VERLANGEN

activiteitenprogramma
2022 - 2023

Als je een schip wilt bouwen, roep dan niet uw mannen
en vrouwen bij elkaar om ze bevelen te geven, om ze elk
detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen
vinden. In plaats daarvan, wek in hun harten het verlangen
op naar de uitgestrekte en eindeloze zee.

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes
hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour
expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque
chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.

Antoine de Saint-Exupéry

Verlangen
Wat staat er op je verlanglijstje? Bij ons staat bovenaan: een wereld waar we
in vrijheid met elkaar zijn verbonden. Een wereld waarin we niet tegenover
elkaar staan als gevolg van oorlog of crisis, maar waar ieder mens waardevol
is en respect verdient. En we oog hebben voor alles wat ademt en leeft.
Verlangen is een richtingaanwijzer voor het waarmaken van dromen.
De Afrikaanse bisschop, filosoof en kerkvader Augustinus omschreef de mens
als een animal desiderans, een verlangend wezen. Ons voelen, denken en
handelen zijn geworteld in verlangen. Het verlangen naar een zinvol bestaan.
Maar verlangen kan ook leiden tot hebzucht en jaloezie. Reclame, social
media, beroemdheden wakkeren verlangen aan en geven de indruk dat
rijkdom, succes en geluk voor het grijpen liggen. En verlangen kan zelfs
doorslaan in verslaving. Het verlangen naar macht bijvoorbeeld. Of dat nu
seksueel, financieel, cultureel, territoriaal, raciaal of moreel van aard is.
Het laat diepe sporen na.
In de oosterse filosofie wordt nadruk gelegd op het verkleinen van verlangen:
bederf niet wat je hebt door te verlangen naar wat je niet hebt. In de
psychoanalyse is verlangen de menselijke zoektocht naar eenheid, heelheid en
het goede. Wij zouden dat het verlangen naar God noemen. In de bijbel lees
je over het verlangen van God zelf: een wereld vol liefde en vergeving waarin
mensen leven vanuit hun hart.
Veel mensen zijn op zoek naar zin en betekenis. In de uitwisseling van
woorden, gedachten en onze verlangens willen we elkaar graag ontmoeten.
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Welke activiteit zet jij op je verlanglijstje?
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ACTUELE INFORMATIE

Dit Groene boekje is net als OKe
een uitgave van Raad van Kerken
Oegstgeest samengesteld door de
werkgroep vorming. Het boekje bevat
een activiteitenprogramma waar alle
Oegstgeestenaren van harte voor worden
uitgenodigd. Vanwege de gestegen
papier- en energieprijzen is het uiterlijk
van het boekje iets aangepast.

Op www.raadvankerkenoegstgeest.nl
staat de meest actuele informatie over
de activiteiten. We raden u aan om voor
deelname deze website te raadplegen.
Eventuele wijzigingen staan daar vermeld.
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Vooraf aanmelden is voor iedere activiteit
nodig. U vindt daarvoor steeds een
contactpersoon. Aanmelding maakt het ook
mogelijk om u te bereiken bij onvoorziene
last-minute wijzigingen.
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Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave
mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of
openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Raad van Kerken Oegstgeest.
Raad van Kerken Oegstgeest sluit iedere aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.
QR Code link naar website:
raadvankerkenoegstgeest.nl

Oplage
9.000 stuks
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vr 30
Zin in het
weekend *

vr 16
Actie
Sinterklaas

wo 21
Bibliodrama I *

do 6
Hoe heet jij?
do 6
Evangelie
op reis *

ma 7
Tafelervaringen

di 18
Bibliodans *

do 10
Wat leeft er
onder jongeren?

vr 28
Herfstwandeling
vr 28
Herfstmaaltijd
za 29
Allerzielenconcert

do 17
Ritme
liturgisch jaar
zo 27
Dorothee Sölle

za 17
Kerstconcert
wo 21
Senioren kerst

DER
KALEN

22 23

do 26
Verhalen
van Nescio

wo 15
Hildegard van
Bingen

vr 27
Wintermaaltijd

di 21
Waar verlang
jij naar?

ma 30
Poëzie van
Willem-Jan
Otten

di 28
Paulus:
toekomst en
heden *

vr 10/za 11
NLdoet
do 16
Parabel
van Job
vr 31
Lentemaaltijd

wo 12
Verlangen
naar…?
zo 16
Boven is
onder ons
wo 19
Johannes van
het Kruis
za 22
Lustrumconcert Capella
ma 24
Verlangen
naar weten

ma 28
(On)vervuld
verlangen

MEI

do 9
Veertigdagentijd

APR

vr 10
Winterwandeling

MRT

FEB

wo 18
Ignatius
van Loyola

JUN

do 13
Verlangend
leven *

wo 14
Verdieping in
de Advent

JAN

vr 4
Verlangen
naar dichterbij

DEC

ma 10/di 11
Literatuur &
Religie *

NOV

OKT

SEP

di 27
Transcendentie *

do 15
Klimaatverandering

ma 19
Moderne
profeten *

do 22
Bibliodrama II*
zo 25
Taizéviering*

ma 12
Lectio Divina *

OKT

SEP

di 6/wo 14
Vrouwen
in gesprek *

vr 19
Voorjaarswandeling
vr 2 - zo 4
Kloosterweekend
zo 4
Muziekavond
Arvo Pärt
zo 11
Pelgrimspad
wandeling
do 29
Bevrijdingstheologie
vr 30
Zomermaaltijd

* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten.
Alleen de startdatum is genoemd.
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SEPTEMBER

start di 6 sep | 9:15-11:30 uur
of wo 14 sep | 10:00-12:00 uur

Vrouwen in gesprek – twee
interkerkelijke kringen
In gesprek over wat het christelijk
geloof kan betekenen in je leven van
alledag. Het blijkt buitengewoon
inspirerend om met andere vrouwen
geloof en leven te delen. Zowel vreugde
en verlangens als moeite en twijfel.
De dinsdaggroep bespreekt het boek
Mensen in Gods hand van Max Lucado.
De woensdaggroep gaat verder met
Verborgen aanwezig: Gods hand in de
geschiedenis van Wim Rietkerk. Daarna
Verlangen naar een goede wereld van
Pieter Both. Het is altijd mogelijk om
in te stappen of een keer te komen
‘proeven’.
Rehobothkerk
data | in principe op de 1e di resp.
de 2e woe van de maand
aanmelden | Eke de Gier-van der Jagt
(071-5171411),
gierennest.eke@kpnplanet.nl

6

SEPTEMBER

start ma 12 sep | 20:00 uur

do 15 sep | 20:00-22:00 uur

vanaf 16 september tot begin november

Lectio Divina:
Lezen om te leven

Klimaatverandering:
Is er hoop?

Actie Sinterklaas

Velen ervaren de bijbel als een
weerbarstig boek, waar je lang niet
altijd makkelijk toegang toe krijgt.
Lectio Divina is een eeuwenoude
spirituele praktijk uit de kloosters waarin
je minder met je hoofd en meer met je
hart leert lezen. Het draait om groeien
in liefde, niet in kennis. Een vorm
van slow reading. Luisterend lezen, je
diepere verlangen op het spoor komen,
je openen voor de Geest, afstemmen
op de Stem. Tijdens de Lectio Divina
doorloop je vier fasen (lectio, meditatio,
oratio en contemplatio) die je
thuisbrengen in de tekst en bij jezelf.

De coronacrisis heeft veel narigheid
veroorzaakt, maar er waren ook
positieve gevolgen. De luchtvervuiling
was fors minder. Het kan dus wel.
Wat als we nu echt andere keuzes
gaan maken? Als overheden het
roer omgooien, bedrijven anders
gaan produceren en consumenten
kiezen voor schonere producten.
Sander Dekker is manager
strategieontwikkeling bij een grote
aannemer en o.a. verantwoordelijk voor
duurzaamheid.

Willibrordserf
data | 12 sep, 3 okt, 7 nov, 9 jan,
6 feb, 6 mrt, 3 apr, 5 jun
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013),
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Rehobothkerk
aanmelden | Eke de Gier-van der Jagt
(071-5171411),
gierennest.eke@kpnplanet.nl

Wat doe je als je kind een verlanglijstje
heeft voor Sinterklaas, maar je
onvoldoende geld hebt om hem of
haar te kunnen verwennen? Voor alle
kinderen in Leiden en omgeving die een
lege schoen (moeten) vrezen, willen
we graag iets doen met Sinterklaas.
Iedereen kan zich aanmelden om een
cadeautje te verzorgen voor één of
meer kinderen of voor een andere
organiserende taak. Zo bezorgen
we heel veel kinderen ook een fijn
Sinterklaasfeest!
info | www.pgoegstgeest.nl/
sinterklaasactie/ en www.
voorelkaarleiden.nl/sint/
aanmelden | Herma Pauptit,
hermapauptit@gmail.com
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SEPTEMBER

SEPTEMBER

start ma 19 sep | 20:00-21:45 uur

start wo 21 sep | 19:30-22:00 uur

start do 22 sep | 20:00-22:15 uur

start zo 25 sep | 19:00-19:30 uur

Moderne profeten

Bibliodrama I

Profeten lijden, hebben lief, narren
en durven radicaal te zijn. Uit liefde
voor mensen. In een podcast serie
vertelt theoloog Kees van Ekris over
8 moderne, christelijke profeten.
Luisterend willen we samen ontdekken
welk maatschappelijk onrecht ze
blootlegden - of nog steeds doen én de kracht voelen van hun levens,
hun verlangens, hun woorden, hun
daden. Van Martin Luther King tot
Angela Merkel en van Dorothy Day tot
bisschop Muskens.

Welke verlangens dragen wij in ons
hart? En welke verlangens komen we
tegen in de bijbel bij personages? Dit
seizoen gaan wij beide verlangens
mee laten spelen in het spel van
bibliodrama. We zullen merken waar
de verlangens elkaar raken, ons
verdiepen, naderbij brengen en ook
waar ze schuren of uit elkaar gaan.
Tijdens bibliodrama verdiep je je eigen
geloofsverhaal en word je uitgenodigd
om dit in het perspectief te zetten van
het levensverhaal van God met mensen.

Bibliodrama II –
Verken de bijbelverhalen

Taizévieringen –
Verlangen naar stilte

Wat zet een bijbelverhaal bij jou in
beweging? Als je in een rol in het
verhaal stapt, wat gebeurt er dan;
bij jezelf en in het spel met anderen.
Bibliodrama II is een open groep
waar regelmatig nieuwe deelnemers
aansluiten. Er is altijd ruimte voor eigen
invulling en interpretatie en als het
bijbelverhaal tijdens het spel een andere
wending neemt dan in de bijbel levert
dat vaak een mooie leerervaring op.

Iedereen is van harte welkom om deel
te nemen aan deze korte meditatieve
vieringen waarin veel ruimte is voor
stilte. Daarnaast klinken er lezingen,
gebeden en eenvoudige meerstemmige
liederen. In de even maanden
komen we samen in de Groene kerk
(GWK), in de oneven maanden in de
Rehobothkerk (RHK). Aanmelden is niet
nodig.

