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VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarprogramma 2018-2019 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 acht zondagochtenden Hoeksteenlezingen, aanvang 10.30 uur. De onder
werpen van deze lezingen zijn heel divers en liggen op religieus terrein of op het raakvlak van religie en
cultuur.
Op de tweede zondag van de maand zijn er soms alternatieve bijeenkomsten. Daarnaast zijn er diverse
koffieconcerten gepland, aanvang 12.00 uur.
Er is steeds gelegenheid om bij een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen.
Door de week worden er verscheidene bijeenkomsten en kringen gehouden o.l.v. ds. Bezemer; ook
worden de Griekse en Latijnse leeskringen voortgezet.
OntMoeting geeft op de eerste donderdagmorgen 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 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 leden van de programmacommissie: Katrijne Bezemer, Gerty Hornman, Marijke van
Proosdij en Wim Toes

Afbeelding voorplaat is de tuin van Wim Toes, een sfeer van ontmoeting, thee drinken en gezelligheid.
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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 deze zich als
‘afdeling Voorburg’ aangesloten bij de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond, nu Vrijzinnigen
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
Het werkgebied van de in 1920 opgerichte afdeling Sassenheim/Lisse e.o. van Vrijzinnigen Nederland is
organisatorisch onder De Hoeksteen komen te vallen, waarmee deze een regionale functie 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 iedereen ruimte bieden om tot een eigen levensvisie/Godsbeeld te komen en kent dan ook
geen geloofsbelijdenis.
Vrijzinnig Christendom en meer
De zondagse kerkdiensten staan in het teken van het Christendom – het Centrum stamt uit een vrijzinnigchristelijke traditie – en 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 men op
respectvolle wijze met elkaar omgaat en met elkaar zowel vreugdevolle als droevige tijden kan 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, concerten op zondag, kringen en koffieochtenden, waar iedereen welkom
is, biedt het centrum:
-pastorale zorg en aandacht aan zijn leden via de voorganger van het Centrum en de 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, de heer J.J. Jager.
Het is mogelijk uw jaarlijkse bijdrage geheel fiscaal aftrekbaar te maken door deze vast te leggen voor
een periode van minimaal vijf jaar. Onze penningmeester kan u het benodigde formulier hiervoor ver
strekken: mw. G. Vallenduuk-Visser, penningmeesterhoeksteen@gmail.com.
De minimale bijdrage per jaar is: lid € 105,00; leden-echtpaar € 160,00 en vriend € 75,00.
Naast deze bijdragen zijn donaties en legaten zeer welkom voor de instandhouding van onze vereniging.
Verdere informatie kunt u vinden op de website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl, of bij onze se
cretaris: tel. 06 206 17 539, of secretarishoeksteen@gmail.com.
Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kunt u zich ook opgeven bij de secretaris (tel. 06 206
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175 39 of jagerjjan@gmail.com) voor een abonnement op ons blad Stemmen
(kosten € 20,00 per jaar ingaande 1 januari 2019).

Verhuur kerkgebouw
Het is mogelijk het kerkgebouw of delen daarvan per dagdeel te huren voor activiteiten mits niet strijdend
bij onze doelstellingen.
Voor informatie verwijzen we u naar dhr. J.J. Jager, tel. 06 206 175 39 of jagerjjan@gmail.com.
Het Hoeksteenkoor
Het Hoeksteenkoor bestaat al sinds 1934. Het koor verleent regelmatig medewerking aan de kerkdiensten
en treedt ook op bij bijzondere gelegenheden. Sinds 2012 is Frits Muusse 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 in
stelling 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.com
De contactgroep
Het pastoraat binnen De Hoeksteen wordt verzorgd door ds. Katrijne Bezemer. Zij wordt daarin bijge
staan 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. Geerke Spruijt.
Wanneer u een bezoekje van een lid van deze contactgroep op prijs stelt, i.v.m. ziekte of gewoon voor de
gezelligheid, dan kunt u haar bellen, tel. 070-3472807.
De andere leden van de contactgroep zijn mw. Gerty Hornman, mw. Willemien de Kiefte en mw. Henny
van Wingerden.
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.

SAMENWERKINGEN
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.
Het Beraad komt tweemaal per jaar bijeen voor overleg over gemeenschappelijke activiteiten.
In de zomermaanden worden verscheidene ontmoetingen, de Vrijzinnige Zomerontmoetingen, georga
niseerd door de vrijzinnige kerken in de regio Den Haag.
Data en programma worden aangekondigd in Stemmen en op onze website.
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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 mw. Juanita Diemel – Consulent Cultuur.
Voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl.
Regio Rijnmond
De Hoeksteen is onderdeel van de Regio Rijnmond van Vrijzinnigen Nederland, bestaande uit de afde
lingen Brielle, Hardinxveld/Giessendam, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Tholen, Voorburg/
Sassenheim en Wassenaar.
Elk voorjaar organiseert een van de aangesloten afdelingen een Regiodag met een gevarieerd programma.
De Regiodag in 2019 is gepland op zondag 9 juni in Wassenaar.
Vocale en instrumentale muziek
Op het muzikale vlak geniet De Hoeksteen bij de organisatie van concerten ondersteuning van de
muziekcommissie, bestaande uit Julia Bronkhorst, Frits Muusse, Simon van Proosdij, Ton Spruijt en
Wim Toes.
De Vrijplaats
Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen en De Vrijplaats, voorheen Modern Beraad te Den Haag, wisse
len programmagegevens uit.
Zie voor meer informatie de link in onze website www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl
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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 andere bijeenkomsten wordt
aan deelnemers die geen lid of vriend van het Vrijzinnig Centrum zijn een bijdrage gevraagd.
SEPTEMBER

di 4
do 6
zo 16
zo 23

14.00 u
10.30 u
10.00 u
10.30 u

Griekse leeskring
OntMoeting, gastheer Jan Jager
Oecumenische Parkdienst in Park Rusthoff, Sassenheim
Kerkdienst, ds. K. Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse, opening
van het seizoen, aansluitend lunch

