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Breking van het licht op het voorblad
Het komt wel eens voor dat je door de breking van het licht de mooiste patronen kan
waarnemen. Het patroon dat voor ons tevoorschijn kwam, had iets van een vis of een vogel.
Het werd veroorzaakt door een lichtstraal die gebroken werd in de kleuren van het spectrum.
Even zie je het, dan is het weer verdwenen. Op het moment dat het te zien was, is het
vastgelegd. Een geschenkje uit de hemel. We kunnen er nu een heel jaar van genieten.
Marijke van Proosdij
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VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

JAARPROGRAMMA 2016 - 2017
VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarprogramma 2016-2017 van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
aan.
Naast de kerkdiensten, waaraan het Hoeksteenkoor op regelmatige basis medewerking verleent, zijn er
in ons gebouw in Voorburg op zeven zondagochtenden Hoeksteenlezingen, aanvang 10.30 uur. De on
derwerpen van deze lezingen zijn heel divers en liggen op religieus terrein of op het raakvlak van religie
en cultuur.
Soms zijn er op de tweede zondag van de maand alternatieve bijeenkomsten, van 10.30 uur tot ca. 12.00 uur.
Er is steeds gelegenheid om na afloop bij een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen.
Daarnaast vinden diverse muzikale bijeenkomsten plaats, o.a. een zondagmiddagconcert. In januari 2017
is er weer een nieuwjaarsbijeenkomst en er zijn enkele filmmiddagen.
Door de week worden er een verscheidene gespreks- en leeskringen gehouden o.l.v. ds. Bezemer; ook
worden de Griekse en Latijnse leeskringen voortgezet.
OntMoeting geeft op de eerste donderdag van de maand gelegenheid tot gesprek en gezelligheid.
Actuele informatie over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen vindt u in ons
maandblad Stemmen uit het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen - kortweg Stemmen - of op onze website
www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl en voor wat de Hoeksteenlezingen betreft ook op de website www.
cultuurpuntleidschendam-voorburg.nl.
Verder verwijzen we u naar publicaties in de plaatselijke pers. Wij zien weer uit naar een inspirerend
seizoen.
Met vriendelijke groet,
het bestuur en de programmacommissie: Katrijne Bezemer, Gerty Hornman, Marijke van Proosdij en
Wim Toes.
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ACHTERGROND EN INFORMATIE
Geschiedenis
De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen, in de wandeling Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen ge
noemd, is opgericht in 1906 en kwam voort uit de wens om op meer vrijzinnige wijze om te gaan met
geloofsvraagstukken en religie dan in de kerken toentertijd gebruikelijk was. In 1944 heeft de vereniging
zich als ‘afdeling Voorburg’ aangesloten bij de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond, nu Vrijzin
nigen Nederland genaamd. Dit is een landelijke overkoepelende vereniging bestaande uit ruim vijftig
merendeels kleine zelfstandige afdelingen die in verenigingsvorm georganiseerd zijn; info Vrijzinnigen
Nederland: www.vrijzinnigen.nl.
In september 2008 is het werkgebied van de in 1920 opgerichte afdeling Sassenheim/Lisse e.o. van Vrij
zinnigen Nederland organisatorisch onder De Hoeksteen komen te vallen, waarmee deze een meer regi
onale functie gekregen heeft.
Open en ondogmatisch
In de loop der jaren hebben mensen van verschillende religieuze achtergrond de weg naar De Hoeksteen
gevonden. Ook is de laatste jaren de belangstelling van mensen zonder kerkelijke achtergrond toegeno
men.
Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wil op een open wijze omgaan met religie en levensvragen. Het
vindt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid ook op religieus gebied voor een ieder van grote
betekenis.
Het wil aan elk mens ruimte bieden om tot een eigen levensvisie/Godsbeeld te komen en kent dan ook
geen geloofsbelijdenis.
Vrijzinnig Christendom en meer
Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt veel aandacht gegeven aan het christendom – het Centrum stamt
uit een vrijzinnig christelijke traditie – en aan het leven en de leer van Jezus van Nazareth.
Maar er is tevens ruimte voor het religieus-humanisme en andere denkwijzen.
Veel leden vinden hun inspiratie ook in de natuur en/of kunst- en cultuuruitingen zoals poëzie, schilder
kunst en muziek.
In gesprek
Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wil een plaats bieden waar gemeenschappelijk tijd en aandacht
aan het Hogere, God of de Bron van ons bestaan wordt gegeven. Tevens is het een plaats waar mensen
op respectvolle wijze met elkaar omgaan en met elkaar zowel vreugdevolle als droevige tijden kunnen
delen.
Daarnaast kunnen mensen met elkaar in gesprek komen over levensvragen en religie, opdat een ieder
zijn mening kan vormen en deze, als men dat wil, kan delen met anderen. Daarbij hoort ook het kennis
nemen van andere visies dan de eigen.
Naast kerkdiensten, lezingen, zondagmiddagconcerten, kringen en koffieochtenden biedt het:
- pastorale zorg en aandacht aan zijn leden via de voorganger van het Centrum en
- contactgroep
- begeleiding van rouw-, trouw- en doopdiensten
Lid of vriend
Om van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen lid of vriend te worden, kunt u zich wenden tot de secre
taris, mw. G. Vallenduuk-Visser, tel. 0252 213 998, of secretarishoeksteen@gmail.com, ook als u ons
blad Stemmen gratis wilt ontvangen. De benodigde informatie kunt u vinden op de website www.vrijzin
nigcentrumdehoeksteen.nl.
Kerkgebouw
Het is mogelijk het kerkgebouw of delen daarvan per dagdeel te huren voor passende activiteiten.
Voor informatie verwijzen we u naar dhr. J. Jager, tel. 06 206 175 39, of jagerjjan@gmail.com.
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SAMENWERKING
Bibliotheek aan de Vliet
Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen werkt samen met de Bibliotheek aan de Vliet, met de locaties
Leidschendam, Rijswijk, Stompwijk en Voorburg. Deze samenwerking houdt in dat over en weer aan
dacht wordt geschonken aan elkaars activiteiten op het gebied van cultuur, religie en muziek.
Een aantal lezingen organiseren wij samen met de Bibliotheek aan de Vliet, locatie Voorburg, Koningin
Julianalaan 257. Vertegenwoordigster is Juanita Diemel - Consulent Cultuur.
Voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl.