Rehobothkerk
data | 19 sep, 17 okt, 14 nov, 12 dec,
23 jan, 20 feb, 20 mrt, 17 apr
begeleiding | Jan van Dijk
aanmelden |
Tjeerd Heslinga
(06-30277272),
tjeerdheslinga@
gmail.com

Willibrords Erf
data | 21 sep, 23 nov, 18 jan, 15 mrt,
17 mei
aanmelden en begeleiding |
Mariëlle Roosen (06-40368238),
marielleroosen08@gmail.com
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Willibrords Erf
data | 22 sep, 24 nov, 23 feb, 26 apr
begeleiding | Neely de Ronde
aanmelden | Ellen Kralt, ellen-kralt@
hotmail.com

Groene kerk (GWK) en
Rehobothkerk (RHK)
data | 25 sep (RHK), 30 okt (GWK), 27
nov (RHK), 22 jan (RHK), 26 feb (GWK),
26 mrt (RHK), 30 apr (GWK), 28 mei
(RHK), 25 jun (GWK)
info | Els Noort, elsnoort@hotmail.com
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SEPTEMBER

start vr 30 sep | 16:30-18:00 uur

Gesprekskring Transcendentie
en Levensduiding

Café ‘Zin in het weekend’

We bespreken het boek Levensduiding
in het licht van transcendentie van
Rick Benjamins en Wouter Slob. Een
belangrijke kern van religie is de
ervaring van transcendentie. In de
gewone werkelijkheid ervaren we en
worden we geraakt door een dimensie
die ons dagelijks leven overstijgt. Vanuit
daar valt licht op ons leven, waardoor
we het kunnen duiden, inhoud geven
en als zinvol ervaren. In ons samenleven, in de ontmoeting met de natuur,
in de kunst. In de gespreksgroep is
plaats voor enkele nieuwe deelnemers.
De leiding berust bij Harm Bosscher
(gespreksleider) en dr. Chris de Jonge
(theoloog).
Dorpscentrum
data | 27 sep, 18 okt, 15 nov,
10 jan, 7 feb, 14 mrt, 18 apr
aanmelden | Harm Bosscher
(071-5172568),
bosscher.h-t@telfort.nl
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Je geniet van een actief en vol leven
met werk, hobby’s, familie, dieren en
vrienden. Maar soms is het goed om
even stil te staan bij wat het leven mooi,
kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen
we op de drempel van werkweek naar
weekend in het café met een diverse
groep mensen tussen de 40-60 jaar.
We wisselen van gedachten over wat
ons ten diepste bezighoudt en waar
we naar verlangen. Hou jij ook van een
verdiepend gesprek op zijn tijd? Kom
dan eens proeven. We leren je graag
kennen.
Café Duinzigt
data | 30 sep, 28 okt, 25 nov, 27 jan,
24 feb, 31 mrt, 28 apr, 26 mei, 30 jun
aanmelden | Mireille Stuart,
mireillestuart@gmail.com

Actuele boeken en schrijvers

do 6 okt 14:00-16:00 uur

In samenwerking met de Rijnlandse
Boekwinkel en de Bibliotheek wordt
een lezing georganiseerd over recent
verschenen boeken over spiritualiteit en
levensbeschouwing. Boeken die ertoe
doen. De schrijvers van deze boeken
worden uitgenodigd in Oegstgeest hun
verhaal te vertellen en de aanwezigen
kunnen hen bevragen. De eerste lezing
vindt plaats in het najaar.

Hoe heet jij?			

info | ds. N.C. Smit 06-57229896

Je naam heeft veel kanten. Het kan een
familienaam zijn, een naam die je met
plezier draagt of een heel bijzondere
naam. Soms verander je van naam, van
voor- of achternaam en ook daar hoort
een verhaal bij. Je naam is uniek want
die hoort bij jou. In je naam zitten je
wortels. In je naam ben je gekend. We
ontmoeten elkaar rond onze namen.
Ds. Richtsje Abma begeleidt deze
middag die ook wordt aangeboden in
het kader van Oegstgeest Ontmoet.
Dorpscentrum
aanmelden | Ds. Richtsje Abma (0683116626), richtsjeabma@gmail.com
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start di 27 sep | 14:30-16:30 uur

SEPTEMBEROKTOBER
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OKTOBER

start do 6 okt | 20:00-22:00 uur

Met het evangelie op reis
Het bijbelboek Handelingen begint
met verhalen over Hemelvaart en
Pinksteren. Vervolgens reizen we van
Jeruzalem naar Rome. Wat betekent
die reis voor de inhoud van de blijde
boodschap? Wordt overal hetzelfde
gezegd en gedaan? En waarom zo veel
aandacht voor de schipbreuk van Paulus
in hoofdstuk 27? Iedereen is welkom
bij de vier avonden waarop we het met
elkaar zullen hebben over de bedoeling
van dit avontuurlijke bijbelboek.
Dorpscentrum
data | 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov
aanmelden | Ds. Barend Drewes
(071-5176692), bfdrewes@hotmail.com

ITALIË

ROME
Napels

GRIEKENLAND

start ma 10 okt | 20:00-22:00 uur
(avondgroep) of di 11 okt | 14:30-16:30
uur (middaggroep)

