
LEERHUIS ERMELO 

Blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen, 

Blijf bidden, blijf tasten, blijf willen. 

Blijf vieren, blijf zingen, blijf dansen, 

Maar doe het niet alleen maar met elkaar.          Uit: Nader tot jou (Marten Kamminga) 

 

 

Met de schrijver van bovenstaand lied starten we het nieuwe seizoen van Leerhuis Ermelo. 

Behalve luisteren en leren wordt u zelfs uitgenodigd om mee te zingen!  

We hebben als werkgroepen enthousiast gewerkt met elkaar om te komen tot een mooi en 

gevarieerd programma voor 2019-2020. We hopen dat u net zo geïnspireerd raakt als wij 

door het lezen van het programma en het bezoeken van de avonden.  

Samen met u willen we nieuwe kennis opdoen over ons geloof, over de samenleving, over 

klimaat en duurzaamheid. Dit naast het beleven van kunst en het luisteren naar muziek.  

We kunnen vragen stellen, antwoorden zoeken en samen inspiratie opdoen voor ons doen 

en laten in het gewone leven.  

Er zijn verschillende rode draden in het programma: theologie en bijbel (waarbij deze keer 

ook aandacht voor de geloofsopvoeding van kinderen), filosofie en ethiek, maatschappelijke 

onderwerpen, kunst en muziek. Ook thema’s die leven in onze samenleving zoals rouw-

verwerking, autisme, levenswijsheid en de vergeten #MeToo’s van vroeger worden 

besproken. 

Dit jaar ook een groene draad met drie onderwerpen: Hans Schravesande spreekt over 

klimaat en theologie, ds. Verbaan leest met ons een nieuw boek over Groene Theologie en 

Embert Messelink spreekt ons aan op Hart voor de Schepping. 

We noemen nog de schrijfster Rosita Steenbeek met haar boek ‘Wie is mijn naaste?’. 

Zij is in januari in Nederland en heeft tijd vrij kunnen maken om naar Ermelo te komen. 

Aan het einde van het seizoen gaan we voor de derde keer op kerkenpad. We bezoeken vier 

Ermelose kerken met elkaar. Een excursie naar Kampen, en een bezoek aan de synagoge in 

Enschede gecombineerd met het bezoeken van de Syrisch-orthodoxe kerk in Glane, zijn de 

uitstapjes buiten Ermelo. 

We wensen u veel plezier met het lezen van het boekje en hopen dat u nieuwsgierig bent 

geworden naar de inhoud van de onderwerpen. U bent van harte welkom en we hopen u te 

begroeten op één of meerdere avonden en natuurlijk zien we u ook graag bij de excursies. 

We wensen u een mooi leerhuisseizoen! 

 

 

Annie de Groot           Wilma Zwanenburg 

Werkgroep Leerhuis     Commissie Vorming & Toerusting 



LEERHUIS ERMELO 

ZINGEN MET MICHEL VAN DER PLAS 
Openingsavond met Marten Kamminga 
 
 
Wij christenen zingen wat af. Liederen uit allerlei bundels en stromingen. 
Liederen van vroeger en nu. Liederen die verbinden maar ook liederen die 
vervreemden. 
 
Op de startavond van het seizoen 2019-2020 zingen wij met Marten Kamminga liederen 
van Michel van der Plas (1927-2013). Hij was dichter, journalist, vertaler en schrijver 
van cabaretteksten, bijv. ‘Tearoomtango’, gezongen door Wim Sonneveld. 

 
Van der Plas was een gelovig mens die ook voor de liturgie het een en ander heeft 
gedicht. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. 
Hij schreef traditionele teksten, die toch dicht bij de hedendaagse menselijke ervaring 
blijven. Liederen met eenvoudige blijdschap en soms een knipoog. 
Liederen zonder pretentie. Liederen die verbinden. Omdat wij allen één zijn. 
 
Marten Kamminga is organist, dirigent en dichter en schreef ook als muziekpastor vele 
liederen en musicals. 

 
Datum woensdag 18 september 2019 1916  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. M. Kamminga 



LEERHUIS ERMELO 

WIE HEEFT EIGENLIJK GOD GEMAAKT? 
Met kinderen praten over geloofsvragen 
 
 
Op 23 september geeft onze plaatsgenoot Nieske Selles een interactieve workshop voor 
ouders en opvoeders van kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
De volgende onderwerpen komen deze avond aan de orde: 
 
 
Ontwikkelingsniveaus van kinderen en welke 
vorm van geloofsgesprek past daar bij? 
 
Wat neem ik mee vanuit mijn eigen 
geloofsopvoeding naar de geloofsopvoeding 
van mijn kinderen, en wat juist niet? 
 
Hoe ga ik om met geloofsvragen van 
kinderen waar ik zelf het antwoord niet op 
weet? 
 
Tips voor het gebruik van kinderbijbels en 
Bijbelse dagboeken bij het geloofsgesprek 
met kinderen.  
 
 
Verzoek: 
Neem deze avond de kinderbijbels en 
dagboekjes mee die je op dit moment met 
je kinderen gebruikt! 
 
 
 
 
 
 
Nieske Selles werkte in het basisonderwijs maar is nu fulltime (pleeg)moeder van een 
gezin met vijf kinderen waarvan drie pleegkinderen. Daarnaast spreekt, schrijft en denkt 
zij mee over pleegzorg en geloofsopvoeding. Voor meer informatie: 
www.nieskeselles.nl of 
www.facebook.com/boekennieuwsnieskeselles 
 
Datum maandag 23 september 2019 1917  
Locatie Kerkelijk Centrum
Tijd 20:00 uur 
Inleider Nieske Selles-ten Brinke 

http://www.nieskeselles.nl/
http://www.facebook.com/boekennieuwsnieskeselles


LEERHUIS ERMELO 

SAMEN DE BIJBEL LEZEN 
 
 
Met de slogan ‘terug naar de bronnen’ - of, in het Engels, ‘back to basics’ – probeert de 
landelijke kerk (PKN) weer belangstelling te wekken voor ‘gewoon’ samen Bijbel lezen.  
Want het is waar natuurlijk, vroeger lazen we aan tafel en op school en bij 
vergaderingen…, maar tegenwoordig weten velen weinig meer van de Bijbelverhalen. 
 

Daarnaast, lezen en verstaan 
zijn twee dingen.  
‘Begrijpt u ook wat u leest?’, 
vraagt Filippus in Handelingen 8 
aan de Ethiopiër, die hij op last 
van een engel van de Heer 
ontmoet. En sindsdien, met alle 
tijds- en cultuurverschil, met alle 
ontwikkelingen van kennis en 
wetenschap, zal dat er niet 
makkelijker op geworden zijn.  
 

‘Verstaat u wat u leest?’ 
 

Graag nodigt ds. Nelle-Mieke Drop u uit voor een nieuw te starten Bijbel-lees-groep. 
‘Ik stel voor met een niet te groot en niet te moeilijk Bijbelboek te beginnen en daar een 
‘voortgaande lezing’ van te maken; het boek Marcus bijvoorbeeld van begin tot eind 
samen te lezen. Met van tijd tot tijd ook ruimte voor achtergrondinformatie én voor 
gesprek over wat het gelezene voor ons betekent.’ 
 
Voorlopig staan komend najaar 5 bijeenkomsten gepland. Wellicht kan het volgend 
voorjaar verder gaan. Als u zich opgeeft, wilt u dan aangeven of u zich opgeeft 
(a) uitsluitend voor de donderdagmorgen, of (b) uitsluitend voor de donderdagavond, 
of (c) dat u zowel ’s morgens als ’s avonds zou kunnen? Afhankelijk van de opgaves 
kiezen wij dan voor een morgen- en/of een avondkring. 
 
Najaar 2019: 5 donderdagen met een ochtend- en/of een avondkring (zie onder). 
 

 
 
Ds. Nelle-Mieke Drop is emeritus predikant, tijdelijk verbonden aan de Gereformeerde 
Kerk Ermelo. 
 
