


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 

ds. Wyke Greydanus 
       tel. 0623460083 
Gert Smit    
Kervelveld 10   7006 TA Doetinchem  tel. 0651416598 

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 2019-2020

Donderdag  26 sept. 2019.     pag. 6 
Onderwerp Lijden aanzien. ??? 
   

Spreker : Marinus van den Berg. 

  Marinus van den Berg is pastor, schrijver en veel-  
  gevraagd spreker over omgaan met zinvragen bij verlies, 
  levenseinde en rouw. Hij is inmiddels met emeritaat.   
  “Dicht op de dag” is zijn laatste boek en afgelopen mei  
  verschenen. 

Donderdag  24 oktober 2019     pag. 7 
Onderwerp God en ik. Bijbel actueel. 

Spreker: Alain Verheij. 
  Alain Verheij is schrijver, journalist, blogger, dominee en  
  zelfbenoemd “Theoloog des Twitterlands”. Hij studeerde  
  Theologie en Bijbelstudies. Hij schreeft het boek: God en 
  ik. Wat je als weldenkende 21e – eeuwer kunt leren van  
  de bijbel, dat vorig jaar verscheen. Hij is bovendien lid  
  van het Theologisch Elftal van het dagblad Trouw.  
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Donderdag  23 januari 2020      pag. 9 
Onderwerp Wordt begin jan. 2020 bekend gemaakt. 

Spreker: Rick Zweers    
   
  Rik schrijft, spreekt en filmt over van alles wat met geloof 
  en zingeving te maken heeft. Hij is begaan met de   
  wereld en alles wat erop leeft en wil graag confronteren  
  en kietelen. 
  Rik Zweers is laatstejaars student GPW (Godsdienst   
  pastoraal werker) en docent van zijn eigen module kunst  
  en zingeving voor studenten Social Work en Theologie  
  aan de Hogeschool VIAA in Zwolle.

Donderdag  28 november 2019     pag. 8 
Onderwerp Er is meer! Wat kunnen we leren van de mystici? 

Spreker: Wim Davidse. 

  Wim Davidse was als onderzoeker/projectleider   
  werkzaam bij een economisch instituut. Hij kwam in   
  aanraking met mystiek door het beoefenen van   
  zenmeditatie. Afkomstig uit een gereformeerd milieu gaf  
  dat regelmatig aanleiding om te zoeken naar    
  overeenkomsten tussen Christendom en Boeddhisme.  
  Tijdens zijn pensionering heeft hij zijn zoektocht   
  voortgezet en uitgebreid naar andere mystieke tradities.  
  Zo ontstond zijn boek: “Er is meer in ons. Leren van de  
  mystici “ (Berne media, 2019)



Donderdag  26 maart 2020     pag. 11 
Onderwerp: Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus    
  Brandsma bij de kruiswegstaties van de     
  Bonifatiuskapel in Dokkum. 

Spreker: Anne Marie Bos. 

  Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk  
  medewerker van het Titus Brandsma Instituut in   
  Nijmegen. Zij werkt onder andere aan de uitgave van de  
  werken van Titus Brandsma en verzorgt de website   
  titusbrandsmateksten.nl waarop dit oeuvre tekst voor  
  tekst beschikbaar wordt gesteld 

          5

Donderdag  27 februari 2020     pag. 10  
Onderwerp Muziek uit de hemel. 

Spreker Theo Hop en mevr. Schipper. 
   

  Theo Hop is emeritus predikant van de PKN. Hij deelt,  
  op aanstekelijke wijze, zijn passie voor muziek uit andere 
  christelijke culturen. Daarbij belooft hij de Wingerd deze  
  avond om te toveren tot een ruimte waarin de toehoorder 
  zich waant in een oosterse kathedraal. Deze avond zal  
  de muziek centraal staan die is verzameld op de CD met 
  nr. 29. De muziek van mannenkoren uit kloosters en van  
  gemengde koren uit parochiekerken raakt ook zonder de 
  woorden te kunnen verstaan. Theo Hop legt uit wat we  
  horen en biedt daarmee een boeiend inzicht in de   
  Oosterse kerktraditie.



Donderdag  26 september 2019 
Onderwerp:  “Lijden aanzien …???” 
    

Spreker  Marinus van den Berg. 

Kom je voor een avond over lijden je huis uit? Het lijden dat de 
televisie op allerlei manieren laat zien is veelal wel aan te zien of niet 
en dan ga je naar de DWDD. Als je zelf lijdt heb je een ander verhaal, 
maar wie wil en kan dat beluisteren of aanzien? Lijden willen we  
oplossen. Lijden willen we verklaren of verlichten. We willen er iets 
aan doen, maar lijden aanzien ...??? 
Na zich, 40 jaar als geestelijk verzorger/pastor verbonden te hebben 
met verpleeghuizen en de thema’s van verlies, sterven en dementie, 
schreef Marinus van den Berg het boek: “Lijden verlichten”. In mei 
verscheen het boek: “Dicht op de 
dag”, waarin hij vertelt over het jaar 
waarin onder meer zijn jongste zus 
overleed. Lijden aanzien … onmacht 
ervaren … wat wel en niet doen.  Hij 
voelt zich nauw verwant met het boek: 
“Raak de wonden aan” van Tomáš 
Halík. Hij komt vanuit zijn eigen 
ervaringen luisteren en praten met 
iedereen die zijn huis uit komt op 26 
september.  

