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 Diensten 
Februari 2020 
  2  Ds. Tom Mikkers 
  9  Schrijver-journalist Stevo Akkerman ‘Het klopt wel, maar deugt niet’, 
   bezinningssamenkomst  
16  Ds. Tom Mikkers 
 23  Ds. Nicoline Swen-Fisher, Vrijzinnig voorganger in Varsseveld 
Maart 
  1  Ds. Tom Mikkers 
 

                             Zondag begint de dienst om 10.30 uur 
       Kinderopvang op aanvraag bij het bestuur 

 Op onze website vindt u meer informatie over de gastpredikanten 

 
Bij de diensten  
 
‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ 
Bezinningssamenkomst met Trouw-columnist Stevo Akkerman 
Zondag 9 februari, 10.30 uur  

Schrijver en journalist Stevo Akkerman stelt tijdens deze bezinnings-
samenkomst de volgende vragen aan de orde 
-  Leeft de Westerse samenleving, wij dus, zo langzamerhand in een   
   ‘amoreel universum’?  
-  Is er nog plaats voor persoonlijke bezieling en  
   morele verantwoordelijkheid in de publieke     
   ruimte?  
-  Welke rol speelt de politiek hierbij? 
Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen. 
 

                                        Pianiste Karin Kuijper speelt muziek 
                                        van F. Chopin en J.S. Bach. 

 
                                  

Kerkdienst met Nicoline Swen, predikant te Varsseveld  
Zondag 23 februari 

Ds Nicoline Swen studeerde theologie in Amsterdam en was lange 
tijd betrokken bij het gevangenispastoraat. Zij is nu werkzaam als 
docente levensbeschouwing en als voorganger van de Vrijzinnigen 
in Oost-Twente.  
Over haar geloof zegt ze: “Niemand hoeft te voldoen aan een 
geestelijke norm. ‘Geloof’ is een geschenk en nooit iets om over te 
bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we 
eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken 
die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.” 
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Diensten beluisteren  
Via www.kerkomroep.nl zijn de diensten van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar digitaal te 
beluisteren.  
 

Bijzondere collecte in de maand februari: Rode Kruis Wassenaar 
 
Om de reanimatiecursus van up-to-date materiaal te kunnen voorzien, 
heeft het Rode Kruis een reanimatie-pop nodig.  Met deze bijzondere 
collecte hopen wij een bijdrage hieraan te kunnen leveren.    
 

 
 
Nieuwe website ‘Vrijzinnig in Wassenaar’  
www.vrijzinniginwassenaar.nl  

De nieuwe website is online. We treden naar buiten met 
vrijzinniginwassenaar.nl, maar de site is ook te bezoeken via de oude 
route npbwassenaar.nl of via de domeinnaam van de speciale jubileum-
site www.vrijzinnigen-wassenaar.nl   
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar extra talent. Reacties, ideeën en 
foto’s kunnen gemaild worden aan secretaris@vrijzinnigen-wassenaar.nl 
Tijdens activiteiten maken we voor de site ook foto’s. Mocht u op een foto 
staan en dat niet willen, dan kunt u dat doorgeven.   
We zijn heel benieuwd naar reacties. Dus voel je vrij om contact met ons 
op te nemen. Vindbaarheid van informatie, leesbaarheid, sfeer en opzet, 
het zijn thema’s waar we heel bewust aan gewerkt hebben. De komende 

De lucht in tijdens           tijd gaan we ermee verder, maar input van anderen gaat ons helpen.         
De redactievergadering    Dus, of je nu tevreden of ontevreden bent, laat van je horen! 
 
 
Van de predikant  
The Passion, wat gebeurt er precies?  