Bibliotheek aan de Vliet
Voorburg
foto Stonepark Interiorbuilders

Bibliotheek
aan de Vliet
Leidschendam
foto Stonepark
Interiorbuilders

Bibliotheek
aan de Vliet
Stompwijk
foto Dick Jansen

Bibliotheek
aan de Vliet
Rijswijk

Regio Rijnmond
De Hoeksteen is onderdeel van de Regio Rijnmond van Vrijzinnigen Nederland, bestaande uit de afde
lingen Brielle, Hardinxveld/Giessendam, Maassluis, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Tholen,
Voorburg/Sassenheim, Wassenaar en Woubrugge.
Elk voorjaar organiseert een van de aangesloten afdelingen een Regiodag met een gevarieerd programma.
In 2017 is de Regiodag gepland op zaterdag 20 mei 2015, bij de afdeling in Oud-Beijerland.
De Vrijplaats
Sinds 2012 wisselen het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen en De Vrijplaats, voorheen Modern Beraad,
te Den Haag programmagegevens uit.
Zie voor meer informatie de link in onze website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl.
Vocale en instrumentale muziek
Op het muzikale vlak genieten wij de ondersteuning van mw. Julia Bronkhorst en dhr. Frits
Muusse.
Zij ondersteunen het bestuur en de muziekcommissie bij de organisatie van concerten.
Vrijzinnige kerken
Het Vrijzinnig Beraad bestaat uit afgevaardigden van VVP Den Haag, Doopsgezinden Den Haag,
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Remonstranten Den Haag, Remonstranten Delft, NPB Wassenaar
en het Apostolisch Genootschap Den Haag.
Zij komen tweemaal per jaar bijeen voor overleg over gemeenschappelijke activiteiten.
In de zomermaanden worden verscheidene ontmoetingen, de vrijzinnige zomerontmoetingen, georgani
seerd door de vrijzinnige kerken in de regio Den Haag.
De data en het programma worden aangekondigd in Stemmen en via onze website.
Er zijn plannen om eens per twee jaar mee te doen met de kerkennacht die wordt georganiseerd in Den
Haag en omgeving. U wordt in Stemmen hierover op de hoogte gehouden.
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AGENDA

Alle activiteiten vinden plaats in ons gebouw, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, tenzij
anders vermeld. De bijeenkomsten en lezingen zijn toegankelijk voor iedereen. Voor de
lezingen en concerten wordt entree geheven zoals in de toelichtingen vermeld. Deze vindt
u na de Agenda.
Voor sommige kringen wordt aan deelnemers die geen lid of vriend van het Vrijzinnig
Centrum zijn een bijdrage gevraagd.

SEPTEMBER 2016
Do 1
Zo 11
Di 13
Zo 25

10.30 u
10.00 u
14.00 u
10.30 u

OntMoeting
Oecumenische Parkdienst in park Rusthoff, Sassenheim
Griekse leeskring
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor,
opening van het nieuwe seizoen

OKTOBER 2016
Zo 2
Di 4
Do 6
Di 11
Zo 23
Di 25
Di 25

10.30 u
20.00 u
10.30 u
15.00 u
10.30 u
14.00 u
20.00 u

Hoeksteenlezing Rechterlijke dwalingen, spreker Leendert Verheij
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer, Sassenheim
OntMoeting
Kring Spiritualiteit van de ouderdom, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor
Latijnse leeskring
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer, Sassenheim

NOVEMBER 2016
Do 3
Zo 6
Di 8
Di 8
Wo 9
Di 15
Zo 20

10.30 u
10.30 u
14.00 u
15.00 u
19.30 u
20.00 u
10.30 u

Do 24
Di 29

15.00 u

OntMoeting
Hoeksteenlezing Moet kunnen, spreker Herman Pleij
Griekse leeskring
Kring Spiritualiteit van de ouderdom, o.l.v. ds. K. Bezemer
Algemene ledenvergadering
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer, Sassenheim
Kerkdienst, herdenking van de overledenen,
ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor
Filmmiddag, nadere informatie t.z.t. in Stemmen
Kring Spiritualiteit van de ouderdom, o.l.v. ds. K. Bezemer
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DECEMBER 2016
Do 1
Zo 4
Di 6
Zo 11

