de mensen. Zij legde een fundament voor het 
eerste christendom in Europa. Dat christendom 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 schil-
derijen 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 

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van 
dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient u voor 
het bijwonen van deze lezing een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

van deze bijzondere vrouw 
levend. Verborgen geheimen 
worden zichtbaar!

Natuurlijk is er een boekentafel 
en signeert zij graag.

Drs. Danielle van Dijk, geboren 
in 1953, bestudeert al ruim 
veertig jaar onderwerpen uit 
de geesteswetenschap. Ze 
heeft jarenlang onderzoek 
gedaan naar de gnosis en meerdere boeken geschreven, 
waaronder ‘Het Christusbewustzijn’, ‘Maria Magdalena, 
vrouw naast Jezus’, ‘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 verzorgt jaarlijks een meditatiewerkplaats en 
geeft lezingen door het hele land.

Zie ook: www.danielle-vandijk.nl 
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F i l m

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021 10.00 UUR

DRIVING MISS DAISY

Deze winnaar van de Oscar voor Beste Film in 1990 
vertelt het hartverwarmende verhaal van de vriend-
schap tussen de oude Joodse weduwe Miss Daisy (Jessica 
Tandy) en haar zwarte chauffeur Hoke (Morgan Free-
man), in het Zuiden van de Verenigde Staten. Eind jaren 
veertig huurt Miss Daisy's zoon (Dan Aykroyd) Hoke als 
chauffeur in, omdat zijn moeder zelf geen auto meer 
kan rijden. Miss Daisy verzet zich echter tegen de aan-
wezigheid van Hoke, omdat ze geen hulp wil. Hoke op 
zijn beurt, is geduldig en kalm. Terwijl de wereld om hen 
heen ingrijpend verandert, ontstaat er langzaam maar 
zeker een hechte vriendschap tussen hen. 

Acteurs: Dan Aykroyd, Morgan Freeman, Patti Lupone, 
Joann Havrilla, Esther Rolle, Jessica Tandy 
Regisseur: Bruce Beresford
Speelduur: 99 minuten
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S t a r t  L e e s k r i n g

WOENSDAG 3 MAART 2021 19.30 UUR

LEEF HET LEVEN DAT JE BENT
NIC HIGHAM Deelnemers: maximaal 12

Tijd: 4 woensdagavonden 19.30-21.00 uur

Data: 3, 10, 17 en 24 maart

Als u wilt deelnemen aan deze leeskring, dan kunt u 
zich daartoe tot 1 maart 2021 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. 

Tijdens de corona-crisis werden we geplaagd door 
nog een ander virus, het zgn. eenzaamheidsvirus. 
Plots werden we geconfronteerd met het wegvallen 
van afleiding, prikkels van buiten en contacten met 
anderen. We werden teruggeworpen op onszelf en 
dat viel velen zwaar.

De auteur, psychotherapeut en mindfulnessleraar, 
onderzoekt het hedendaagse dilemma rond een-
zaamheid en zet dit begrip in een geheel ander 
perspectief en daglicht. Hij daagt de lezer uit tot 
zelfonderzoek, zodat aan het eind van het boek de 
termen eenzaamheid en angst geen negatieve la-
ding meer hebben. Als eenzaamheid de grote ziekte 
van de moderne tijd is, dan is dit hartstochtelijke 
pleidooi voor zelfliefde, het broodnodige medicijn.

In vier bijeenkomsten zullen we onder leiding van 
Win Bück dit boek met elkaar bespreken.
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L e z i n g

ZONDAG 21 MAART 2021 10.00 UUR

HAN JANSEN
PATRICK EN DE MONNIKEN

In zijn lezing – vier dagen na Saint-Patricks Day! - 
gaat Han Jansen u vertellen over het wonderlijke 
leven van Maewyn Succat, een Romeins staatsburger 
die aan het einde van de vierde eeuw werd geboren 
in de Romeinse provincie Britannia. 

Later zou hij als Patricius het Keltische Ierland kerste-
nen. Dat ging niet zonder slag of stoot…Wij kennen 
hem natuurlijk als Sint Patrick, de beschermheilige 
van Ierland met het klavertje drie - de shamrock - in 
zijn hand.

De invoering van het christendom in Ierland had ook 
tot gevolg dat daar een bloeiend kloosterleven ont-
stond dat van grote invloed werd op het culturele en 
spirituele leven op het vasteland van Europa waar het 
West-Romeinse rijk inmiddels was ingestort. Ook daar 
zult u in deze lezing meer over horen.

 

Gepensioneerd actuaris
Voormalig bestuurslid 
Vrijzinnigen IJsselstreek

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van 
dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient u voor 
het bijwonen van deze lezing een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.
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L e z i n g

ZONDAG 18 APRIL 2021 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 ba-
sisprincipe 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 be-
reiken. 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 voel-
baar 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 familieleden 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 

LET OP!
Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden de  
Corona-maatregelen zoals die bij het ter perse gaan van 
dit boekje golden nog van toepassing zijn, dient u voor 
het bijwonen van deze lezing een plaats te reserveren. 
Zie voor meer bijzonderheden pagina 3.

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.

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. 
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F i l m

ZONDAG 9 MEI 2021 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 Wal-
ter en moeder Jettel zijn dan wel gevlucht voor het 
opkomend nazisme, zodra de oorlog uitbreekt wor-
den 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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Z i n g e n

ZONDAG 16 MEI 2021 10.00 UUR

DE VREUGDE 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 onderbe-
wuste en gaan ze mee de dag in.
We zingen in verschillende talen en waar mogelijk 
meerstemmig. In een enkel geval is ook een solo mo-
gelijk. Tatiana Laryna, begaafd pianiste en bij velen 
bekend, zal de liederen introduceren, begeleiden en 
waar nodig inoefenen.



V o o r w o o r d
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