
 

 

Meerjarenprogramma ‘Vrijzinnig Perspectief’ 2015-2016 

 

 

Verbinding en inspiratie 

Met veel genoegen presenteren we hier het nieuwe programma van Vrijzinnig Perspectief voor 

het seizoen 2015-2016. Toneelvoorstellingen met muziek, zinvolle maaltijden, lezingen die 

uitnodigen tot meedenken en doordenken, belangrijke maatschappelijke onderwerpen 

verbonden met eigen persoonlijke verhalen dat is wat de diverse activiteiten die op het nieuwe 

programma staan u willen bieden. Al die activiteiten hebben wij uitgezocht vanuit ons 

vrijzinnig perspectief omdat wij inspiratie halen uit onze vrijzinnige traditie. Zo proberen we 

vanuit onze traditie de vragen en problemen die op ons af komen in deze tijd en in ons eigen 

persoonlijk leven te kunnen verstaan. Ieder van ons heeft zo zijn eigen verhaal en verhalen 

brengen lijn in onze levens, helpen ons te verwoorden wie we zijn en geven betekenis aan 

ogenschijnlijk zinloze gebeurtenissen. We zoeken naar bezieling en perspectief. En waar wij 

ons eigen persoonlijk leven, ons eigen verhaal, kunnen verbinden met grotere verhalen uit 

onze traditie ontstaat misschien nieuw perspectief en nieuwe inspiratie! Want een geïnspireerd 

mens kan bergen verzetten. Het uitgangspunt bij het samenstellen van het nieuwe programma 

was: hoe kunnen wij door middel van kunst, theater, lezingen en inspirerende verhalen komen 

tot een beter ‘zelfverstaan’ en tot een geïnspireerd leven?  

We hopen met dit nieuwe programma van Vrijzinnig Perspectief ook dit jaar opnieuw voeding 

en uitdaging te geven aan mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun geestelijke leven. 

 

 

Plaatselijke en regionale vrijzinnige verenigingen van de VVP worden voor een gedeelte 

financieel ontlast. De kosten staan per activiteit vermeld. Onderscheid is gemaakt in VVP-

verenigingen die ledenbijdragen aan de landelijke VVP afdragen en overige aangesloten VVP-

verenigingen. Voor gemeentes en verenigingen die geen lid zijn staan de prijzen ook vermeld 

in de brief.  

 

Voor inhoudelijke informatie, meedenken of een advies of afspraak kunt u contact opnemen: 

 

Voor Zuid-Holland en Zeeland: 

Cisca Peters, ciscapeters@hotmail.com of 010-5910821 / 06-33706877 

 

Voor Noord-Holland, Flevoland en Friesland: 

Henri Frölich, ahfrolich@planet.nl of 020-3313214 / 06-24841692 

 

Voor Drenthe, Groningen, Gelderland en Overijssel: 

Rutger Immink, rjimmink@hetnet.nl / 050-4063289 

 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Bult info@vrijzinnig.nl of 030-8801497 (tijdens kantooruren)
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Activiteitenoverzicht ‘Vrijzinnig Perspectief’ 2015-2016 

 

 

 

Theaterconcert ’de Mariamonologen’ 
 

Met Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege, Elise Mannah, Henk Doest en Jan Borger 

 

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Door de 

eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen. Gebeeldhouwd door de beroemdste 

beeldhouwers. Beschreven in de mooiste gedichten. Bezongen in wereldmuziek. Een idool voor 

kleine meisjes waaraan ze steeds opnieuw verschijnt. Weggemoffeld en aanbeden. Verheven in 

kathedralen, maar ook ontkend. In ieder geval iemand waar je niet omheen kunt, wat voor 

achtergrond je ook hebt. 

 

In ‘De Mariamonologen’ willen we nieuwe, modernere verhalen over haar vertellen en onze 

devote jeugdherinneringen relativeren. Onze eigen liedjes schrijven en zingen. En ons aan 

haar spiegelen: wie is Maria voor ons, vrouwen van nu? 