10.30 u

Zo 18

10.30 u

Zo 25

10.30 u

14.00 u
14.30 u

OntMoeting
Geen lezing, i.v.m. Sinterklaas, de lezing is verzet naar 18 december
Latijnse leeskring
Gezamenlijke Adventviering VVG/RE wijkcommissie; Henriek Dijkstra,
orgel en Annemarie van Duijvendijk, dwarsfluit; met aansluitend maaltijd
Hoeksteenlezing Kerstmuziek door de eeuwen heen,
spreker Aukelien van Hoytema
Kerstdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor

JANUARI 2017
Di 3
Do 5
Zo 8
Zo 15
Di 17
Zo 22
Do 26

14.00 u
10.30 u
10.30 u
10.30 u
15.00 u
10.30 u
20.00 u

Griekse leeskring
OntMoeting
Nieuwjaarsbijeenkomst; Henriek Dijkstra, piano
Julia Bronkhorst met kinderen van de Prof. Casimirschool
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K.Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor
Kring Spinoza’s intuïtie, o.l.v. ds. K. Bezemer

FEBRUARI 2017
Do 2
Zo 5
Di 7
Di 14
Do 23
Zo 26

10.30 u
10.30 u
14.00 u
15.00 u
20.00 u
10.30 u

OntMoeting
Hoeksteenlezing Kon ik de stilte maar harder zetten, spreker Leo Fijen
Latijnse leeskring
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kring Spinoza’s intuïtie, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor

MAART 2017
Do 2
Zo 5
Di 7
Za 11
Zo 12
Di 14
Do 23
Zo 26

10.30 u
10.30 u
14.00 u
10.30 u
15.00 u
20.00 u
10.30 u

OntMoeting
Hoeksteenlezing Boeddhisme is een levensfilosofie, spreker Dorien Quik
Griekse leeskring
Naar de film Storm i.v.m. het Lutherjaar
Julia Bronkhorst met kinderen van de Prof. Casimirschool
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kring Spinoza’s intuïtie, o.l.v. ds. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor
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APRIL 2017
Zo 2

10.30 u

Di 4
Do 6
Di 11
Do 13
Vr 14
Zo 16
Wo 19
Do 20

14.00 u
10.30 u
15.00 u
10.30 u
19.30 u
10.30 u
19.30 u
20.00 u

Hoeksteenlezing De Divina Commedia van Dante Alighieri,
spreker Aviva Boissevain
Latijnse leeskring
OntMoeting
Cursus Mindfulness, o.l.v. ds. K. Bezemer
Avondmaalviering Sassenheim
Avondmaalviering Voorburg; Henriek Dijkstra, orgel
Kerkdienst Pasen, dhr. Menno Hofman, m.m.v. het Hoeksteenkoor
Algemene ledenververgadering
Kring Spinoza’s intuïtie, o.l.v. ds. K. Bezemer

MEI 2017
Di 2
Do 4
Vr 5
Zo 7

14.00 u
10.30 u
10.30 u
14.30 u

Zo 14
Za 20
Zo 21
Zo 21

10.30 u

14.30 u

Griekse leeskring
OntMoeting
Viering bevrijdingsdag
Hoeksteenlezing Sweelinck en Amsterdam, spreker Wim Toes,
organist Warner Fokkens
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor
Regiodag in Oud-Beijerland
Geen kerkdienst
Zondagmiddagconcert I won’t grow up, door Hjalmar Rosing

JUNI 2017
Do 1
Zo 4

10.30 u
10.30 u

Di 6
Zo 18
Zo 25

14.00 u
14.30 u
10.30 u

OntMoeting
Kerkdienst Pinksteren, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor,
aansluitend lunch
Latijnse leeskring
Zondagmiddagconcert 16e en 17e eeuwse muziek door het Delta Consort
Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor

