
dezinnen  wil mensen inspireren met het goede uit de christelijke traditie.

januari-juni 2022 januari-juni 2022 

41e seizoen!
Op 4 oktober 2002 opende het r.k. Spiritueel Centrum De Boskant 
haar deuren. Dit najaar wordt het 41e seizoen, onder de naam van 
DEZINNEN. Veertig seizoenen onderweg met een verhaal dat het 
in deze tijden van autonomie, regie en voortschrijdende secu-
larisatie moeilijk heeft. Een verhaal waarvan wij desalniettemin  
geloven dat het doet leven, tegen de verdrukking in. Een verhaal 
dat het waard is om te blijven vertellen en te blijven leven terwijl 
de tijden ingrijpend veranderen,  de oncontroleerbaarheid van 
de wereld zich op vele fronten laat voelen en een bizarre oorlog 
aan de poorten van Europa laat merken dat Babylon en Egypte 
nooit ver weg zijn, al willen we dat liever niet zien.

DEZINNEN 
en CORONA

Mogelijk krijgen we dit 
najaar weer te maken 

met corona. We raden 
u daarom aan om voor 

actuele informatie 
altijd de website 

van DEZINNEN te 
raadplegen. 

September - December 2022   September - December 2022   
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Terugkerende activiteiten dezinnen

Bijbellezen bij DeZinnen  
Maandag 12 sept, 10 okt, 21 okt, 12 dec.  
Tijd: 19.15-20.30u.  Bijdr: € 3,- per keer
Locatie: Christus Triumfatorkerk
Wij gaan lezen uit de Psalmen. Gedichten, liederen die spreken 
over zeer herkenbare menselijke emoties. Wat kunnen deze tek-
sten ons nu zeggen? Teksten worden uitgereikt.  Begeleiding: 
Elizabeth Boddens Hosang   Aanmelden verplicht voor de eerste 
keer,  via DEZINNEN.  Gaat alleen door bij minimale inschrijving 
van 5. Maximaal aantal deelnemers: 11.

Schrijfcafé voor Vrouwen
Iedere 2e vrijdag van september t/m december 
(9/9, 14/10, 11/11, 9/12 ) Tijd: 10.30–12.30 u
Entree € 12,- (incl. koffi e/thee)
Locatie: Christus Triumfatorkerk.
Schrijf je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levens-
verhalen en dagboeken? Ben je op zoek naar creatieve inspiratie 
om zelf te schrijven? Kom dan naar het Schrijfcafé voor Vrouwen 
onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Er-
varing is niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. 
Wil je meer weten? Stuur een mail naar: kappeteinj@gmail.com.

Incidentele activiteiten dezinnen

‘Twintig jaar De Boskant – DEZINNEN – 
feestje       
Zaterdag 1 oktober 14.00 – 16.30u 
Hal Christus Triumfatorkerk
We staan stil bij de 40 seizoenen die we mochten hebben. Met 
o.m. Marta Locar en Leo de Weerdt SJ, en de vrijwilligers van 
toen en nu, vrienden en aandeelnemers en zo veel anderen die 
De Boskant/DEZINNEN een warm hart toedragen. En natuurlijk is 
er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een hapje 
en een drankje. Geef jezelf wel even op als je denkt te komen via: 
info@dezinnen.nl o.v.v. feestje

‘Een leven lang Lourdes. Ervaringen en 
refl ecties met mijn dood voor ogen - 
lezing Fred van Iersel
Woensdag 5 oktober 19.30u Christus Triumfatorkerk  
Inschr. t/m 3/10  toegang: € 7  
Fred  van Iersel werd met een  handicap geboren. In verband daar-
mee werd hij drager van een gelofte door zijn ouders in Lourdes 
afgelegd. Op 24 februari 2022 hoorde Fred dat hij een dodelijke 
ziekte heeft. Het was ook de dag waarop Rusland zijn ‘speciale 
militaire operatie’ in Oekraine begon. Privéwereld en buitenwereld  
storten in. Hoe reageer je?  In ‘Een leven lang Lourdes. Ervaringen 
en refl ecties met mijn dood voor ogen’  beschrijft Freds ervaringen 

AGENDA

SEPTEMBER  

MA 05.09   18.15u   Eerste Avondgebed van het seizoen 
bij DEZINNEN

WO 07.09 16.00u    Eerste Christelijke Meditatie van het 
seizoen bij DEZINNEN

VRIJ 09.09 10.30u   Eerste Schrijfcafé van het seizoen 
bij DEZINNEN

MA 12.09 19.15u   Eerste Bijbelleesgroep van het 
seizoen bij DEZINNEN

OKTOBER

ZA 01.10 14.00u   Twintig jaar De Boskant/DEZINNEN 
WO 05.10 19.30u   ‘Een leven lang Lourdes’ – Fred van 