 

De hoogzwangere Maria, een asielzoekster die wordt afgewezen. De liefdevolle moeder Maria, 

die haar zoon inspireert en ziet opgroeien tot een groot man. Maria, inspiratiebron voor alle 

Malala's. De bij de wereld betrokken Maria, die het in een prachtige lofzang opneemt voor de 

armen en verdrukten. De sensuele zwarte Madonna uit Afrika, die met haar heupen wiegend 

naar de heldere bron loopt. Maria, de Dwaze Moeder, die samen met de Argentijnse dwaze 

moeders op de Plaza del Mayo zoekt naar haar zoon, die door het regime is vermoord. Een 

Maria voor alle vrouwen, een lied op het prachtige Ave Maria van Gounod. Maar ook Maria 

Magdalena wordt bezongen. En mannen als Jozef. 

 

Theaterconcert ‘De Mariamonologen’ is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en 

nieuwe liedjes, speciaal geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling. Maar ook het 

prachtige Salve Reginan en wereldmuziek van o.a. 

Youssou N’Dour, Beyoncé en de Beatles. Met hart 

en ziel gezongen en met overgave verteld door Elly 

Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah. Drie 

zangeressen die diep weten te raken. Begeleid op 

de piano door de veelzijdige Henk Doest of Jan 

Borger. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 850 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 950 

BTW en reiskosten zijn bij deze prijs inbegrepen. 

Te boeken tot maart 2016. 

 

Gezien de hoogte van de prijs voor deze 

voorstelling, is het aan te bevelen om met een 

aantal verenigingen/gemeentes samen te werken. 

We denken aan geestverwanten in de buurt, PKN-

gemeentes etcetera. U kunt ons benaderen om 

hierover mee te denken met u. De voorstelling 

heeft hele goede mond-tot-mond reclame en is 

vaak uitverkocht. Het is aan te raden niet te lang 

te wachten met reserveren als u de voorstelling op 

zondag zou willen boeken.  
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Nieuw Heilig (lezing door Jeroen Jeroense en Theo Overduin) 

In de huidige samenleving zijn heiligen van de kalender geschrapt. Hun namen worden 

nauwelijks meer genoemd, laat staan vereerd. Maar is daarmee ook het heilige uit de 

maatschappij verdwenen, of is dat slechts schijn? Laten mensen zich nog ontroeren of 

verwonderen door een andere werkelijkheid? 

Om het nieuwe heilige op het spoor te komen zijn Jeroen Jeroense en Theo Overduin in een 

‘heilige’ oldtimer ingestapt en in gesprek gegaan met een keur aan inspirerende mensen in 

Nederland en Vlaanderen. Ze hebben zeventien mensen gesproken waaronder hoogleraren, 

politici, een militair, een natuurkundige, een schrijfster, een cabaretier, een abt en een 

ondernemer. Waar treft het heilige hen en hoe is zo’n ontmoeting te omschrijven? Neemt het 

hen bij de hand of slaat het hen juist van de sokkel? De uitkomst is meer dan verrassend. 

 

De zoektocht met de lichtblauwe Mercedes heeft zijn beslag gekregen in het boek ‘Nieuw 

Heilig’. Hierin wordt aangetoond dat het heilige ook vandaag – gloednieuw en vaak los van 

religieuze dogma‘s – in ons bestaan kan inbreken. De auteurs van het boek (Jeroen Jeroense, 

theoloog en schrijver en Theo Overduin, planoloog en transitie manager) nemen u graag mee 

in hun speurtocht naar het Nieuwe Heilige. 

 
 

Format lezing/workshop: Lezing ‘Nieuw Heilig (45 min), vragen (15 min), pauze (gelegenheid 

om het boek te kopen), na de pauze discussie aan de hand van stellingen (15 min) en in 

groepjes van 6 à 8 personen het Allerheiligenspel spelen (30 min). 

