
DEZINNEN en CORONA
Naar verwachting is het corona-virus dit najaar nog niet weg. In onze programmering houden 
wij rekening met afstand (en dus ook maximale aantallen bezoekers) en met de mogelijkheid 
om onze activiteiten aan te kunnen passen naar gelang maatregelen van de overheid daar om 
vragen. We raden u daarom aan om voor actuele informatie altijd de website van DEZINNEN 
te raadplegen. 

Digitaal aanbod – speciaal voor onze aandeelnemers en vrienden: Een gedeelte van de activi-
teiten zal dit najaar beschikbaar komen op het youtubekanaal  van DEZINNEN evenals enkele 
digitale producties van jonge cineasten. 

Om alvast in je agenda te zetten: onze internationale sprekers:

>>> Woensdag 21 oktober 20.00 uur: Erik Varden - ‘The Shattering of Loneliness’
>>> Dinsdag 17 november 20.00 uur: John Barton – ‘Ta(l)king The Bib

dezinnen  inspireert mensen met het beste uit de christelijke traditie.

(naar: Christian Wiman) 

Geloven is dynamisch, 
openbrekend, niet iets 
onveranderlijks waar je 
je aan vastklampt in het 

wisselvallige leven. Het is 
precies dat wisselende en 
rommelige proces van het 
leven zelf dat zich aan je 

doet kennen en waartegen 
je ‘ja’ zegt. 
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AGENDA

September
MA 07.09 18.15 Eerste Avondgebed van seizoen 

   bij DEZINNEN

WO 09.09 16.00  Eerste Christelijke Meditatie 

   van het seizoen

VR 11.09 10.00 Eerste Schrijfcafé 

MA 14.09 19.30 Eerste Bijbelleesgroep van seizoen  

   bij DEZINNEN

MA 21.09 19.30  ‘Slavo Zizek; berucht en beroemd.  

   Hoe terecht is dat?’ –  

   Floris Schleicher

MA 28.09 19.30 Eerste bijeenkomst ZIN.com – 

   nieuwe seizoen

Oktober
ZA 03.10 10.30 Met Erik Borgman over ‘Alle dingen  

   Nieuw’

DI 06.10 20.00 Wat is anno 2020 Navolging?’ 

   Dr. Ad van der Helm & Elsa Eikema

   Reeks ‘Navolging 2020’ #  

WO  7.10  19.30  Fundamentalisme I - David Bos

MA 19.10 19.30 Fundamentalisme II – Theo de Wit

WO 21.10 20.00 ‘Thoughts on Solitude and Encounter  

   in a Time of Pandemics’  - 

   Eric Varden o.s.c.o. Eng
WO 28.10 19.00 ‘Stalker – Zoektocht naar waarheid’-  

   Andrei Tarkovski – intro Marlies  

   Roelofs  

November
MA 02.11 19.00 Allerzielen- viering

ZA 07.11  10.30 Geloven in de 21e Eeuw – I

ZA 14.11 10.30 Geloven in de 21e Eeuw – II

DI 17.11 20.00 Ta(l)king The Bible – John Barton. Eng
  20.00 ‘Gedachten over geloof en dementie’  

   – Tim van Iersel &#
MA  30.11 19.30 Filosofie en Mystiek: over Simone Weil  

   – Marc de Kesel

December
MA  7.12  19.30   Hannah Arendt en liefde voor de 

   wereld - Ivana Ivcovic 

MA 21.12 18.15 Laatste Avondgebed van Seizoen 

  19.00 Slotavond DEZINNEN

 

-  Raadpleeg onze website voor de actuele informatie.

-  Graag tijdig inschrijven via de website  www.dezinnen.nl 

 of via: info@dezinnen.nl

-  Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten 

 van 22 december  t/m 10 januari 

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

venstaande agenda maar in een apart overzicht in de folder!