Iersel
ZA 08.10 13.30u  Tweegesprek – Ageeth Potma 
WO 12.10 20.00u   ‘Uittocht uit de Neoliberale droom’ - 

4e avond #
MA 17.10 19.30u   ‘Hoe mijn God veranderde’ – 

Martien Brinkman
WO 19.10 20.00u   ‘Lezing rondom Iconen’- Désirée 

Krikhaar # &
MA 24.10 19.30u   ‘The Day is Yours’- Ian Stackhouse  

ENG
NOVEMBER 

WO 02.11 18.00u  Allerzielen bij DEZINNEN
MA 07.11 19.30u  ‘Zondagmorgen’ – Willem Jan Otten
ZA 12.11 14.00u  Zangworkshop – Marta Loncar
DI 15.11 10.00u   ‘The Myth of religious Violence’ - 

William Cavanaugh - Workshop  ENG
VRIJ 25.11 15.30u   Moet je lezen - ‘De dag is van Jou’ - 

David Renkema
DECEMBER

n.n.b.     Hannah Arendt en liefde voor de 
wereld – Ivana Ivkovic

MA 19.12 18.15u   Laatste Avondgebed van het seizoen, 
Kerstafsluiting bij DEZINNEN

-  Raadpleeg altijd onze website voor de actuele informatie 
over de activiteiten. (o.m. annuleringen vanwege ziekte, 
corona, weersomstandigheden of ad hoc activiteiten)

-  Graag tijdig inschrijven via de website  www.dezinnen.nl 
 of via: info@dezinnen.nl
-  Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten 
 van 20 december t/m  8 januari

Let op: Onze vaste activiteiten & groepen vindt u niet in 
bovenstaande agenda maar in een apart overzicht elders in 
de folder!  Sommige van onze activiteiten vinden plaats op 
andere locaties! 



in Lourdes. Ook refl ecteert hij per-
soonlijk op de betekenis van Maria.  
Gaandeweg verbindt hij zijn spiritu-
aliteit met zijn hele levensloop. In 
voortgaande bezinning diept hij ook 
vragen uit als: wat is ‘genezing’, wat 
zijn ‘wonderen’? Dit boek 
laat zien hoe je vanuit 
doorleefd Godsvertrou-
wen doorheen een cri-
sis van leven en dood 
kunt opstaan.

Tweegesprekken bij DEZINNEN  - 
Klooster Wittem – Ageeth Potma
Zaterdag 8 oktober 13.30 – 14.30u na afl oop thee  
Christus Triumfatorkerk  Inschr. t/m 9/3  Toegang: € 5,- 
In de reeks Tweegesprekken bij DEZINNEN is Ageeth Potma op 
8 oktober onze gast. Ze is sinds 2003 lid van de communiteit van 
Klooster Wittem en is geassocieerd lid van de Redemptoristen. Ze 
komt vertellen over het veranderingsproces dat het klooster en de 
communiteit doormaakt op weg naar een eigentijdse christelijke ge-
meenschap. Na afl oop is er thee/koffi e . 

‘Uittocht uit de neoliberale droom?’ - 4 
(slotavond) 
Woensdag 12 oktober 20.00 – 22.00u Christus Triumfa-
torkerk   Vrij toegang   Collecte na afl oop 
De vierde avond in een serie over de neoliberale droom. Gabriël 
van den Brink opende de serie met een prikkelende samenvatting 
van zijn boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom’. Esther-
Mirjam Sent, Hans Opschoor en Erik Borgman reageerden: aan-
vullend, instemmend en ook kritisch. Rob de Wijk verbond het 
thema met de actualiteit en de internationale machtsverhoudingen. 
De vraag voor de laatste avond luidt wat het een en ander betekent 
voor ons leven, geloven en het beleid van alledag. We hebben Erik 
Borgman, Merijk Oudenampsen en Sarah van Hugte bereid gevon-
den om in gesprek te gaan over deze vraag. Als moderator treedt 
op Cees van der Laan. 
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theolo-
gie. Merijn Oudenampsen is socioloog; samen met Bram Mellink 

schreef hij een Nederlandse geschiedenis van het Neoliberalisme. 
Sarah van Hugte werkt als econoom bij de Sociaal Economische 
Raad. Zij is één van de initiatief-nemers van de Nieuwe Economen 
Podcast. Cees van der Laan is hoofdredacteur van het dagblad 
Trouw. Organisatie van deze  cyclus van 4 avonden: Duinzichtkerk, 
Christus Triumfatorkerk en DEZINNEN Den Haag.