Datum 26 sep., 3 okt., 31 okt., 14 nov., 28 nov 2019 1918 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 10:00 – 11:30 uur en/of 20:00 – 21:30 uur 
Inleider ds. N.M. Drop 
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TOBIT - EEN KENNISMAKING 
Eén van de apocriefe boeken 
 
 
Het boek Tobit behoort tot de deuterocanonieke bijbelboeken. Niet zo bekend wellicht, 
maar toch heeft Rembrandt er verschillende schetsen en schilderijen over gemaakt.  
Het is in vele opzichten een wonderlijk verhaal. Het beschrijft de avonturen van een 
jongeman, Tobias, die met zijn reisgezel Azarias (de aartsengel Rafaël in menselijke 
vermomming) een lange reis maakt om geld op te halen voor zijn blinde vader Tobit.  
 
Het is een verhaal over 
opgroeien: Wanneer Tobias 
vertrekt is hij nog een jongen. 
Bij thuiskomst in Ninevé is hij 
getrouwd en, door zijn huwelijk, 
nog rijk ook. 
 
Tevens lezen wij over demonen 
en wonderbaarlijke genezingen. 
Maar meer nog is het een 
verhaal over Gods genade. 
Wanneer Tobit en Sara, beiden 
getroffen door groot ongeluk, 
God om hun dood vragen, 
stuurt God de aartsengel Rafaël 
om hen te helpen. 
 
 
 
Op deze avond willen we 
kennismaken met dit boek door 
samen enkele fragmenten te 
lezen. Daarnaast stellen we 
onszelf de vraag: waar raakt dit 
verhaal aan mijn eigen leven? 
 
 
 
 
André Priem is predikant van de Westerkerk in Ermelo. 

 
Datum maandag 30 september 2019     1919  
Locatie Westerkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. A. Priem 
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EXCURSIE KAMPEN  
Stadswandeling en bezoek Ikonenmuseum 
 
 
 
 
Kampen is een mooie oude Hanzestad gelegen aan de rivier de IJssel en rijk aan 
historie. Religie is van oudsher zeer aanwezig in Kampen. Tot aan de Reformatie was 
Kampen een Rooms-Katholieke stad met grote kerken en kloosters, na de Reformatie 
werd Kampen protestants. Onder leiding van een gids bezoeken we het historische 
centrum van deze oude stad met haar fraaie gebouwen en kerken.  

 
Het Ikonenmuseum is gevestigd in een 
voormalig klooster dat ooit behoorde 
tot het convent van de Minderbroeders.  
De collectie omvat ikonen uit o.a. 
Rusland, Roemenie, Bulgarije, 
Griekenland. Daarnaast bezit het 
museum de grootste collectie ikonen 
van West-Europa. We worden 
rondgeleid door een deskundige gids. 
Op dit moment is er ook een fraaie 
tentoonstelling van Kees de Kort met 
hedendaagse ikonen over christelijke 
feestdagen. 
 
Programma voor deze dag:  
12:15 uur: verzamelen op de 
parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum 
12:30 uur: vertrek naar Kampen per 
auto, zo mogelijk in groepsverband. 
Gratis parkeren bij het stadhuis op het 
Burg. Berghuisplein. Hier ontmoeten wij 
de gids voor de stadswandeling. 

 
Rond 15:00 uur brengt hij ons naar het Ikonenmuseum. Hier pauzeren we met 
koffie/thee (voor eigen rekening). Om 15:30 uur bezoeken wij het Ikonenmuseum, ook 
onder leiding van een gids. Om 17:00 uur sluiten we de excursie af en keren wij terug 
naar Ermelo. Toegang museum € 9,50 (museumkaart gratis). Kosten voor de gidsen 
€ 10,00 p.p., graag te betalen vóór vertrek uit Ermelo. Tijdige aanmelding gewenst. 

 
Datum woensdag 2 oktober 2019 1920 
Locatie Kampen 
Tijd 12:15 uur – 12:30 uur vertrek Ermelo 
Inleider coördinator: Wieb de Vries 
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KLIMAATCRISIS ALS UITDAGING 
 
 
 
Over de ernst van de klimaatcrisis kun je van mening verschillen.  
Hebben we nog 5, 10, 20 of 30 jaar de tijd om het roer om te gooien om zo de 
bedreigingen van het voortbestaan van een humane mensheid en van de biodiversiteit 
het hoofd te bieden? Je kunt ook nog de crisis en zelfs de klimaatverandering ontkennen. 

Een crisis is een uitdaging aan geloof en theologie, of zou dat moeten zijn. 
Dat was zo in de tijd van de Reformatie en in de strijd tegen het Nazisme.  
De christelijke traditie werd bevraagd en de bijbel opnieuw gelezen.  
Op de klimaatcrisis worden vanuit geloof en theologie heel verschillende antwoorden 
gegeven: van hoop en verzet, van berusting en van ontkenning.  
Deze antwoorden kunnen de politiek tot op het hoogste niveau beïnvloeden, zoals bij 
Trump en Bolsonaro met hun christelijke achterban.  
Hoe wij de bijbel lezen is nog altijd van wereldhistorisch belang.  

Wij brengen op deze avond met Hans 
Schravesande een aantal reacties vanuit geloof 
en theologie in kaart en vragen waar we zelf 
staan. 
 
Daarbij komen nieuwe, verrassende inzichten 
aan bod van theologen die met representanten 
van ecologie, politicologie en filosofie over 
klimaatverandering in gesprek zijn gegaan. 

 
 

 

 

 

 
Hans Schravesande is theoloog. Hij was voorzitter van de projectgroep Kerk en Milieu van 
de Raad van Kerken en maakte vele klimaatconferenties mee. 

Datum donderdag 10 oktober 2019       1921  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. J.H. Schravesande 
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LITERATUURKRING – Het kind dat wij waren… 
 
 
 
‘Wij leven 't heerlijkst in ons vèrst verleden: 
de rand van het domein van ons geheugen’ 
 
Zo begint een gedicht van E. du Perron. Wat dachten we over het leven toen we nog 
klein waren? Kinderen kunnen nog denken dat zij het middelpunt van de wereld zijn. 
Hoe is dat later als we geconfronteerd worden met de grote levensvragen? Als we 
beseffen dat het gaat om kwesties als wie we zijn, waarom we er zijn en of ons leven al 
dan niet wordt gestuurd. Daarbij is het boeiend om na te gaan of de manier waarop we 
over dit soort vragen nadenken, verschilt per levensfase. Voor komend seizoen kiezen 
we voor literaire boeken die gaan over grote levensvragen in verschillende periodes van 
iemands leven. Stilstaan bij de rand van het domein van ieders geheugen over het 
leven.  
 
Al vanaf 2010 lezen we met een groep mensen vier 
romans per jaar. We lezen de boeken zelfstandig, 
bespreken die met elkaar, waarbij we onze 
leeservaringen delen en we krijgen deskundige input 
over de literaire vormen, gebruikte metaforen en 
keuzes van de auteur. Uiteraard reflecteren we ook 
op wat de roman ons en onze samenleving te zeggen 
heeft. De leiding is in handen van Bartho de Looij en 
Peter Verbaan.  

Het eerste boek dat we dit seizoen lezen is van Anne 
Eekhout getiteld ‘Nicolas en de verdwijning van de 
wereld’. Een apocalyptische roman, waarin we met de 
ogen van een achtjarig kind naar de wereld kijken.  
 
U/jij bent van harte welkom om in te stappen en mee 
te doen. 

4 maandagavonden, zie kader. 

 
Bartho de Looij is neerlandicus en docent. Peter Verbaan is predikant van de Oude Kerk.  
 
Datum 14 okt., 9 dec. 2019, 10 feb., 6 apr. 2020    1922  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. B.G. de Looij en ds. P.A. Verbaan 
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DE LITANIE VAN MARIA 
Ik leer van jouw naam 
 
 
Binnen de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk bestaan er litanie gebeden. Meestal 
wat langere aanroepingen van God, van Christus, Maria of een heilige om hulp en 
bijstand. Dit wordt afwisselend tussen de voorganger(s) en de gelovigen gebeden.  
 