JULI 2017
Di 4
Do 6

14.00 u
10.30 u

Griekse leeskring
OntMoeting

AUGUSTUS 2016
Di 1
Vr 11

14.00 u Latijnse leeskring
14.30 u Theemiddag
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TOELICHTING BIJ DE ACTIVITEITEN
PROGRAMMA IN VOORBURG
HOEKSTEENLEZINGEN
RECHTERLIJKE DWALINGEN
Spreker Leendert Verheij
Zondag 2 oktober 2016, 10.30 u
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/thee
Van alle tijden
Niet alleen rechtspraak is van alle tijden, dat geldt ook voor rechter
lijke dwalingen. Waarheidsvinding (wat is er precies gebeurd?) is een
heel belangrijk, maar ook moeilijk onderdeel van rechtspraak. Hoe
doen rechters dat? Welke valkuilen zijn er? Wat is eigenlijk een
rechterlijke dwaling?
Fouten?
Vaak wordt gedacht dat bij een verkeerde uitkomst grote fouten zijn
gemaakt. “Er is iets fout gegaan, dus moet er ook iets fout gedaan
zijn”, zo luidt dan de redenering. Maar is dat wel altijd zo? En hoe
vaak komt het eigenlijk voor dat gesproken moet worden van een
rechterlijke dwaling? Wat doen rechters om dwalingen te voorkomen
en van wie zijn ze daarbij afhankelijk? En hebben die inspanningen
resultaat?
Over deze en andere vragen gaat het in de lezing van Leendert Verheij.
Gerechtshof Den Haag
Leendert Verheij studeerde rechten in Leiden en begon zijn loopbaan
in 1976 als advocaat in Rijswijk/Voorburg. Sinds 1987 is hij lid van
de rechterlijke macht. Hij was rector van SSR (het opleidingsinstituut
voor rechters en officieren van justitie) en president van het gerechts
hof in Amsterdam. Sinds 1 januari 2013 is hij president van het ge
rechtshof te Den Haag. Verder is hij voorzitter van de Landelijke
Selectiecommissie Rechters (LSR). Eerder hield hij een lezing in De
Hoeksteen onder de titel Wat rechters uit oude verhalen kunnen leren.
MOET KUNNEN
Over onze nationale identiteit
Spreker Herman Pleij
Zondag 6 november 2016, 10.30 u
Entree: € 7,00. Voor leden van de bibliotheek online via Ideal € 5,50.
Aan de zaal voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/thee
Jarenlang waren vier Amsterdamse wereldmusea wegens verbouwing
gesloten. Dat vond iedereen stom. Maar niemand kon er iets aan doen
- ‘daar ga ik niet over’ is al eeuwenlang het motto van BV Nederland.
En ze zijn toch weer open? Nou dan. Toch is Nederland juist door
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Leendert Verheij

gebrek aan leiderschap en zwak centraal bestuur al meer dan vijf
eeuwen ongekend welvarend. De horizontale samenleving nodigt
ieder uit het zijne van alles te zeggen, wat resulteert in een enorme
ideeënrijkdom. We zijn ook uitermate bedreven geraakt in het berei
ken van compromissen en draagvlakken. Maar spruiten zulke ge
dragsvormen vanzelf voort uit de nederzettingsgeschiedenis of zijn ze
door ons gecreëerd? Het poldermodel komt toch niet uit de lucht
vallen? En gaat het eigenlijk wel goed? Traag bestuur, veel regels,
ontduiken van verantwoordelijkheid, managementcultuur, gebrek
aan coördinatie en controle op de uitvoering van beleid dreigen ons
welvaartsmodel te smoren. Een verkenning van de cultuurhistorische
achtergronden kan meer inzicht geven. Of maakt iedereen dat zelf wel
uit?
Herman Pleij is hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Univer
siteit van Amsterdam. Hij publiceerde in 2013 Meer zuurs dan zoets:
Refreinen & rondelen van Anna Bijns, en in 2011 Anna Bijns, van
Antwerpen. Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming.
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen,
Rozenboomlaan 119, Voorburg.

Herman Pleij

KERSTMUZIEK DOOR DE EEUWEN HEEN
Spreker Aukelien van Hoytema
Zondag 18 december 2016, 10.30 u
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/thee
Het Kerstfeest heeft altijd uitgenodigd tot muzikale uitingen, net zoals
het de schilderkunst en de literatuur heeft geïnspireerd.
De vroegste uitingen in de westerse wereld komen uit het Gregoriaans,
maar ook de hedendaagse “klassieke” muziek laat zich erdoor inspi
reren.
Aukelien van Hoytema maakt met u een reis langs al die verschillen
de stijlen in de muziekgeschiedenis, waarvan componisten zich hebben
bediend door de eeuwen heen. Zij illustreert dat met muziekfragmen
ten, maar ook met beeld. Voorbeelden uit Europese landen zullen
worden gebruikt en daarbij reist zij ook langs de vroegchristelijke
kerken in het Midden-Oosten en Noord-en Zuid-Amerika.
Kerstmuziek van alle tijden en richtingen!
Aukelien van Hoytema is musicoloog, programmamaker, presenta
trice, zangeres en publicist.

Aukelien van Hoytema
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KON IK DE STILTE MAAR WAT HARDER ZETTEN
Spreker Leo Fijen
Zondag 5 februari 2017, 10.30 u
Entree € 7,00. Voor leden van de bibliotheek online via Ideal € 5,50.
Aan de zaal voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; incl. koffie/thee
In deze lezing spreekt Leo Fijen over zijn boek Kon ik de stilte maar
wat harder zetten. Hoe houden we het vakantiegevoel vast? Waar
vinden we nog de stilte zoals die bestaat in abdijen? Wat kunnen we
doen om los te komen van mails, mobiele telefoon en andere digitale
impulsen?
In zijn boek gaat Leo Fijen op zoek naar de heilige ruimte in ons hart
en neemt de lezer mee aan de hand van zijn kloosterervaringen. Hij
bouwt een denkbeeldig huisje en wijst zo de weg naar de monnik in
onszelf. En die weg begint in de stilte. Leo Fijen is vooral bekend door
de kloosterseries op televisie. Daarover schreef hij een aantal succes
volle boeken waarin monniken en vrouwelijke religieuzen aan het
woord komen. In dit boek komt hij vooral zelf aan het woord en
beschrijft hij zijn zoektocht naar de heilige ruimte in zijn hart. Het is
zijn vijftiende publicatie.