Onze activiteiten vinden soms plaats op andere locaties!
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Incidentele activiteiten dezinnen

‘Slavo Zizek; berucht en beroemd. 
Hoe terecht is dat?’ –  Floris Schleicher
Maandag 21 september 19.30 – 21.15u  Christus Triumfator-
kerk  Inschr t/m 17/9 Toegang: € 7-  (min 6 pers)
Zizek is een populair en veelgevraagd hedendaags filosoof. Te-
gelijk is hij ook berucht om zijn provocerende uitspraken - bij-
voorbeeld dat hij op Trump zou stemmen -, zijn vulgaire grappen 
en onnavolgbare betogen. Menigeen erkent echter dat hij een 
scherpzinnig denker is die met name vernieuwend is in zijn den-
ken over ídeologie’. Maak kennis met het denken van Zizek bij 
deze inleiding door Floris Schleicher. Floris is filosoof en werkt als 
publicist en docent filosofie. 

Erik Borgman over ‘Alle dingen nieuw’
Zaterdag 3 oktober 10.30 – 14.15u incl lunch. Chris
tus Triumfatorkerk Inschr t/m 29/9 Toegang: € 12,50  
In mei verscheen onder de titel Alle dingen nieuw het eerste deel 
van zijn theologie voor de 21e eeuw. Op 3 oktober houdt hij bij 
DEZINNEN een college over dit boek en gaat hij na de lunch met 
aanwezigen in gesprek over de wijze waarop zijn theologie, die 
wil wijzen op God i.p.v. antwoorden geven, concreet kan bijdra-
gen aan christelijk geloven in de 21e eeuw.  Lezing: 10.30 -12.30, 
lunch , gesprek 13.00 – 14.15u. 

Fundamentalisme I – lezing David Bos
Woensdag 7 oktober 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk Inschr t/m 3/10 Toegang  € 8,-
Dit jaar werd op Netflix de korte serie ‘Unorthodox’ ineens popu-
lair. De serie toont hoe een jonge vrouw zich losmaakt van haar 
orthodox-joodse achtergrond en het geluk vindt in Berlijn. Een 
goede film maar tegelijk ook een typisch product van een gese-
culariseerde cultuur die zich doorgaans slecht bewust is van haar 
eigen blinde vlekken en vooroordelen. Niet zelden worden daar-
door de termen fundamentalisme en orthodoxie willekeurig door 
elkaar gebruikt. Dit doet geen recht aan de verschillen en maakt 
het indammen van fundamentalisme juist vaak moeilijk. In zijn in-
leidende lezing gaat David Bos na wat fundamentalisme is, waar 
het woord vandaan komt en hoe het zich m.n. binnen Christendam 
en Islam verhoudt tot orthodoxie en  wetenschap. David Bos is als 
godsdiensthistoricus en socioloog verbonden aan de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam. 

Fundamentalisme II - Lezing Theo de Wit  
Maandag 19 oktober 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 15/10 Toegang € 8,- 
In zijn lezing stelt Theo de Wit in het verlengde van de eerste le-
zing van David Bos de vraag hoe om te gaan met fundamentalis-
me en orthodoxie in een geseculariseerde democratie en vergeet 
hij ook niet om het seculier fundamentalisme te benoemen dat in 
meerdere opzichten lijkt op religieus fundamentalisme.  Theo de 
Wit studeerde theologie en filosofie in Nijmegen en is bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg



Thoughts on Solitude and Encounter in a 
Time of Pandemics’ - Eric Varden o.s.c.o. 
Woensdag 21 oktober 19.30 – 21.30u Christus 
Triumfatorkerk   Insch t/m 19/10  Toegang € 10,-  
Progr in Engels
The year 2020 has confronted the world — the whole world — with 
experiences of solitude in an unprecedented way. At the same time, 
it has made us realise how interconnected we are as human beings, 
how the world, whether we want to or not, really works as a 
community. What have we learnt from this? What might 
we learn? Drawing on insight gained during his life as a 
Trappist monk, which he shared in his book The Shat-
tering of Loneliness, Erik Varden will reflect on present  
perplexities to try to make Christian sense of them and to 
formulate a Christian task for the era of Covid-19. 
Eric Varden schreef het boek ‘The shattering of loneliness’ (in 2020 
in het Nederlands uitgekomen als ‘De eenzaamheid doorbreken’). 
Dr. Erik Varden is Noor, promoveerde in Cambridge en was abt van 
de cisterciënzerabdij Mount Saint Bernard in Leicestershire (GBr.). 
Sinds oktober 2019 is hij bisschop van Trondheim in Noorwegen.  