 

Voor deze lezing heeft u een beamer (en scherm of witte muur) nodig. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten 
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Een warme jas (lezing door Ineke Ludikhuize) 

Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit snel: mensen die onbetaald en vaak langdurig 

zorgen voor zieke familieleden of vrienden. Maar mantelzorgen gaat je niet in de koude kleren 

zitten: het vraagt offers en aanpassingen. Ineke Ludikhuize, theoloog, oud-voorzitter VVP en 

zelf mantelzorgster, zal ingaan op de mooie, maar ook de lastige kanten van dit 

maatschappelijke fenomeen. 

‘Een warme jas’ is ook de titel van het boek dat zij schreef voor mantelzorgers. Voor dit boek 

sprak ze met mantelzorgers in heel verschillende situaties; met jongeren en ouderen, allemaal 

mensen die zorgen voor iemand waar ze van houden.  

Ineke biedt u een programma rond het thema 'mantelzorg'. Zij verkent de maatschappelijke 

en religieuze vragen die mensen stellen als het over (mantel)zorg gaat. Woorden als 

naastenliefde, plicht, vrijwilligerswerk en humor komen voorbij.  

 

U kunt kiezen uit  

- een (kortere of langere) lezing 

- een interactief programma 

 

In alle programma's verwerkt Ineke ook enkele eigen ervaringen. 

In 2013 zegde Ineke haar betaalde baan op. Sindsdien is zij 

fulltime mantelzorger voor haar echtgenoot, Willem Aantjes. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten 

 

 

 

Postmodern. Wat betekent dat? (lezing door dr. Rick Benjamins) 

Onze cultuur en onze samenleving worden vaak als ‘postmodern’ 

beschreven. Er is een postmoderne architectuur, een postmoderne 

literatuur, een postmoderne filosofie en ook in de theologie komst de term 

veelvuldig voor. ‘Postmodern’ wordt vooral in een kerkelijke context al snel 

laatdunkend gebruikt: het staat bijvoorbeeld voor relativisme, niet 

geëngageerd zijn, consumptiegericht leven. Die diskwalificatie wordt 

waarschijnlijk mede ingegeven door onbekendheid met postmodern 

denken, terwijl dat denken als een soort tijdgeest ook in kerkelijke kringen 

wel aanwezig is. Maar hoe verkeerd is dat eigenlijk? 

 

In deze lezing probeert Rick Benjamins een karakteristiek van het postmoderne denken te 

geven, omdat het postmodernisme ook aan geloof en theologie een zinnige bijdrage kan 

leveren. Hoe breed en vaag dat begrip soms ook is, het staat wel degelijk ergens voor. Kort en 

goed kun je zeggen dat het premoderne denken een vast en zeker fundament voor de wereld 

zocht in een God boven de wereld. Het moderne denken zocht een houvast in de kennis van de 

mens. Het postmoderne denken zoekt helemaal niet meer naar fundamenten. Wij staan met 

elkaar in een wereld, waarnaar we op heel verschillende manieren in heel verschillende 

perspectieven kijken en niemand heeft de waarheid in pacht. Is het postmoderne denken 

daarmee van God los of staat het juist open voor wat zich in de wereld voordoet? 

 

Rick Benjamins is namens de VVP bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Daarnaast is hij universitair docent Dogmatiek aan de PThU. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten.  
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Spiegeltijd (toneelvoorstelling door Kirsten Benschop) 

Leonie, een jonge journaliste krijgt opdracht een interview af te nemen bij de excentrieke 

Rosanna V. Een bijzondere reeks vraaggesprekken tussen een eigentijdse journaliste en een 

tijdloze Rosanna V. volgt. Al snel blijkt dat sommige vragen niet zo eenvoudig te 

beantwoorden zijn. Enerzijds voelt Leonie zich aangetrokken tot de wijze levenslessen van 

Rosanna V., anderzijds is er ook weerstand, onbegrip. In dromen nestelen verwarring en 

spanning zich in Leonie’s leven. Een zuigende kracht van iets dat groter is dan zij zelf, brengt 

haar langzaam in beweging. Als Leonie onverwachts ontslag krijgt en van de een op de andere 

dag niet meer op haar werk hoeft te verschijnen, zijn haar vragen niet langer beroepsmatig. 

