


De Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting is een werkgroep 
van de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. Parochie 
Maria Laetitia. Zij wil een podium bieden voor vragen over geloof, kerk 
en samenleving en deze bespreekbaar maken voor een breed publiek. 
Daartoe organiseert de werkgroep lezingen die zoveel mogelijk 
aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd. De inleidingen 
willen informeren, de thema’s verdiepen en uitnodigen tot gesprek. 

Leden van de commissie 
Berrie Daalhuizen, waarnemend voorzitter 
Zwanenveld 37-26  6538 XX Nijmegen tel. 024-3430389 

Wouter Veldhuizen, penningmeester, waarnemend secretaris 
Pelgrimstraat 66  7011 BL Gaanderen, tel. 0315-325852 

Mieke de Blok, notulist 
Windeveld 17   7006 VA Doetinchem  tel. 0314-340456 

Gert Smit    
Kervelveld 10   7006 TA Doetinchem  tel. 06-51416598 

Programma algemeen 
De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum  
De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem.  
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. 

De toegangsprijs per avond is € 5,- inclusief een kopje koffie 
of thee. 
  

 Wilt u het werk van Vorming & Toerusting verder ondersteunen,  
 dan kunt u uw bijdrage storten op  

 bankrekeningnr. NL16INGB0002036926 t.n.v. : 
 Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting Doetinchem. 
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Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting  
   Doetinchem



Beknopt overzicht programma 2018-2019

Donderdag  27 sept. 2018.     Blz. 5 
Onderwerp Voltooid leven. 
  Van barmhartigheid naar zelfbeschikking. Vooruitgang, of   
  raken we ook iets kwijt ?  

Spreker Dr. Annemarieke van der Woude. 
  Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien   
  jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij   
  als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente   
  Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde schreef zij   
  twee boeken: 
   ‘Het doodshemd heeft geen zakken ‘ (2011) 
    ‘Als de dood, trage vragen in het euthanasiedebat’ (2015). 

Donderdag  25 oktober 2018    Blz. 6 
Onderwerp Actief leven van binnenuit. 
  Over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 

Spreker: Dr. Kick Bras. 
  Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en   
  auteur van veel boeken over spiritualiteit, mystiek en meditatie  
  (zie www.kickbras.nl). Vorig jaar verscheen zijn boek  
   ‘Oog in oog, christelijke mystiek in woord en beeld’ 

  Dat boek ontving veel lovende recensies. Zowel het boek over   
  Bonhoeffer als het boek ‘Oog in oog’ zullen deze avond te koop zijn.  

Donderdag  22 november 2018    Blz.7 
Onderwerp Vincent van Gogh en de ‘Navolging van Christus’ van   
  Thomas a Kempis. Over wat Vincent van Goghs leven en   
  werk inspireerde. 

Spreker: Dr. Henk de Jong. 
  Dr. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant van de   
  Hervormde Gemeente Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is een  
  kenner van de Moderne Devotie en hij verdiepte zich in het leven  
  van Vincent van Gogh, die schreef: ‘dat boek is subliem’.  

   ‘Vincent van Gogh over de Navolging van Christus’  



Donderdag  24 januari 2019     Blz. 8 
Onderwerp Gelovig ongeloof. 

Spreker: Dr. Jean-Jacques Suurmond 
   
  Dr. Jean-Jacques Suurmond is emeritus-predikant,    
  coach en publicist. Zijn meest recente boek is: 

   ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’ (uitgave Meinema). 

   www.jean-jacquessuurmond.nl 

Donderdag  28 februari 2019    Blz. 9 
Onderwerp Angst en Macht. 

Spreker: Jan te Lindert 
   
  Dr. Jan G. te Lindert, studeerde theologie aan de zaterdag 
  opleiding van de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op een   

  onderzoek naar de status van het ongeboren menselijk leven in de  
  joodse en de christelijke ethiek. Hij is sinds 1998 zelfstandig   
  gevestigd theoloog en filosoof. Meer informatie treft u aan op de 

  website: www.bvmg.nl 

Donderdag  28 maart 2019     Blz. 10 
Onderwerp: De zeven kruiswoorden op toon gezet. 

Spreker: Dr. Ad de Keyzer 

  Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker van het Titus   
  Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij schreef:  

   ‘Bachs grote Passie’     
   Een spiritueel-liturgische benadering van de  
   Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. 
   (Baarn 2015) 

http://www.jean-jacquessuurmond.nl
http://www.bvmg.nl
http://www.jean-jacquessuurmond.nl
http://www.bvmg.nl


Programma 2018-2019

Donderdag  27 september 2018 
Onderwerp:  Voltooid leven. 
   Van barmhartigheid naar zelfbeschikking.    
   Vooruitgang, of raken we ook iets kwijt ?  