Leo Fijen

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119, Voorburg.
BOEDDHISME IS EEN LEVENSFILOSOFIE
Spreker Dorien Quik
Zondag 5 maart 2017, 10.30 u
Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
thee
Binnen de boeddhistische filosofie wordt niet naar onze omstandig
heden gekeken maar staat onze innerlijke spirituele wereld centraal.
Het gaat in deze filosofie om de werking van de geest te doorschouwen,
zijn wetmatigheid te bestuderen, en vervolgens de opgedane kennis
in meditatie en contemplatie te toetsen en te realiseren.
Boeddha Shakyamoeni, de grondlegger van het boeddhisme die
vijfentwintighonderd jaar geleden leefde, ontdekte deze universele
wetmatigheid van de werking van de geest. Bovendien nam hij een
geweldig geneesmiddel waar: het mededogen, dat alle gehechtheid en
verwarring, die in ons dagelijks leven kunnen optreden, verdrijft.
Mededogen is een geestestoestand. Het is een ervaring van ons inner
lijke, spirituele hart van openheid en zachtheid, waardoor we ons
altijd in onszelf thuis en veilig voelen.
De Boeddha ontdekte dat dit mededogen een natuurlijke kwaliteit
van de zuivere geest is en dat deze in ieder levend wezen aanwezig is.
We zijn deze ervaring meestal wat kwijtgeraakt door gebeurtenissen
in ons dagelijks leven heel persoonlijk op te vatten. Hierdoor voelen
we ons vaak echt geraakt en aangeraakt, hetgeen zich uit in vreugde
of verdriet. Instinctief verlangen we naar een terugkerend vreugdege
voel en verwijderen we ons van verdriet. Dit heeft tot gevolg dat er
een intrinsieke onrust in onze geest aanwezig is.
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Boedda Shakyamoeni

In deze lezing zullen we na een korte introductie over het ontstaan
van het boeddhisme de kracht van mededogen onderzoeken en inzicht
krijgen hoe we deze inspirerende kracht, onder alle omstandigheden
kunnen inzetten.
Drs. Dorien Quik studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht. Na
haar doctoraalexamen bestudeerde zij christelijke esoterische stro
mingen totdat ze tweeëntwintig jaar geleden in aanraking kwam met
het boeddhisme. Na het volgen van vele boeddhistische studies
waaronder de vijfjarige boeddhistische filosofie en haar scholen,
richtte ze samen met Peter Schuh in 2004 de Stichting Bodhisattva
op. Ook schreef zij enkele boeken over het boeddhisme. www.stich
tingbodhisattva.eu.

Dorien Quik

DE DIVINA COMMEDIA VAN DANTE ALIGHIERI
Spreker Aviva Boissevain
Zondag 2 april 2017, 10.30 u
Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
thee
De ‘goddelijke komedie’ van de Italiaanse schrijver en dichter Dante
Alighieri (1265-1321) is het belangrijkste werk uit de Italiaanse letter
kunde en een van de hoogtepunten uit de West-Europese literatuur.
Van dit gedicht is Dante zowel de verteller als de hoofdpersoon. Hij
beschrijft hierin de denkbeeldige reis die hij maakt door achtereen
volgens de hel, het vagevuur en het paradijs; in de Middeleeuwen de
drie rijken van het hiernamaals.
Met dit werk geeft Dante niet alleen uiting aan de religie van de late
Middeleeuwen, maar ook van de politieke en intellectuele invloeden
op zijn tijdsgewricht.
Hoe gaf Dante zijn ‘Komedie’ vorm? Hoe schildert hij de voorstellin
gen van de drie rijken af? Welke personen komt hij op zijn reis tegen
en in welke hoedanigheid?
Aviva Boissevain studeerde Theologie en Klassieke Talen aan de
Universiteit van Amsterdam en Italiaanse taal en cultuur te Siena
(Italië). Zij is werkzaam als oprichter van een Latijnse School voor
de Gemeente Amsterdam (www.scholalatina.nl).
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Dante Alighieri

Aviva Boissevain

SWEELINCK EN AMSTERDAM
Spreker Wim Toes, organist Warner Fokkens
Zondag 7 mei 2017, 14.30 u
Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
thee
De lezing van vandaag verloopt langs twee lijnen, die elkaar steeds
overlapppen.
De eerste gaat over de beroemde Nederlandse componist Jan Pieters
zoon Sweelinck, die als organist werkzaam was in de Oude Kerk te
Amsterdam.