OKTOBER
di 2
do 4
zo 7

14.00 u
10.30 u
10.30 u

do 18
di 23
zo 28

19.45 u
15.00 u
10.30 u

Latijnse leeskring
OntMoeting
Hoeksteenlezing De andere afslag - Levenspaden, mogelijkheden en emoties, spreker
Jeroen Hopster
Leeskring: Hedendaagse filosofen over de wereld o.l.v. drs. K. Bezemer
Bijeenkomst Bijbelse poëzie o.l.v. drs. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K.Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

NOVEMBER

do 1
zo 4
do 8
za 10
zo 11
do 15
di 20
di 27
wo 21
zo 25

10.30 u
10.30 u
19.45 u
10.00 u
10.30 u
19.30 u
14.00 u
14.30 u

OntMoeting
Hoeksteenlezing Henri Nouwen: Binnen geroepen, spreker Barbara Zwaan
Leeskring: Hedendaagse filosofen over de wereld o.l.v. drs. K. Bezemer
Inzamelingsactie t.b.v. de voedselbank, tot 15.00 uur
Het verhaal van David
Ledenvergadering
Griekse leeskring
Film The Best Exotic Marigold Hotel, regie John Madden, eenvoudige maaltijd
na afloop
20.00 u Lezing Dostojevski en het Christendom, in Sassenheim
10.30 u Kerkdienst, herdenking van de overledenen ds. K.Bezemer, m.m.v. het
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
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december
zo 2
do 6
do 6
di 11
zo16
di 25

10.30 u Hoeksteenlezing Frédéric Chopin en George Sand, spreker Aukelien van
Hoytema
10.30 u OntMoeting
19.45 u Leeskring: Hedendaagse filosofen over de wereld o.l.v. drs. K. Bezemer
14.00 u Latijnse leeskring
15.00 u Gezamenlijke adventviering
10.30 u Kerstdienst, ds. K.Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse.
Vanaf 10.15 uur samen met koor kerstliederen zingen

JANUARI
do 3
zo 6
di 8
do 17
vr 25
zo 27

10.30 u
10.30 u
14.00 u
19.45 u
20.00 u
10.30 u

OntMoeting
Nieuwjaarsbijeenkomst, met optreden door diverse jonge musici
Griekse leeskring
Leeskring: Hedendaagse filosofen over de wereld o.l.v. drs. K.Bezemer
In gesprek: Social media en kinderen o.l.v. drs. K.Bezemer
Kerkdienst, ds. K.Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

FEBRUARI
zo 3
di 5
do 7
di 12

10.30 u
14.00 u
10.30 u
19.45 u

zo 17
di 19
vr 22
zo 24
do 28

12.00 u
15.00 u
20.00 u
10.30 u
19.30 u

Hoeksteenlezing De weg van de held, spreker Tijn Touber
Latijnse leeskring
OntMoeting
Leeskring: Kennis van het hart. Valentinus de gnosticus van het evangelie der
Waarheid o.l.v. drs. K. Bezemer
Concert blazersensemble Voor de wind
Bijeenkomst Bijbelse poëzie o.l.v. drs. K.Bezemer
In gesprek: Pesten, o.l.v. drs. K. Bezemer
Kerkdienst, ds. K.Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Cursus: Kennismaking met het Christendom o.l.v. drs. K. Bezemer
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MAART
zo 3
do 7
zo 10
di 12
di 12
do 21
zo 24
zo 31

10.30 u
10.30 u
10.30 u
14.00 u
19.45 u

Hoeksteenlezing De leer van Confucius, spreker Martine Berenpas
OntMoeting
Het verhaal van Johannes de Doper
Griekse leeskring
Leeskring: Kennis van het hart. Valentinus de gnosticus en het Evangelie der
Waarheid o.l.v. drs. K.Bezemer
19.30 u Cursus Kennismaking met het Christendom o.l.v. drs. K. Bezemer
10.30 u Kerkdienst, ds. K.Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
12.00 u Concert Het leven en werk van George Gershwin, presentatie Aukelien van
Hoytema m.m.v. Julia Bronkhorst, zang

APRIL
di 2
do 4
zo 7
di 9

14.00 u
10.30 u
10.30 u
19.45 u

do 11
vr 19
zo 21

19.30 u
19.30 u
10.30 u

do 25

19.30 u

Latijnse leeskring
OntMoeting
Hoeksteenlezing Verantwoordelijkheid in zevenvoud, spreker Ruud Bartlema
Leeskring: Kennis van het hart, Valentinus de gnosticus en het Evangelie der
Waarheid o.l.v. drs. K. Bezemer
Ledenvergadering
Avondmaal in Voorburg
Paasdienst, gastvoorganger mw. M. Verburg m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits
Muusse
Cursus: Kennismaking met het Christendom,o.l.v. drs. K. Bezemer