Stalker(1979) – Zoektocht naar 
waarheid.  Film van Andrej Tarkovski
Woensdag 28 oktober 19.00 – 21.45u Inschr t/m 25/10
(min 6 pers) € 7,- 
“Er is een film waarin ik zou willen wonen”. Zo begint Volkskrant 
Filmredacteur Kevin Toma in 2018 zijn relaas over de film Stalker. 
Hij is in de loop van de jaren alleen maar meer van deze film gaan 
houden. “Geen film plaatst je zozeer buiten de tijd” zegt hij van de 
film die voor hem niet alleen steeds mystieker is geworden maar 
ook steeds mooier. Hij eindigt met een citaat van Tarkovski: ”Mijn 
ideale toeschouwer kijkt een film zoals een reiziger rondkijkt in het 
land dat hij bezoekt”. U kunt medereiziger zijn op 18 maart.  Na een 
kort intro door Marlies Roelofs kijken we de film.

Colleges ‘Geloven in de 21e eeuw – 
Cloots, Brinkman, Vanheeswijck, Latré       
Zaterdag 7 en 14 november 10.30 – 15.00u (incl lunch) 
Christus Triumfatorkerk  min 8 en max 15 deelnemers
Opgave t/m 30 okt. Bij voorinschrijving tot 17 okt  
€ 80,-  Vanaf 17 okt € 100,-  (losse colleges € 30,-) 
In 4 colleges worden op het snijvlak van religie en (post-)moderniteit 
actuele filosofische en theologische thema’s behandeld. Inleidend 
college Prof. Dr. Marcel Cloots;  college ‘dichters over het onuitspre-
kelijke’ door prof dr. Martien Brinkman; college over Marcel Gauchet 
door Dr. Stijn Latré en college over Charles Taylor door Prof. Dr. 
Guido Vanheeswijck,  Op 2 zaterdagen bijgepraat worden en de 
actuele relevantie van religie en christelijke traditie in de 21e eeuw 
(her-) ontdekken. (4 colleges, 2x lunch en reader). Geeft je nu op. 
Voor meer info: www.dezinnen.nl  of info@dezinnen.nl  Aparte flyer 
op de website van DEZINNEN te downloaden vanaf 6 september.

Ta(l)king the Bible – John Barton 
Dinsdag  17 november 20.00  – 22.00u  Christus 
Triumfatorkerk Inschr t/m 11/11 Toegang: € 10,- Engels
Begin 2020 verscheen de Nederlandse vertaling van ‘The History 
of the Bible. The Book and its Faiths van John Barton. Onder de 
titel De Bijbel. Het boek, de verhalen, de geschiedenis kreeg het 
in Nederland veel publiciteit. The Sunday Times noemde het een 
meesterwerk en volgens Trouw kon dit wel eens het nieuwe stan-

daardwerk over de Bijbel worden. Op 17 November is Barton op 
uitnodiging van DEZINNEN in Den Haag. Hij spreekt dan o.m. 
over de veranderingen in interpretatie en betekenis van de Bij-
bel  in de loop van de tijd en over waar dit alles ons de komen-
de decennia zal brengen. Prof. Dr. John Barton bekleedde de 

Oriel and Laing-leerstoel aan de universiteit van Oxford en is 
priester in de Anglicaanse kerk. Moderator: Robin ten Hoopen

Filosofie & Mystiek: 
over Simone Weil – Marc de Kesel
Maandag 30 november 19.30 – 21.30u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 25/11  Toegang: € 8,- 
Simone Weil (1909-1943) staat bekend als een van de belangrijke 
mystici van de twintigste eeuw. Deze agnostisch opgevoede Fran-
çaise van joodse origine was in haar jeugd een beloftevolle filosofe, 
studie- en generatiegenoot van Simone de Bauveoir en Jean-Paul 
Sartre. Ze had niets met religie en God, en alles met socialisme en 
arbeidersemancipatie. Tot ze plots het christendom ontdekte. Waar 
komt die plotse bekering tot het christendom vandaan? Waarom 
heeft ze ‘als belijdend christen’ steeds geweigerd zich te laten do-
pen? Voor welk soort christendom staat ze eigenlijk? En waar ligt 
precies het mystieke gehalte ervan? Het zijn vragen waarop ook 
kenners nog steeds geen eenduidig antwoord hebben gevonden. In 
zijn lezing leidt Marc De Kesel ons binnen in het eigenzinnig mys-
tieke oeuvre van de nog steeds raadselachtige Simone Weil. Dr. 
Marc de Kesel is bijzondere leerstoelhouder ‘Theologie, mystiek & 
moderniteit’ en directeur interne- en externe zaken van het Titus 
Brandsma Instituut.