J.P. Sweelinck

De tweede gaat over de enorme uitbreiding van de stad Amsterdam
door o.a. de aanleg van de drie hoofdgrachten (Herengracht, Keizers
gracht en Prinsengracht) ten tijde van het leven van de componist.
De bekende organist Warner Fokkens zal de lezing opluisteren met
enkele werken van Sweelinck.
Warner Fokkens

ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

16E EN 17E EEUWSE MUZIEK door het Delta Consort
Zondag 18 juni 2017, 14.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/thee
Het jaar 1616 was een belangrijk jaar voor Galilei, de wetenschap en
maatschappij. Wetenschap en kerk stonden op ramkoers en de coper
nicaanse leer werd verboden. Toch zou het hier niet bij blijven, maar
de gevolgen van de wetenschappelijke inzichten zouden, ook voor de
muzikale wereld waarin Galilei leefde, groot zijn. Met het oog op dit
proces, dat in 2016, 400 jaar geleden plaatsvond, heeft het Delta
Consort een programma samengesteld dat de muzikale wereld van
Galileo Galilei belicht en een beeld geeft van de veranderingen die in
maatschappij, kunsten en muziek plaatsvonden.

Galileo Galilei

Het Delta Consort bestaat uit Elisabeth Opsahl, cornetto en blokfluit,
David Alonso-Molina, viool en altviool, Victor Belmonte, trombone,
Sanne Vos, dulciaan en blokfluit, Hugo Bakker, orgel en clavecimbel
en Jan van de Berge, toneel.
Het zijn zelfstandige musici die een passie voor de 16de en 17de
Eeuwse muziek delen. Zij kennen elkaar al lang en hebben meerdere
malen in verschillende constellaties samen opgetreden, maar nu
hebben zij eindelijk een vast ensemble met elkaar opgericht!
Delta consort
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I WON'T GROW UP
Een programma met Hjalmar Rosing
Zondag 21 mei 2017, 14.30 u
Entree: € 7,00; voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
thee
Een liedjesprogramma over lente en zomer, jeugd en volwassenheid.
Over vaderschap en verbazing. Want gisteren begon alles toch nog
maar net?
Op de drempel van de zomer gaat de frisse jonge nieuwheid over in
een gezapiger, bestendige manier van zijn. Maar moet dat echt? En
hoe doe je dat dan? En ben ik de enige die het niet helemaal vat of
slaat iedereen er maar een slag naar?

Hjalmar Rosing

Met Nederlandse – en Engelstalige liedjes, van Annie en Harry tot
Boudewijn en Bastiaan, van Broadway via Swing naar Jazz en Sting
en weer terug.
Hjalmar Rosing maakt muziek op allerlei manieren. Spelen, zingen,
dirigeren, arrangeren, componeren, improviseren, in kerk, theater en
kroeg. Als er toetsen op zitten bespeelt hij het, wat dat betreft heeft
hij alleen met de accordeon een moeizame relatie. Hij werkt als cantororganist voor de Schiedamse Vrijzinnigen, freelancet als pianist in
diverse zorgcentra, en heeft voor verschillende theaterproducties van
o.a. Stichting Noah de muziek verzorgd. Luisterliedjes heeft hij altijd
al graag gezongen, en hij heeft een selectie van zijn favorieten voor
deze middag tot een volledig programma uitgewerkt.

ONTMOETING
Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om beken
den en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten.
In plaats van ‘alleen te zijn tussen vele mensen’ geeft OntMoeting
gelegenheid voor aanspraak, voor wie een luisterend oor zoekt of
alleen maar even rust en stilte in de kerkzaal nodig heeft.
U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.
De eerste datum is donderdag 1 september 2016, van 10.30-12.00 uur.
Voor informatie: Marianne Geervliet, tel. 070 383 15 15 of mar.
geervliet@ziggo.nl

OntMoeting
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Marianne Geervliet

LEES- EN GESPREKSKRINGEN
Gesprekskring: De spiritualiteit van de ouderdom
Mensen worden in onze tijd ouder dan vroeger. Vaak wordt gezegd
dat iedereen oud wil worden maar niemand het wil zijn. Er zijn vier
bekende problemen bij het ouder worden. Vraagstukken rond licha
melijke – en geestelijke achteruitgang, rond afhankelijkheid en vrij
heid, rond eenzaamheid, en vraagstukken over de betekenis van je
leven.
We bekijken deze vraagstukken vanuit de gnostiek, een vroeg chris
telijke stromingen die een alternatieve christelijke visie hierop geeft.
De gnostiek plaatst de wereld van de Geest nadrukkelijk tegenover
die van de materie en benadrukt de individuele geest of lichtvonk van
God in ieder mens. Deze gnostieke denkbeelden kunnen specifiek
voor oudere mensen en hun vraagstukken van vandaag de dag van
betekenis zijn.
Op de eerste bijeenkomst wordt een reader uitgereikt.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Drie bijeenkomsten op dinsdagen: 11 oktober, 8 november, 29 no
vember 2016
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Kosten: voor leden en vrienden van De Hoeksteen: geen; voor ande
ren € 15,--voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee.
Opgave: op de lijst in de kerk of via Katrijne Bezemer 071-5320438/
kbezemer@cistron.nl
Cursus: Mindfulness in christelijk perspectief
Mindfulness staat erg in de belangstelling. Het heeft te maken met 'in
het NU zijn' waarmee je stress en zorgen kunt verminderen en in al
gemene zin je welbevinden kunt vergroten. Mindfulness is gebaseerd
op denkbeelden uit het boeddhisme. Maar heeft het christendom op
dit gebied niets te bieden? Op basis van leringen van Jezus is inderdaad
vanuit het christelijke denken tot een zeer praktische mindfulness te
komen.
Er wordt een reader uitgereikt op de eerste bijeenkomst.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Vier bijeenkomsten op dinsdagen: 17 januari, 14 februari, 14 maart,
11 april 2017
Tijd: 15.00-16.30 uur
Kosten: voor leden en vrienden van De Hoeksteen: geen; voor ande
ren € 15,-- voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee
Opgave: op de lijst in de kerk of via Katrijne Bezemer 071-5320438/
kbezemer@cistron.nl
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Katrijne Bezemer