MEI
do 2
zo 5
di 7
di 14

10.30 u
10.30 u
14.00 u
19.45 u

do 16
zo 19

19.30 u
12.00 u

wo 22

11.30 u

zo 26

10.30 u

OntMoeting
Hoeksteenlezing Vrijheid: een eeuwige paradox, spreker Sjef Laenen
Griekse leeskring
Leeskring: Kennis van het hart, Valentinus de gnosticus en het Evangelie der
Waarheid o.l.v. drs. K. Bezemer
Cursus: Kennismaking met het Christendom o.l.v. drs. K. Bezemer
Compilatie van de opera Katharina de Bronovo, diverse ensembles o.l.v. Julia
Bronkhorst (onder voorbehoud)
Concert in Zeist door het Hoeksteenkoor (ook kerkleden kunnen het koor vergezel
len en aanwezig zijn bij het concert)
Kerkdienst, ds. K. Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
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JUNI
zo 2
di 4
do 6
zo 9
do 13
zo 23

10.30 u
14.00 u
10.30 u
10.00 u
19.30 u
10.30 u

Hoeksteenlezing Eigenzinnig kunstzinnig, spreker Tjeu van den Berk
Latijnse leeskring
OntMoeting
Pinksteren, geen kerkdienst, Regiodag in Wassenaar
Cursus: Kennismaking met het Christendom o.l.v. drs.K. Bezemer
Kerkdienst ds. K. Bezemer m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JULI
di 2

14.00 u Griekse leeskring

AUGUSTUS
vr 9
di 28

14.30 u Theemiddag (locatie wordt nog bekend gemaakt)
14.00 u Latijnse leeskring
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TOELICHTING BIJ DE ACTIVITEITEN
PROGRAMMA IN VOORBURG
HOEKSTEENLEZINGEN

DE ANDERE AFSLAG
Levenspaden, mogelijkheden en emoties
Spreker Jeroen Hopster
Zondag 7 oktober, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; voor leden van
de bibliotheek online via Ideal € 5,50; koffie/thee €1,00 (gepast
betalen)
Soms lijkt het alsof je leven in de sterren stond geschreven. Alsof het
zaad- en eicelletje van je vader en moeder voorbestemd waren om hun
paden te laten versmelten. Alsof het lot jou en je geliefde bij elkaar
bracht. Alsof de dingen móésten gaan zoals ze gingen.
Maar wat nu als die schijn bedriegt? Wat als de toekomst nog niet
vastligt? Wat als wij niet leven in een wereld van noodlot, maar van
toeval en mogelijkheid?
Die zienswijze, stelt Jeroen Hopster, maakt het leven des te interes
santer. Dat de toekomst open ligt, geeft betekenis aan onze keuzes.
Het besef dat de dingen anders hadden kunnen lopen, geeft ook
emotionele verdieping aan het bestaan – aan de tragiek, maar ook
aan de schoonheid ervan.
Jeroen Hopster (1987) is filosoof en journalist. Aan de Universiteit
Utrecht doet hij promotieonderzoek in het project Evolutionary
Ethics. Zijn lezing bouwt voort op een boek dat hij in 2018 heeft ge
publiceerd bij Amsterdam University Press: De Andere Afslag: hoe
had het leven anders kunnen lopen?
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg.
Zij maakt deel uit van de activiteiten 'Wij(ken) tegen eenzaamheid' in
de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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Jeroen Hopster

HENRI NOUWEN: BINNEN GEROEPEN
Spreker Barbara Zwaan
Zondag 4 november, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00
(gepast betalen)

Henri Nouwen

Sinds Hillary Clinton in What happened schreef wat zij aan het werk
van priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) beleefde, staat dat
meer dan ooit in de belangstelling.
In deze lezing richten wij ons op Binnen geroepen: niet Nouwens be
kendste, maar mijns inziens wel indringendste boek. Dat bevat ‘gees
telijke aanwijzingen’, die hij in eerste instantie voor zichzelf opteken
de in een zeer donkere periode van zijn leven. Aan de hand van een
aantal thematisch gerangschikte fragmenten zullen wij met elkaar
nagaan wat de betekenis van Nouwens aanwijzingen voor de spiritu
ele zoeker van vandaag kan zijn.
Barbara Zwaan is theoloog en geestelijk verzorger. Ze schrijft regel
matig over Henri Nouwen, o.a. in Herademing en het Tijdschrift voor
Geestelijk Leven, waar zij redacteur van is. In 2017 verscheen van haar
hand Een prachtige dans, de therapeutische afstemming van afstand en
nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen Barbara Zwaan
(www.ksgv.nl).
FRÉDÉRIC CHOPIN EN GEORGE SAND
Spreker Aukelien van Hoytema
Zondag 2 december, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00
(gepast betalen)
De Pools-Franse componist Chopin had een kort en bewogen leven.
Hij componeerde uitsluitend voor de piano, (heel soms met andere
instrumenten erbij) en ontwikkelde zijn eigen romantische stijl. Als
pianist werd hij wereldberoemd. Hij speelde in Parijs in de salons waar
hij de schrijfster en kasteelvrouwe George Sand ontmoette met wie
hij een liefdesrelatie kreeg die niet goed eindigde.
Samen brachten zij een winter door op Majorca waar Chopin een
aantal van zijn mooiste werken schreef, hoewel hij ernstig ziek was.
George Sand schreef later over hun samenzijn een sleutelroman.
Aan de hand van beeld- en muziekvoorbeelden zal Aukelien van
Hoytema u vertellen van hun avonturen.
Aukelien van Hoytema: musicoloog – presentatrice – zangeres –
publicist.
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Gershwin en George Sand