Hannah Arendt en liefde voor de 
wereld – Ivana Ivkovic
Maandag 7 december 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 3/12  Toegang: € 8,- 
De mens heeft de wereld nodig om een waardig bestaan te kun-
nen leiden, volgens de duitse filosofe Hannah Arendt - een ruimte 
die we met elkaar delen en waarin wij betekenisvolle relaties met 
anderen kunnen aangaan. Die ruimte dreigde op allerlei manieren 
te verdwijnen in de jaren waarin Arendt leefde en schreef. Totali-
tarisme maakte van de wereld een gesloten systeem, waarin er 
geen ruimte voor het handelen en verandering mogelijk was, en 
waarin sommigen vrij letterlijk van de wereld werden beroofd en tot 
een ‘wereldloos’ bestaan veroordeeld. Maar ook de (neo)liberale 
maatschappij met haar nadruk op consumentisme en het jacht op 

Laatste avondgebed met KERSTAFSLUITING (wél tevoren opgeven!).  
Maandag 21 december 18.15 – 21.30u Inschr t/m 18/12  Locatie: Chr. Triumfatorkerk
Na ons laatste avondgebed van het seizoen sluiten we af met iedereen die daarbij wil zijn 



GELOVEN OP MAANDAG – 
wekelijks avondgebed DEZINNEN
edere maandag van 7/9 t/m 21/12  
18.15 – 18.45u (aansluitend koffie/thee )
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal 
Om 18.15u onze wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Een vast 
moment in de week waarop we samen stil worden, onze levens wil-
len vieren en in Gods licht willen stellen. In deze tijd houden we het 
voorlopig bij koffie/thee en zal er vooralsnog niet worden gezongen.  
Zie aparte flyer ‘Geloven op maandag’ 

Allerzielen bij DEZINNEN
Maandag 2 november 19.00 – 20.00u 
Locatie: Christus Triumfatorkerk-  Kerkzaal
We gedenken onze dierbare overledenen en vieren onze verbon-
denheid met onze overledenen en de kwetsbaarheid van onze 
levens. Met – zo mogelijk - het Gregoriaans Koor Gaudete o.l.v. 
Winfried Verweij.

Christelijke meditatie bij DEZINNEN 
Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september 
 t/m december 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 ge-
noemd. 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 aanwe-
zig te zijn, worden we gevormd tot de persoon die God heeft be-
doeld. (John Main)  Info: Dorothé van de Wetering:  06 4505 1171 
of  d.vandewetering@telfort.nl  Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk 
Meditatie bij DEZINNEN’

Zin.com – geloofsverdieping 
bij DEZINNEN 
8 x per jaar op de 4e maandagavond van de maand van 19.30 –
 20.45. Locatie: Christus Triumfatorkerk – zaal DEZINNEN
Binnen de christelijke traditie je eigen geloofsweg vinden  in navol-
ging van Jezus van Nazareth. Dat doen we bij Zin.com door 8 keer 
per jaar bijeen te komen en met elkaar onze eigen zoektocht te 
delen, elkaar te inspireren en elkaar scherp te houden op deze weg.  
Info: info@dezinnen.nl  Zie ook aparte flyer over Zin.com

persoonlijk geluk schiet in de ogen van Arendt tekort in het dragen 
van verantwoordelijkheid voor wat wij met elkaar gemeen hebben, 
en wat voor Arendt de kern is van wereldliefde, amor mundi. Die 
verantwoordelijkheid voor de wereld nemen  - denken, oordelen, 
handelen - was nooit een eenvoudige opdracht geweest. Welke 
invulling kunnen wij nu daaraan geven? Wat betekent het om van-
daag van de wereld te houden?Ivana Ivkovic studeerde filosofie 
aan de Universiteit van Tilburg en werkte aan de Katholieke Uni-
versiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. Momenteel bereidt 
zij een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie. Zij is eige-
naar van ‘NoWishfulThinking’

