Reinhold Niebuhr

Nothing worth doing is
completed in our lifetime;
therefore we must be
saved by hope.
Nothing true or beautiful
makes complete sense
in any immediate context
of history; therefore we
must be saved by faith.
Nothing we do, however
virtuous, can be
accomplished alone;
therefore, we are saved
by love.
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DEZINNEN ‘Mensen van de weg’ werden ze genoemd, zij die in navolging van Jezus wilden leven en dat leven beschouwden als een weg die zich gaan-de-weg toont. Door de tijd heen heeft
de christelijke traditie dát besef met vallen en opstaan doorgegeven en mensen uitgedaagd
om het met Jezus te wagen in een leven dat ons wordt gegeven en zich niet laat afdwingen.
Bij DEZINNEN willen wij ons spiegelen aan deze ´mensen van de weg´. We willen mensen inspireren en ondersteunen bij dat ´wagen´. Dit krijgt vorm in ons programma, bij ons wekelijks
avondgebed, de lezingen, de workshops en de wijze waarop we als mensen van DEZINNEN
met elkaar willen omgaan en in de samenleving willen staan. Theo Wierema

voorjaar 2020
dezinnen inspireert mensen met het beste uit de christelijke traditie.

& = let op: andere locatie ENG = programma in het Engels

AGENDA
Januari
VR 10.01 10.00

Eerste Schrijfcafé

MA 13.01 18.15

Eerste Avondgebed bij DEZINNEN

WO 15.01 16.00

Eerste Christelijke Meditatie van

			

het seizoen

MA 27.01 19.30

Eerste bijeenkomst ZIN.com –

			

nieuwe seizoen

Februari
DI

11.02 20.00

‘Dromen van een rechtvaardige

Incidentele activiteiten dezinnen
Zo kan het licht er in ; leven en mystiek
van Leonard Cohen – inleiding Frank
Kazenbroot

			

samenleving’ – Godian Ejiogu &#

MA 17.02 19.30

‘Zo kan het licht erin; leven en

			

mystiek van Leonard Cohen’-

Triumfatorkerk Inschr t/m 14/2 Toegang: € 7-

			

Frank Kazenbroot.

Een lezing en luisteravond over dichter en zanger Leonard Cohen.

DO 20.02 20.00

‘Ieder mens telt’ – Prof dr. Jenny
Gierveld Reeks ‘Navolging 2020’ &#

Van Suzanne tot Hallelujah; met zijn liederen heeft Leonard Cohen

			
Maart

Maandag 17 februari 19.30 – 21.15u Christus

(1934 - 2016) hele generaties geïnspireerd. Hij was altijd herkenbaar aan zijn diep-donkere stem en eenvoudige melodieën. Maar

MA 02.03 19.30

‘Andrej Tarkovski, filmer-mysticus’-

zijn poëtische teksten vol bespiegeling hadden altijd een diepzin-

			

Dr. Otto Boele

nige zeggingskracht. Frank Kazenbroot houdt een lezing over

ZA

Stiltedag DEZINNEN in klooster

het leven en werk van Leonard Cohen. We luisteren naar zeven

			

Haastrecht &

liederen, waarbij vooral de spirituele kanten van Cohen aan het

WO 18.03 19.00

‘Stalker – Zoektocht naar waarheid’

licht komen. Duisternis en licht, gebrokenheid en heelheid, aarde

			

Andrei Tarkovski FILM

en hemel, Leonard Cohen had het talent om diepere levenser-

14.03 10.00

April

varingen te verwoorden. Frank wordt al vanaf zijn 15e tot in zijn

VR

10.04 18.00

Goede Vrijdag- viering DEZINNEN

ziel geraakt door Leonard Cohen. Hij schreef het boek: Wees lief

ZO

12.04 05.30

Paaswake bij DEZINNEN

voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen. (BerneMedia

MA 20.04 20.00

Wat is anno 2020 Navolging?’ Dr. Ad
van der helm & Elsa Eikema &#

2018).  Frank Kazenbroot is geestelijk verzorger in een ziekenhuis

			
			

Reeks ‘Navolging 2020’

DI

‘Gedachten over geloof en dementie’ –

21.04 20.00u

			

Dr. Tim van Iersel &#

Mei/juni

en is lang kloosterling geweest.