Literatuur & Religie
In de avondkring en middagkring
bespreken we o.l.v. ds. Marjan
Driessen boeken waarin religie en
levensbeschouwing een rol spelen.
Het eerste boek dat we in oktober
bespreken is: Fortuna's kinderen,
een trans-Atlantische familiekroniek,
door Annejet van der Zijl. De andere
boeken worden later bekend gemaakt.
Deelname bij voorkeur voor de hele
serie. Er is nog plaats!
Dorpscentrum
data avondgroep | 10 okt, 21 nov,
16 jan, 13 feb, 20 mrt
data middaggroep | 11 okt, 22 nov,
17 jan, 14 feb, 21 mrt
aanmelden | Marjan Driessen
(071-5131422),
marjandriessen1949@gmail.com

OKTOBER

start do 13 okt | 20:00-21:30 uur

start di 18 okt | 20:00 uur

Verlangend leven

Bibliodans:
Liedjes van verlangen

In deze werkgroep zoeken we met
behulp van verschillende werkvormen
de weg naar ons hart. Leef jij je
verlangens? Weet je waar je ten diepste
naar verlangt? Ken je de route naar je
hart en geef je daar ruimte aan? Hoe
kun je je verlangens plek geven in je
dagelijks leven? Samen gaan we met
deze vragen aan de slag. We delen
onze kwetsbaarheid en maken ruimte
om te leren van elkaar. Voor iedereen,
jong, oud, man, vrouw, gelovig of nietgelovig, die in een ontspannen setting
ruimte wil geven aan wat er van binnen
leeft.
Rehobothkerk
data | 13 okt, 1 dec, 12 jan, 2 mrt,
30 mrt, 20 apr, 25 mei
aanmelden | Maartje de Heij
(06-19266974),
maartjedeheij@hotmail.com

Ben je iemand die liever doet dan
praat? Wil je eerder iets met je hart
dan met je verstand begrijpen? Dan
geeft bibliodans je daarvoor alle ruimte.
Je bewegingen en je gevoel vertellen
je wat bijbelverhalen voor je kunnen
betekenen. We werken dit seizoen met
teksten over ons verlangen naar God,
over Gods verlangen naar ons, over wat
we verlangen voor het leven van onszelf
en anderen. Begeleid door Riëtte
Beurmanjer, theologe met specialisatie
dans, die zorgt voor een ontspannen
sfeer en duidelijke aanwijzingen.
Wereldmuziek zet de toon en geeft
plezier.
Regenboogkerk
data | 18 okt, 24 jan, 21 mrt, 16 mei
kosten | € 20 voor de reeks
aanmelden | Nelleke van der Oord
(06-29545022), chris.nelleke@ziggo.nl

TURKIJE

Regium
Syracusa
Myra

Malta

SYRIË
Kreta

LIBANON

MIDDELLANDS ZEE

12

Beiroet

JERUSALEM
JORDANIË
ISRAËL
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OKTOBER

NOVEMBER

vr 28 okt | 14:00 uur

za 29 oktober | 20:00 uur

vr 4 nov | 9:15-11:15 uur

ma 7-21 nov

Herfstwandeling

Allerzielenconcert
Cappella pro Cantibus

Verlangen naar dichterbij

Bijzondere ervaringen
aan tafel

Wandelen in het licht van de seizoenen.
Met een tekst of gedicht voor
onderweg. Wandelen brengt je ziel tot
rust. Na afloop is er, voor wie wil, een
kop thee.
aanmelden | Ds. Richtsje Abma (0683116626), richtsjeabma@gmail.com

vr 28 okt | 18:00 uur

Herfstmaaltijd

Vanuit eigen ervaring spreekt
Annemarie Rietkerk tijdens deze
jaarlijkse ontmoetingsochtend voor
vrouwen over hoe je dagelijks met
God kunt ‘wandelen’ en je relatie
met hem kunt verdiepen. Los van
omstandigheden je verbonden weten
en gaan verlangen naar innerlijke rust,
liefde en blijdschap. Zij illustreert haar
verhaal met persoonlijke voorbeelden
en praktische tips waar je thuis mee
aan de slag kunt. Annemarie Rietkerk is
spreker en trainer, zij heeft de boeken
van Beth Moore vertaald.

Traditiegetrouw zal op zaterdag 29
oktober het jaarlijkse Allerzielenconcert
plaatsvinden, uitgevoerd door het koor
Cappella pro Cantibus. Zij zingen o.a.
het Requiem van Herbert Howells en de
Funeral Sentences van Henry Purcell.
Groene Kerk
informatie | www.cappellaprocantibus.nl
kosten | gratis toegang, collecte bij de
uitgang

Gezamenlijke maaltijd in herfstsfeer
om elkaar te ontmoeten. Op tafel
staan heerlijke gerechten. U kunt zich
opgeven om aan te schuiven en/of om
zelf een lekker gerecht mee te nemen
(in dat geval zijn er geen kosten).
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aanmelden | Ds. Richtsje Abma
(06-83116626), richtsjeabma@gmail.
com

Groene Kerk

Rehobothkerk
kosten | € 5-10 p.p. (geld dat overblijft
gaat naar een nader te bepalen goed
doel)
aanmelden | Aly Boogaard (0617178307), aly.boogaard@gmail.com

Rehobothkerk
Er is een crèche aanwezig en
een tafel met boeken & gifts.
kosten | gratis, wel collecte
aanmelden | Bastie Peeman
(071-5173033), Bastie1951@gmail.com

Van 7 tot 21 november kun je meedoen
aan een huiskamergesprek, met
maximaal 10 mensen. We praten over
mooie en bijzondere ervaringen aan
tafel. Welke tafel roept bij jou een
herinnering op? De eettafel vroeger
thuis of de tafel die je deelde met
bijzondere gasten? Als je een keer aan
tafel zit, komen soms ook lastige dingen
op tafel. Zoals in de Deense film Festen.
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NOVEMBER

NOVEMBER

do 10 nov | 20:00-22:00 uur

do 17 nov | 20:00-21:45 uur

zo 27 nov | 15:00-17:00 uur

ma 28 nov | 20:00-22:00 uur

Wat leeft er onder jongeren?