Nu is zij het zelf die moet worden bevraagd op zoek naar 

de juiste antwoorden. Een bezoek aan Rosanna V. lijkt 

onvermijdelijk. 

 

In een bijzondere sfeer en mix van magisch realisme en 

hedendaagse werkelijkheid passeren filosofische en 

spirituele onderwerpen die vragen oproepen en nog minder 

antwoorden. 

 

Kirsten Benschop, Veenendaal, speelde o.a. in ‘Bruid in 

de morgen’ van Hugo Claus en ‘Op hoop van zegen’ van 

Herman Heijermans. In het jaar 2000 startte ze K’onTour 

Theater, sinds 2008 brengt zij solovoorstellingen. 

www.kirstenbenschop.nl. De voorstellingen ‘Adempauze’ 

en ‘Wie stenen losbreekt’ zijn ook nog te boeken. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 235 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 330 

Overige gemeentes en verenigingen: € 400 

Bedragen zijn exclusief btw (6%) en reiskosten (€ 0,23/km) 

 

 

 

‘Zin’ in eten? (gesprek en ontmoeting rond een gemeenschappelijke maaltijd) 

Eten kan slow of fastfood zijn, hemels of de hel. Een engeltje op de tong, maar ook walgelijk, 

bedorven en een obsessie. Het kan rijkelijk zijn en overdadig, slecht voor de gezondheid en 

ook arm en mager en iedere dag weer een probleem. Eten kan sociaal en cultureel bepaald zijn 

en religieus onderscheid markeren, daarvan zijn we ons vaak niet bewust. Eten markeert 

verschillen tussen volken en religies, seksen en levensfases. Aan tafel: een feest van 

herkenning of huizen onder de tafel rampen en ruzies? Eten woont in ons geheugen, we 

hebben allerlei zin-tuigen, die ons op wegen zetten van herinnering en verandering. Eten roept 

poëzie op, verhalen, films en beelden. En een oude tekst zegt: gelukkig zijn zij die hongeren 

en dorsten naar gerechtigheid….Kan die honger gevoed? Kan een glas water voor een ander 

genoeg zijn? Corrie Jacobs wil met u aan tafel met al uw zintuigen. Zij gaat met u betekenis 

proeven en een wereldmaaltijd delen: Rode linzensoep met brood (Genesis 25:34). We zoeken 

de taal van granaatappels, melk, dadelhonig, olijven en vijgen en vragen 

ons af hoe wij gerechtigheid kunnen voeden. Er zijn diverse tijden 

mogelijk, zoals een zondagse bijeenkomst van 11.00 tot 13.00 uur, of op 

een avond van 18 tot 20 uur. 

Corrie Jacobs (Hilversum) is als beleidssecretaris van de VVP ook 

betrokken bij het project Vrijzinnig Perspectief. Daarvoor was zij als 

predikant verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (openbaar vervoer) 
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De religie voorbij – theïsme, atheïsme en anatheïsme (lezing door Wim Jansen) 

In de media, met name in spraakmakende programma’s als De wereld draait door, Pauw en 

Zomergasten, wordt meestal als vanzelfsprekend uitgegaan van de klassieke tegenstelling 

gelovig/ongelovig, theïst/atheïst et cetera. Wim Jansen beschouwt die indeling als achterhaald 

en pleit voor een nieuwe manier van spreken over God, in de postmoderne theologie 

anatheïsme genoemd (= het theïsme voorbij). Daarbij is het nodig om de religie eerst achter 

ons te laten en vervolgens opnieuw te interpreteren. Mogelijk een uitweg uit de impasse van 

een door religie verscheurde wereld? 

Ook deze lezing heeft een meditatief karakter vanwege de stiltemomenten.   