Andrej Tarkovski; filmer-mysticus –
inleiding Otto Boele
Maandag 2 maart 19.30 – 21.00u Christus

MA 11.05 19.30

‘Lezen en laten lezen – gelovig om

Triumfatorkerk Inschr t/m 28/2 Toegang € 8,-

			

gaan met de bijbel’ –

De filmer Andrej Tarkovski ( 1932 – 1986) verwierf door films als

			

Prof. Dr. Arnold Huijgen

Andrej Roebljov (1966), Solaris (1971) en vooral Stalker (1979)

MA 29.06 18.15

Laatste Avondgebed van het

faam als een van de belangrijkste vernieuwers van de cinema-

			

seizoen. Aansluitend seizoen

tografische taal. Eye-Amsterdam   wijdde afgelopen najaar een  

			

afsluiting DEZINNEN

project aan Tarkovski die ze ‘filmer-mysticus’ noemde en zoomde
in op zijn ‘spirituele zoektocht naar waarheid en zelfkennis’. In zijn

-

Raadpleeg onze website voor de actuele informatie

inleiding laat Dr. Otto Boele ons kennismaken met de mens Andrej

over de activiteiten.

Tarkovski, diens streven om met zijn films ‘dicht bij het echte leven

Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl

te geraken’ en hoe dit zich toont in de film Stalker. (Op woensdag

of via: info@dezinnen.nl

18 maart wordt deze film vertoond).

Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten

Otto Boele is universitair hoofddocent aan het Leiden University

van 30 juni t/m 21 augustus

Centre for the Arts in Society

Let op:
Onze vaste activiteiten & groepen vindt u niet in bovenstaan-

Stiltedag – kloosterdag Haastrecht
Zaterdag 14 maart 10.00 – 16.00u Insch t/m 11/3

de agenda maar in een apart overzicht in de folder!

(min 7 max 12 pers) € 20,- (incl lunch) Klooster

Onze activiteiten vinden soms plaats op andere locaties!

Haastrecht, Provinciale weg – Oost 62 Haastrecht

Midden in de Vastentijd bewust een dag de stilte van het Klooster

Incidentele activiteiten ism anderen

van de Passionisten te Haastrecht opzoeken. Innadenken over hoe
van wat komt, verbonden met het lijdensverhaal van Jezus van Na-

Dromen van een rechtvaardige en vreed
zame samenleving – lezing Godian Ejiogu

zareth. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema

Dinsdag 11 februari 20.00 – 22.00u Pastorie Maria van

je eigen leven tot nu toe is verlopen en op welke wijze je kunt leven

Stalker(1979) –
Zoektocht naar waarheid.
Film van Andrej Tarkovski

Eik en Duinen Loosduinse Hoofdstraat 6 DH, toegang
€ 5,- inschrijven t/m 8/2 via; parochiesecretariaat@
rkdenhaag.nl 070- 8209866
Welke stappen zijn nodig om dergelijke dromen waar te ma-

Woensdag 18 maart 19.00 – 21.45u Inschr t/m

ken? Wie voelt zich in zijn of haar dromen bedreigd? Wat is

16/3 12.00u (min 6 pers) € 7,- “

bedreigend voor het rechtssysteem, voor culturen en tradities

“Er is een film waarin ik zou willen wonen”.

in Nederland? Hoe krijgt de aanduiding van Den Haag als ‘stad

Zo begint Volkskrant Filmredacteur Kevin Toma in 2018 zijn

van vrede en recht’ gestalte in onze tijd? Na een inleiding door Go-

relaas over de film Stalker. Hij is in de loop van de jaren alleen

dian Ejiogu worden wij geprikkeld om met hem en elkaar hierover in

maar meer van deze film gaan houden. “Geen film plaatst je zozeer

gesprek te gaan. De uit Nigeria afkomstige Godian Ejiogu is theo-

buiten de tijd” zegt hij van de film die voor hem niet alleen steeds

loog en geestelijk verzorger. Hij is auteur van het boek: Mijn droom.

mystieker is geworden maar ook steeds mooier. Hij eindigt met een

Op zoek naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving, Kok

citaat van Tarkovski: ”Mijn ideale toeschouwer kijkt een film zoals

Utrecht 2018.