DE WEG VAN DE HELD, over het grote avontuur van
je leven
Spreker Tijn Touber
Zondag 3 februari, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; voor leden van
de bibliotheek online via Ideal € 5,50; koffie/thee € 1,00 (gepast
betalen)
Een lezing over het grootste avontuur van je leven, je diepste passie,
belangrijkste mentor, heilige graal, favoriete probleem en ultieme
levensbestemming. Ontdek de held in jezelf.
Wij, mensen, hebben in essentie allemaal dezelfde lessen te leren, in
wijdingen te ondergaan en inzichten te verwerven. Aan de buitenkant
zien onze levens er verschillend uit, maar de innerlijke weg verloopt
voor ons allen via archetypische stappen en wendingen. Wanneer je
dit oerverhaal (de monomythe) leert kennen, snap je je eigen leven en
de fases waar je doorheen gaat beter.
Je begrijpt waarom het soms donker is en wat voor inzicht nodig is
om naar de volgende fase van het avontuur te gaan. Je krijgt inzicht
in welke lessen iedere fase voor je in petto heeft en wat er van je wordt
gevraagd. Je levenslijn leren kennen brengt je in contact met de
werkelijke redenen waarom jij hier bent.
Tijn Touber (Amsterdam, 1960) is muzikant, schrijver, inspirator en
meditatieleraar. Hij groeide op in Amsterdam en Seattle en is oprich
ter van Lois Lane. Na dit muzikale avontuur legt hij zich toe op be
wustzijnsontwikkeling en leeft veertien jaar als yogi in Amsterdam. Tijn Touber
Tijn weet spiritualiteit tot leven te brengen en naar de dagelijkse
praktijk te vertalen in columns, interviews en verhalen (onder meer
in Happinez, Ode). In juni 2009 verschijnt zijn boek Spoedcursus
Verlichting dat een bestseller wordt. Vanaf dat moment verschijnt
ieder jaar een boek: Verlicht Leven, Stadsverlichting,Het Geheim van
Genialiteit, Yogi Power en Heimwee naar het Paradijs (over de zeven
universele inwijdingen). Tijn combineert muziek en meditatie in het
Seven Steps To Paradise Concert dat hij samen met zijn vrienden
Binkie (zang, sounds) en Peter Sambros (bas) geeft. Daarnaast geeft
Tijn regelmatig retraites, workshops en is hij een veelgevraagd spre
ker. De naam De reis van de Held (niet te verwarren met de boven
staande lezing) is ook een theatershow waarin Dennis Kivit (gitaar
en zang) en Tijn je begeleiden door middel van een muzikale show
langs de acht archetypische stappen op weg naar jouw hoogste be
stemming.
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119, Voorburg.
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DE LEER VAN CONFUCIUS
Spreker Martine Berenpas
Zondag 3 maart, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00
(gepast betalen)
Confucius is de belangrijkste wijsgeer van China. Zijn filosofie heeft
een enorme invloed gehad op de Chinese cultuur en is ook vandaag
de dag niet weg te denken uit de Chinese samenleving. In deze lezing
wordt een overzicht van Confucius’ denken gegeven en wordt uitge
legd hoe wij vanuit het Confucianisme de Chinese cultuur beter
kunnen begrijpen.
Confucius is de grondlegger van de humanistische filosofie die afge
stemd is op het kosmische principe van harmonie en wederkerigheid.
Wij moeten Confucius vooral begrijpen als een politiek denker die de
samenleving wilde veranderen. Door de cultivatie van een ethisch en
ritueel gedisciplineerd leven zou de harmonie en balans weer terug
moeten komen in de samenleving.
Aan de hand van de kerntekst van het Confucianisme, De Analecten
van Confucius, zullen we zien dat het in het Confucianisme draait om
de waarden menselijkheid (rén) en fatsoenlijke gedragingen (li). De
mens heeft volgens Confucius van nature de mogelijkheid om een
goed mens te kunnen worden. Om echter waarlijk goed te zijn, moet
hij zowel de juiste houding hebben als de juiste gedragingen tonen.
In deze lezing zullen we zien dat het voor Confucius draait om de
relatie tussen menselijkheid en fatsoenlijke gedragingen, waarin de
drijvende kracht van deze twee concepten wordt bepaald door de
wederkerigheid van menselijke relaties. De gouden regel van Confu
cius is dan ook: “Doe een ander niets aan wat je zelf verafschuwt”.

Martine Berenpas

Confucius

Martine Berenpas is promovendus Wijsbegeerte aan de Universiteit
van Leiden. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emma
nuel Levinas met klassiek Daoïsme. Martine is geïnteresseerd in
comparatieve filosofie, feministische filosofie en existentialisme.

VERANTWOORDELIJKHEID IN ZEVENVOUD
Een lezing rond de schilderijen bij de Zeven Werken van Barmhartigheid
van de Meester van Alkmaar en van Ruud Bartlema
Spreker Ruud Bartlema
Zondag 7 april, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee €1,00
(gepast betalen)
De Zeven Werken van Barmhartigheid, zoals die hun beslag kregen
in de tradities van de Christelijke kerk in de Middeleeuwen, hebben
hun wortels in de Joodse traditie, waaruit immers het Christendom
is ontstaan. Al in de vroegste bronnen van de Halacha - de voorschrif
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Ruud Bartlema