Theo Wierema en David Renkema verwerkten hun indrukken 
van de eerste drie avonden in een essay. Voor geïnteresseer-
den is dit essay te downloaden op de website van DEZINNEN.
(www.dezinnen.nl) 

‘Hoe mijn God veranderde’  -  
lezing Prof dr. Martien Brinkman 
Maandag 17 oktober 19.30u Christus Triumfatorkerk   
Inschr. t/m 14/10 Toegang: € 8,- 
Het nieuwe boek van Martien 
Brinkman is een reisverslag 
waarin ook een stuk theologiege-
schiedenis en spirituele ontwik-
keling wordt meegenomen. Voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
de (eigen) ontwikkeling van het 
geloof in God is het een span-
nend en prikkelend boek met voor 
velen momenten van herkenning, 
verdieping en uitdaging. Martien 
Brinkman houdt een inleiding en 
gaat daarover vervolgens graag 
in gesprek. 
Martien Brinkman is emeritus 
hoogleraar Oecumenische/inter-
culturele theologie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.

‘Rond de ikonen’ - 
lezing Désirée Krikhaar
Woensdag 19 oktober 20.00u  H. Agneskerk, 
Beeklaan 188 Den Haag Inschr. t/m 16/10 
Toegang: € 5,- 



GELOVEN OP MAANDAG – 
wekelijks avondgebed bij DEZINNEN
Iedere maandag van 5 september t/m 19 december 18.15 – 18.45u 
(aansluitend koffie/thee ) 
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal 
Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, onze 
levens willen vieren en in Gods licht willen stellen. 
Zie aparte flyer ‘Geloven op maandag’ 

Allerzielen bij DEZINNEN
Woensdag 2 november 18.00 – 19.00u  
Locatie: Christus Triumfatorkerk-  Kerkzaal
In deze viering bij DEZINNEN gedenken wij onze overledenen, 
vieren wij onze verbondenheid met hen en staan we stil bij de 
kwetsbaarheid van onze levens. Dat we er voor een tijd van leven 
mogen zijn; het lijkt zo vanzelfsprekend maar is dat niet.  

Christelijke Meditatie bij DEZINNEN 
1e en 3e Woensdag 16.00 – 16.45 uur (deur open vanaf 15.45)  
van september t/m december
Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze 
woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, 
geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke me-
ditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag 
naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herha-
len van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt 
een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 
1171 d.vandewetering@telfort.nl informatie: www.wccm.nl   Zie 
ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Groep-Z – Contemplatief leven in          
de stad
Maandelijks van 09.00 – 13.00u  Locatie: Christus Triumfatorkerk
In 2020 zijn we met elkaar op 
weg gegaan. Wat ons verbindt 
is dat we ‘midden in de stad’ 
contemplatief willen leven in na-
volging van Jezus van Nazareth 
en in de christelijke traditie. Als 
moderne mensen met hun eigen 
vragen, twijfels, verlangens en 
verdriet merken we dat deze tra-
ditie verrassend vitaal is en een 
goede weg om te gaan, juist ook 
voor wie kritisch en met open 
blik in het leven wil staan.   
Voor belangstellenden is er de 
mogelijkheid om kennis te ma-
ken door een ochtend mee te 
doen. 
Belangstelling? 
Mail: theowierema@dezinnen.nl 
o.v.v. Groep-Z

Haar lezing laat ons kennismaken met ikonen: schilderingen die 
gebruikt worden in kerken die de Byzantijnse ritus volgen; een 
zeer oude manier van lofprijzing. Ikonen verbeelden het godde-
lijke; de ikoon is niet alleen een beeld maar ook een ‘deel van het 
wezen’ van wie is afgebeeld, het doet de afgebeelde figuur aan-
wezig zijn in het hier en nu. In haar lezing zal worden ingegaan op 
een aantal theologische, spirituele en kunsthistorische aspecten 
van ikonen. 
Désirée Krikhaar studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen, 
met Oosterse Theologie en Liturgie en Slavistiek als bijvak. Zij 
is gespecialiseerd in vroegchristelijke, Byzantijnse en Oosters-
orthodoxe ikonografie, en verzorgt als free-lance kunsthistoricus 
lezingen, cursussen, excursies en reizen. Regelmatig begeleidde 
zij tentoonstellingen, o.a. in het Catharijneconvent in Utrecht, over 
ikonen. Organisatie: De Haagse R.K. parochies ‘De vier Evange-
listen’ en ‘Maria Sterre der Zee’ en katholiek netwerk DEZINNEN.