Het ritme van
het liturgische jaar
verrijkt ons leven

Politiek en mystiek in de
theologie van Dorothee Sölle

Onrustig is ons hart:
Over (on)vervuld verlangen

Lezing door Dr. Andreas Wöhle,
predikant in Amsterdam en docent aan
de Theologische Universiteit,
over Dorothee Sölle (1929-2003). Zij
theologiseerde vanuit de gruwelijke
ervaring van de Shoah. Doorgaan
met de oude samenleving was even
ondenkbaar als doorgaan met eenzelfde
soort theologie. Sölle maakte duidelijk
hoe haar mystieke manier van geloven
en leven de kunstmatige scheiding van
geloof en politieke verantwoordelijkheid
overwint. Ook vandaag van
levensbelang voor de betrouwbaarheid
van geloof en kerk. Voor de zoektocht
naar nieuwe vormen van kerk-zijn
en geloven. Voor de uitdagingen
van klimaat, economie, migratie en
onrechtvaardige verdeling.

‘Doe Maar’ zong er al over: Is dit alles?
Er huizen in ons hart vele verlangens en
begeertes en ook iets als een verlangen
naar God. Dat godsverlangen willen we
op het spoor komen aan het begin van
de Adventstijd. Het heeft te maken met
‘een gat in onze ziel’. We leggen ons
oor te luisteren bij de Psalmen en bij de
spirituele autobiografie (de Belijdenissen)
van Augustinus. Daarin komen we de
ziel op het spoor die ver weg is van zijn
levensbron.

Gesprek en paneldiscussie met
onder andere Gerdien BertramTroost, hoogleraar Onderwijs in
levensbeschouwelijk en pedagogisch
perspectief aan de VU Amsterdam. Wat
leeft er onder jongeren en welke rol kan
levensbeschouwing en religie in hun
leefwereld spelen? Het is een actuele
en indringende vraag in het onderwijs,
maar diezelfde vraag speelt ook in de
kerken. Belangrijke vragen voor mensen
uit het onderwijs, uit kerk en gemeente
en voor ouders!
Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5 p.p.
aanmelden | ds. N.C. Smit
(06-57229896)

Dit is de eerste van drie
verdiepingsavonden over het kerkelijk
jaar. In ons hart leeft het verlangen
naar een leven dat wordt gekenmerkt
door innerlijke vrede, goede relaties
met dierbaren, je gedragen weten door
Hem die wij God mogen noemen,
de ervaring van rechtvaardigheid,
vertrouwen op een menswaardige
toekomst. Het liturgische jaar tilt het
alledaagse leven op en inspireert door
het menselijke leven te verbinden
met het leven en de zending van
Jezus Christus. Advent, Kerstmis,
veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren
houden verband met de persoon van
Jezus Christus en daarmee ook met
onze diepere menselijke verlangens.
Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
inleider | Pastoor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl
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Willibrordserf
aanmelden |
ds. Rian Veldman
(06-14273013),
ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5 p.p.
aanmelden | ds. N.C. Smit
(06-57229896) of dr. C. de Jonge
(071-3645507)
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DECEMBER

DECEMBER / JANUARI

wo 14 dec | 20:00-21:45 uur

za 17 dec | 20:00 uur

wo 21 dec | 14:30-17:30 uur

wo 18 jan | 20:00-21:45 uur

De advent:
een hele uitdaging om
tot verdieping te komen

Kerstconcert met samenzang

Senioren vieren samen kerst

Samen kerstliederen zingen en ernaar
luisteren, dat is wat we willen in de
advent- en kersttijd. U bent van harte
uitgenodigd om mee te doen met het
Gemengd Koor St. Willibrord.

Een bijzonder kerstprogramma bestemd
voor alle senioren uit Oegstgeest. We
verwelkomen u vanaf 14:15 uur met
koffie of thee. Daarna is er een korte
liturgie en een muzikale bijdrage van
o.a. een pianist. We besluiten met
een hapje en een drankje. Dus geef u
op, alleen of samen met uw partner,
vriend of buren. Mocht u niet op eigen
gelegenheid kunnen komen, dan kan er
voor vervoer gezorgd worden.

Spirituele meesters I:
Leer bidden zoals de heilige
Ignatius van Loyola

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
inleider | Pastoor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl
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H. Willibrordkerk
actuele info | www.
willibrordkooroegstgeest.nl
kosten | gratis toegang,
collecte bij de uitgang

We nemen samen deel aan de online
kerknet cursus die ingeleid wordt door
Nikolaas Sintobin sj. Daarna delen we
onze gedachten hierover. Zie ook:
www.kerknet.be
Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
aanmelden | erik@flikkenschild.nl

Dorpscentrum
actuele info | Oegstgeester Courant
kosten | vrijwillige bijdrage
aanmelden | Wil Kwestro
(06-30836509),
johanwil.kwestro@casema.nl
of Anna Louwerse (06-41802106),
amlouwerse@hotmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022/2023 | RAAD VAN KERKEN OEGSTGEEST
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Ignatius van Loyola

In onze samenleving staat de gelovige
beleving van de advent onder druk.
Door de hectiek van de maand
december komen weinigen toe aan
bezinning. Voor de kerk is de advent
een tijd van voorbereiding op de
komst van Christus, op de geboorte
van Gods Zoon. In de lezing wordt
op de advent ingegaan vanuit de
geschiedenis, de bijbel, de liturgie en
de theologie. In gezamenlijk gesprek
worden voorbeelden gegeven hoe
de advent juist in onze samenleving
een vruchtbare en verdiepende tijd
wordt. Dit is de tweede van drie
verdiepingsavonden over het kerkelijk
jaar.