Johanneke Bosman zal in Ermelo komen spreken over 
een van deze litanieën, die van Maria, of beter gezegd 
die van Loreto. In deze litanie wordt Maria met 51 
verschillende namen aangesproken. 51 titels zijn er 
aan deze vrouw gegeven, die we kennen uit de Bijbel, 
maar die daar meestal bij haar naam, Maria, wordt 
genoemd. Ook horen wij haar aangesproken worden 
als ‘Moeder van mijn Heer’, of ‘Vrouw’.  
Terwijl in de litanie prachtige namen als ‘Ivoren 
Toren’, ‘Zetel van Wijsheid’, ‘Koningin van de vrede’, 
‘Moeder van de Schepper’ naar voren komen.  
      
Tijdens deze avond gaan we in op het ontstaan en de 
rijke traditie van deze litanie en de namen van Maria. 
We zien de impact op theologie en kunst en letten 
vooral op de rijke catechetische waarde van dit 
gebed. Want, en dit lijkt in tegenspraak met de naam 
‘Litanie van Maria’, het gebed is eigenlijk een 
catechetische verdieping op de band tussen Christus 
en ons gelovigen. 
 
 
 
Johanneke Bosman (1979) studeerde theologie in 
Amsterdam en Rome. Zij is pastor in de oecumenische 
gemeenschap Janskerk in Utrecht en werkzaam bij 
Berne Media. Haar eerste boek verscheen in 2018 met 
als titel ‘Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids’. 
Haar tweede boek, over ‘De litanie van Maria’ 
verschijnt in het najaar van 2019. 

 
 

 
Datum maandag 14 oktober 2019 1923 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider Pastor Johanneke M.H.M. Bosman 
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EEN GLIMP VAN DE HEMEL  
Rembrandt als bijbels theoloog 
 
 
Het kan u niet zijn ontgaan: in dit Rembrandt-jaar, 350 jaar na zijn dood, wordt er in 
allerlei tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten aandacht besteed aan 
zijn werk. Zo ook in Ermelo, op maandag 28 oktober. 
Ds. Jan Riemersma, auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’, vertelt in woord en 
beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. 
 

Hij belicht het bijbels-theologische 
aspect van Rembrandt en hoe dit 
met zijn werk en persoonlijk leven 
verweven was.  
Riemersma geeft enerzijds uitleg 
over de compositie van ieder 
kunstwerk, anderzijds gaat hij ook 
in op het religieuze aspect van de 
afgebeelde scène.  
Hierbij vermeldt hij de bijbehorende 
bijbelpassages en maakt hij gebruik 
van citaten van andere schrijvers.  
Hij laat zien hoe Rembrandt in zijn 
werken iets van God laat oplichten. 
Ook Rembrandts knappe 
psychologische kijk op de mens 
komt naar voren. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Samen met ons gaat ds. Riemersma op zoek naar het geheim van Rembrandt.  
U kunt het boek (160 blz. gebonden) deze avond ook inkijken en zelfs aanschaffen.  
 
 
Jan Riemersma (1956) was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht. 

Datum maandag 28 oktober 2019 1924 
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 19:30 uur: Let op, afwijkende tijd 
Inleider ds. J. Riemersma 
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WIJN EN DE BIJBEL             Inclusief proeverij 
 
 

‘Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
en wijn die het mensenhart verheugt, 

geurige olie die het gelaat doet stralen, 
ja, brood dat het mensenhart versterkt.’ 

 
In dit citaat uit Psalm 104 klinkt de vreugde door: wijn verheugt het hart.  
Dit is één van de vele manieren waarop er in de Bijbel over wijn gesproken wordt. 
In veel verhalen, variërend van de tijd van Noach tot aan die van Paulus, komt de 
beschrijving en het gebruik van wijn terug. Het was een gangbare drank in die tijd. 
Omdat het gebruik van wijn bij een ieder bekend was, konden er aan de hand van  
wijn ook symbolische vergelijkingen gemaakt worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens deze avond gaan we na wat de Bijbel over wijn vertelt, zowel letterlijk als 
symbolisch. Dat is veel meer dan wij ons meestal realiseren. Daarnaast krijgen we  
uitleg over hoe vandaag de dag de wijnproductie plaatsvindt. En natuurlijk is er ook 
gelegenheid om te proeven!  
 
 
Roelof de Wit is predikant van de hervormde gemeente, wijk Kerkelijk Centrum. 
Jan van den Ham is eigenaar van Wijngaard Telgt en gemeentelid Kerkelijk Centrum. 
 

 
Datum dinsdag 5 november 2019  1925 
Locatie Wijngaard Telgt, Telgterweg 221 Ermelo 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. R. de Wit en dhr. J. van den Ham 
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SIMONE WEIL OVER AANDACHT 
 
 
 
Simone Weil (1909-1943) was een Franse filosofe, activiste en mystica. Ze studeerde 
bijvoorbeeld filosofie in Parijs, rondde dat af met een prachtige studie over Descartes en 
ging vervolgens aan de slag als arbeidster. Ondertussen schreef Weil indringende 
beschouwingen over God, oosterse religies, pacifisme en het belang van aandacht in 
ons leven. Tijdens de avond wil ik enerzijds stilstaan bij het inspirerende leven van Weil 
en me anderzijds richten op het voor haar wezenlijke onderwerp van de aandacht. 
 
Zij schreef het volgende: 
 
‘Niet alleen de liefde tot God heeft als kern 
aandacht. De naastenliefde, waarvan wij weten 
dat zij één is met de liefde tot God, heeft 
dezelfde dragende grond. De ongelukkigen 
hebben aan niets zozeer behoefte als aan 
mensen die aandacht voor hen kunnen 
opbrengen. Het vermogen aandacht te 
schenken aan een ongelukkige, is iets zeer 
zeldzaams. Het is bijna een wonder. Het is een 
wonder. Bijna alle mensen die menen dat 
vermogen te bezitten, missen het juist. 
Warmte, een edelmoedig hart, medelijden, dat 
alles is hier niet toereikend. De volheid van de 
naastenliefde is eenvoudig het vermogen de 
naaste te vragen: ‘Waaraan lijdt u?’ -  
Dat betekent te beseffen dat de ongelukkige 
mens bestaat, niet als één uit velen, als een 
exemplaar van de categorie die het etiket 
‘ongelukkig’ draagt, maar als een mens die 
gelijk is aan ons. - En om dat te beseffen, is het 
voldoende, maar noodzakelijk, dat men aandacht aan de ander weet te schenken.’ 
 
 
 
 
Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als 
postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam. 

 
Datum woensdag 13 november 2019 1926  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. R. Compaijen 
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ROUW IS DE ACHTERKANT VAN DE LIEFDE 
 
 
 
Als je zelf of iemand in je omgeving met verlies en verdriet te maken krijgt, is het soms 
moeilijk om een weg te vinden in een wirwar van gevoelens. Verschillende emoties 
beïnvloeden je leven en kunnen ons uit balans brengen. Rouw is een normale reactie op 
verlies waarmee we een plek voor ons zelf creëren om werkelijk afscheid te kunnen 
nemen en met ons verlies te leren omgaan. Rouwen vindt plaats op alle lagen: 
in gedachten, gevoelens, in het lijf, in de waarneming van de wereld, op 
identiteitsniveau en ook op geloofsniveau waarbij elk verdriet uniek is. 
 
 

Deze avond verkennen we het 
rouwlandschap: rouwtaken, 
normale rouw en gecompliceerde 
rouw, stapeltjesverdriet, de 
slingerbeweging van het leven, 
verschillen in rouw bij mannen en 
vrouwen, de invloed van de 
hechtingsstijl op rouwen, rouwen 
vanuit religieus perspectief, de do’s 
en don’ts in ons omgaan met 
verdriet.  
 
De inleiding zal zich voornamelijk 
richten op het verlies door de dood 
maar het bevat ook inzichten en 
handvatten die herkenbaar en 
toepasbaar zijn bij andere vormen 
van verlies, zoals bij een scheiding, 
verlies van gezondheid, werk of 
ideaal. 

 
 
 
 
Antoinette Bottenberg is theoloog en pastoraal werker in de St. Lucas- en St. Maarten-
parochie. Zij volgde de opleiding tot verliesbegeleider bij ‘Land van Rouw’ in Nijmegen. 
 
 
Datum maandag 18 november 2019 1927  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. A.H.M. Bottenberg 
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AUTISME, GELOOF EN KERK,  
GAAT DAT SAMEN? 
 