 

Citaten uit de lezing: ‘Het theïstische beeld van een bovennatuurlijke, almachtige, persoonlijke 

God verdraagt zich niet meer met het levensgevoel van de westerse mens in de 21e eeuw.’  

‘De mystieke ervaring is geen privilege van religie, integendeel, we zien hoe hij maar al te 

vaak door religie wordt beklemd, neergehaald, vertekend. De ervaring mag bevrijd worden uit 

religie. Hij is universeel menselijk.’ 
 

 
 

Vlammend Paradijs – bekentenissen (lezing door Wim Jansen) 

In boek en lezing worden we meegenomen op een adolescente zoektocht die uiteindelijk 

uitmondt in de liefdesmystiek - en het besluit van een rebel om nota bene predikant te 

worden. De zoektocht leidt langs vele thema’s: ‘christelijkheid’ op een gereformeerde school, 

de impact van een gehandicapte broer in een gezin, prille verliefdheid, intense natuurbeleving, 

de ontdekking van de erotiek, Godervaring, de muziek van de jaren 60/70, industriële 

vervuiling en het radicale verzet daartegen, de liefde van je leven en de angst om je te binden, 

crisis… Een ware liefdesgeschiedenis - met een knipoog naar Augustinus’ Confessiones – 

waarin de liefde wordt geschilderd als focus van het leven. De lezing bestaat uit verhalen, 

afgewisseld met stiltemomenten.  

 

Uit een recensie over Vlammend Paradijs: ‘Zoals Augustinus worstelt om tot de overgave aan 

God te komen, zo worstelt deze auteur met de liefde. Het boek geeft een schitterend beeld van 

een in de jaren '60 en '70 opgroeiende adolescent: opgetekend door een poëtische en 

spirituele ziel.’ Liuwe H. Westra, Kerk en Theologie 65 (2014), 195-211 

 
 

Wim Jansen (1950) is predikant van de Vrijzinnig Hervormden in Delft en van de vrijzinnige 

Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Behalve het bovengenoemde boek publiceerde Jansen 

o.a. Popmuziek en geloof, Het geheim van de lieflijkheid, Voorbij de leegte, Waar ben je nu? 

en Boerenkind. Meer informatie: www.wimjansen.nu 

 

 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (openbaar vervoer) 



 7 

Als je niet meer beter wordt? (lezing door Cisca Peters) 

Welke vragen komen er op je pad als je niet meer beter wordt, als je levenseinde in zicht 

komt? Dat kunnen er veel zijn: Hoe zit het nou eigenlijk met euthanasie in Nederland en wat is 

het verschil met palliatieve sedatie? Welke procedures moeten bij euthanasie doorlopen 

worden, hoe zit dat met de SCEN arts en hoe kijken wij aan tegen euthanasie bij onszelf en de 

mensen om ons heen? Wat is belangrijk om te weten in een gesprek met de huisarts en wat is 

er aan wilsbeschikkingen en formulieren te vinden? Hoe bereid ik mijzelf voor op zo’n situatie 

en waar moet ik dan aan denken? Wat is kwaliteit van leven en wat is goede zorg? Hoe kun je 

nu al kijken naar je eigen levenseinde? Hoe is het in Nederland geregeld rondom palliatieve 

zorg? Welke rol speelt de levenseinde kliniek in Nederland bij euthanasieverzoeken? 

Wat verstaan wij onder voltooid leven? Waaruit bestaat het burgerinitiatief voltooid leven? 

Hoe kijken wij vanuit de vrijzinnige levenshouding aan tegen euthanasie en voltooid leven? 