JANUARI

JANUARI/FEBRUARI

do 26 januari | 20:00-22:00 uur

vr 27 jan | 18:00 uur

ma 30 jan | 20:00-22:00 uur

vr 10 feb | 14:00 uur

Nescio: verlangen zonder
te weten waarnaar

Wintermaaltijd

Verlangen en gemis in de
poëzie van Willem-Jan Otten

Winterwandeling

De verhalen De uitvreter, Titaantjes en
Dichtertje van Nescio, pseudoniem
van J.H.F. Grönloh (1882-1961),
worden na honderd jaar nog steeds
gelezen. Het zijn verhalen over
idealen en vriendschap. Ze staan dan
ook boordevol verlangen. Op deze
avond wordt u meegenomen naar de
wereld van 1900 toen grote en kleine
idealen mensen in beweging brachten.
Maurits Verhoeff is leraar wiskunde en
publiceerde diverse boeken over Nescio.

Rehobothkerk
kosten | € 5 - 10 p.p. (geld dat overblijft
gaat naar een nader te bepalen goed
doel)
aanmelden | Aly Boogaard (0617178307), aly.boogaard@gmail.com

In de week van de poëzie duiken we
in het werk van Willem-Jan Otten
(dichter, essayist, PC Hooftprijswinnaar
die zich op latere leeftijd heeft bekeerd
tot het Christendom). In zijn werk
speelt missen, “het geheimzinnigste
vermogen van de mens”, een centrale
rol. Over de dynamiek tussen aan- en
afwezigheid. Je kunt God missen, je
kunt je geliefde missen, je kunt zelfs
de saaiheid van de heilige Mis missen,
zo ontdekte hij in coronatijd.

Wandelen in het licht van de seizoenen.
Met een tekst of gedicht voor
onderweg. Wandelen brengt je ziel tot
rust. Na afloop is er, voor wie wil, een
kop thee.
aanmelden | Ds. Richtsje Abma (0683116626), richtsjeabma@gmail.com

Dorpscentrum
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013), ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl

Willem-Jan Otten

Dorpscentrum
aanmelden |
mauritsverhoeff66
@gmail.com

In de donkere maand januari een
ontmoeting voor een gezellige
maaltijd in wintersfeer. Geniet mee
van winterse gerechten. U kunt zich
opgeven om aan te schuiven en/of om
zelf een lekker gerecht mee te nemen
(in dat geval zijn er geen kosten).

Nescio ofwel J.H.F. Grönloh

20
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FEBRUARI /MAART

FEBRUARI

wo 15 feb | 20:00-21:45 uur

di 21 feb | 20:00-22:00 uur

start di 28 feb | 20:00-22:00 uur

do 9 mrt | 20:00-21:45 uur

Spirituele meesters II:
Hildegard van Bingen De menselijke ziel bestaat uit
muziek

Waar verlang jij naar
in je leven?

Met Paulus kijken naar
toekomst en heden

We nemen samen deel aan de online
kerknet cursus die ingeleid wordt
door prof. John Arbaster (universiteit
Antwerpen en KU Leuven). Daarna
delen we onze gedachten met elkaar.
Zie ook: www.kerknet.be

Hoe werken verlangens en wat kan
je verlangen blokkeren? Annemieke
de Mare werkt in haar praktijk als
psychosociaal therapeut en relatie-/
gezinstherapeut en neemt je mee in
de therapeutische wereld rondom het
thema ‘Verlangen’. Van harte welkom
op deze interactieve avond!

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
aanmelden | erik@flikkenschild.nl

Rehobothkerk
aanmelden | Reina Albracht (0621954551), reina.albracht@ziggo.nl

Het oudste christelijke geschrift is de
brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.
De gemeente in de verdrukking kijkt uit
naar de nabije, luisterrijke (weder)komst
van Jezus Christus. Of is die toch niet
zo nabij? Hoe kijken wij daar tegenaan?
En is de uitspraak “wie niet wil werken,
zal ook niet eten” tegen sociale
voorzieningen? Drie gespreksavonden
over de eerste en tweede brief aan de
Tessalonicenzen onder begeleiding van
Ds. Aart Verburg en Ds. Barend Drewes.

Veertigdagentijd: Een unieke
kans tot verstilling in onze
hectische samenleving

Portret van Hildegard van Bingen

Paulus schrijft de Tessalonicenzen.
Schilderij van Jan Lievens (1629)

Dorpscentrum, Lijtweg
data | 28 feb, 14 mrt, 28 mrt
aanmelden | Ds. Barend Drewes (0715176692), bfdrewes@hotmail.com

22

De laatste van drie verdiepingsavonden
over het kerkelijk jaar. Je kunt zeggen
dat de veertigdagentijd een bijzonder
geschikte periode is om als kerk en om
persoonlijk te werken aan je innerlijk
leven, aan je geestelijk leven, aan je
gebedsleven. In het Evangelie van
de eerste zondag van de vastentijd
lezen we dat Jezus zich veertig dagen
in de woestijn heeft voorbereid op
zijn levenstaak (Matteüs 4). Is het je
terugtrekken in een soort ‘woestijn’ ook
voor eenieder van ons in onze hectische
samenleving niet belangrijk om tot
jezelf te komen, om God meer op het
spoor te kunnen komen, om stil te staan
bij je relaties met dierbaren?
Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
inleider | Pastoor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl
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MAART

MAART

vr 10 en za 11 mrt

do 16 mrt | 20:00-22:00 uur

vr 31 mrt | 18:00 uur

Actuele boeken en schrijvers

Verlangen naar...
de handen uit de mouwen

Leven zonder oplossing:
De parabel van Job als levensles

Lentemaaltijd

Denk je ook wel eens: ik wil gewoon
iets doen? Voor andere mensen, de
samenleving, het dorp of voor de
natuur? Op 10 en 11 maart kun je
samen met andere vijftigminners
meedoen aan NLdoet. Neem een dag
vrij en verdien je credits op dit gebied.
Geef je op voor 1 februari. We schrijven
ons samen in zodat je ook nog eens
leuke nieuwe mensen ontmoet!