 
We lezen steeds vaker berichten over autisme. Waarschijnlijk kennen we allemaal wel 
iemand die een vorm van autisme heeft, misschien wel in ons eigen gezin. Anne-Josien 
Huisman maakt ons deze avond wegwijs in de wereld van het autisme. Zij legt uit wat 
autisme inhoudt, waar iemand met autisme op geloofsgebied of in de kerkelijke 
gemeente moeite mee zou kunnen hebben, maar óók waar hun sterke kanten liggen.  
 
Ongeveer 1 procent van de Nederlanders 
heeft een vorm van autisme: zij ervaren 
beperkingen in communicatie en sociale 
interactie.  
De bijbel echter staat vol met beeldtaal en 
er wordt vaak gesproken over het aangaan 
van een ‘relatie’: met God en met elkaar.  
Dit zijn nu aspecten die voor iemand met 
autisme lastig kunnen zijn. Ook hebben zij 
moeite met gevoelens en emoties zoals 
vreugde, droefheid, maar ook met berouw 
of bekering, begrippen die in de prediking 
juist veel worden benoemd. In een wereld 
die verwarrend en onvoorspelbaar is 
hechten zij sterk aan vaste patronen en 
duidelijkheid; dit kan zich uiten in beperkte 
verbeelding en weerstand tegen 
veranderingen. Ook de taal kan een 
belemmerende factor zijn. 
 
 
Waar loopt een pastor, predikant, ambtsdrager, catecheet, gemeentelid of leider van de 
jeugdclub dan zoal tegenaan in het contact met deze mensen?  
Op dergelijke vragen zal Anne-Josien Huisman ingaan door middel van concrete en 
praktische adviezen, zodat mensen met autisme geholpen kunnen worden in hun geloof 
en gemeenteleven.  
De avond heeft een interactief karakter met ruimte voor inbreng van het publiek. 
 
 
Anne-Josien Huisman is GZ-psycholoog en werkzaam bij Eleos. 

 
Datum donderdag 21 november 2019 1928  
Locatie Kerkelijk Centrum 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. A.J. Huisman 



LEERHUIS ERMELO 

DE ONBEKENDE CALVIJN 
OM DE VERNIEUWING VAN HET DIACONAAT 
 
 
Van de reformatoren heeft Johannes Calvijn (1509-1564) het sterkst zijn stempel 

gedrukt op de Reformatie in ons land. Het is weinig bekend dat Calvijn in zijn streven 

naar verandering in kerk en theologie nadrukkelijk óók een vernieuwing van het 

diaconaat nastreefde. Hij wilde dat verankeren in de kerkelijke bestuurlijke structuur. 

Dat is niet allereerst een formele zaak, maar komt voort uit de visie dat diaconaat tot 

het wezen van de kerk behoort. Zonder inzet voor de armen en andere mensen die hulp 

behoeven verzaakt de kerk haar roeping. 
 

Wat bewoog Calvijn hierbij? Daarbij zal ook 

duidelijk worden dat zijn visie op diaconaat 

verbonden is met zijn opvattingen over een 

rechtvaardige economie. Die vinden we 

onder meer terug in zijn uitleg van het 

renteverbod in de Bijbel. Zowel in Exodus, 

Leviticus als Deuteronomium wordt over dit 

renteverbod verhaald. In Leviticus 25 staat 

vanaf vers 35 onder het kopje ‘houding 

tegenover de armen’: 

‘en wanneer uw broeder in armoede raakt, 

dan moet u hem steunen, ook als hij een 

vreemdeling of bijwoner is, zodat hij bij u in 

leven blijft. U mag geen rente of winst van 

hem nemen, maar u moet uw God vrezen, 

zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag 

uw geld niet met rente aan hem lenen en u 

mag uw voedsel niet tegen winst geven’. 

Wat is de actuele betekenis van Calvijns opvattingen over diaconaat en economie?  

 

Herman Noordegraaf is emeritus hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse 

Theologische Universiteit in Groningen. 

Datum woensdag 27 november 2019 1929  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. H. Noordegraaf 



LEERHUIS ERMELO 

BENJAMIN BRITTEN 1913-1976 
ONSTERFELIJKE MUZIEK VAN EEN ONKERKELIJKE BRIT 
 
 
 
Deze avond staan de schijnwerpers op Benjamin Britten, ruim 100 jaar geleden geboren 
aan de oostkust van Engeland. Zijn vader was tandarts en niet gek op muziek. 
Zijn moeder was wel zeer muzikaal maar, zoals gebruikelijk in die dagen, niet meer dan 
amateur. Hoewel de jonge Benjamin al op zeer jeugdige leeftijd lessen kreeg op de 
piano en de altviool, werd het al snel duidelijk dat zijn hart uitging naar het schrijven 
van muziek, ondanks de voor de hand liggende tegenwerking van medescholieren en 
andere leeftijdgenoten. Datzelfde hart is trouwens zijn hele leven zwak geweest als 
gevolg van een ernstige longontsteking in het eerste halfjaar van zijn leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zullen kennismaken met enkele van zijn vele composities, geplaatst in de sfeer van 
het muziekleven in de twintigste eeuw. Het is de bedoeling dat een van zijn vroege 
werken live ten gehore zal worden gebracht en dat er daarna onder meer uitgebreid 
aandacht zal worden besteed aan zijn beroemde opus 66: het War Requiem uit 1961. 
 
 
Erik-Jan van der Hel is organist, pianist en dirigent, vooral actief in de Gereformeerde 
Kerk te Ermelo. Verder geeft hij muzieklessen op een mbo-school en heeft hij vele 
composities en arrangementen op zijn naam staan.  
Nico de Jong is amateurpianist en -zanger. Hij verdiept zich enthousiast in klassieke 
muziek en in de achtergrond van composities. 

 
Datum donderdag 12 december 2019 1930 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider de heren E.J. van der Hel en N.H. de Jong 



LEERHUIS ERMELO 

Henri Matisse 
LEVENSVREUGDE IN VORM EN KLEUR 
 
 
‘Ik ken geen kunstenaar die zo veelzijdig de vreugde van het leven heeft verbeeld in 
schildering en knipsels, in beeldhouwwerk en zelfs in het bouwen en inrichten van een 
kapel. Zijn werk is toegankelijk, oogt speels eenvoudig en raakt tegelijk aan diepere lagen 
van het leven. Hij wil niemand vermoeien met zware thema’s, maar expressief uitdrukken 
wat hij ziet en ervaart. Hij droomt van evenwichtige kunst, die zuiver is en sereen en die 
kalmerend werkt op het zware gemoed.’ 

 
Ben Piepers heeft in zijn 
voordracht aandacht voor de 
ontwikkeling in de kunst van 
Matisse. De thema’s zijn: 
dans en muziek, 
het vrouwelijk lichaam, 
venster op een kleurrijke 
wereld.  

De Dans, 1910, De Hermitage St. Petersburg  
 
In het tweede deel van de bijeenkomst is er aandacht 
voor de Rozenkranskapel in Vence met 
muurschilderingen, glas-in-loodramen, het altaar en 
liturgische kleding: een totaalconcept.  
Het is bijzonder te ontdekken hoe Matisse als 
ongelovige de ruimte bezielt met kleur en 
zeggingskracht. Het tekent zijn kunstenaarschap en laat 
zien dat echte kunst religieuze diepte heeft. Naast 
toelichting bij de kunst van Matisse is er ook ruimte             

voor interactie.                                                                Levensboom, Glas-in-loodraam, Vence 
 
Ben Piepers is theoloog, was pastor in de St. Lucasparochie en heeft zich laten scholen in 
kijken naar kunst. Kunst helpt om met andere ogen de werkelijkheid te zien. 
 

 
Datum maandag 16 december 2019 1931  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. B. Piepers 



LEERHUIS ERMELO 

UITGEKRISTALLISEERDE LEVENSWIJSHEID 
- EEN VERVOLG  
 
 
Gelovigen, profeten, priesters en filosofen schipperden door de tijden heen van de ene 
interpretatie naar de andere om antwoorden te kunnen geven op de grote vragen van 
de mensheid.  

- Waar kom ik vandaan? 
- Wie ben ik en wie zijn zij? 
- Wie/wat zijn we voor elkaar? 
- Wat is mens-zijn? 
- Hoe kan ik overleven? 
- Wat is leven en wat is sterven? 