Avondkring: Spinoza's intuïtie
We gaan in gesprek over het boek van Jan Knol, Spinoza’s intuïtie.
De filosofische inzichten van Spinoza maken voor iedereen het
hoogste geluk bereikbaar. Via de weg van de verbeelding en de rede
komt men tot de intuïtie, de hoogste vorm van kennis. Maar deze
kennis is niet ‘droge informatie’; juist deze kennis leidt naar rust en
geluk. Is dit tevens een soort mystiek zonder God? Dit en andere
vraagstukken zullen opkomen waarbij het boek met moderne en
praktische voorbeelden komt. Spinoza’ visies sluiten goed aan op het
moderne levensgevoel waarbij eigen ervaring een centrale rol speelt.
Ook voor niet-filosofen is dit boek zeer toegankelijk.
De bedoeling is dat deelnemers zelf het boek van Jan Knol, Spinoza’s
intuïtie, Wereldbibliotheek 2009 , isbn 9789028422698 aanschaffen.
Te verkrijgen via de boekhandel en internet voor € 14,50.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Donderdagen: 26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april 2017
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: Voor leden en vrienden van De Hoeksteen: geen; voor ande
ren € 10 ,--voor vier bijeenkomsten, incl. koffie en thee
Opgave: via de lijst in de kerk of via Katrijne Bezemer 071-5320438 /
kbezemer@cistron.nl

Leeskringen Grieks en Latijn
In dit seizoen zetten we in de Griekse kring de lectuur voort van het
apocriefe Oudtestamentische boek Tobit, een boeiend verhaal dat een
goed beeld geeft van de maatschappij in de voorchristelijke tijd. Di
verse passages uit dit verhaal hebben in de loop der jaren kunstenaars
geïnspireerd. Onder hen ook Rembrandt, aan wie uit de hele Bijbel
dit verhaal het meest aan het hart lag vanwege de goede invloed die
uitging van de engel Gabriël als Gods afgezant tijdens de reis die
Tobits zoon Tobias maakt. Hij illustreerde dit verhaal met een
schilderij en een serie van ca 20 etsen en tekeningen. .
De Latijnse kring gaat verder met het Marcusevangelie (Vulgaat,
Nestle).
Na beëindiging van de lectuur van deze teksten worden vervolgteksten
in onderling overleg gekozen. Veel aandacht wordt besteed aan as
pecten van taalgebruik en theologie, waarbij we de Bijbel en andere
teksten voornamelijk beschouwen als waardevol cultuurgoed.
Als regel wordt aan het begin van de bijeenkomsten kort een Griekse
resp. Latijnse zegswijze of inscriptie besproken waarvan de betekenis
vaak lastig te doorgronden is, met de meestal interessante historische
of literaire achtergrond daarvan.
Naar aanleiding van het 500-jarige jubileum in 2017 van Maarten
Luthers publicatie van zijn 95 stellingen in 1517, hetgeen geldt als het
begin van de Reformatie, zal de slotbijeenkomst van de Latijnse kring
gewijd zijn aan de lectuur van een selectie daaruit in de oorspronke
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Ton Spruijt

lijke Latijnse versie.
Nieuwe deelnemers van binnen of buiten de vereniging zijn welkom;
van niet-leden of -vrienden wordt een vrije algemene bijdrage ge
vraagd (voor bankrekening zie colofon). Kosten van tekstcopieën e.
d. worden per bijeenkomst verrekend.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag, aanvang 14.00
uur, roulerend bij een der leden in Voorburg of omliggende gemeen
ten.
Grieks: 13 september, 8 november, 3 januari 2017, 7 maart, 2 mei, 4 juli
Latijn: 25 oktober, 6 december, 7 februari 2017, 4 april, 6 juni, 1
augustus
inl.: Ton Spruijt, tel. 070 347 28 07, e-mail: agspruijt@gmail.com