een reiziger rondkijkt in het land dat hij bezoekt”. U kunt mederei-

Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der

ziger zijn op 18 maart. Na een kort intro kijken we de film van 161

Zee’ en DEZINNEN.

minuten. We beginnen om 19.00u

Ieder mens telt! – Jenny Gierveld

Lezen en laten lezen –
Prof. Dr. Arnold Huijgen

Donderdag 20 februari 20.00 – 22.00u Duinzichtkerk,

Maandag 11 mei 19.30 – 21.15u Christus

Vrije gift.

Triumfatorkerk Inschr t/m 8/5 Toegang: € 8,-

In onze lezingenreeks ‘Navolging anno 2020’ stellen we ons in

De bijbel is een ingewikkeld boek en over de interpretatie ervan

een viertal bijeenkomsten de vraag: wat is ‘Navolging van Jezus’

wordt vaak gediscussieerd. En dat is nodig. Maar hoe kun je de

anno nu ? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat ‘brandend

bijbel zo lezen dat je hart geraakt wordt? Daarover schreef Arnold

hart in ons’ (Emmaus) te hervinden? Gierveld zal spreken over de

Huijgen het boek Lezen en laten lezen (Kok boekencentrum, 2019).

onmacht van mensen om relaties aan te gaan of blijvend te onder-

Hij zet het gelovig omgaan met de bijbel centraal. Dat begint vol-

houden, over hun financiële, fysieke of psychische moeilijkheden;

gens hem er mee dat we onder ogen zien dat niet de Bijbel het

zorgen om de kinderen of om vrienden die met dementie te kampen

probleem is, maar dat wij dat vaak zijn. In deze tijden van ‘auto-

hebben. Daarover vraagt zij zich af wat ‘navolging’ ( “Gij zult uw

noom kritisch denken’ zijn dat gedurfde woorden. Tijd voor een in-

naasten lief hebben als uzelf” ) hier voor ons kan betekenen? Jenny

spirerende, verdiepende en mogelijk verrassende avond met een

Gierveld is socioloog en demograaf, en is emeritus hoogleraar aan

inleiding van de auteur en aansluitend mogelijkheid voor gesprek

de Afdeling Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Univer-

met elkaar. Arnold Huijgen is Hoogleraar systematische theologie

siteit Amsterdam (VU). Oecumenische lezingenreeks: ‘Navolging

aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn boek was een van

anno 2020’

de drie keuzes van 2019 van Trouwredacteur Sjoerd Mulder (Trouw

Organisatie: Protestantse wijkgemeenten ‘Christus Triumfatorkerk’

16/12/19)

en ‘Duinzichtkerk’ en DEZINNEN.

Van Hogenhoucklaan 89-91 Inschr niet verplicht

Laatste avondgebed met aansluitend SEIZOENSAFSLUITING van DEZINNEN
Maandag 29 juni 18.15 – 21.30u Inschr t/m 26/6 Locatie: Chr. Triumfatorkerk
Met iedereen die daarbij wil zijn (wél tevoren opgeven!). Voor nadere info zie website en flyer na 15 mei.
Vrijwilligers, vrienden en aandeelnemers ontvangen een uitnodiging.

Wat is anno 2020 navolging van Jezus?
– Ad van der Helm & Elsa Eikema
Maandag 20 april 20.00 – 22.00u Christus
Triumfatorkerk Inschr. niet verplicht. Vrije gift.
In onze lezingenreeks ‘Navolging anno 2020’ stellen we ons in een
viertal bijeenkomsten de vraag: wat is ‘Navolging van Jezus’ anno
nu ? Ligt hier mogelijk ook de uitdaging om dat ‘brandend hart in
ons’ (Emmaus) te hervinden? Ad van der Helm en Elsa Eikema
geven hierop hun visie en gaan daarna hierover met elkaar en de
aanwezigen in gesprek.
Ad van der Helm is priester van het Bisdom Rotterdam, maakt
deel uit van het pastoraal team van de rk parochie Maria Sterre
der Zee en is hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven. Hij is
voorzitter van de Haagse Raad van kerken.
Else Eikema is hbo-theoloog (Ede) en groeide op in de kerk,
tegenwoordig is zij (bewust) kerkloos. Samen met haar man
Mark begon zij het initiatief De Kerklozen. Ze is ZZP-er en is een
van de drijvende krachten achter het Graceland Festival.
Oecumenische lezingenreeks: ‘Navolging anno 2020’
Organisatie: Protestantse wijkgemeenten ‘Christus Triumfatorkerk’ en ‘Duinzichtkerk’ en DEZINNEN.