ten voor de praktische invulling van het Joodse leven van elke dag staan aanwijzingen voor het doen van Tsedaka (verantwoordelijkheid
nemen voor de ander) en ge’miloet chesed (het doen van daden van
menslievendheid).
In zijn tijd stond Jezus van Nazareth als Joodse rabbi vast verankerd
in deze tradities van de Halacha. Dat blijkt uit de talloze verhalen uit
de Evangeliën waarin hij een directe verbinding maakt tussen geloven
en je verantwoordelijkheid nemen. Het nieuwtestamentische uit
gangspunt voor de werken van barmhartigheid ligt in de vele gelijke
nissen die Jezus vertelde. De meest fundamentele gelijkenis is in dit
opzicht wel Mattheus 25: 31 – 46, waarin Jezus de mensen confron
teerde met hun houding ten opzichte van de mensen die het slecht
hadden.
Op talloze afbeeldingen in Middeleeuwse kerken vinden we de
voorstellingen van de Zeven Werken van Barmhartigheid. Eén be
roemd schilderij over dit onderwerp is van de hand van een anonieme
schilder de Meester van Alkmaar. Ruud Bartlema vertelt aan de hand
van afbeeldingen over dit bijzondere kunstwerk en laat zien hoe het
hem inspireerde tot zijn eigen zeven schilderijen rond dit thema.
Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek.

Zeven werken van barmhartigheid van de meester van Alkmaar

VRIJHEID: EEN EEUWIGE PARADOX
Spreker Jef Laenen
Zondag 5 mei, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee €1,00
(gepast betalen)
Op 5 mei viert Nederland traditiegetrouw het feit dat we op 5 mei
1945, na vijf moeilijke en leedvolle oorlogsjaren bevrijd werden van
de overheersing door de Duitse bezetter. Zich bevrijden of bevrijd
worden heeft altijd te maken met iets wat de mens in zijn macht heeft,
hem overheerst en hem gevangen houdt. Bij het begrip ‘bevrijding’
stelt zich steeds de vraag: waarvan willen wij bevrijd worden?
Zo kan er sprake zijn van een macht buiten ons, die door geweld of
anderszins onze vrijheid van handelen inperkt, maar ook is het mo
gelijk dat deze strijd zich in ons innerlijk afspeelt. Welke ideeën,
vooropgezette meningen, ongefundeerde oordelen hebben eigenlijk
macht over onze gedachtewereld? Waaronder gaan wij gebukt voor
zover het ons denken betreft?
Wie zich wil bevrijden, bevindt zich altijd tegenover iets anders,
waarvan hij zich wil bevrijden. In deze wereld lijkt alles direct ook een Sjef Laenen
tegendeel op te roepen, dat er lijnrecht tegenover staat. De oerstruc
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tuur van deze paradoxale waarheid wordt al in het scheppingsverhaal
van de Bijbel tot uitdrukking gebracht; ook daar blijkt de wereld
nadrukkelijk uit tegenstellingen te bestaan: eerst is er de tweedeling
tussen hemel en aarde, daarna ontstaan de tegenstellingen tussen licht
en duisternis, de wateren boven en onder het uitspansel, enzovoort.
Uiteindelijk blijken ook goed en kwaad tegenover elkaar te staan.
In deze lezing gaan we dieper in op het wezen van de vele tegenstel
lingen die het menselijk leven kent, hoe de mens worstelt met de
verhouding tussen liefde en haat, goed en kwaad, ziekte en gezond
heid, vreugde en depressie. Waar komen dwang en overmacht van
daan? Waarom handelen wij niet in volle vrijheid? Wij kunnen lijden
onder uiterlijke ideologieën, maar ook gebukt gaan onder innerlijke
dwanggedachten. Ook hiervan bestaat er een bevrijding. Uitgangs
punt van deze lezing zijn de principes die we tegenkomen in het
denken van de joodse mystiek.
Drs. J.H. (Sjef) Laenen studeerde Spaanse taal- en letterkunde in
Utrecht en Semitische talen en culturen (Hebreeuws/Aramees) in
Leiden. Tijdens en na zijn studie specialiseerde hij zich op het gebied
van de joodse mystiek, waarover hij enkele boeken en artikelen
schreef. Regelmatig houdt hij lezingen over dit onderwerp. Zie www.
quintessentia.org.
EIGENZINNIG KUNSTZINNIG
De visie van Carl Gustav Jung op kunst
Spreker Tjeu van den Berk
Zondag 2 juni, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee €1,00
(gepast betalen)
Dit is de titel van het van boek van Tjeu van den Berk waarin hij Carl
Gustav Jungs psychologische en cultuurfilosofische opvattingen over
kunst uitwerkt. Hoe gaan creatieve processen in zijn werk? Waarom
is het ene kunstwerk abstract en het andere juist niet? Welke drijfve
ren liggen er aan ten grondslag?
‘Het kunstwerk’, schrijft Jung, ‘verhoudt zich tot de kunstenaar als
een kind tot de moeder. De psychologie van het creatieve is eigenlijk
vrouwelijke psychologie, want het creatieve groeit uit onbewuste
diepte op.’
De kunstenaar is de spreekbuis van het psychische geheim van zijn
tijdperk. De tijdgeest spreekt in het kunstwerk. De kunst is een be
langwekkend medium in de opvoeding van een cultuur. Jung had een
diepe weerzin van ‘moderne’ kunst, niet omdat het geen kunst zou
zijn, integendeel, maar omdat wat daarin uit ‘onbewuste diepte’ op
welt, zo sterk laat zien hoe ontworteld de ‘moderne’ mens is.
Dr. Tjeu van den Berk houdt zich in zijn boeken sterk bezig met
symboliseringsprocessen. Bekende boeken van hem zijn: Die Zauber
flöte, een alchemistische allegorie (5de druk), Mystagogie, inwijding in
het symbolisch bewustzijn (5de druk), Het mysterie van de hersenstam
(4de druk), Het Numineuze (2de druk), Het Oude Egypte bakermat
van het Jonge Christendom (3de druk), In de ban van Jung (2de druk).
In maart 2018 verscheen van hem Papageno en Papagena.
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Tjeu van den Berk

TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND

Voorbereiding en leiding: Wim Toes en Geerke Spruijt
Voor deze bijeenkomsten geldt vrije toegang
Zondag 11 november, 10.30 uur
HET VERHAAL VAN DAVID
Voorbereiding en leiding: Wim Toes en Geerke Spruijt
Voor deze bijeenkomsten geldt vrije toegang
Zondag 10 maart 2019, 10.30 uur
HET VERHAAL VAN JOHANNES DE DOPER

Koning David

Johannes de Doper

KOFFIECONCERTEN OP ZONDAGMORGEN

Blazersensemble Voor de wind
Zondag 17 februari, 12.00 uur
Entree: € 7,00; koffie/thee € 1,00 (gepast betalen)
Het blazersensemble heeft vorig jaar een flitsend programma verzorgd
in de Hoeksteen. Op veler verzoek komen zij dit nieuwe seizoen nog
een keer terug. Zij zullen een kort gevarieerd programma ten gehore
brengen met o.a. het divertissement Opus 36 van Emile Bernard.
Voor de wind is een ensemble dat in 2001 is opgericht; het bestaat uit Voor de wind
een groep van blazers (twee fluiten, twee hobo’s, twee hoorns en twee
fagotten plus een contrabas).
Soms verzorgen zij de begeleiding van een koor. Wij kunnen dus
spreken van een veelzijdig ensemble.
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Het leven en werk van George Gershwin
Presentatie Aukelien van Hoytema
Zondag 31 maart, 12.00 uur
Entree: € 7,00; koffie/thee € 1,00 (gepast betalen)
Er is geen songwriter geweest die meer invloed heeft gehad op het
Amerikaanse muziekleven dan George Gershwin, zoon van Russische
immigranten. Die invloed is er niet slechts op het terrein van de
lichte muziek, maar ook op die van de eerste klassieke Amerikaanse.
Hij is ook de vader van de klassieke Amerikaanse musical, waaruit
zo veel van zijn beroemde songs zijn voortgekomen. Aukelien van
Hoytema vertelt over zijn te korte, maar zeer productieve en boeien
de leven en zingt zestien songs, begeleid door pianist Carel Schweig,
die de originele begeleidingen van Gershwin speelt. De beelden van
Gershwins leven worden daarbij vertoond.

George Gershwin

Carel Schweig

Compilatie van de opera Katharina van Bronovo
(Onder voorbehoud)
Initiatiefneemster Julia Bronkhorst, Libretto schrijver Olaf Mulder,
componist Paul Prenen
Zondag 19 mei,12.00 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee €1,00
(gepast betalen)

Katharina van Bronovo

Katharina de Bronovo is een opera met het spannende verhaal van een
moedige eigenzinnige vrouw uit de 19e eeuw en de moeilijkheden die
ze overwon. Zij raakt betrokken bij een oorlog, die zijn aanleiding
vond in het misbruik van ‘moderne communicatie’. Dat was toen het
elektrisch telegram.
Op surrealistische wijze wordt zij betrokken bij problemen in de
huidige tijd van het ziekenhuis dat zij indertijd stichtte. Naadloos gaat
het verhaal over in onze huidige tijd, waarbij onze elektronische
communicatie ook is gaan lijden onder levensgevaarlijk misbruik. Een
ogenschijnlijk onaanzienlijk personage weet een ramp voor het zie
kenhuis net op tijd te vermijden

Julia Bronkhorst
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Ontmoeting
Gastheer Jan Jager
Eerste donderdagmorgen van de maand
De eerste datum is donderdag 6 september, van 10.30-12.00 uur.
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 al
leen maar even rust en stilte in de kerkzaal nodig heeft.
U hoeft zich niet op te geven maar u kunt zo binnenlopen.
Voor informatie: Jan Jager, tel. 06 206 17 539, jagerjjan@gmail.com

Jan Jager

LEES- EN GESPREKSKRINGEN

Leeskring: Hedendaagse filosofen over de wereld.
Er wordt tegenwoordig veel geschreven over ‘een wereld in crisis’.
Klimaatverandering, verhoudingen tussen burgers en overheden,
grote migratiestromen en tevens snelle ontwikkelingen in de techniek
waaronder de robotisering , confronteren ons met grote veranderin
gen. Deze veranderingen worden steeds minder abstract en steeds
meer gevoeld en beleefd. In deze kring lezen we de visies van heden
daagse filosofen zoals Martha Nussbaum, Bruno Latour, Peter Slo
terdijk en Susan Neiman op de wereld waarin wij leven. Op de eerste
bijeenkomst worden teksten uitgereikt waar we met elkaar over in
gesprek gaan.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Vier donderdagavonden 20.00-21.30 uur
Data: 18 oktober, 8 november, 6 december, 17 januari
Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen 20,-- voor de hele
kring.
Opgave voor 10 oktober bij K. Bezemer 071-5320438 / kbezemer@i
roka.nl of op de lijst in de kerk.
Maximaal aantal deelnemers 14
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Katrijne Bezemer