   Mevr. van der Woude praat ons bij over recente    
   ontwikkelingen op dit terrein. 

Spreker  Dr. Annemarieke van der Woude 

Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht werd? In 
het begin vormde de wet een haag om de barmhartigheid van de arts die zijn patiënt 
wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu zijn we vijftien jaar verder. Dementerende 
mensen, zij die gebukt gaan onder een psychiatrische stoornis en mensen die lijden 
aan de hoge ouderdom kunnen vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En 
in 2016 zijn er plannen gelanceerd voor een apart juridisch kader waardoor mensen 
die niet lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens 
geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet langer de barmhartigheid van de 
dokter, maar de zelfbeschikking van de patiënt 
lijkt leidend principe te zijn geworden bij de 
beoordeling van een verzoek om 
levensbeëindiging.Op deze avond wordt u 
bijgepraat over de recente ontwikkelingen in 
het debat over euthanasie en voltooid leven. 
Bovendien is er volop gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe 
we tegen dit alles aankijken. Dr. Annemarieke 
van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar 
als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. 
Thans is zij als predikant verbonden aan de 
Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over 
vragen rond het levenseinde schreef zij twee 
boeken: 

  ‘Het doodshemd heeft geen zakken’(2011) 
  ‘Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat’(2015). 
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Datum:  Donderdag 25 oktober 2018 
Onderwerp:  Actief leven van binnenuit. 
   Over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 

Spreker:  Dr. Kick Bras 

Hoe komt het dat Dietrich Bonhoeffer blijft boeien? Dat er steeds weer nieuwe 
uitgaven van zijn boeken, gedichten en preken verschijnen? En niet te vergeten: 
speelfilms en documentaires? Dat er onlangs weer een biografie over hem in het 
Nederlands vertaald werd? Dat heeft te 
maken met het feit dat Bonhoeffer zijn geloof 
geleefd heeft. Dat hij Christus nagevolgd is 
tot in de dood in het concentratiekamp. Bij 
hem was persoonlijke betrokkenheid op God 
en maatschappelijke inzet nauw verweven. 
Hij leerde als een van de weinige theologen 
in de twintigste eeuw hoe je kon bidden, hoe 
je kon mediteren. Hij zag het belang van 
spiritualiteit. Maar die moest samengaan 
met opkomen voor de Joden, verzet tegen 
het nazisme, strijd voor gerechtigheid en 
vrede. Over deze spi r i tua l i te i t van 
Bonhoeffer schreef Kick Bras een boek. En 
daarover komt hij op 25 oktober een 
inleiding houden. Kick Bras is emeritus 
predikant van de Protestantse Kerk en 
auteur van veel boeken over spiritualiteit, 
mystiek en meditatie (zie www.kickbras.nl).  

Vorig jaar verscheen zijn boek: 

  ‘Oog in oog’, Christelijke mystiek in woord en beeld’  
  Het ontving veel lovende recencies.  
  Zowel het boek over Bonhoeffer als het boek  
  ‘Oog in oog’ zullen deze avond te koop zijn. 
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Datum  Donderdag 22 november 2018 

Onderwerp:  Vincent van Gogh en de Navolging van   
   Christus van Thomas a Kempis. Over wat   
   Vincent van Goghs leven en werk inspireerde. 

Spreker  Dr. Henk de Jong 

Thomas a Kempis is bij velen bekend als schrijver van het wereldberoemd geworden 
boek de Navolging van Christus. Velen herkenden in dit werkje iets van hun eigen 
geloofsbeleving, zowel gelovigen van rooms-katholieke huize, als ook protestanten. 
Het geldt ook van tal van bijzondere personen, zoals Paus Joannes XXIII, Dietrich 
Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Merkwaardigerwijs ontbreekt in dit rijtje de 
Brabander Vincent van Gogh. Weinigen weten dat Vincent van Gogh eigenlijk graag 
dominee had willen worden zoals zijn vader en dat hij intense belangstelling had 
voor de ‘Navolging van Christus’. Hij zegt 
ervan: ‘Dat boek is subliem’. In Engeland 
was Vincent een poosje de hulp van een 
predikant die hem  soms liet voorgaan in 
een kerkdienst. Een preek die Vincent 
hield in het plaatsje Richmond is 
bewaard gebleven en die is heel 
bijzonder. Vincent vond de universitaire 
studie om dominee te worden overbodig, 
liever werd hij evangelist. In België ging 
hij in een heel arme mijnstreek aan het 
werk. Maar hij liep helemaal vast. Hij gaf 
alles wat hij had weg (geld en kleren) en 
omdat hij zich zo enorm inzette, dreigde 
hij er compleet aan onderdoor te gaan. 
Van armoe werd hij maar kunstenaar! Dr. 
Henk de Jong (1950) was jarenlang 
predikant van de Hervormde Gemeente 
Windesheim (PKN) nabij Zwolle. Hij is 
een kenner van de Moderne Devotie en hij verdiepte zich in het leven van Vincent 
van Gogh. Henk de Jong schreef: Dat boek is subliem. Vincent van Gogh over de 
Navolging van Christus. (Kok Kampen 2018). 
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Datum:  Donderdag 24 januari 2019  