Gedachten over geloof en dementie –
Dr. Tim van Iersel
Dinsdag 21 april 20.00 – 22.00u H. Jacobus De Meer
dere kerk - Maria ten Hovezaal, Parkstraat 65A Den
Haag. Inschr t/m 18 april via info@dezinnen.nl
Toegang; € 5,In ‘Godvergeten’ biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je
bij de kern van je geloof. Daarom spreekt dit boek over dementie
én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn.
De auteur verzorgt een lezing over dit boek en gaat in gesprek
met deelnemers hierover. Tim van Iersel is verbonden aan de
Protestantse Kerk in Nederland als predikant met bijzondere opdracht. Hij is gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie
en werkt als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen van
WZH, waar voornamelijk ouderen met dementie wonen. Hij heeft
als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie
(RTE). Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria
Sterre der Zee’ en DEZINNEN.

GELOVEN OP MAANDAG – wekelijks avondgebed DEZINNEN
Iedere maandag van 13/1 t/m 29/6 18.15 –
18.45u (aansluitend broodje en soep € 3,-)
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal
Om 18.15u onze wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend een broodje en soep. Een vast moment in de
week waarop we samen stil worden, onze levens met hun hoogteen dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het
avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans
begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en soms ook door
het Gregoriaans koor Gaudete. Info over voorgangers en begeleiding op website. Zie aparte flyer ‘Geloven op maandag’
Goede Vrijdag – meditatieve viering

Vrijdag 10 April 18.00 – 19.00u (let op afwijkende tijd!)
Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal
In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen we de
kern van ons leven. Dáár geeft het leven zich in al haar diepte
bloot. Ieder jaar opnieuw vieren we onze verbondenheid met dit
mysterie dat onze levens draagt en dat als de levende God met ons
meereist. M.m.v. Gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

Paaswake – wachten op het licht

Zondag 12 april 05.30 – 06.30u met eenvoudig ontbijt voor wie
wil – vrije gift Locatie: Christus Triumfatorkerk – Kerkzaal
Opgave: uiterlijk 10/4 20u
Tussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot
een overwinning van de zachte krachten. Niet zelden komt het
licht naar binnen door een kier onder de gesloten deur of door een
scheur in de muur. We vieren de opstanding van Christus met het
Exultet, verhalen ten leven en wachten op het licht. Na afloop een
eenvoudig ontbijt voor wie wil.

Christelijke meditatie bij DEZINNEN

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden januari t/m juni
16.00 – 16.45u (deur open v.a. 15.45u - kleine gift)
Locatie: Christus Triumfatorkerk- kerkzaal
Christelijke Meditatie wordt ook wel het gebed van het hart genoemd. De menselijke geest wordt zich enkel in diepe stilte bewust
van zijn eigen bron. Meditatie is dan de reis vanuit de geest naar
het hart, waar God aanwezig is. Door eenvoudig bij God aanwezig te zijn, worden we gevormd tot de persoon die God heeft bedoeld. (John Main) Info: Dorothé van de Wetering: 070 3857442
of   d.vandewetering@telfort.nl  Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk
Meditatie bij DEZINNEN’

Zin.com – geloofsverdieping DEZINNEN

8 x per jaar op de 4e maandagavond van de maand van 19.30 –
20.45u. Locatie: Christus Triumfatorkerk – zaal DEZINNEN
Binnen de christelijke traditie je eigen geloofsweg in navolging van
Jezus van Nazareth vinden en gaan. Dat doen we bij Zin.com door
ca. 8 keer per jaar bijeen te komen en elkaar scherp te houden
m.b.t. wat we belangrijk vinden. Ook helpen we elkaar wegen binnen deze rijke traditie vinden die passen in ons leven van alledag.
Info: info@dezinnen.nl  Zie ook aparte flyer over Zin.com-