 

Rondom deze vragen geeft Cisca Peters, Maassluis, een interactieve 

lezing waarin veel elementen van communicatie rond het levenseinde de 

revue zullen passeren aan de hand van videobeelden en voorbeelden uit 

de praktijk. Daarbij maakt zij gebruik van haar ervaring binnen haar eigen 

praktijk in de palliatieve zorg voor patiënten met de spierziekte ALS en als 

verpleegkundig consulent in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam 

en de lessen communicatie in de palliatieve zorg die zij geeft aan 

thuiszorg teams over dit onderwerp. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,29/km) 
 

 
 

‘Je bent jezelf niet vandaag’ (lezing door Erwin Kompanje) 

Filosofische overdenkingen over vergeten, onthechten en dementie 

 

‘Ik ben mezelf niet vandaag’. Een uitspraak die wij vaak achteloos en zonder er diep over na te 

denken doen. Maar wie ben je dan wel? Je kan toch niet zomaar iemand anders zijn. Toen je 

’s-morgens in de spiegel keek, herkende je het spiegelbeeld dan niet meer? Vroeg je jezelf af 

wie die persoon is? Kwam het niet overeen met wat in je herinnering ‘jezelf’ is? Wat is de 

standaard? Is er een ideaal voor ‘jezelf zijn’? Of zijn we een statische entiteit die altijd 

hetzelfde is? Vragen waar we over na gaan denken als de individualiteit, waarin we door de 

jaren heen gegroeid zijn, in negatieve zin verandert. Hadden we als twintiger een feilloos 

geheugen voor telefoonnummers, nu moeten we soms diep nadenken over ons eigen nummer. 

Of raken we in paniek als we bij de geldautomaat twee maal de verkeerde pincode hebben 

ingetoetst en er nog maar 1 poging over is voordat de pas geblokkeerd wordt? Het overkomt 

ons eigenlijk allemaal. We zijn een biologisch organisme dat niet kan ontkomen aan 

veroudering, waaronder veroudering van onze hersenen. Een natuurlijk proces. Maar toch 

doen we er moeilijk over. We hebben een enorme (over)waardering voor goed en correct 

cognitief functioneren. Afstandelijk nadenken over hechting, 

onthechting, vergeten, dementie in de moderne tijd kan ons bestaan in 

een ander perspectief plaatsen. Wellicht is het wel prettig om iemand 

anders te zijn dan men van je verwacht.  

 

Dr Erwin J.O. Kompanje (1959), is medisch filosoof, klinisch ethicus, 

schrijver en senior wetenschappelijk onderzoeker. Werkzaam op de 

Intensive care volwassenen van het Erasmus MC Rotterdam.  

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,29/km) 

Reisafstanden in overleg met Erwin Kompanje.  
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‘(Ont)sporende godsbeelden in deze tijd’ (lezing door Hetty Zock) 

Het enige jaren geleden verschenen boek De persoonlijke God van Peter Henk Steenhuis  heeft 

een levendig debat opgeleverd. Steeds vaker zeggen mensen dat ze in ‘iets’ geloven, en God 

wordt steeds minder vaak voorgesteld als een persoon. Kun je een relatie hebben met een God 

die niet precies omschreven is en die als onpersoonlijk wordt voorgesteld? En wat ‘doen’ 

godsbeelden mensen eigenlijk? Bieden ze hoop, steun en inspiratie, bevestigen ze mensen in 

wie ze zijn en wat ze kunnen worden? Kun je door de relatie met God (al dan niet persoonlijk 

voorgesteld) worden gecorrigeerden en gedisciplineerd? In hoeverre komt je godsbeeld voort 

uit je eigen opvoeding en levensgeschiedenis? In welke situaties maken mensen misbruik van 

God door hem/haar/het te laten buikspreken? 

 

 

 

Religieuze leiders en de behoefte aan idealisering (lezing door Hetty Zock) 

(Een relationeel-psychoanalytische visie op fanatisme en intolerantie) 

