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Met plezier bieden wij u namens de commissie Ontmoeten & Verdiepen het pro-
gramma voor 2022/2023 aan. We kozen dit jaar het thema: 'Geloofwaardig'. 
Meestal zeggen we dat een verhaal geloofwaardig is, als het aannemelijk en 

betrouwbaar is, zo nodig onderbouwd met argumenten en bewijzen. Maar woorden 
van een persoon kunnen ook geloofwaardig overkomen vanwege de betrouwbaarheid, 
authenticiteit of eerlijkheid van die persoon. Je gaat er dan vanuit dat het 'waar' is. 
Geloofwaardige verhalen zijn dus in het algemeen niet los te zien van de mensen die 
het verhaal vertellen.
Toch zullen kritisch ingestelde mensen zich er eerst van willen overtuigen of het ge-
hoorde of gelezen verhaal wel geloofwaardig is. Zij plaatsen liever eerst een vraagte-
ken, omdat je immers liever niet gelooft 'tegen beter weten in’. 
Maar geloof-waardig kun je ook opvatten als 'het geloof waardig'. Is het verhaal of je 
doen en laten in de geest van je geloof of levensovertuiging? In dit licht is het spannend 
of onze geplande activiteiten geloofwaardig EN geloof-waardig zullen zijn. 
Zoals de theoloog Schillebeeckx ooit zei: "Gods verhaal in de geschiedenis met mensen 
wil ik inzichtelijk en geloofwaardig maken door mensen als verhaal van God te zien." 

In die zin doet de afbeelding op de voorkant van dit boekje denken aan het laatste vers 
van lied 321 (Liedboek), waar Huub Oosterhuis het als volgt onder woorden brengt:  

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Dat het zo mag zijn!

In dit nieuwe jaarprogramma, voor een deel gezamenlijk met de Maartenskerk- 
gemeente in Doorn en de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, hopen we elkaar 
weer te zien en ons geloof en leven te delen. Wees van harte welkom!

• Johanneskerkgemeente: ds. Evelyn Noltus, Hilje Logtenberg van der Grient, 
 Teun Monster, Epko Smit
• Geloofsgemeenschap St. Andries: Ans Middelplaats, Nelleke Spiljard
• Maartenskerkgemeente Doorn: ds. Sophie van den Berg-Hofstee en kerngroep O#V
• Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen: ds. Mariëlle Jochemsen 

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten 
of de activiteiten door kunnen gaan.
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1|  Inloopochtenden 

E lke eerste dinsdagmorgen van de maand is er inloopochtend in de ontmoe-
tingsruimte van de Johanneskerk, van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen die het 

gezellig vindt om een kopje koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar 
te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte 
welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of 
Joke Stahlie.

Datum  elke eerste dinsdag van de maand, 
 te beginnen met 6 september
Tijd 10.30–12.00 uur
Locatie  Johanneskerk
Contact  Corry Ruiten tel. 451 409
 Joke Stahlie tel. 410 631 

2| Christelijke meditatie
 
vanuit de Michaëlkerk/Johanneskerk

Christelijke meditatie betekent: stil worden voor God. Het is een goede moge-
lijkheid om innerlijk tot rust te komen. In deze kring maken we ruimte voor 

God in een 'vol' en vaak druk bestaan. Deze kring komt bij elkaar op woensdag-
ochtend, voorlopig in één van onze kerken. Graag nodigen we nieuwe deelnemers 
uit om mee te doen. Wees welkom, ook om een keer te 'proeven' hoe het is.

Deze kring gaat door onder voorbehoud. 
U krijgt daarover nader bericht via de nieuwsbrief.
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4| NederlandSchoon

Doe mee aan de landelijke Opschoondagen. Dit is het moment om in actie te 
komen voor een omgeving zonder zwerfafval. Een zwerfafvalvrij Nederland 

is belangrijk voor mens, dier en milieu. Op zaterdag 17 september en zaterdag 18 
maart worden we opgeroepen naar buiten te gaan en gezamenlijk zwerfafval op 
te ruimen. Doe mee aan deze opschoondagen en kom samen met dorpsgenoten in 
actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. 