Onderwerp  Gelovig ongeloof 

Spreker  Dr. Jean-Jacques Suurmond 

Wat is geloof? Velen denken dat je dan buigt voor allerlei uiterlijke dogma’s en 
religieuze gewoonten. Maar Jezus was minder kritisch op ongelovigen die van de 
geboden een rommeltje maakten, dan op dogmatische Schriftgeleerden. Hij 
benadrukt het innerlijk leven: ‘Het 
koninkrijk van God is in jullie’. Als 
merels die zingen in de bomen, zijn 
mensen de uitdrukking van God in de 
wereld. Wie dat beseft is een echte 
gelovige. Dan weet je van binnenuit 
dat, evenmin als de liefde, God niet in 
dogma’s te vangen is zodat je die soms 
ongelovig terzijde kunt schuiven. Ze 
kunnen ons helpen te zingen maar 
geloven doe je alleen in God. De eerste 
brief van Johannes zegt: ‘Niemand 
heeft God ooit gezien (laat staan in een 
religieuze leer gevat). Echter, als we 
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is 
zijn liefde in ons volle werkelijkheid 
geworden.’ 

Dr. Jean-Jacques Suurmond is emeritus-predikant, coach en publicist. 
Zijn meest recente boek is: 
    
  ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’ 
  (uitgave Meinema). 
  www.jean-jacquessuurmond.nl 
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Datum  Donderdag 28 februari 2019 

Onderwerp:  Angst en Macht 

Spreker:  Jan te Lindert 

We wikken en wegen, we oordelen en veroordelen; we hebben grootse idealen. 
Geen twijfel over: we hebben goede bedoelingen, nobele doelen en het hart op de 
juiste plaats. Maar wat drijft ons? Wie op zoek gaat naar drijfveren die schuilen 
achter het doen en laten van mensen, stuit op een proces waarin angst en macht om 
voorrang strijden. Het evenwicht vinden tussen het verlangen naar erkenning, 
aanzien en zin (macht) enerzijds en het gevoel van onmacht, falen en 
onzichtbaarheid (angst) anderzijds is een ‘maar al te vaak onbewuste zoektocht’ in 
elk mensenleven.  Maar waar komt die 
tweestrijd vandaan? Ligt het aan onze 
moderne cultuur of zit het in ons?  
Graag neem ik u mee op een tijdreis om 
een tip van de sluier op te lichten omtrent de 
beleving van angst en macht in vroege 
culturen van Mesopotamië.  Sporen van die 
vroege beleving vinden we terug in de 
oudste geschriften van het Oude Testament 
en in onze cultuur. 

Dr. Jan G. te Lindert, studeerde theologie 
aan de zaterdagopleiding van de 
Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op een 
onderzoek naar de status van het 
ongeboren menselijk leven in de joodse en 
de christelijke ethiek. Hij is sinds 1998 
zelfstandig gevestigd theoloog en filosoof .  

Meer informatie treft u aan op de website: www.bvmg.nl 
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Datum  Donderdag 28 maart 2019 

Onderwerp  De zeven kruiswoorden op toon gezet. 

Spreker  Dr. Ad de Keyzer 

In de vier evangelies horen we hoe Jezus, stervend aan het kruis, zijn laatste woorden 
spreekt. Samen zijn het er zeven, de christelijke traditie vat ze samen onder de 
noemer ‘De zeven Kruiswoorden van Jezus’. Zij vormen een bron van inspiratie voor 
kunstenaars en hebben de 
eeuwen door een spirituele 
ruimte geboden aan mensen die 
zochten naar wat er in hun leven 
er nu echt toe deed. 
Vanaf de Middeleeuwen tot in 
onze tijd hebben ook musici zich 
laten raken door de 
kruiswoorden van Jezus. Zij 
componeerden instrumentale en 
vocale muziek op meditatieve 
teksten die dichters hiervoor 
hebben geschreven. Een paar 
voorbeelden zullen wij 
beluisteren en overwegen, de 
versies van: 
   
 Heinrich Schütz,  
 Giovanni Baptista Pergolesi 
 Joseph Haydn  
 César Franck.  

Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen. Hij schreef:  

  ‘Bachs grote Passie’ 
  Een spiritueel-liturgische benadering van de  
  Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. (Baarn 2015). 
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