Islamitische zelfmoordterroristen geven hun leven voor Allah. In Siberië verwachten de 5000 

volgelingen van Vissarion, een vroegere wijkagent die zich als de incarnatie van Jezus 

beschouwt, het spoedige einde van de wereld. Geert Wilders stelt zich op als een Messias-

figuur die Nederland redt. En het egalitaire tijdperk lijkt voorgoed voorbij: er wordt weer 

gesproken over ‘helden’ en ‘heiligen’. Religie is dus onmiskenbaar een factor van groot 

maatschappelijk belang, al is het niet in de zin waarin veel moderne gelovigen dat graag 

zouden willen. Religie - en dat is niets nieuws - blijkt niet alleen het goede in mensen te 

mobiliseren, maar ook een rol te spelen bij intolerantie, fanatisme en gewelddadig 

uitgevochten conflicten. Deze problematiek zal belicht worden vanuit een psychologische 

invalshoek, in het bijzonder vanuit de relationele psychoanalyse. Aan de orde komen zaken als 

individuele en collectieve identiteitsverwarring, en de noodzaak van idealen en 

voorbeeldfiguren voor een gezonde ontwikkeling van het zelf. 

 

 

Hetty Zock, Groningen, is verbonden aan de Rijksuniversiteit 

Groningen als hoogleraar Geestelijke Verzorging namens het KSGV en 

de VVP. Daarnaast heeft zij een eigen bureau voor training en 

coaching/supervisie aan pastores en zorgprofessionals. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten en btw (21 %) 
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Lezing over leven en theologie van Dorothee Sölle (door Carola Dahmen) 

Wie Dorothee Sölle was, kun je moeilijk in een zin samen vatten. Theologe, vredesactiviste, 

mystica, dichteres, moeder, geleerde, socialiste, mens. Dorothee Sölle is een van de meest 

gelezen theologen uit de vorige eeuw. Zij maakte christendom en geloof weer geloofwaardig 

en toegankelijk voor velen die de kerk de rug hadden toegekeerd. Door de boeiende 

combinatie in haar theologie van politiek, poëzie en mystiek zijn haar boeken nog steeds 

lezenswaardig en actueel. In een inleiding zal ds. Carola Dahmen de wisselwerking tussen de 

biografie en het theologisch denken van Dorothee Sölle laten zien en vertellen over de rol van 

de tweede wereldoorlog, lijden en depressie, politiek verzet en vroomheid in Sölle's theologie. 

Na en tijdens de lezing zijn vragen en gesprek mogelijk.  

 

Mijn hoop heet tesjoewa de ommekeer 

en mijn moeders zeggen 

er bestaat geen dag en geen uur 

voor niemand ter wereld 

waarop de ommekeer niet mogelijk is  

uit: Dorothee Sölle ‘Zeg mij de naam van je hoop. Gedichten’ 

 

Carola Dahmen, Berkenwoude, werkt als predikant van de PKN in de 

Hervormde Gemeente Berkenwoude. Van 2006 tot 2013 heeft zij in 

Leiden gestudeerd en heeft een Bachelor Godgeleerdheid, Master 

Religious Studies en Master Gemeentepredikant afgerond en volgt tevens 

een opleiding psychologie. Naast haar werk als predikant houdt zij zich 

bezig met verschillende theologische onderwerpen. 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,28/km) 
 

 
 

Wij zijn meer dan ons brein (lezing door Wim Wattel) 

Wim Wattel reageert op de discussie of wij wel of niet over een vrije wil beschikken: Toen 

Abram op weg ging uit Haran, beantwoordde hij daarmee volgens Genesis aan een 

godsspraak. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen: ‘zijn hart achterna’. Of stond het 

allemaal in de sterren geschreven? De neurowetenschappen zijn de laatste decennia tot op 

grote diepte doorgedrongen. Er zijn indrukwekkende waarnemingen en experimenten gedaan, 

waaruit kort door de bocht de conclusie is dat er niet zoiets bestaat als ‘vrije wil’. En, 

logischerwijs, geen vrije wil betekent: geen verantwoordelijkheid, geen schuld of verdienste. 

Blijft er dan eigenlijk nog wel een eigen ‘ik’ over? Iemand als Spinoza hield zich al in de 17e 

eeuw met deze problematiek bezig. Maar ook in onze tijd woedt de discussie nog 

onverminderd voort. Ontrolt de wereld zich als een film met slechts één scenario, volgens de 

wetten van oorzaak en gevolg, of is er toch meer tussen hemel en aarde...? 