Datum zaterdag 17 september 2022 en 18 maart 2023 
Verzamelplaats     Kerkplein Leersum
Aanmelden Epko Smit, esmitgjkramer@ziggo.nl

3| Christelijke meditatie
 
vanuit de St. Andrieskerk

W ie wil mediteren vanuit de R.K. St. Andrieskerk is iedere maandagavond 
welkom. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmu-

ziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in 
stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden terwijl uiterlijk een kort 
muziekfragment voor afsluiting zorgt. Daarna staande in een kring bidden we het 
Onze Vader en zingen Dona nobis pacem. We drinken thee in de kleine koffie- 
kamer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen en daarna bespreken.  
Om circa 21.30 uur is het afgelopen.

Datum wekelijks maandagavond
Tijd 20.00 uur; kerk open vanaf 19.45 uur
Locatie ‘s zomers in de kerk en ‘s winters in de koffiekamer 
 van de Sint Andrieskerk, Engelberg 15 (achteringang)
Begeleiding Marijke van Soest, tel. 452 841
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5| Lopend wordt het stil van binnen

Om bij ons stille zelf te komen, is het fijn om een plek te kennen waar het 
goed is om je even terug te trekken. Weer voeling te krijgen met de wer-

kelijkheid die er echt toe doet en je te verbinden met de bron van waaruit je 
leeft of wilt leven. Voor de een is dat een zolderkamertje, een boek, een kapel, 
of een samenzijn met een zielsverwant misschien. Ook veel mensen  vinden die 
weldoende stilte in de natuur.
Lopend door de mooie bosrijke omgeving waar wij wonen, ervaar ik het effect van 
eenheid en nabijheid. Het is soms moeilijk er de juiste woorden voor te vinden, 
als ik langzaam langs de paden loop, omgeven door bomen, die er altijd weer 
trouw staan, het concert van vogelgezang dat me altijd begeleidt, de lucht die 
aldoor verandert en ja misschien in de verte ook het geluid van mens en verkeer. 
Er ontstaat dan vanzelf stilte in me die me verbindt met alles om me heen en 
een gevoel van eenheid en vrede geeft. Door de seizoenen heen ben ik hiermee 
vertrouwd geraakt en steeds weer raakt me de schoonheid en de verbondenheid 
met die schepping.
Graag nodig ik belangstellenden uit om eens mee te lopen op die Stille tochten. 
Samen met Nelleke Spiljard hebben we dit project bedacht dat aansluit bij het 
jaarthema: 'Geloofwaardig'.

Data  28 september, 8 maart en 10 mei
Verzamelen Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn
Tijd  13.30 uur–15.30 uur, de wandeling duurt ca 1,5 uur
Begeleiding Jeanette van Osselen
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6| Lezen op maandag 

We verheugen ons erop om ook in het nieuwe seizoen weer met een aantal 
mensen hetzelfde boek te lezen en er dan later met elkaar over van ge-

dachten te wisselen. Dit seizoen willen we vier boeken lezen. Via de bibliotheek 
is er van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt 
maken kunt u dat van tevoren aangeven. We beginnen met Aleksandra van Lisa 
Weeda. 
Een hartverscheurende familiegeschiedenis in Oekraïne. Lisa Weeda reist in op-
dracht van haar vierennegentigjarige grootmoeder Aleksandra naar Loegansk in 
de Donbas, op zoek naar het graf van haar oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. 
In dit boek wekt Lisa de geschiedenis van haar Don Kozakken-familie tot leven. 
Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West die maar niet los-
komt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden (dat blijkt nu wel weer!). Lisa 
Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende verhaal op een grandioze 
manier te vertellen.

Data 3 oktober Lisa Weeda, Aleksandra
 7 november Manon Uphoff, Vallen is als vliegen
 16 januari Pieter Waterdrinker, Tsjaikovskistraat 40
 13 maart Joseph Roth, Job
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk 
Begeleiding Teun Monster
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7| Hoe houden we ons staande 
in de stormen op de Heuvelrug?

De Utrechtse Heuvelrug werd met de valwind in 
2021 en de stormen in 2022 heftig getroffen. 