‘The day is Yours – Fifteen years later’ - 
lecture Ian Stackhouse & Erik Borgman
Maandag 24 oktober 19.30h  Christus Triumfatorkerk  
Inschr. t/m 21/10  Toegang  € 10,- 
In 2007 Ian Stackhouse wrote his book ‘The day is Yours’; a pro-
test against the culture of speed both in the culture at large, but 
also, ominously, in the church itself. Rooted in the monastic liturgy 
of the hours, the book argues that it is important for Christians to 
recover a more biblical rhythm in which work, rest, relationships, 
worship and prayer are held together in creative tension. Fifteen 
Years later we invited Stackhouse to talk about the book and how 
he looks back on it now; is it a possible and meaningful way to live 
contemplative ‘In the City of Man’? Erik Borgman will give his view 
on this theme. The book has been translated in Dutch by DEZIN-
NEN and will be presented (and is for sale) on this evening. 
Dr. Ian Stackhouse is the pastoral leader of the Millmead Centre, 
home of Guilford Baptist Church, UK Dr. Erik Borgman is Profes-
sor Publick Theology at Tilburg University

‘Zondagmorgen’ 
- over het missen 
van God  - Willem 
Jan Otten
Maandag 7 november 
19.30u  
Christus Triumfatorkerk
  Inschr. t/m 4/11 
Toegang: € 8,-
Toen de pandemie kerkgang 
onmogelijk maakte, besloot 
Willem Jan Otten van het mis-
sen van de mis een deugd te 
maken. Hij schreef het boek 
waar hij sinds zijn doop in 
1999 van heeft gedroomd: 
een essay dat week na week 
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DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 

2595 CL Den Haag

Telefoon 06 20228973  

E-mail/site info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl

ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57

KvK 62406299

Druk & Vormgeving Van Rooijen Grafisch, Vleuten

Verbind je met de traditie 
Doe mee aan bij het wekelijks Avondgebed bij DEZINNEN 

Iedere maandag van 18.15 - 18.45u een korte meditatieve viering voor ieder die wil 
(aansluitend koffi e/thee). Bezinnings- & ontmoetingspunt bij DEZINNEN  

‘De dag 
is van 
Jou’
Een Nederlands-
talige uitgave van 
DEZINNEN van 
het boek ‘The day 
is Yours’ van Ian 
Stackhouse 
(zie agenda 24/10). 
Vertaald door 
betrokkenen bij 
DEZINNEN

Het boek gaat ca. € 12,50 kosten 
(+ evt verzendkosten) en verschijnt in oktober.
Voorinschrijving mogelijk via: info@dezinnen.nl 
o.v.v. ‘De dag is van Jou’

DEZINNEN 
incidenteel steunen?
Dat kan met een incidentele donatie. Via de doneerknop 
inksboven op onze homepage www.dezinnen.nl .

Nieuwe podcast-
serie bij DEZINNEN
De eerste 5 afl everingen al beluisterd op RSS of Spotify?
(of via Google). 

Zoek op: 
DEZINNEN - 
Podcasts

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 
digitale maandagenda (via: homepage rechts bovenaan 
‘INSCHRIJVEN’). Je kunt ons ook volgen op Facebook via: 
www.facebook.com/DeZinnen 

PODCASTS BIJ

luister naar
DEZINNEN op

spotify of RSS

verrassend
katholiek

dezinnen.nl

PODCASTS BIJ

verrassend
katholiek

dezinnen.nlluister naar
DEZINNEN op

spotify of RSS

verrassend

katholiek

dezinnen.nl

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

v i e r e n !



reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het 
grootste kunstwerk van de westerse bescha-
ving. ‘Zondagmorgen’ werd een verslag van 
een persoonlijke ‘tocht naar binnen’, dwars door 

alles 52 zondagen van het jaar. Otten komt hier-
over vertellen.

Zangworkshop – Marta Loncar
Zaterdag 12 november 14.00 – 15.30u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr. t/m 9/11  deelname: € 5,- 
Iedereen die wil kan meedoen aan deze intro-zangworkshop die 
– Marta kennende – verkennend en verrijkend zal zijn. Enkele 
ademhalings- en stemoefeningen komen voorbij. En ook tekst-
lezing; wat staat er, hoe spreek je het uit en wat doet dat bij het 
zingen. Vanzelfsprekend zijn er ook een paar liederen die worden 
ingeoefend en gezongen; want wat is er nu mooier dan zingend 
ervaren wat je hebt geleerd…. misschien smaakt het wel naar 
méér. De oefeningen zijn eenvoudig en voor iedereen te doen. 