Lezing door dr. Ad van Nieuwpoort,
predikant van de Haagse Duinzichtkerk.
“Lees hoe een eeuwenoud verhaal nog
steeds vol betekenis kan zijn voor onze
tijd. Deze teksten vormen de basis
van onze cultuur. Laten we ze steeds
opnieuw ter hand nemen, niet om
achteruit te kijken, maar om geworteld
te zijn in ons immer struikelende
bestaan.”

In samenwerking met de Rijnlandse
Boekwinkel en de Bibliotheek wordt
een lezing georganiseerd over recent
verschenen boeken over spiritualiteit en
levensbeschouwing. Boeken die ertoe
doen. De schrijvers van deze boeken
worden uitgenodigd in Oegstgeest hun
verhaal te vertellen en de aanwezigen
kunnen hen bevragen. De tweede
lezing vindt plaats in april, de maand
van de filosofie.

Oegstgeest en omgeving
meer info | www.nldoet.nl of
www.pgoegstgeest.nl
aanmelden | Ds. Richtsje Abma (0683116626), richtsjeabma@gmail.com

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5 p.p.
aanmelden |
ds. N.C. Smit
(06-57229896)

Rehobothkerk
kosten | € 5-10 p.p. (geld dat
overblijft gaat naar een nader
te bepalen goed doel)
aanmelden | Aly Boogaard (0617178307), aly.boogaard@gmail.com

dr. Ad van Nieuwpoort
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We vieren samen het voorjaar met
een maaltijd in lentesfeer. We doen
weer ons best u smakelijke gerechten
voor te schotelen. U kunt zich opgeven
om aan te schuiven en/of om zelf een
lekker gerecht mee te nemen (in dat
geval zijn er geen kosten).

info | ds. N.C. Smit (06-57229896)
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APRIL

APRIL

wo 12 apr | 20:00-22:00 uur

zo 16 apr | 15:00-17:00 uur

wo 19 apr | 20:00-21:45 uur

za 22 apr | 20:00 uur

Verlangen naar…?

Boven is onder ons, een
theologie van God na God

Spirituele meesters III:
Johannes van het Kruis,
gids door de donkere nacht

Lustrumconcert
Cappella pro Cantibus

Een avond met Arie Jan van Winkelhoff,
voorganger in Houten: “Een man
die een vliegtuigongeluk overleefde,
vertelde dat hij nog maar één verlangen
had: zijn vrouw en dochter nog één
keer zien. Dat kan dus, dat je leven met
al zijn verlangens wordt teruggebracht
tot één ding. Wat staat er dan op jouw
verlanglijst? Wat zou voor jou dat ene
ding zijn waar je, als het eropaan komt,
als enige naar verlangt?” De bijbel gaat
over het leven van mensen. Dus ook
over menselijke verlangens en hoe dat
te maken heeft met een zinvol leven.
Goed om daar eens bij stil te staan.
Rehobothkerk
aanmelden | Eke de Gier-van der Jagt
(071-5171411), gierennest.eke@
kpnplanet.nl

Lezing door prof. dr. Rick Benjamins,
bijzonder hoogleraar vrijzinnige
theologie aan de Universiteit
Groningen, over zijn nog te verschijnen
boek met dezelfde titel. Benjamins
gaat in zijn boek en zijn lezing in op
de (post)moderne theologie. Over de
mogelijkheden van een theologie 'na
Kuitert'. Kuitert geldt als een theoloog
die afscheid nam van een God die als
zelfstandig wezen bestaat daarboven.
Daarmee heeft het woord God zijn
betekenis nog niet verloren. Er wordt
ook na God nog steeds over God
gedacht. Dat gebeurt evenwel op heel
verschillende manieren. In deze lezing
geeft Benjamins een overzicht over de
manieren waarop er na God over God
gedacht wordt.

We nemen samen deel aan de online
kerknet cursus die ingeleid wordt door
Dirk Boone. Daarna wisselen we onze
gedachten met elkaar uit. Zie ook:
www.kerknet.be
Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)
aanmelden | erik@flikkenschild.nl

50 jaar Cappella pro Cantibus, en dat
mag gevierd worden! Samen met
orkest en solisten brengt Cappella
een programma dat iedereen doet
glimlachen: Bachs triomfantelijke
Magnificat, Vivaldi's feestelijke Gloria,
werken uit het rijkgevulde Cappellaarchief en een wereldpremière, als
duizendste toevoeging aan onze
repertoirelijst.
Regenboogkerk
info | www.cappellaprocantibus.nl

Dorpscentrum
kosten | richtbedrag € 5,- p.p.
aanmelden | ds. N.C. Smit
(06-57229896) of dr. C. de Jonge
(071-3645507)
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APRIL

Al zodra een kind leert spreken,
begint het vragen te stellen en
menig nieuwsgierig mens zal dat
nooit afleren. Vragen over de wereld,
vragen over ons leven, vragen over
de aard van God. Wat is dit voor
eigenaardig verlangen naar weten,
dat zo eigen aan de mens lijkt te zijn?
En kunnen we zomaar alles weten
zoals wetenschappers suggereren?
Aan de hand van Nederlandse denkers
als Cornelis Verhoeven (Inleiding tot
de verwondering) en Otto Duintjer
(Onuitputtelijk is de waarheid) verkent
André van Delft op een toegankelijke
manier dit verlangen naar weten
en pleit hij voor het belang van het
durven openlaten van de dingen op het
grensvlak van wetenschap, wijsbegeerte
en geloof.