Vooral in Leersum natuurlijk, maar in alle omliggende 
dorpen en bossen merkten we dat ook. Het is klip en 
klaar dat we te maken hebben met de gevolgen van 
klimaatverandering. Maar hoe zit dat nu precies en 
hoe kunnen we ons ertegen teweerstellen?
Peter Siegmund, meteoroloog van het KNMI, gaat 
in op klimaatverandering en de gevolgen voor onze 
streek.
Marjolein Tiemens uit Driebergen, gaat in op de 
handreikingen die ons geloof en de Bijbel kunnen 
geven om ons staande te houden in deze tijd van  
klimaatverandering en ontbossing. 
Ook gaan we met elkaar in gesprek over persoonlijke en gezamenlijke stappen.

Gezamenlijk met de Maartenskerk Doorn en de Ontmoetingskerk Maarn.

Datum  donderdag 29 september
Tijd  20.00 uur
Locatie  Johanneskerk 
Entree  € 5,-
Begeleiding  Hilje Logtenberg van der Grient, Gonda Laporte, Goof Lindijer

8| Gespreksgroep voor ouderen

In 2019 zijn we gestart met een dorps-brede gespreksgroep voor ouderen in De 
Binder. Dit jaar hopen we de draad weer op te pakken en met elkaar op adem 

te komen. Heeft de coronacrisis ons dingen geleerd, en werkt dit nog door in ons 
leven? Hoe kijken we op deze periode terug, wat laten we los en wat nemen we 
mee? Wat kunnen wij als ouderen bijdragen aan de samenleving? Deze groep is 
bedoeld voor alle ouderen die met elkaar willen praten over zinvol ouder wor-
den. Ook als je niet meer zo vitaal bent, heb je betekenis. Iedereen is welkom, 
kerkelijk betrokken of niet.
Deze kring gaat door onder voorbehoud. U krijgt daarover nader bericht via de 
nieuwsbrief.



 | 9  

9| Pleidooi voor een economie 
met een menselijk gezicht 
  

Theo Salemink bespreekt op deze avond zijn boek 'Op de 
rug van de tijger'. Het boek heeft als ondertitel 'Pleidooi 

voor een economie met een menselijk gezicht'. Het kapitalis-
me en de vrije markt worden vergeleken met een rit op de rug 
van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar 
een bestemming brengen die noodlottig is. Toch vervolgen wij 
onze stuurloze rit, verbonden aan wat onze ondergang kan 
betekenen. Hooguit kunnen we hier en daar wat bijsturen. 
Dat levert felle debatten  op onder economen en politici over 
bijv. markt en staat, over groei en duurzaamheid. Vaak gaat 
het dan over duivelse dilemma’s waarin ook kerken en chris-
tenen, als medeverantwoordelijken voor de schepping, hun 
opvattingen moeten hebben.      

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn. 

Datum  25 oktober
Tijd   20.00 uur
Locatie  Sint Andrieskerk Leersum
Entree  € 5,-
Begeleiding  Theo Wagenaar en Nelleke Spiljard
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10| Het veranderende Godsbeeld 
van Martien Brinkman   

In het boek ‘Hoe mijn God veranderde’ vertelt Martien Brinkman, emeritus hoog-
leraar aan de Vrije Universiteit, hoe zijn Godsbeeld in vijftig jaar veranderde. 

De auteur stelt daarbij intrigerende vragen: Waarop is godsgeloof gebaseerd? 
Welk mensbeeld is daarvoor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar een mens of 
een op aarde rondwandelende God? En hoe kleurt onze cultuur (film, literatuur, 
beeldende kunst) ons verstaan van de Bijbel en andersom? 
Een cruciale zin, die meteen laat zien hoe zorgvuldig en voorzichtig Brinkman 
formuleert, geeft aan waar hij is uitgekomen: "Daarom ben ik de laatste jaren 
geneigd mijn geloof in God te omschrijven als geloof in een existentieel beleefde 
aangewezenheid op een vaak als persoon ervaren krachtenveld dat het zichtbare 
overstijgt, het denken en handelen beïnvloedt en waarvan de nabijheid gedeeld 
wordt in gemeenschappelijke symbolen, riten en mythen."
Het boek wordt besproken door Jan Offringa, predikant te Wijk bij Duurstede en 
medeauteur van ‘Liberaal  Christendom’ (2016).