Leeskring: Kennis van het hart, Valentinus de gnosticus en het Evangelie der Waarheid
Valentinus is een vroegchristelijke auteur uit de tweede eeuw. In zijn
Evangelie der Waarheid beschrijft hij de geestelijke levensreis van de
mens. Vanuit de verwarring van de zware materiële wereld kan de
mens zich verbinden met het Hogere. Christus is de boodschapper die
mensen ‘wakker maakt’ en met zijn kennis verlost. Zij kunnen daar
door de door hen vergeten, hoge bestemming hervinden. Valentinus
was in zijn tijd een zeer geliefde wijsgeer en spreker. Later werden zijn
denkbeelden als ketters beschouwd. De nadruk ligt bij hem op de
individuele ervaring en niet op de kerkdogmatiek. Net als het beken
dere Evangelie van Thomas is het Evangelie der Waarheid onderdeel
van de in 1945 ontdekte Nag Hammadi-bibliotheek.
Op de eerste bijeenkomst wordt een syllabus uitgereikt.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer.
Vier dinsdagavonden, 20.00-21.30 uur
Data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei
Opgave: voor 5 februari bij drs. Katrijne Bezemer 071-5320438 /
kbezemer@iroka.nl of op de lijst in de kerk.
Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 20,-maximaal aantal deelnemers 14

Leeskringen Grieks en Latijn
Deze vaste kringen gaan op de oude voet door met lezen en vertalen
van oud-Griekse en Latijnse teksten uit de Bijbel of andere geschriften
uit antieke of latere tijd.
De Griekse kring zet de lectuur van het Marcus-evangelie voort vanaf
hoofdstuk 14.
De Latijnse kring vervolgt de lectuur van het apocriefe Bijbelboek
Judith met hoofdstuk 9, in de Vulgaatvertaling.
Veel aandacht wordt besteed aan aspecten van taal en (cultuur-)ge
schiedenis. De gelezen teksten worden voornamelijk beschouwd als
waardevol cultuurgoed.
Vaak wordt aan het begin van de bijeenkomsten kort een Griekse
resp. Latijnse zegswijze of inscriptie besproken waarvan de betekenis
soms lastig te doorgronden is, met de meestal interessante historische
of literaire achtergrond daarvan.
De zomerbijeenkomst(en) zijn meestal gewijd aan een tekst van an
dere herkomst, indien toepasselijk gelardeerd met bijbehorende mu
ziek.
Deelnemers zijn vrij in de mate van voorbereiding, waardoor de bij De evangelist Marcus aan het
eenkomsten in een ongedwongen sfeer plaats vinden. Volledige be werk (Karolingische miniatuur,
heersing van Grieks of Latijn is niet nodig om met genoegen aan deze 9e eeuw)
kringen deel te nemen,

- 20 -

Nieuwe deelnemers van binnen of buiten de vereniging zijn welkom;
van niet-leden of -vrienden van de VVG wordt een vrije algemene
bijdrage gevraagd (voor bankrekening zie colofon). Kosten van
tekstkopieën e.d. worden per bijeenkomst verrekend.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddagen, aanvang 14.00
uur, roulerend bij de leden in Voorburg of omliggende gemeenten.
Data (onder voorbehoud): Grieks: 4 september, 20 november, 8 ja
nuari 2019, 12 maart, 7 mei, 2 juli
Latijn: 2 oktober, 11 december, 5 febr, 2 april, 4 juni, 28 augustus
inl.: Ton Spruijt, tel. 070 347 28 07, e-mail agspruijt@gmail.com

Judith 1, Gustav Klimt, 1901

Ton Spruijt
EN VERDER.....
Middagbijeenkomsten bijbelse poëzie
Schrijvers en dichters hebben zich laten raken en inspireren door het
Christendom en de Bijbel. Op deze middag lezen we verscheidene
gedichten die geïnspireerd zijn door bijbelverhalen en gaan daarover
in gesprek.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Data: dinsdag 23 oktober en dinsdag 19 februari
Tijd: 15.00 -16.30 uur
Opgave op de lijst in de kerk of via K. Bezemer , 071-5320438 / kbe
zemer@iroka.nl
Geen kosten
Inzameling voedselbank
Zaterdag 10 november 2018 van 10.00 tot 15.00 uur staat de Hoeksteen
open voor het in ontvangst nemen van goederen t.b.v. de voedselbank
Leidschendam- Voorburg. Alle kerken in Leidschendam en Voorburg
doen hieraan mee.
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Film met eenvoudige maaltijd
Dinsdag 27 november 14.30 -17.30 uur
Op deze middag willen we gezelligheid bieden in een donkere maand
van het jaar. We kijken naar de film The best Exotic Marigold Hotel,
regie John Madden, 2011. Een onderhoudend comedy-drama over
een Engels gezelschap pensionado’s dat in een hotel in India verblijft.
Iedere gast heeft zijn eigen beweegredenen voor zijn reis naar het verre
India. Dat leidt naar amusante verwikkelingen. Helaas was het hotel
ook wat te positief weergegeven op de website.... met Judi Dench,
Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Tom Wilkinson en anderen.
Na de film houden we een eenvoudige maaltijd met elkaar. De kosten
daarvoor zijn € 5,00.
Opgave uiterlijk 10 november op de lijst in de kerk of via Wim Toes,
06 - 52261467 / wim_toes@hotmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 6 januari 10.30 uur
Nieuwjaarsreceptie met muzikale ondersteuning van jongeren die
geselecteerd zijn door Annet Weijermans, Ilona Haenen, Frits
Muusse, Julia Bronkhorst e.a.. De jongeren hebben 18 november
meegedaan aan de muziekaudities. Na de openingswoorden van Wim
Toes zullen eerst de kleinsten, tot 5 jaar, hun kunnen laten horen.
Tussen een aantal pauzes in wordt een optreden verzorgd door jon
geren tussen de 8 en 16 jaar. Het belooft een spannende muzikale start
te worden van het nieuwe jaar in de Hoeksteen.