28

Rehobothkerk
aanmelden | Tjeerd Heslinga (0630277272), tjeerdheslinga@gmail.com

vr 19 mei | 14:00 uur

vr 2 jun - zo 4 jun

Voorjaarswandeling

Kloosterweekend

Wandelen in het licht van de seizoenen.
Met een tekst of gedicht voor
onderweg. Wandelen brengt je ziel tot
rust. Na afloop is er, voor wie wil, een
kop thee.

Leeft er in jou een verlangen naar
verdieping van je geloofsleven? Even
weg uit de hectiek of de tredmolen van
alle dag, tijd nemen voor zelfreflectie,
stil staan bij je zoektocht naar God?
Gun jezelf een kloosterweekend. Wij
zijn van harte welkom ons enkele
dagen te voegen in het ritme van de
gemeenschap van deze abdij om zo
ons eigen geloofsleven te voeden en op
adem te komen.

aanmelden | Ds. Richtsje Abma (0683116626), richtsjeabma@gmail.com

Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen
voorbereiding | ma 15 mei 20:00 uur
in Willibrords Erf
begeleiding | ds. Rian Veldman &
Mireille Stuart
aanmelden | Mireille Stuart
(er is plek voor 12 personen),
mireillestuart@gmail.com
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Sint-Adelbertabdij

Het verlangen naar weten en
het belang van het openlaten

André van Delft heeft filosofie en
natuurkunde gestudeerd en doet
momenteel filosofisch onderzoek als
buitenpromovendus.

André van Delft

ma 24 apr | 20:00-22:00 uur

MEI/JUNI

JUNI

JUNI

zo 11 jun | 10:00-17:00

do 29 juni | 20:00-22:00 uur

Muziekavond Arvo Pärt
met Cappella pro Cantibus

Pelgrimspad wandeling:
Jacobsweg die Haghe

Bevrijdingstheologie
voor witte mensen

Arvo Pärt is een hedendaagse
componist, geboren 1935 in
Estland. Hij wordt gerekend tot de
componisten van wat de minimale
muziek wordt genoemd. Heel bekend
is bijvoorbeeld zijn Spiegel im Spiegel.
In zijn composities is hij beïnvloed door
Gregoriaanse muziek en composities
uit de Renaissance. Van huis uit
Luthers ging hij over tot de Russische
Orthodoxie. De spiritualiteit van de
Orthodoxie heeft een grote invloed op
zijn werk. In voorbereiding is een avond
waarin we luisteren naar zijn muziek
en we geïnformeerd worden over de
spirituele achtergrond van zijn werk.

We zijn toe aan de 4de etappe waarbij
we de officiële pelgrimsroute volgen
op weg naar Santiago. We lopen van
Wassenaar (De Goede Herder kerk) via
het Haagse bos en paleis Noordeinde
naar de Grote of St Jacobskerk in Den
Haag (centrum). Een afstand van circa
10 km door een mooi bosrijk gebied.

We willen ruim zijn van opvattingen.
Niet kleingeestig of bekrompen, maar
ruim denken. Racisme ontneemt
die ruimte. Psychiater Glenn
Helberg: “Degene die ontmenselijkt,
ontmenselijkt zichzelf.” Niet alleen
zwarte mensen hebben bevrijding
van racisme nodig, witte mensen ook.
Bevrijding van racisme is bevrijding
van die dubbele ontmenselijking.
We worden er meer mens van. Witte
mensen leren over racisme door te
luisteren, te lezen, om te begrijpen
wat zwarte mensen aan den lijve
meemaken. Racisme is ook een
christelijk probleem. Kerk en theologie
– ze droegen eraan bij, ook hier in
Nederland.
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Arvo Pärt

info | ds. N.C. Smit (06-57229896)

aanmelden | erik@flikkenschild.nl

Bevrijdingstheologie voor witte mensen
is nodig om bewust te maken van de
blinde vlekken en koloniale resten in
onze theologie. In 2023 is het werkelijke
einde van het slavernijverleden 150 jaar
geleden. Spreker Janneke Stegeman was
Theoloog des Vaderlands. Zij schreef
Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie
voor Witte Nederlanders.
Dorpscentrum
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013), ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl
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Janneke Stegeman

zo 4 jun
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JUNI

vr 30 juni | 18:00 uur

Zomermaaltijd
Hopelijk is het weer zodanig dat we de
zomermaaltijd buiten kunnen genieten.
Natuurlijk gaat het om ontmoeting,
maar smullen van eten dat met zorg is
bereid is zeker niet te versmaden!
U kunt zich opgeven om aan te
schuiven en/of om zelf een lekker
gerecht mee te nemen (in dat geval
zijn er geen kosten).
Rehobothkerk
kosten | € 5 - 10 p.p. (geld dat
overblijft gaat naar een nader te
bepalen goed doel)
aanmelden | Aly Boogaard (0617178307), aly.boogaard@gmail.com
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Wat gezzellig
samen!
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