 
In de Opgang van januari meldde Tom Mikkers al dat we als Vrijzinnigen NPB Wassenaar 
betrokken zijn bij de Wassenaarse editie van The Passion. The Passion in Wassenaar is iets 
anders dan het evenement op tv bij de EO. Het is niet zo dat er duizenden mensen straks op 
de been zijn in Wassenaar. Wel zijn er een aantal Wassenaarders enthousiast aan het werk 
om in de periode voor Pasen een mooie voorstelling te verzorgen in de Jozefkerk. The Passion 
in Wassenaar is een zelfstandig initiatief van een werkgroep, die niet verbonden is aan een 
specifieke kerkgenootschap. 
  
Doelstelling is om een mooie muzikale productie 
neer te zetten in de tijd voor Pasen, waar 
Wassenaarders samen naartoe kunnen, wat je ook 
gelooft. Leendert de Lange, burgemeester van 
Wassenaar is beschermheer van dit project. In het 
comité van aanbeveling zitten onder andere Astrid 
Dekker van de Wassenaarse cultuurprijs en Mariska 
Koning van de Bibliotheek, en Lia de Ridder, D66-
wethouder van cultuur in Wassenaar.  

 
Je zou deze uitvoering kunnen vergelijken met een musicaluitvoering van ‘Jesus Christ 
Superstar’. Het mooie is dat we als Vrijzinnigen NPB een bijdrage kunnen leveren, die heel 
goed aansluit bij datgene waar wij voor staan. Het thema is namelijk vrijheid. Dit hangt ook 
samen met de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2020.  
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Er worden ten behoeve van de voorstelling filmpjes gemaakt over vrijheid. Onze predikant Tom 
Mikkers zal hierover tijdens de zogenaamde processie drie Wassenaarders interviewen. De 
tocht kent drie ‘stop’momenten: we starten met opnamen bij ons kerkgebouw aan de Lange 
Kerkdam, aansluitend zijn er opnamen bij de Messiaskerk en tenslotte bij de Jozefkerk. Bij 
elke stop houdt Tom Mikkers een interview met een bijzonder persoon, die een verhaal te 
vertellen heeft over vrijheid en waarom die zo belangrijk is voor hem of haar. 
 
Op zaterdagavond 29 februari vinden de opnamen van deze filmpjes plaats. Er loopt een 
diverse groep als figurant mee in de processie van onze kerk naar de Jozefkerk. Wie wil kan 
de hele wandeling meelopen. Het is ook mogelijk om deel te nemen bij de verschillende stops. 
In de buurt van de genoemde kerken maken we steeds de opnamen van de wandeling van de 
groep. Deze beelden vormen dan het decor van het interview met de bovengenoemde 
personen.  

 
Er is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor mensen uit onze geloofsgemeenschap, die het 
leuk vinden om dit mee te maken. Wie mee wil doen, kan zich hiervoor aanmelden bij Tom 
Mikkers. Reken erop dat je nodig bent van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur.  

 
Voor meer informatie, kijk op thepassionwassenaar.nl 

 
Ida Gerhardtlezing in de Poëzieweek   
Donderdag 6 Februari , aanvang 20.00 uur   
Goede poëzie kruipt onder de huid! Zo ook de poëzie van Ida 
Gerhardt. Wie  haar gedichten kent, zal dit beamen. De 
Wassenaarse Poëzieroute nam regels uit twee van Gerhardts 
gedichten op (bij de Dorpskerk en het gebouw van de NPB). Een 
passend eerbetoon aan de dichteres, die een kleine tien jaar met 
haar ouders en zus in ons dorp woonde.  
Ida Gerhardt staat centraal op deze poëzieavond tijdens de 
Poëzieweek. Erik Bolle, oud-voorzitter van het in 2002 opgerichte 
Ida Gerhardt Genootschap, vertelt in de bibliotheek in Wassenaar 
over haar leven en werk. Vanzelfsprekend krijgt u ook haar 
gedichten  te horen. 
 
Deze poëzieavond is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse 
Gemeente, Vrijzinnigen NPB en de Bibliotheek. Tickets € 7,50 te 
verkrijgen bij de bibliotheek, Langstraat 40. 

 
Van harte welkom bij het Filosofisch café 
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