Gezamenlijk met de 
Maartenskerkgemeente Doorn  

Datum dinsdag 1 november
Tijd  20.00 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage 
 (richtbedrag € 6,-)
Begeleiding Johan Beuckens



 | 11  

11| Muzikale lezing 
over de zin van het leven

Een muzikale lezing om ons op weg te zetten aan het begin van de Advent. "Als 
het kind niet in jou geboren wordt, heus, je was verloren" aldus Valentinus. 

Maar hoe ga je die weg? Hoe kun je dit ervaren? Blijf je ronddraaien in oude be-
kende patronen of zet je stappen om iets wakkerder ('waakzaam') door het leven 
te gaan?  Vincent Duindam, psycholoog en auteur voor o.a. Volzin en de Bezieling,  
neemt ons mee. Zanger-gitarist en dirigent Jan Duindam gaat met ons zingen uit 
zijn 'Singing for Inner Peace', negentig prachtige teksten uit verschillende geloofs- 
tradities, door hem op muziek gezet. 

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn 

Datum  dinsdag 22 november 
Tijd  20.00 uur  
Locatie  Johanneskerk Leersum
Entree  € 5,- 
Begeleiding Hilje Logtenberg van der Grient 
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12| Vespers in de adventstijd

In de periode van Advent houden we wekelijks samen met de geloofsgemeen-
schap St. Andries een kort avondgebed/vesper. Een half uur zingen, bijbelwoor-

den, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.  

Data dinsdag 29 november, 6, 
 13 en 20 december
Tijd 19.30-20.00 uur
Locatie Sint Andrieskerk Leersum

13| Lopen over water 

De bijbel is een boek vol wonderlijke verhalen. Wie kan dat nog geloven: dat 
Jezus over water liep? Of dat een zieke op wonderbaarlijke wijze genezen 

wordt? Hoe kan het, dat Jezus sterft aan een kruis en vervolgens toch nog ver-
schijnt aan zijn leerlingen? In drie bijeenkomsten zullen we drie verhalen onder 
de loep nemen. We durven de stelling aan, dat elk van deze verhalen raakt aan 
onze eigen levensgeschiedenis. Dat het niet gaat over een min of meer bizar 
wonderverhaal over Jezus, toen, daar, lang geleden, maar over ons, in ons con-
crete leven met alles wat daarin gebeurt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
iedereen die zich vragen stelt over de zin of onzin van bijbelverhalen, en die 
de uitdaging aandurft om met nieuwe ogen te lezen. Ook als u niet bij een kerk 
aangesloten bent, maar wel nieuwsgierig, bent u uitdrukkelijk van harte welkom!

1. Lopen over water Mattheus 14: 22-35 
2. Genezen, maar wie, waarvan, hoe? Marcus 5: 21-43
3. Hoezo: opstanding?  Johannes 21: 1-14  
 
Deze bijeenkomsten 
gaan door onder voorbehoud. 
U krijgt daarover nader bericht 
via de nieuwsbrief.
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14| Christenen en de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949)

In maart 2022 verscheen een verslag van het onderzoeksproject in opdracht van 
de Nederlandse regering naar het gebruik van geweld in de Indonesische onaf-

hankelijkheids-oorlog in de periode 1945-1949. In deze lezing wordt niet zozeer 
stil gestaan bij het door het Nederlandse leger gebruikte geweld, maar bij de 
houding van christenen (protestanten en rooms-katholieken) tegenover het be-
leid dat de Nederlandse regering voerde in deze periode van de Indonesische on-
afhankelijkheidsoorlog. Welke rol speelden de christelijke partijen en christelijke 
pers daarbij? En hoe is die houding te verklaren? Waarom kostte het Nederland 
zoveel moeite om 'Ons Indië' los te laten? En waarom zijn deze vragen voor veel 
mensen ook nu nog van belang? De historicus Teun Monster is de spreker.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Datum donderdag 19 januari 2023
Tijd  20.00 uur
Locatie Johanneskerk 
Entree € 5,-
Begeleiding Teun Monster en Hilje Logtenberg van der Grient

15| Geld en Go€d

Alain Verheij, theoloog en schrijver, beschrijft in zijn 
boek Geld en Go€d hoe mensen met hun geld om-

gaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier 
kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theo-
loog zoekt hij in eeuwenoude bijbelverhalen. Die blijken 
talloze goede inzichten over geld te bevatten. Daarbij 
duiken Mozes en Jezus steeds weer op, twee visionairs die 
hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van 
(samen)leven. Alain Verheij geeft deze avond een inlei-
ding op zijn boek en gaat met de aanwezigen daarover in 
gesprek. 