Dr. Wim Wattel, Middelburg, studeerde biologie aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam. Na zijn promotie aan de medische faculteit van de 

Rijksuniversiteit Utrecht was hij werkzaam als docent en directielid in het 

Voortgezet Onderwijs. Hij is lid van de vrijzinnige Koorkerk in Middelburg 

en redactielid van het tijdschrift ‘Vrijzinnig’. Zijn leven lang heeft hij zich 

geïnteresseerd voor en verdiept in de raakvlakken tussen geloof en 

natuurwetenschap. Hij typeert zijn positie in dit spanningsveld met het 

statement: ‘We willen begrijpen, maar tegelijkertijd geloven we maar al te 

graag, dat onze ratio niet het laatste woord heeft.’ 

 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 105 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 145 

Overige gemeentes en verenigingen: € 175 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,19/km) 
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Bijbelse Vrouwen (door Foekje Dijk en Thijs Kwakernaak) 

Een inleiding door Foekje Dijk te midden van houten beelden van Thijs Kwakernaak. 

Het christendom kent haar witte plekken waar het de positie van vrouwen 

betreft. De uitleggers van de Bijbel tonen meer belangstelling voor ‘grote 

mannen’ dan voor de vrouwen die vaak de motor waren áchter het groot 

worden van diezelfde mannen. In het Oude Testament zijn het vaak 

vrouwen die een doodgelopen geschiedenis weer vlot trekken. Maar wie 

waren zij? Hoe werd er over hen geschreven en in welke maatschappelijke 

context? Hebben zij in de moderne maatschappij nog betekenis? Wie zijn in 

de loop der jaren en eeuwen toch degenen die de geschriften uitleggen en 

waarop baseren zij hun gelijk? In haar inleiding haalt Foekje Dijk de 

geschiedenis van een aantal vrouwen terug naar de voorgrond. Wie was 

Izebel in werkelijkheid? Wat heeft Hagar nog te melden? Wie kent Sippora, 

Oholibama, Tamar? Hoe sterk en verstandig is niet Abigaïl, hoe kwetsbaar 

en misbruikt Zilpa? Thijs Kwakernaak zal toelichten wat hem aansprak in 

deze verhalen en wat hij wil uitdrukken met zijn beelden.  
 

Foekje Dijk, Dalfsen, is vrijzinnig theoloog. Ze is het 

liefst bezig met het vragen naar de onbekende weg. Ze 

houdt er van om in de bibliotheek met de naam ‘Bijbel’ rond te dwalen en te 

kijken hoe de architecten deze bibliotheek in de loop der eeuwen ontworpen 

en opgebouwd hebben. Zo nu en dan pakt ze een boekje van de schappen 

en verbaast ze zich over het feit dat de inhoud vaak op zo’n andere wijze 

uitgelegd is dan wat er in werkelijkheid staat. Met name vrouwen worden óf 

doodgezwegen óf een predicaat opgeplakt dat niet past. Dat schuurt en 

wringt, en die onbekende kanten (die onbekende weg) wil zij belichten. Zij 

schreef het boek ‘Bijbelse Vrouwen’. 

Thijs Kwakernaak, Zwolle, is beeldbouwer. Hij werkt in steen en in hout, 

vaak rond thema’s als engelen, pelgrims, de sprookjes van Grimm of de verhalen van Toon 

Tellegen. In zijn atelier in Zwolle heeft hij een kleine tentoonstelling. Zie ook 

http://thijskwakernaak.exto.nl/ Voor deze avond maakte hij beelden van een groot aantal van 

de vrouwen die Foekje Dijk in haar boek beschrijft. 
 

Gevraagde vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   €  150 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: €  210 

Overige gemeentes en verenigingen: €  250 

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,25/km) 

Reisafstanden in overleg met Foekje Dijk en Thijs Kwakernaak. 

 

 