Zingen! In ons Evensongkoor of het
Gregoriaans koor Gaudete
Wat is er leuker dan samen te zingen! Bij DEZINNEN zijn twee koren actief. Wil je meezingen of
een keer komen luisteren? Zie: www.dezinnen.nl/
vieringen of mail: info@dezinnen.nl
Avondgebed bij DEZINNEN
Iedere maandag van 18.15 – 18.45u een korte
meditatieve viering voor ieder die wil
(aansluitend broodje/soep). Bezinnings- & ontmoetingspunt bij DEZINNEN
Donatie
Je kunt DEZINNEN ook steunen door een incidentele donatie.Via de doneer linksboven op
onze homepage www.dezinnen.nl .
Wil je op de hoogte blijven”?
Download op de website www.dezinnen.nl de programmafolder
van het seizoen of abonneer je via de website op onze gratis digi-

do

t
na

ie

tale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan ‘INSCHRIJVEN’). Je kunt ons ook volgen op facebook via: www.facebook.

DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

2595 CL Den Haag

J. van Stolberglaan 154

Dezinnen

hier
postzegel

com/DeZinnen

Telefoon 06-22607908 (ma 11.00-15.00 en vr 09.00 - 11.00)
E-mail/site info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299
Abonneer je op onze digitale maandagenda door een
mailtje naar: info@dezinnen.nl
Volg ons ook op Facebook. www.dezinnen.nl

activiteiten in de Christus Triumfatorkerk. Af en toe
hebben we ook gezamenlijke activiteiten.
De eigen activiteiten van de CTK kunt u vinden op hun

email

telefoon

pc/plaats

adres

eigen website: www.ctk.nl

naam

O ik wil het programma twee keer per jaar per post
ontvangen (en maak daartoe € 3,50 p/jr over)
O ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden
O ik wil meer informatie over ...
O ik steun als ‘Vriend van Dezinnen
(€ 10,- of meer p/j)
O ik steun als ‘Aandeelnemer van Dezinnen
(€ 25,- of meer p/j)
O ik wil dat mijn adres uit het bestand wordt
verwijderd
O anders:

Je kunt ons steunen door vriend of aandeelnemer
van Dezinnen te worden. Wellicht wil je vrijwilliger
worden bij ons unieke project. Desgewenst geven
we je graag meer informatie.

DEZINNEN heeft haar secretariaat en veel van haar

DEZINNEN in verandering ...

Dit voorjaar hebben we een bescheiden activiteitenaanbod. Daarmee geven we ruimte aan ons project
‘DEZINNEN vanaf 2020’. Een project dat dit voorjaar van start gaat, vooralsnog als zaad dat in de aarde
begint te ontkiemen……… We houden u via onze nieuwsbrief en de website op de hoogte.
“God is de diepte van onze werkelijkheid. Ik ben het met Tillich eens dat wie ‘weet heeft van de diepte,
weet heeft van God’ “. Tomas Halik, Niet zonder Hoop – Kokboekencentrum Utrecht, 2019, p 159
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Terugkerende activiteiten
DEZINNEN bijbelleesgroep
Maandag 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april,
11 mei, 8 juni 19.30-21.00u

max 11 personen

€ 3,- per keer. Locatie: Christus Triumfatorkerk
zaal DEZINNEN
In de Bijbelgroep gaan wij lezen verder uit het evangelie volgens Mattheus. Geen voorkennis nodig, teksten worden ter

ande

plekke uitgedeeld. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

rs

Inschrijving verplicht uiterlijk 20 januari via info@dezinnen.nl

Schrijfcafé voor vrouwen
Vrijdag 10/1, 14/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6 10.00 –
12.00u € 12,- per keer inschrijven via info@dezinnen.nl. Locatie: Christus Triumfatorkerk.
Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven?
Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is
het schrijfcafé voor Vrouwen iets voor jou. Aan de hand van
beeldmateriaal, tekstfragmenten en associaties leer je schrijven wat echt uit het hart komt, een verloren gewaande herinnering terughalen of een ervaring beschrijven. Graag zelf
pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein, Info:
06 40397700.