In de leerhuisavond van vorig jaar kwam aan de orde hoe mensen van de vroege 
oudheid (vanaf ongeveer 30.000 jaar voor onze jaartelling) tot op heden aan het 
onbenoembare woorden en namen hebben gegeven om dit toch een plaats te kunnen 
geven. Opvallend daarbij is dat de verschillende godsdiensten dezelfde grondprincipes 
in zich dragen. Deze keer kijken we vanuit antropologisch-historisch perspectief naar 
teksten in de Bijbel en die van oude godsdiensten en zullen dan een vervlechting zien 
tussen de joods-christelijke traditie en die van andere godsdiensten. Aan de orde komt 
hoe mensen de Godheid die mensen tot hun recht wil laten komen te eigen bate 
veranderden in een Godheid die vereerd en gediend moest worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luuk Bouman is emeritus gemeentepredikant. Van 1990 tot 2006 was hij geestelijk 
verzorger/begeleider in het ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk. 

 
Datum donderdag 9 januari 2020 2001  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. L. Bouman 



LEERHUIS ERMELO 

FUNERAIRE POËZIE 
 
 
 
Een grafschrift 
 
‘Geloof van mij, gij die mijn naam hier leest, 
Ik heb de dood van kind af nooit gevreesd. 
Hij was vertrouwd. – Het ondoorgrondelijk leven 
Is mij de donkere despoot geweest.’ 
 
Ida Gerhardt: Zeven maal om de aarde te gaan. 
 
Wopke van der Lei verzorgt een letterkundige bijdrage aan het Leerhuis over funeraire 
poëzie (funus is laat-Latijn; zie funest en het Engelse funeral: begrafenis). 
Dus poëzie bij gelegenheid van overlijden. In de zeventiende eeuw werden daarvoor 
lijkdichten gebruikt. Ook in rouwadvertenties wil dit genre weleens worden gebruikt. 
Hoe dan ook: funeraire poëzie is een interessant fenomeen dat volgens de theorie moet 
voldoen aan een viertal eisen, die dan vervolgens soepel worden gehanteerd. 
We gaan samen een aantal teksten lezen en bespreken. Het onderwerp is interessant, 
maar ook ontroerend en somtijds humoristisch. De teksten geven aan hoe men worstelt 
in het omgaan met leven en dood. Hoewel de dood geen graag geziene gast is, kunnen 
we hem ook beter niet negeren. Geen wonder dat hij in woord en geschrift steeds weer 
opduikt.  
 
 
We lezen gedichten vanaf de Middeleeuwen tot aan de 
huidige tijd volgens de close reading methode, een 
analytische manier van lezen, feitelijk ontstaan vanuit 
de Bijbelexegese. Close reading leidt snel tot begrip. 
Het zal gaan om teksten met veel inhoud met als 
voorbeeld het gedicht dat Vondel schreef bij de dood 
van zijn zeer betreurde vrouw Maria de Wolf: ‘Lijkklacht 
aan het vrouwe-koor, over het verlies van mijn ega’. 
 
 
 
 
 
Wopke van der Lei is docent Nederlands en geeft regelmatig lezingen voor het Leerhuis.  

 
Datum maandag 13 januari 2020 2002 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. W.M.R. van der Lei 

 



LEERHUIS ERMELO 

GROENE THEOLOGIE 
 
 
 
In 2 woensdagochtenden 
willen wij samen dit 
interessante boek van 
Trees van Montfoort lezen. 
 
Sommige deelnemers 
hebben het boek wellicht 
al gelezen, anderen 
komen juist om een aantal 
centrale pagina's eruit 
gezamenlijk te lezen. 
 
Gespreksleider is ds. Peter 
Verbaan, die het boek zal 
inleiden en ook een 
uitgebreide weergave van 
de hoofdlijnen ervan zal 
geven.  
 
We bespreken met elkaar 
de keuzes van de auteur, 
haar omgang met de 
bijbel en met de geloofs-
vragen die hierbij aan de 
orde zijn.  
 
Wat heeft dit boek ons te 
zeggen?  
 
 
 
 
 
 
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk 
en Duurzaamheid. Peter Verbaan is predikant van de Oude Kerk te Ermelo. 

 
Datum woensdagochtend 15 jan. en 12 feb. 2020    2003 
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 10:00 uur 
Inleider ds. P.A. Verbaan 



LEERHUIS ERMELO 

WIE IS MIJN NAASTE? 
Rosita Steenbeek 
 
 
In haar laatste boek ‘Wie is mijn naaste?’ zoekt de schrijfster Rosita Steenbeek naar 
antwoorden op die vraag. Het is een gedetailleerd verslag dat volgt op haar essay ‘Heb 
uw vijanden lief’ dat ze in 2017 schreef voor de maand van de Spiritualiteit met als thema 
‘compassie’. 

In haar lezing zal ze vertellen hoe dit 
boek tot stand is gekomen na een lange 
tijd het leven van vluchtelingen en 
hulpverleners gedeeld te hebben, op de 
eilanden Lampedusa en Sicilië en ook in 
een vluchtelingenkamp in Libanon.  
Ze schetst treffende beelden die de 
onwetende westerling de ogen openen 
over een cultuur, die zeker niet minder is, 
maar anders.  
 
Ze zal ook een parallel trekken met ‘Rose’, 
de roman over haar Joods-Duitse 
grootmoeder die haar hart verloor aan 
een Nederlandse dominee en over de 
vluchtelingengeschiedenis van haar eigen 
familie. Bij ‘Rose’ koos ze voor de vorm 
van de historische roman om het drama 
invoelbaar te maken. Bij ‘Wie is mijn 
naaste?’ voor non-fictie, maar ze maakte 
daarbij gebruik van schrijftechnieken 
ontleend aan de roman zoals 
sfeerbeschrijving en dialoog. 

 
 

Rosita Steenbeek stamt uit twee domineesfamilies en woont al dertig jaar in Rome.  
Na haar propedeuse theologie studeerde ze af in de Nederlandse taal- en letterkunde.  
Ze debuteerde in 1994 met de roman ‘De laatste vrouw’. Vele romans volgden. 
Ook schreef zij een aantal boeken over Rome. 
 
Datum donderdag 23 januari 2020 2004  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider Rosita Steenbeek 



LEERHUIS ERMELO 

FILMAVOND: DAPHNE 
 
 
 
Wij volgen haar door Londen, Daphne 31 jaar, 
op zoek naar waar het met haar leven naartoe 
moet. Of eigenlijk ook weer niet. In alles wat 
zij doet lijkt zij de echte vragen te ontlopen. 
Haar werk als kok in een hip restaurant 
fascineert haar en tegelijk heeft ze er niet echt 
plezier in. In de liefde gelooft ze niet en 
daarom blijft het bij vluchtige eenmalige 
affaires. De relatie met haar zieke moeder is 
slecht en op haar vrienden is ze niet zuinig.  
Nadat zij betrokken is geraakt bij een overval 
in een nachtwinkel, kan zij de confrontatie met 
zichzelf steeds minder ontlopen. Aanvankelijk 
cynischer en onverschilliger zie je haar 
langzamerhand een beetje veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Het mooist aan Daphne is misschien wel om te zien hoe een actrice als Emily Beecham 
(1984) veel energie steekt in het vormgeven van een vrouw van haar generatie: 
ogenschijnlijk narcistisch, zoekende naar haar maatschappelijke plek. Daphne zorgt voor 
een sandwich voor een dakloze. Ze neemt haar beroep serieus: ze eet liever niet dan 
niet lekker. Stukje bij beetje openbaart zich een fascinerende vrouw die je graag hebt 
leren kennen.’ (recensie Remke de Lange, Trouw) 
 
Wij nodigen u van harte uit voor een filmavond in de Zendingskerk. Om 17:30 uur 
wordt u ontvangen met koffie/thee, soep en broodjes, waarna wij samen de film 
bekijken. Ds. Sjoerd Zwaan zal de film introduceren en het gesprek na afloop leiden. 
 
Wij vragen voor deelname aan deze avond een bijdrage van € 7,50. 
 