In gesprek: social media en kinderen
Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over het gebruik van
smartphones, gaming, twitter, apps en andere vormen van modern
mediagebruik. Bent u tevreden met hoe uw kind en zijn omgeving
daar mee omgaan? Zou u iets anders willen zien? Beperkt u het gebruik
van sommige media (of probeert u dat) en werkt dat? Is er een objec
tieve wetenschappelijke visie die inzicht geeft in wat de kinderen goed
doet en wat niet?
Op de bijeenkomst gaan we hier over in gesprek.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Datum: vrijdag 25 januari
Tijd: 20.00 -21.30 uur
Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 5,00.
Opgave uiterlijk 18 januari bij K. Bezemer 071-5320438 of kbeze
mer@iroka.nl
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In gesprek pesten
Hoewel de meeste scholen een pestprotocol hebben, wil dat helaas
niet zeggen dat pesten onder kinderen verdwenen is. Misschien is het
nu meer verborgen dan vroeger, maar het is er wel. Het blijkt lastig
om te stoppen of doet men er te weinig tegen? En durft het kind thuis
wel te vertellen dat het gepest wordt? Hoe kun je een kind dat gepest
wordt steunen? Wat als het eigen kind een pester is?
Lastige vragen waar we over in gesprek gaan. Dat pesten schade
toebrengt aan meer dan alleen de direct betrokkenen is duidelijk.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Datum: vrijdag 22 februari
Tijd: 20.00 -21.30 uur
Kosten: voor leden en vrienden geen, voor anderen € 5,00
Opgave uiterlijk 8 februari bij K. Bezemer 071-5320438 of kbeze
mer@iroka.nl

Cursus: Kennismaking met het Christendom
“Leren en weten, zonder eis iets te geloven of iets te vinden”
Op vijf bijeenkomsten een kennismaking met het Christendom,
waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld:
1) Geschiedenis van het Christendom en het ontstaan van de Bijbel.
2) De oude verhalen die je ‘moet kennen’.
3) Visies op Jezus en wat hij onderwees.
Katrijne Bezemer
4) De Bijbel in kunst en literatuur.
5) Symbolen en de betekenis van de rituelen en christelijke feestdagen.
Donderdagavonden 20.00-21.30 uur.
Data: 28 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei, 13 juni
Leiding drs. Katrijne Bezemer
Kosten: Voor leden en vrienden geen, voor anderen € 25,-- voor de
hele cursus
Opgave uiterlijk 14 februari bij K. Bezemer 071-5320438 /
kbezemer@iroka.nl of op de lijst in de kerk.
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Theemiddag
Eens per jaar wordt in de zomer een theemiddag georganiseerd. In 2019 op 9 augustus, waarbij we elkaar
kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen genieten van meegebrachte lekkernijen. Aanvang 14.30 uur.
in de Hoeksteen. Nadere informatie volgt t.z.t. in Stemmen.
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De contactgroep
Het pastoraat binnen De Hoeksteen wordt verzorgd door ds. Katrijne Bezemer. Zij wordt daarin bijge
staan 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. Geerke Spruijt.
Wanneer u een bezoekje van een lid van deze contactgroep op prijs stelt, i.v.m. ziekte of gewoon voor de
gezelligheid, dan kunt u haar bellen, tel. 070-3472807.
De andere leden van de contactgroep zijn mw. Gerty Hornman, mw. Willemien de Kiefte en mw. Henny
van Wingerden.
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.

(van links naar rechts: mw. ds. Bezemer, mw. Spruijt, mw. Hornman, mw. Van Wingerden, mw. De Kiefte
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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 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 dirigent Frits Muusse
contact op met dhr. W. Toes, tel. 070 211 77 12, wim_toes@hotmail.
com

Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
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PROGRAMMA IN SASSENHEIM

Parkdienst in park Rusthoff
Op zondag 16 september om 10.00 uur vindt de oecumenische
parkdienst plaats waar alle kerken in Sassenheim aan meewerken.
Deze wordt gehouden in Park Rusthoff.

Dostojevski en het christendom
Een lezing met beelden
De Russische schrijver Dostojevski ( 1821-1881) heeft al vele jaren
zijn aanhangers in West en Oost. Diverse personages uit zijn boeken
hebben een onuitwisbare indruk op de lezers (en later film-kijkers)
gemaakt en zijn ook algemeen bekend geworden. Raskolnikov de
moordenaar voor de ‘goede zaak’, Ivanov, de grootinquisiteur en de
verslaafde roulettespeler. Dostojevski zag tot zijn spijt dat de bijzon
Dostojevski
dere christelijke waarden zoals de naastenliefde aan het afnemen
waren. Ook dat aan het Mysterie van het leven weinig aandacht meer
werd gegeven. De oplossing voor alle maatschappelijke problemen
vond Dostojevski in het Christendom. Hoe stelde hij zich dit voor en
zit er voor onze tijd een les in zijn opvattingen verborgen?
Spreker: drs. Katrijne Bezemer
Datum: woensdag 21 november.
Tijd: 20.00- 21.45 uur
Plaats: Havenkerk, Bijweglaan 4, 2171 GS, Sassenheim, 0252-215666
Opgave is voor deelnemers buiten Sassenheim niet noodzakelijk.
De lezing is onderdeel van het programma van Vorming en Toerusting,
georganiseerd door de Raad van Kerken, Sassenheim. Er wordt een
bijdrage (richtbedrag € 5,00) aan het programma gevraagd.

Drs. K. Bezemer
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Colofon
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