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Datum  maandag 30 januari Tijd 20.00 uur
Locatie  Johanneskerk Entree € 5,-
Begeleiding  Epko Smit en Hilje Logtenberg van der Grient
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16| Na dit leven

In deze cyclus willen we tijdens de eerste bijeenkomst kijken naar de speelfilm 
The Shack (2017). Tijdens de tweede bijeenkomst willen we meer specifiek over 

de eigen ervaringen spreken.
In de film The Shack, die een onconventioneel beeld van God schetst, worden 
diepe (existentiële/religieuze) waarheden verbeeld. Daardoor kunnen mensen 
(diep) geraakt worden waardoor ook gemakkelijker een gesprek op gang kan ko-
men. Dr. Amber de Rooij (psycholoog) die een doctoraalscriptie geschreven heeft 
over bewustzijnsverandering na een bijna-doodervaring zal de film inleiden en 
na de film het gesprek daarover leiden. Op deze manier willen we graag samen 
spreken over het hiernamaals. 
Het verhaal van de film The Shack: Mack Philips raakt na een familietragedie 
in een stevige depressie, waardoor zijn diepste overtuigingen aan het wanke-
len worden gebracht. Tijdens zijn geloofscrisis ontvangt hij een geheimzinnige 
brief waarin hem gevraagd wordt naar een verlaten hut in Oregon te gaan. Mack 
twijfelt maar reist toch naar de hut. Daar ontmoet hij een raadselachtig trio dat 
wordt geleid door een vrouw die 'Papa' heet. Max ontdekt belangrijke waarheden 
waardoor hij uiteindelijk anders tegen zijn tragedie aankijkt, hetgeen zijn leven 
voorgoed zal veranderen. 
De 2 bijeenkomsten sluiten op elkaar aan maar kunnen ook los van elkaar bezocht 
worden.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn 

Datum  maandag 6 februari en 13 februari
Tijd  14.00 – 16.00 uur
Locatie  Koningshof Doorn
Entree  € 6,-
Begeleiding  Amber de Rooij, 
  Johan Beuckens, 
  Friedhild den Toom
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17| Liedmiddag      

T ijdens deze liedmiddag willen we – samen 
met de cantorij van de Johanneskerk en le-

den van het koor van de geloofsgemeenschap St. 
Andries – al zingend het thema 'Geloofwaardig' 
klank en kleur geven. Onder de enthousiaste lei-
ding van cantor Jandirk Pronk oefenen en zingen 
we bekende en nieuwe liederen; uit het Lied-
boek en uit andere bundels. De middag wordt 
afgesloten met een korte vesper waarin de in-
gestudeerde liederen met teksten en gebeden 
bij elkaar komen. Zingt u graag – zing dan mee! 
Alleen de vesper bijwonen kan natuurlijk ook. 

De indeling van de middag is als volgt: van 14.00–16.00 uur worden de liederen 
samen met de aanwezigen geoefend en 'ingezongen', halverwege is er een thee/
koffie -pauze. Daarna is de vesper van 16.15 tot 16.45 uur.

Datum zaterdag 18 februari
Tijd 14.00 – 16.00 u (oefenen, inclusief een thee/koffie pauze)
 16.15 – 16.45 u (Vesper)
Locatie Johanneskerk Leersum
Begeleiding  Cantorij Johanneskerk en leden 
 van het St. Andrieskoor o.l.v. Jandirk Pronk

18| Workshop zijden sjaals schilderen
  Sabine Beekelaar      

In deze workshop gebruiken we zijdeverf, die zeer vloeibaar is en mooi glanst 
op de zijde. We kunnen met de druppeltechniek prachtige kleuren creëren en/

of de kwast gebruiken voor abstracte effecten. Er ontstaan op die manier unieke 
sjaals. Er kunnen maximaal vier personen deelnemen. Graag een schort meene-
men. Uiterlijk 1 februari aanmelden via hiljelogtenberg@hotmail.com. U krijgt 
bericht als u op de reservelijst komt te staan.