 
Datum zondag 26 januari 2020 2005 
Locatie Zendingskerk 
Tijd 17:30 Let op aanvangstijd 
Inleider ds. Sjoerd Zwaan 



LEERHUIS ERMELO 

HART VOOR DE SCHEPPING 
 
 
 
Wees eerlijk: zit er niet een vleugje wereldmijding in ons geloof?  
We willen graag ons geestelijk leven vorm geven en de dingen zoeken die ‘boven zijn’. 
Deze aarde komt op de tweede plaats en is bovendien tijdelijk. 
Hier beneden is het niet, toch?  
Of… heeft de Bijbel heel veel te zeggen over onze relatie met de aarde, ook hier en nu? 
Heeft het volgen van Jezus ook iets te maken met natuur, milieu en duurzaamheid? 
En hoe kunnen we dat gestalte geven in ons dagelijks leven? 
Volgens Embert Messelink van de christelijke natuurbeweging ‘A Rocha’ hebben we een 
aards geloof nodig met volop oog voor Gods schepping. Want deze aarde is onze 
toekomst. Op 30 januari 2020 komt hij spreken over onze zorg voor de schepping. 
Wil je luisteren of met hem in debat? Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embert Messelink is sinds zijn jeugd geboeid door de schepping, met name door vogels. 
In 2002 richtte hij met anderen de Nederlandse tak van de christelijke natuurbeweging  
‘A Rocha’ op. Daarvan is hij nu directeur. ‘A Rocha’ werkt in twintig landen aan natuur-
behoud. In ons land heeft ‘A Rocha’ een groot aantal kleinschalige projecten. Lokale 
groepen brengen geloof en natuur dicht bij elkaar. Zij adopteren natuurgebieden en 
dragen zorg voor het beheer. Wilt u meer weten? Kijk op www.arocha.nl. 
 
 

 
Datum donderdag 30 januari 2020    2006  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. E. Messelink 

http://www.arocha.nl/


LEERHUIS ERMELO 

EREDIENST VAN HET HART  
LEREN VAN JOODSE SPIRITUALITEIT 
 
 

De dagelijkse gebeden worden in het 
Jodendom ook wel ‘offerdienst van het hart’ 
genoemd.  
Hoewel de dagelijkse offerdienst in de tempel 
al lang niet meer bestaat, blijft deze op een 
bepaalde manier doorgaan in de gewone 
praktijk van veel gelovige Joden. 
Er is geen altaar meer waarop offers worden 
gebracht.  
Maar er is wel een eettafel, waar de eredienst 
in huis wordt voortgezet. 
Wat heeft ons dat te zeggen? 
Wat kunnen we daarvan leren als christenen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Michael Mulder zal over dit onderwerp spreken en ingaan op de volgende vragen: 
 
- waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël? 
- wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof in God beleven? 
- op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?  
- waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God? 
- op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen geloofsleven?  
 
 
 
Dr. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Jodendom en ‘Kerk en 
Israël’ aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en aan de Christelijke Hogeschool 
te Ede. Van 2006 tot 2019 was hij directeur van het Centrum voor Israëlstudies.  

 
 
Datum dinsdag 4 februari 2020 2007 
Locatie Kerkelijk Centrum 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dr. M.C. Mulder 



LEERHUIS ERMELO 

HET GLORIA VAN VIVALDI 
 
 
 
Met het Gloria in de mis wordt er een link gelegd tussen hemel en aarde. Het is het 
gezang dat de engelen aanheffen wanneer God op aarde in een kribbe is gekomen.  
De hemel opent zich en drommen engelen vullen de kerkruimte om dit met aardse 
gelovigen te zingen. Vivaldi schreef zijn beroemde Gloria in D voor de ‘engeltjes’ van het 
Pio Ospedale, een meisjesweeshuis in Venetië. 

 
De dames zongen dit Gloria achter de 
schermen in de kerk, omdat de 
aanblik van deze vrouwen wel eens 
kon afleiden van de gedachte aan 
God.  
Het Gloria in D klinkt hemels en 
machtig, het roept precies het gevoel 
op dat past bij het ‘glorieuze’ moment 
in de mis dat de hemel zich lijkt te 
openen. Je moet je dan voorstellen 
dat je ook in een kerk bent waar dat 
gevoel in beeld wordt bevestigd. 
Beeld, ruimte, liturgie en muziek 
kunnen dan perfect samenvallen. 
 
In deze lezing neemt Saskia van Lier 
u mee door het Gloria van Vivaldi én 
door de kerkbeelden.  
 
Delen van het Gloria klinken en 
beelden worden erbij getoond.  
 
 

 
 
 
Saskia van Lier studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Ze is deskundig op het gebied van kerkgebouwen en 
christelijke kunst. Ook is zij HOVO docent aan de VU in Amsterdam. 
 
 
Datum maandag 10 februari 2020 2008  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. S. van Lier 



LEERHUIS ERMELO 

DE VERGETEN #METOO’S VAN VROEGER  
De vergeten waarheid van dementie 
 
 
In zijn boek ‘Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie’, laat Hans Siepel 
zien dat dementie veel meer is dan de medische ‘verklaring’: aantasting van 
hersencellen, waardoor het denkproces wordt vernietigd. 

 
De geest en de ziel van dementerende 
mensen kunnen aan de oppervlakte komen 
en een andere werkelijkheid tonen. In zijn 
boek beschrijft Hans Siepel het twee jaar 
durende dementieproces van zijn moeder, 
tussen de eerste aankondiging van dementie 
en haar sterven en afscheid. Voor veel lezers 
en betrokkenen bij mensen met dementie is 
dit boek niet alleen een eyeopener, maar 
biedt het ook troost en bemoediging om op 
een andere, betekenisvollere manier met de 
medemens met dementie om te gaan. 
In zijn lezing neemt hij het gehoor mee in 
dit ‘zielsverhaal’ en reikt handvatten aan 
hoe, op een andere manier dan we gewend 
zijn, wij met onze medemens met dementie 
kunnen communiceren en hun zielstaal 
leren verstaan en begrijpen.  
 
 

 
‘De professionals weten het beter,  

mijn moeder hallucineert..’ 
 
De media staan bol van #MeToo-verhalen. Maar voor het verhaal en traumatische 
verleden van zijn moeder - en van duizenden andere vrouwen van haar generatie -  
nu opgesloten in verpleeghuizen - was indertijd, en is nu nog - geen enkele belang-
stelling. ‘Bij de professionele zorgverleners kwamen wij van een koude kermis thuis….’ 
Hans Siepel schreef er dit boek over. 
 
Hans Siepel (1958) is schrijver en communicatiedeskundige, coach en adviseur. 
 

 
Datum maandag 17 februari 2020 2009  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. H. Siepel 



LEERHUIS ERMELO 

WE MOETEN GERED WILLEN WORDEN 
Erik Borgman in verzet tegen cultuurchristendom 
 
 
Overal vergrijzen de kerken en het lukt het christendom niet het geloof aan een 
volgende generatie door te geven. Kerken doen hun best om te redden wat er te 
redden valt. Maar zij zouden moeten begrijpen dat zij gered moet worden. Het 
christendom leeft niet bij een traditie die door de gelovigen wordt vastgehouden, maar 
door een God die de gelovigen vasthoudt, juist op het moment dat zij zich van alles en 
iedereen verlaten voelen. God is een vluchteling die niet moet worden gered, maar die 

komt om ons te redden. Borgman neemt zijn uitgangspunt in het verzet tegen het 

cultuurchristendom: kerkelijkheid en persoonlijk geloof hebben wij nodig. 

 
‘Het is met God blijkbaar een beetje 
zoals met vluchtelingen. Dachten we in 
Nederland eindelijk een manier 
gevonden te hebben om te voorkomen 
dat zij ons leven verstoren, blijken zij 
toch steeds manieren te vinden om 
binnen te komen.’  
Uit zijn lezing tijdens de Nacht van de Theologie, 

oktober 2018. 