‘The Myth of Religious 
Violence’ -  
Workshop William Cavanaugh 
Dinsdag 15 november 10.00 – 12.00u  
Christus Triumfatorkerk Inschr t/m 11/11  
Deelname: € 10,- (€ 20,- met lunch na afl oop)
Program in English 
The idea that religion has a dangerous tendency to promote vi-
olence is part of the conventional wisdom of Western societies, 
and it underlies many of our institutions and policies, from limits 
on the public role of religion to efforts to promote liberal demo-
cracy in the Middle East. William T. Cavanaugh shows how ti-
meless and transcultural categories of ‘religion and ‘the secular’ 
are used in arguments that religion causes violence. He argues 
three points: 1) There is no transhistorical and transcultural es-
sence of religion. What counts as religious or secular in any given 
context is a function of political confi gurations of power; 2) Such 
a transhistorical and transcultural concept of religion as non-rati-
onal and prone to violence is one of the foundational legitimating 
myths of Western society; 3) This myth can be and is used to 
legitimate neo-colonial violence against non-Western others, par-
ticularly the Muslim world, and increasingly is also used against 
Western Religion by those who do not understand their own fra-
ming secularism. 
Moderator Arnold Smeets. Dit is een programma van Radboud 
Refl ects, Tilburg University en DEZINNEN.

Moet je lezen – ‘De dag is van Jou’ -  
David Renkema 
Vrijdag 25 november 15.30 – 16.30u Christus Trium-
fatorkerk  Inschr. t/m 23/11 Deelname: € 3,-
Een nieuw regelmatig terugkerende activiteit bij DEZINNEN. Een 
inleider die een half uur vertelt over een boek dat je moet lezen en 
er dan met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: David 

Renkema over ‘de dag is van Jou’ de 
Nederlandse vertaling van het boek van  
Ian Stackhouse (zie ook hierboven: 24 
oktober) . Voor wie de verdieping zoekt, 
zich graag laat bijpraten alvorens het 
boek te kopen. Of graag wil horen wat 
een ander uit het reeds gelezen boek 
heeft gehaald. De nadruk ligt bij deze 
activiteit op verrijking, dialoog, verdie-
ping, niet op dispuut of discussie. Het 
boek is vanaf oktober te koop bij DE-
ZINNEN.

Hannah Arendt en liefde voor de wereld 
– Ivana Ivkovic
Datum n.n.b. bij ter perse gaan 19.30 – 21.15u 
Christus Triumfatorkerk  Inschr. t/m 25/5  
Toegang: € 8,- 
De mens heeft de wereld nodig om een waardig bestaan te kun-
nen leiden, volgens de duitse fi losofe Hannah Arendt. Een ruimte 
die we met elkaar delen en waarin wij betekenisvolle relaties met 
anderen kunnen aangaan. Die ruimte dreigde op allerlei manie-
ren te verdwijnen in de jaren waarin Arendt leefde en schreef. To-
talitarisme maakte van de wereld een gesloten systeem, waarin 
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. 

Ook de (neo)liberale maatschappij met haar nadruk op consu-
mentisme en de jacht op 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 we-
reld nemen  - denken, oordelen, handelen - was nooit een een-
voudige opdracht. Welke invulling kunnen wij nu daaraan geven? 
Wat betekent het om vandaag van de wereld te houden? 
Ivana Ivkovic studeerde fi losofi e aan de Universiteit van Tilburg 
en werkte aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Univer-
siteit van Tilburg. Momenteel bereidt zij een dissertatie voor op 
het gebied van politieke fi losofi e. Zij is eigenaar van ‘NoWishful-
Thinking’ Deze avond moest eerder wegens omstandigheden 2x  
worden uitgesteld. 

Kerstafsluiting
Maandag 19 december 19.00  – 20.30u  
Inschr t/m 16/12 Locatie: Chr. Triumfatorkerk
Na ons laatste avondgebed van het seizoen sluiten we het 
seizoen weer in kerstsfeer af met iedereen die daarbij wil zijn 
(tevoren opgeven). Voor nadere info zie website vanaf 1 de-
cember Vrijwilligers, vrienden en aandeelnemers ontvangen 
een uitnodiging.