Incidentele activiteiten ism anderen
Dit najaar staan de lezingen gepland die vanwege Corona in het 
voorjaar niet konden doorgaan
. 
‘Wat is anno 2020 navolging van Jezus? 
- Ad van der Helm & Elsa Eikema 
Dinsdag 6 oktober 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 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 Leu-
ven. 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 initia-
tief De Kerklozen. Ze is ZZP-er en is een van de drijvende krach-
ten 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 17 november  20.00 – 22.00u H. Jacobus De
Meerdere 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 bemoe-
diging 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 op-
dracht. 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.
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DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

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

DEZINNEN heeft haar secretariaat en veel van haar 
activiteiten in de Christus Triumfatorkerk. Af en toe 
hebben we ook gezamenlijke activiteiten. 
De eigen activiteiten van de CTK kunt u vinden op hun 
eigen website:  www.ctk.nl

Avondgebed bij DEZINNEN 
Iedere maandag van 18.15 – 18.45u een korte 
meditatieve viering voor ieder die wil
(aansluitend voorlopig Koffie/thee). Bezinnings- & 
ontmoetingspunt bij DEZINNEN 
I.v.m. corona zie website voor actuele stand van 
zaken.

Donatie
Je kunt DEZINNEN ook steunen door een in-
cidentele 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-

tale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan ‘INSCHRIJ-

VEN’). Je kunt ons ook volgen op facebook via: www.facebook.

com/DeZinnen

dona t i e



dezinnen  inspireert mensen met het beste uit de christelijke traditie.

ande r s

Terugkerende activiteiten 

DEZINNEN bijbelleesgroep
Maandag 14 september, 12 oktober, 9 november, 
14 december.  Tijd: 19.30-21u  Kosten: 3,- per
keer. Locatie: Christus Triumfatorkerk
Verder lezen in het evangelie volgens Matteus. Voorkennis is 

niet nodig, tekst wordt van te voren uitgedeeld. 

Verplichte opgave alleen voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 

7 september bij info@dezinnen.nl.  

Gaat door bij minimale deelname van 8 personen, maximaal 

15 personen. Begel: Elizabeth Boddens Hosang

Schrijfcafé voor vrouwen
Vrijdag 11/9, 9/10, 13/11, 11/12  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 schrij-

ven wat echt uit het hart komt, een verloren gewaande her-

innering terughalen of een ervaring beschrijven. Graag zelf 

pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein, Info: 

06 40397700 

DEZINNEN 
in verandering ...
Dit voorjaar, in coronatijd, is bij DEZINNEN een 
groepje mensen onderweg gegaan. Mensen die zich 
aangesproken voelden door het startdocument DE-
ZINNEN vanaf 2020. Met het verlangen om in navol-
ging van Jezus een vorm van contemplatief leven te 
vinden die past in de stad anno 2020. 

Meditatie over een Grapefruit
Wakker worden als alles mogelijk is

nog voor de consternatie van de dag

je te pakken heeft

de keuken in lopen

en een kleine basketbal pellen

bij wijze van ontbijt

Het zachte witte

losplukken als katoenvulling       

een wolkje olie

wasemt uit zijn speldenporiën

helder en scherper als peper

Elk bleekroze partje

uit zijn foedraal lichten

heel voorzichtig zonder het minste

parelende velletje                

te breken

Ieder stuk

in een koele blauwe porcelijnen kom

laten glijden het sap vormt een plasje         

tot alle vruchtvlees

van zijn vel is losgekomen

en pas dan te eten

zo zoet

een discipline

puntloos precies        

een devote

verwikkeling van handen en zinnen

een maat rust       

een pietsie niks

elk jaar moeilijker om in te leven

elk jaar moeilijker er zonder te leven  

    

Craig Arnold (in: Mijn heldere afgrond – Christian Wiman)
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