 
‘Het feit dat hij op vrijwel iedere vraag twee 
antwoorden geeft, typeert hem. Theoloog 
Erik Borgman is een man van nuance en 
contrast. Zo is hij overtuigd rooms-katholiek, 
maar debatteert hij als een protestant. Hij is 
open en gesloten. Zoekt nabijheid terwijl hij 
toch op afstand blijft: ik zit graag in de rol 
van de halve buitenstaander.’ 
(Reformatorisch Dagblad 2013) 
 
 
 
 
Erik Borgman (1957) studeerde theologie en filosofie in Nijmegen, promoveerde op een 
proefschrift over de bevrijdingstheologie. Hij is leken-dominicaan en thans hoogleraar 
Publieke Theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit 

van Tilburg. 
 
Datum maandag 2 maart 2020 2010  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. E.P.N.M. Borgman 



LEERHUIS ERMELO 

MUHAMMAD 
 
 
 

 
 
 
 
Mohammed, ook wel Muhammad is een 
veelvoorkomende Arabische voornaam met de 
betekenis ‘de geprezene’. 
 
Omdat afbeeldingen van Muhammad omstreden 
zijn, ziet u links een kalligrafie van zijn naam. 
 

 
Over Muhammad hebben de meeste Nederlanders wel een mening.  
Toch zijn details van het leven van de man die stichter werd van de één na grootste 
wereldreligie, maar bij weinig mensen bekend. In dit leerhuis verdiepen we ons in het 
leven van Muhammad. 
 
 
Daarbij besteden we aandacht aan de context 
waarin hij leefde, de sociale, politieke en 
religieuze veranderingen, die hij teweeg bracht 
en kijken we naar de receptiegeschiedenis van 
Muhammad door moslims en christenen, met 
bijzonder aandacht voor de receptie in Europa.  
 
 
 
 
 
Illustratie: omslag van een boek over 
Mohammed, uitgegeven door Broer Jansz, 
Amsterdam, 1640 
 
 
Martha Frederiks is hoogleraar Studie van het Wereldchristendom aan de Universiteit 
van Utrecht. 

 
Datum maandag 9 maart 2020 2011 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. M.T. Frederiks 
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WORDEN ROBOTS ONS DE BAAS?  
 
De ‘vierde industriële revolutie’ vormt een van de grootste ethische 
uitdagingen waarvoor de mensheid ooit heeft gestaan.  
Hoe ga je daarmee als christen om? 

 
Ethiek voor robots; een bizar idee. Toch is het een serieuze suggestie van de Zweedse 
filosoof Nick Bostrom in ‘The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence’ uit 2014. 
Bostrom leidt het ‘Future of Humanity Institute’ van de universiteit van Oxford. Nieuwere 
vormen van kunstmatige intelligentie lijken niet op ingenieuze mechanische beslisbomen 
die mensen in principe kunnen beheersen maar op evolutionaire neurale netwerken die 
onvoorspelbaar en creatief kunnen zijn. Robots zullen steeds meer zelf denken op een 
analogie manier aan die van mensen. Om te voorkomen dat ze in die relatieve 
zelfstandigheid tot moreel schadelijke conclusies en acties komen, moeten we ze volgens 
Bostrom ethiek leren. 
 
Dit voorbeeld illustreert de ongekende uitdaging 
waarvoor kunstmatige intelligentie ons stelt. 
Sommigen, zoals Robbert Dijkgraaf, zijn 
enthousiast over de beloften die kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt. Volgens hem 
kunnen robots mensen ook moreel hoogstaander 
maken. Anderen, zoals de in 2018 overleden 
Stephen Hawking, zijn bezorgd. Het lijkt niet meer 
ondenkbaar dat robots ons intellectueel en 
misschien ook in andere opzichten de baas 
worden. Die uitdaging neemt alleen maar toe 
wanneer we daarbij andere nieuwere 
ontwikkelingen betrekken, zoals het kunstmatig 
vervaardigen van organisch weefsel én de 
vermenging van het menselijke lichaam met technische verbeteringen en zelfs 
kunstmatige intelligentie. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een exponentiële 
toename van menselijke capaciteiten en daarmee tot gevaarlijke ongelijkheid tussen 
mensen met en zonder zulke ‘verbeteringen’. 
We zullen nagaan op welke manieren een christelijk perspectief ons kan helpen om bij 
deze onvermijdelijk voortgaande ontwikkelingen een wijze en verantwoorde opstelling te 
vinden.  
 
Ad de Bruijne (1959) is verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen, sinds 2009 
als hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit. Hij heeft een maandelijkse column in het 
Nederlands Dagblad. 

 
Datum maandag 16 maart 2020 2012  
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider prof. dr. A.L.Th. de Bruijne 
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DE PROFETENMOORD IN DE BIJBEL 
 
 
 
In de vorige leerhuisbijeenkomsten heb ik gesproken over Jezus’ rede in Matteüs 23 
tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën. Vanavond is het slot van dit hoofdstuk aan 
de beurt. Dit keer wil ik een leerhuis verzorgen over de verzen 34–39. 
 

 
De woorden van Jezus over 
Jeruzalem vormen de climax van de 
twist met de joodse leiders. Deze 
verzen behelzen het motief van de 
profetenmoord: ‘Jeruzalem, 
Jeruzalem, dat de profeten doodt’ 
(vers 37a). 
Dit motief komt zowel in het OT als in 
het NT veelvuldig voor.  
 
We zullen nadenken over de 
betekenis van Jezus’ woorden: 
‘het bloed van Abel, de rechtvaardige, 
tot het bloed van Zecharja, de zoon 
van Berechja, die jullie vermoord 
hebben tussen het heiligdom en het 
brandofferaltaar’ (vers 35b). 
 
Literatuur zal op de avond worden 
uitgereikt.  
 
 
 
 

Afbeelding: Zecharja, de priester gestenigd,  
II Kron. 24, 21 (Uitgave Lunenburg, 1672) 

 
 
Han Wilhelm is systematisch theoloog en verzorgt regelmatig lezingen voor het Leerhuis 
Ermelo. 

 
Datum maandag 23 maart 2020 2013 
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. H. Wilhelm 
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BEZOEK SYNAGOGE ENSCHEDE en SYRISCH 
ORTHODOX KLOOSTER in GLANE 
 
 

Een prachtige en unieke synagoge staat in 
Enschede. Het rijksmonument met de 
grote koepels ziet er van buiten al 
bijzonder uit, van binnen is het nog veel 
mooier. Glas-in-loodramen, mozaïeken, 
Thorarollen. Het centrale deel van het 
gebouw omvat de grote sjoel, de dagsjoel 
en de kerkenraadskamer. Het gebouw is in 
de Tweede Wereldoorlog intact gebleven 
omdat het (wrede ironie) gebruikt werd 
door de Sicherheitsdienst.  Na de oorlog 
werd het gebouw weer als synagoge in 
gebruik genomen. We worden ontvangen 

met een kopje koffie/thee (met een koosjere lekkernij) en krijgen een uitgebreide 
rondleiding. Na de rondleiding kunt u genieten van een Joodse lunch. 
 
Daarna vertrekken we naar St. Ephrem 
de Syriër, het Syrisch-Orthodoxe 
klooster in Glane. Pater Sait, die zelf 
uit Syrië komt, zal tijdens de 
rondleiding vertellen over deze 
gemeenschap. We bezoeken de kapel, 
het mausoleum, de kathedraal en de 
begraafplaats. U zult verbaasd zijn 
over de omvang van het complex 
maar ook over zijn geloof dat veel 
dichter bij ons geloof staat dan u 
misschien voor mogelijk houdt. Na de 
koffie/thee vertrekken we ca.  
15:30 uur weer richting Ermelo.  
 
 
We reizen per auto in groepsverband, vertrek om 9:00 uur vanaf parkeerplaats Kerkelijk 
Centrum. Wilt u laten weten of u zelf rijdt of graag mee wilt rijden? 
De kosten zijn ca. 20 euro (vooraf te betalen).  
Maximaal 25 deelnemers. Graag opgave vóór 15 februari 2020. 
 
Datum woensdag 25 maart 2020 2014  
Locatie Enschede/Glane 
Tijd 9:00 uur vertrek Ermelo 
Inleider excursie, reisbegeleider ds. Sjoerd Zwaan 
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DE TIEN GEBODEN –  
WOORDEN VAN BEVRIJDING? 
 
 
De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods–
christelijke ethiek en cultuur. 
Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd nogal veranderd. 
En hebben ook de theologie en de kerk niet bijgedragen aan een herinterpretatie van de 
geboden? 
 