Datum vrijdag 3 maart
Tijd 10 tot 12 uur
Locatie M.C. Verloopweg 65
Entree € 15,-
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19| Dromen

N iet altijd krijgen dromen in ons leven de 
aandacht die ze verdienen. Waar in de Bij-

bel dromen en visoenen volop betekenis hebben, 
geven wij deze activiteit in ons leven vaak weinig 
aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of ver-
bergen ze, ook voor ons, diepere betekenissen?
 
Op deze avond zien we iets van de betekenis van 
Bijbelse dromen, maar ook hoe we met onze ei-
gen dromen mogen omgaan. Want dromen onder-
kennen is ook een stap om onszelf beter te leren 
kennen. Deze avond wordt verzorgd door Annie 
en Nico van Tellingen.
 
Nico van Tellingen, emeritus predikant uit Rhe-
nen, zal een inleiding houden over Bijbelse dro-
men. Annie van Tellingen-de Vos is psychosociaal 
therapeut in o.a. verlies- en rouwverwerking en 
droomwerk. Zij laat ons zien hoe we onze dromen 
kunnen leren duiden.

Gezamenlijk met de 
Maartenskerkgemeente Doorn 

Datum dinsdag 14 maart
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk Leersum
Entree  € 5,-
Begeleiding Teun Monster en 
 Hilje Logtenberg 
 van der Grient
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21| Heilige Stilte – Koos-Jan de Jager

De herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland vanaf hun 
begin doortrokken geweest van christelijke elementen. Nog steeds ademen 

die door in de ceremonies. Niet meer expliciet, maar overduidelijk aanwezig.

Koos-Jan de Jager houdt naar aanleiding van het boek ‘Heilige Stilte’ een lezing 
over de rol van publieke religie bij dodenherdenking. Religie speelt vanaf de 
eerste begrafenissen in 1940 een belangrijke rol in de nationale en lokale her-
denkingen van slachtoffers van de lange Tweede Wereldoorlog (1940-1949). Tot 
op de dag van vandaag dragen geestelijken, religieuze taal en symboliek bij aan 
de vormgeving van de herdenkingsrituelen.

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn 

Datum 25 april
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Locatie Koningshof Doorn 
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)
Begeleiding Christa Deekman-Moraal

20| NederlandSchoon
Landelijke Opschoondag 18 maart. 
Ga voor informatie naar activiteit nr. 4, pag. 5
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22| 'Ghebruyck en Onghebruyck' 
  van het Wilhelmus

Ons volkslied neemt een bijzondere plaats in tussen de andere nationale lie-
deren, zowel wat betreft melodie als tekst. Sinds haar ontstaan eind 16e 

eeuw zijn talloze melodie varianten bekend. Een van de gevolgen daarvan is dat 
de laatste regel van bijvoorbeeld het 1ste couplet ('heb ik altijd geëerd') nog 
steeds ongemakkelijk zingt en allesbehalve fraai klinkt. We zullen zien dat het 
anders kan. En wie is toch de onbekende dichter van het fraai geconstrueerde 
geheel en wanneer komt welk couplet tot zijn recht?
Gaat u met Jan Spoel mee op zoektocht naar WILLEM VAN NASSOV?

