
 

Programma 1e halfjaar 2021
‘Terug naar de bron …’

Vrijzinnig Assen



Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 10 januari 15.00 -16.00 uur in het Apostolisch 
Genootschap.
Het zal anders zijn dan we gewend waren maar toch komen we 
bij elkaar aan het begin van 2021. Met een nieuwjaarstoespraak 
door Betteke de Groot en een eerste kennismaking met Jasper 
van der Horst.
Verder hopen we deze bijeenkomst te kunnen genieten van 
elkaars bijdragen, aan de hand van ons thema ‘Terug naar de 
bron…’  Graag nodigen we u uit om woorden of klanken aan te 
dragen om elkaar mee te inspireren aan het begin van het nieuwe
jaar.

‘Versluierd verleden’
Donderdag 18 februari 14.30-16.30 uur. Apostolisch Genootschap.
We blijven dicht bij huis in deze coronatijd.
Marian Dikken zal vertellen over haar wandeling langs de 52 
hunebedden in Drenthe, geïllustreerd met mooie foto’s. Wat 
waren de problemen en mogelijkheden van onze verre 
voorouders, hoe gingen zij daarmee om en welke mogelijkheden 
hadden ze? Soms wordt je weg letterlijk geblokkeerd, 
afgesneden, welke route neem je dan? 
Met wat muziek en een mooi verhaal verteld door Edith Potjer 
wordt het een gezellige middag.

Jaarvergadering
Donderdag 4 maart 19.30-21.30 uur. Apostolisch Genootschap.
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering kijken we terug naar 
het afgelopen jaar. Maar ook kijken we naar de toekomst.
Zowel inhoudelijk als financieel houden we de vereniging tegen 
het licht. 



Inspiratiebijeenkomst met Stevo Akkerman 
Zondag 14 maart 14.30 -16.15 uur. Apost. Genootschap.
Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Bestaat er
wel zoiets als 'goed'  en 'kwaad'? En wat doen we met de
angst die sommige dilemma's kunnen oproepen, iets wat
je de angst voor de vrijheid zou kunnen noemen? Trouw-
journalist sprak over dergelijke vragen met schrijvers, filosofen, 
theologen en psychologen, wat resulteerde in het boek ‘Wat is 
dan goed?’ en in de tv-en krantenserie 'Waar ben je bang voor?' 
Bij ons vertelt hij wat die zoektocht hem gebracht heeft en hij 
gaat met ons in gesprek over de achterliggende vragen.
Stevo Akkerman is bekend door zijn doordachte en soms scherpe 
columns in dagblad Trouw.

‘De Pietà, het paasverhaal uitgebeeld’
Donderdag 25 maart 19.30- 21.15 uur Apostolisch Genootschap.
Wie kent het niet, dat Pietà -motief: Maria met het van het kruis 
genomen lichaam van haar zoon op schoot. Dit beeld ontstond 
aan het einde van de 14e eeuw en werd heel kenmerkend voor de
laatgotische noordelijke beeldhouwkunst. In Italië maakte 
Giovanni Bellini twee prachtige Pietà’s. Vooral is beroemd 
geworden de Pietà van Michelangelo Buonarroti, die hij op 
jeugdige leeftijd beeldhouwde en die nog steeds te zien is in de 
Sint Pieterskerk in Rome. Marian van Caspel (kunsthistorica) komt
vertellen en houdt eveneens moderne Pietà’s onder de loep, 
zoals die van Käthe Kollwitz en Charlotte Mutsaers.

Inspiratiebijeenkomst met Jasper van der Horst
Zondag 9 mei 14.30 –16.30 uur. Apost. Genootschap.
Jasper van der Horst is onze nieuwe voorganger. Hij vertelt wat 
voor hem bronnen van inspiratie zijn. En we gaan op zoek naar 
onze eigen bronnen. 
Is er een bron die genoeg is voor je hele leven? Komen we 
onderweg nieuwe bronnen tegen?



 

De langzame weg leidt naar de oorsprong terug.
Zonder tijd geen gewaarwording,
zonder tijd geen leven.
De snelle weg brengt zelden geluk.
Waarheen je ook reist,
op snelle benen
met gejaagde geest
raak je toch alleen maar jezelf kwijt. 

Uit het ‘De 7 geheimen van de schildpad. 
Aljoscha Schwarz/ Ronald Schweppe

 

Meer informatie in Nieuwsbrief, Kerkblad en Website.
Website: www.vrijzinnig.nl/assen     Informatie 0592 34 31 19  
Apostolisch Genootschap : Selma Lagerlöflaan 5
Vlinderlogo = in samenwerking met de Energiefabriek, 'brandstof voor 
de ziel'.  