 
Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als tien woorden van bevrijding, als 
een wegwijzer naar de vrijheid? Kunnen we bijvoorbeeld: ‘gij zult niet doden’ ook lezen 
als: ‘als er niet gedood wordt kan ik leven in vrijheid’. 
 
In de traditie van het joodse leerhuis wil ik, aan de hand van de ‘tien woorden’ met u, 
en willen we met elkaar, in gesprek gaan hoe deze woorden te lezen als woorden die 
ons die vrijheid geven waartoe ze geschreven zijn. 
 
Klaas Fongers o.praem. 
Prior Priorij De Essenburgh te Hierden 

 
Datum donderdag 2 april 2020 2015  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider dhr. K. Fongers 
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KERKENPAD IN ERMELO 2020 
 
 
 
We zetten een goede traditie voort met (voor de 3e keer) een kerkenpad. Op 4 april 
bezoeken wij 4 kerkgebouwen met elk een eigen historie. Op het programma staat: 

 
Om 10:10 uur inloop en koffie in het Kerkelijk Centrum 
(Groeneweg). Om 10:30 uur heet Wieb de Vries, lid van 
de werkgroep Leerhuis en organisator van onze 
kerkpaden, u van harte welkom. Een betrokkene bij al het 
wel en wee van het Kerkelijk Centrum, zal ons vertellen 
over de geschiedenis en de toekomst van dit kerkgebouw.  
 
Rond 11:10 uur steken wij over naar de Rehoboth 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, waar we uitleg krijgen 
over de kerkelijke gemeente en tijd om het gebouw te 
bezichtigen en vooral de mooie ramen te bewonderen. 
Uitleg daarover wordt gegeven door een gemeentelid en 
kenner van kunst. Tevens kunnen we luisteren naar orgel- 
en pianomuziek. 
 

Rond 11:40 uur lopen we naar de Eben-Haëzerkerk van 
de Gereformeerde Gemeente aan het Hanengewei. De 
organist zal voor ons enkele liederen spelen op het 
mooie “de Jongh”- Pijporgel en men zal iets vertellen 
over de geschiedenis, ontwikkeling en groei van deze 
streekgemeente. 
 
Tenslotte lopen we rond 12:10 uur naar de Nederlands 
Gereformeerde Kerk aan de Van Beekweg. Hier luisteren 
we naar muzikanten die spelen op de viool en harp.  
Een echte kenner zal vertellen over de historie, zowel 
van het gebouw als van de kerkelijke (streek)gemeente.  
 
Rond 12:40 uur is het dan tijd voor soep en een 
broodje. U kunt nog gezellig napraten tot wij om  
13:30 uur iedereen bedanken en het kerkenpad 
afsluiten. Voor deelname aan kerkenpad en lunch vragen  
wij een bijdrage van € 6,- en dient u zich vooraf op te geven. 

 
Datum zaterdag 4 april 2020 2016  
Locatie start Kerkelijk Centrum – Jeugdkant/Groeneweg 
Tijd start 10:10 uur met inloop en koffie 
Inleider gids: Wieb de Vries 
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CHRISTIAN WIMAN: RADICAAL LICHT 
 
 
 
Brengen dichters ons dichter bij God?  
 
 
Als je het de Amerikaan Christian Wiman of 
Willem Jan Otten vraagt, wel!  
Dat religie en poëzie met elkaar te maken 
hebben, hoeft geen betoog. Kunnen wij in 
ons geloven – dat vaak stotteren en tasten 
naar woorden is – woorden lenen van de 
dichter Wiman en zijn vertaler Otten?  
Om te proeven of er woorden zijn die raken 
aan de Levensbron, die woont in een 
ontoegankelijk licht?  
 
Eerder vertaalde Otten ‘Mijn heldere afgrond’. 
Dat boek heeft veel mensen geraakt, juist 
omdat het ook over ziekte ging – Wiman 
onderging chemokuren – en je houvast 
vinden in een wisselvallig leven.  
Onlangs is er een nieuw boek verschenen dat 
de titel draagt van een gedicht:  
‘Radicaal licht hield hij vast.....’. 
 
De uitgever van het boek besliste dat die 
laatste woorden in de titel maar moesten 
komen te vervallen – misschien is dat al een 
eerste punt van gesprek....  
 
 
‘Wanneer een gedicht iemand raakt zonder dat die persoon weet dat ik het geschreven 
heb, is dat voor mij het mooiste dat er is.’ Christian Wiman (ND, 15 maart 2019) 
 
 
 
 
Peter Verbaan is predikant van de Oude Kerk. 

 
Datum woensdag 15 april 2020 2017 
Locatie Oude Kerk, De Hoeve 
Tijd 20:00 uur 
Inleider ds. P.A. Verbaan 
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GOD NA AUSCHWITZ 
 
 
 
De slachtoffers van de Holocaust in de jaren '40-'45 en hun kinderen vragen om een 
proces van rouwverwerking. 
Hoe moet een mens de catastrofe die zijn ziel heeft getroffen, verwerken? 
Waaruit moet hij de innerlijke kracht en vrijheid putten om de verschrikking te boven te 
komen? 
Hoe kan het leven opnieuw aanvaard worden? 
En hoe kan de vraag naar het lijden van de rechtvaardige en onschuldige beantwoord 
worden? 
 
Dergelijke vragen komen samen in het theologisch concept van de ‘Heiliging van Gods 
Naam’, een centraal begrip in het joodse levensgevoel en de joodse ethiek. 
 
De kern van het menselijk bestaan is de verantwoordelijkheid, de fundamentele wil tot 
betekenis - zo verwoordt althans de joodse psychiater Victor Frankl dit concept. 
 
Zo belangrijk is die vraag naar betekenis dat de mens kan sterven voor zijn idealen.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatrice Jongkind is predikant van de 
protestantse gemeente te Harderwijk. 
 
 

 
 
 
Datum woensdag 22 april 2020 2018  
Locatie Immanuelkerk 
Tijd 20:00 uur 
Inleider drs. B.L. Jongkind 
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AANMELDING 

Vanaf dit seizoen hanteren wij één centraal adres voor het aanmelden.  

Elke lezing/leerkring of excursie heeft een nummer. Dit staat onderaan de bladzijde, links 

naast het logo. U kunt zich op de volgende wijzen aanmelden. 

 

per e-mail (dit heeft onze voorkeur): aanmelden@leerhuisermelo.nl 

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en de naam en het nummer van de leerkring. 

via het formulier op de websites: 
www.leerhuisermelo.nl 

www.vormingentoerusting.com 

www.hervormd-ermelo.nl/vorming-en-toerusting 

Beschikt u niet over e-mail of internet dan kunt u de gevraagde gegevens ook per brief 

inleveren in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau, Stationsstraat 135 te Ermelo. 

U krijgt na opgave een ontvangstbevestiging. Hebt u na 3 dagen niets ontvangen, dan is uw 

aanmelding niet binnengekomen. 

Wilt u bij verhindering ons s.v.p. even informeren. 

 

BIJDRAGE 

Voor elke lezing/bijeenkomst wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 4,00.  

Zo mogelijk gepast te betalen bij de ingang.  

Voor enkele activiteiten geldt een hogere bijdrage, dit staat erbij vermeld. Bij aanmelding 

hoort u hoe en wanneer dit (eventueel vooraf) betaald kan worden. 

 

DIGITAAL PROGRAMMA 

U kunt ons programma ook raadplegen op onze websites (zie boven) 

INFO 
Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen kunt u ons ook een mailbericht sturen op 

info@leerhuisermelo.nl, of 

info@vormingentoerusting.com 

 

LOCATIES VAN ONZE AVONDEN 
Immanuelkerk  IK Stationsstraat 137 

Kerkelijk Centrum   KC Jeugdkant 14/Groeneweg 1 

Oude Kerk en De Hoeve OK Kerkbrink 1 

Westerkerk  WK Oude Nijkerkerweg 4 

Zendingskerk  ZK Harderwijkerweg 10 

mailto:aanmelden@leerhuisermelo.nl
http://www.leerhuisermelo.nl/
http://www.vormingentoerusting.com/
mailto:info@leerhuisermelo.nl