Datum woensdag 26 april
Tijd 15.00 tot 16.00 uur
Locatie Johanneskerk Leersum
Begeleiding Hilje Logtenberg van der Grient
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23| Moderne profeten

In het boek 'Moderne Profeten' van Kees van  
Ekris wijzen acht moderne profeten uit de 

recent christelijke traditie ons de weg: wat is 
wijsheid in deze gistende tijd, waarin zoveel 
in beweging is? Hoe komen we waarheid op het 
spoor en welke stemmen vertrouwen we? Deze 
acht moderne profeten leefden allemaal in maat-
schappelijke crises. Hun leven had een geheim, 
een profetische kracht. Kunnen we daar de vinger 
op leggen: waar haalden ze het lef vandaan om 
te zeggen wat ze zeiden en te doen wat ze de-
den? Het boek gaat in op de levens en inspiratie-
bronnen van Martin Luther King, Frère Christian 
de Chergé, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich 
Bonhoeffer, Bisschop Muskens, Jacques Ellul en 
Angela Merkel. Je zult zien… waar zij voor stre-
den is hier en nu nog nét zo relevant. Op deze 
avond houdt Kees van Ekris een lezing over de thematiek van zijn boek en gaan 
we in gesprek aan de hand van vragen die ons tot denken uitnodigen. Kees van 
Ekris is als predikant werkzaam bij IZB Areopagus (een missionaire organisatie 
binnen de PKN). 

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Datum 15 mei
Tijd 20.00 – 22:00 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-)
Begeleiding ds. Sophie van den Berg-Hofstee
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24| Dubbel-interview

Wat is nog geloofwaardig? Deze vraag raakt de samenleving meer dan ooit 
tevoren. Het wordt steeds lastiger te achterhalen of we kunnen vertrou-

wen op de informatie die we ontvangen Een uitdaging waarmee ook media, poli-
tiek en de kerk te maken hebben. Gaat de huidige snelheid van informatiedeling 
ten koste van geloofwaardigheid? Kun je geloofwaardig zijn in een tijd waarin we 
streven naar maximale transparantie? Hoe geloofwaardig is de boodschap die je 
wilt overbrengen? 

Op deze avond interviewen Arend Jan Boekestijn en 
Pieter Hoekstra elkaar over het thema 'Geloofwaar-
dig' in relatie tot media, politiek en kerk. Welke be-
tekenis heeft de term voor hen in hun vakgebied? 
Hoe heeft die betekenis zich ontwikkeld over de af-
gelopen jaren en welke invloeden werken erop in? 
Het dubbelinterview wordt begeleid door Teun Mon-
ster. Na afloop is er de mogelijkheid voor de aanwe-
zigen om te reageren en verder in gesprek te gaan.

Arend Jan Boekestijn is Assistent Professor bij de vakgroep geschiedenis van de 
Universiteit Utrecht, voormalig lid van de Tweede Kamer, radio- en podcastmaker 
en spreker/ dagvoorzitter.

Pieter Hoekstra is theoloog en psycholoog, ambulant predikant en directeur/be-
stuurder van het Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse 
(NILEA)

Datum  24 Mei
Tijd 20.00-22.00 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree € 6,--
Begeleiding Teun Monster
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25| Zin in Film
Filmprogramma Koningshof, Kerkplein 1, Doorn
19.15 uur inloop, 19.30 uur aanvang film, entree: € 6,-

7 oktober Silence of the tides
18 november Along the way
17 februari Skies above Hebron
14 april Belfast
  
Filmprogramma Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
19.30 uur inloop, 20 uur aanvang film, entree: € 5,-

5 oktober The father
9 november Still walking       
4 januari The weeping camel
1 februari The diving bell and the butterfly
12 april Nomadland

26| Lezingen
Maartenskerk en Koningshof
Bekijk het volledige programma 
van lezingen op 
www.protestantsegemeentedoorn.nl 

Contactpersoon Ontmoeten#Verdiepen: 
Marjoke Limpens-Timmer
ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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ContactContact

Johanneskerk
Lomboklaan 9, 3956 DE Leersum
 0343 - 452 529  johanneskerkleersum.nl

St. Andrieskerk
Engelberg 15, 3956 VL Leersum
 0343 - 451 331  parochie-sintmaarten.nl

Maartenskerk/ Koningshof
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn
 0343 - 414 270  protestantsegemeentedoorn.nl

Prot. Gemeente Maarn-Maarsbergen

Ontmoetingskapel Maarn
Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
 pknmm.nl

Dorpskerk Maarsbergen
Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen
  pknmm.nl

Ideeën voor activiteiten buiten dit programma om 
zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen 
van de activiteiten de betreffende websites.

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen 
en websites in de gaten of de activiteiten door
kunnen gaan. 

 Johanneskerk Leersum