EN VERDER...
FILMMIDDAGEN
Op donderdag 24 november bekijken we een film in ons kerkgebouw.
Titel en definitieve tijd worden nog bekend gemaakt.
In het kader van het Lutherjaar willen we op zaterdag 11 maart 2017
de Nederlandse speelfilm Storm in de bioscoop bezoeken.
Deze film komt uit in februari 2017. Het plot is spannend, het thema
actueel: de extreme godsdienstige intolerantie die er toen bij ons was
(de film speelt in 1521), zien we nu ook elders in de wereld. Het verhaal
is fictief, maar veel scènes gaan terug op historische situaties.
Het is in feite een jeugdfilm, maar door onze jeugdige instelling zullen
wij deze film zeker weten te waarderen.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Zondag 8 januari 2017, 10.30 u
Een nieuw jaar wacht ons! We willen dit nieuwe jaar feestelijk inluiden.
Iedereen is van harte welkom. Henriek Dijkstra piano/orgel.
VIERING BEVRIJDINGSDAG
Op vrijdag 5 mei 2017 vanaf 10.30 u is er een feestelijke bijeenkomst
in De Hoeksteen om bevrijdingsdag gezamenlijk te gedenken met
koffie + toebehoren en een kort programma van muziek en poëzie.
Leiding: drs. K. Bezemer, opgave is niet nodig, iedereen is welkom.
THEEMIDDAG
Eens per jaar wordt in de zomer een theemiddag georganiseerd,
waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen genieten
van meegebrachte lekkernijen. Aanvang 14.30uur. Nadere informatie
volgt t.z.t. in Stemmen.
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Griekse leeskring

DE CONTACTGROEP
Het pastoraat binnen De Hoeksteen wordt verzorgd door ds. Katrij
ne Bezemer. Zij wordt daarin bijgestaan door een aantal vrijwilligers
die de taak op zich genomen hebben om contact met de leden van
onze vereniging te onderhouden.
Het werk van de contactgroep wordt gecoördineerd door mw. Corrie
Schippers.
Wanneer u een bezoekje van een lid van deze contactgroep op prijs
stelt, i.v.m. ziekte of gewoon voor de gezelligheid, kunt u haar bellen,
tel. 079 321 21 95.
boven: Corrie, Katrijne, Willemien
De andere leden van de contactgroep zijn mw. Gerty Hornman, mw.
onder: Gerty, Henny, Geerke
Willemien de Kiefte, mw. Geerke Spruijt en mw. Henny van Winger
den.
Het is overigens niet de bedoeling dat deze bezoeken in de plaats
komen van de meer pastoraal gerichte contacten die ds. Bezemer met
onze leden pleegt te hebben.

HET HOEKSTEENKOOR
Het Hoeksteenkoor bestaat al sinds 1934. Het koor verleent regelma
tig medewerking aan de kerkdiensten en treedt ook op bij bijzondere
gelegenheden. Sinds 2012 is Frits Muusse de dirigent. De repetities
zijn elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Vrijzinnig
Centrum De Hoeksteen. Rozenboomlaan 119, Voorburg.
Frits Muusse is naast dirigent van het Hoeksteenkoor ook violist in
het Huygenskwartet en hij zingt in het Homus kwartet. Hij heeft al
op jonge leeftijd gekozen voor de viool. Heel veel later, in de GGZ
instelling waar hij op dat moment werkzaam was, richtte hij een
personeelskoor op waarvan hij tot aan zijn pensioen dirigent was. Om
zangers beter te kunnen coachen nam hij zangles bij Julia Bronkhorst.
Tijdens de repetities in De Hoeksteen wordt intensief gewerkt in een
ontspannen sfeer, waarbij altijd de vreugde van het muziek maken
voorop staat.
Wanneer u graag wilt komen zingen dan bent u van harte welkom.
Het repertoire bevat naast uiteraard liederen in het Nederlands ook
werken in het Engels, Duits, Frans, Russisch en Latijn.
Wilt u meer informatie, of wilt u donateur worden, neemt u dan
contact op met dhr. W. Toes, tel. 070 211 77 12, wim_toes@hotmail. Frits Muusse
com.
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PROGRAMMA IN SASSENHEIM

Op zondag 11 september 2016, 10.00 uur, vindt de oecumenische
parkdienst plaats waar alle kerken in Sassenheim aan meewerken.
Deze wordt gehouden in Park Rusthoff.
Kerkdiensten en koffieochtenden
Regelmatig is er een koffieochtend of kerkelijke viering in Sassenheim.
De data daarvan worden in onderling overleg afgesproken.
Kring Mindfulness
Als onderdeel van het programnma van Vorming en Toerusting in
Sassenheim vindt een kring over Mindfulness in christelijk perspectief
plaats o.l.v. drs. Katrijne Bezemer .

Gesprekskring: Mindfulness in christelijk perspectief
Mindfulness staat erg in de belangstelling. Het heeft te maken met 'in
het NU zijn' waarmee je stress en zorgen kunt verminderen en in al
gemene zin je welbevinden kunt vergroten. Mindfulness is gebaseerd
op denkbeelden uit het boeddhisme. Maar heeft het christendom op
dit gebied niets te bieden? Op basis van leringen van Jezus is inderdaad
vanuit het christelijke denken tot een zeer praktische mindfulness te
komen.
Er wordt een reader uitgereikt op de eerste bijeenkomst.
Drie dinsdagen: 4 oktober, 25 oktober en 15 november 2016
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: Rode Zaal van de Julianakerk, Julianalaan 6, Sassenheim
Kosten: er is een collecte
Opgave: via Katrijne Bezemer 071-5320438 / kbezemer@cistron.nl of
via de lijst van V&T in Sassenheim
Eventueel wordt in het voorjaar overdag een kring over hetzelfde
onderwerp gegeven.
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