Marinus van den Berg is pastor, 
schrijver en veelgevraagd spreker over 
omgaan met zinvragen bij verlies, levenseinde en rouw. Hij is 
inmiddels met emeritaat. “Dicht op de dag” is zijn laatste boek en 
afgelopen mei verschenen. 
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Datum:  Donderdag 24 oktober 2019 

Onderwerp:  God en ik. Bijbel Actueel. 

Spreker:  Alain Verheij. 

Wat kun je als weldenkende 21e – eeuwer nog leren van de Bijbel? 
Dat is de vraag die theoloog Alain Verheij (30) met ons behandelt. Aan 
de hand van zijn eigen levensverhaal spreekt hij over zijn relatie met 
de Bijbel. Hij vertelt een selectie uit zijn favoriete Bijbelverhalen en laat 
zien hoe die verhalen hem inspireren in het dagelijkse leven. Daarna 
nodigt hij iedereen uit om 
zijn of haar eigen leven 
naast die schat aan oude 
verhalen te leggen. 

Alain Verheij is schrijver, 
journalist, blogger, 
dominee en zelfbenoemd 
“Theoloog des 
Twitterlands”. Hij studeerde 
Theologie en Bijbelstudies. 
Hij schreeft het boek: God en ik. 
Wat je als weldenkende 21e – eeuwer kunt leren van de bijbel, dat 
vorig jaar verscheen. Hij is bovendien lid van het Theologisch Elftal 
van het dagblad Trouw.  
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Datum  Donderdag 28 november 2019 

Onderwerp:  Er is meer! Wat kunnen we leren van de mystici? 

Spreker  Wim Davidse 

Er is meer tussen hemel en aarde dan we denken, luidt een bekend 
gezegde. Mystici leren mij dat er meer is in ons dan we denken. Etty 
Hillesum, een joodse vrouw die in 1943 overleed in Auschwitz, sprak 
bijvoorbeeld over een heel diepe put in haar waarin God zat. Soms 
kon ze er bij. Maar vaker lagen er stenen en gruis voor die put, dan 
moest Hij weer opgegraven worden. Andere mystici drukten het 
goddelijke uit als ‘Het gevoel of bewustzijn volkomen opgenomen te 
zijn in iets onuitsprekelijks, dat zorgt en stuurt’, of ‘Datgene in mij dat 
meer is dan ik’.  
Veel mystici moesten een lange 
weg gaan voordat ze dat, vaak op 
overweldigende wijze, gingen 
ervaren. Een woestijnvader zei 
dan ook: ‘Als je God wilt leren 
kennen moet je eerst jezelf 
kennen’. 
Alle religies kennen dit soort 
mystieke ervaringen. Daarom 
kunnen ze elkaar op het gebied 
van de mystiek ontmoeten. 

Wim Davidse was als onderzoeker/projectleider werkzaam bij een 
economisch instituut. Hij kwam in aanraking met mystiek door het 
beoefenen van zenmeditatie. Afkomstig uit een gereformeerd milieu 
gaf dat regelmatig aanleiding om te zoeken naar overeenkomsten 
tussen Christendom en Boeddhisme. Tijdens zijn pensionering heeft 
hij zijn zoektocht voortgezet en uitgebreid naar andere mystieke 
tradities. Zo ontstond zijn boek: “Er is meer in ons. Leren van de 
mystici.” (Berne media, 2019) 
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Datum  Donderdag 23 januari 2020 

Onderwerp  Wordt in jan. 2020 bekend gemaakt. 

Spreker  Rik Zweers. 

Rik schrijft, spreekt en filmt over van alles wat met geloof en zingeving 
te maken heeft. Hij is begaan met de wereld en alles wat erop leeft en 
wil graag confronteren en en kietelen. Hij maakt zich kwaad over 
sociaal onrecht, zoekt en onderzoekt de spanning tussen 
homoseksualiteit en theologie en is meestal voorzichtig optimitisch. 
Geraakt door de ruimte die beelden, kunst en verhalen scheppen, ziet 
hij het als zijn missie de verbeelding terug te brengen in de kerk. 'God 
is een vrouw, en ze wordt 
oud', hoor je Rik Zweers dan 
zomaar zijn lezing starten op 
een verder behoorlijk 
abstracte avond over 
religiositeit. Dat is wat Rik 
doet; de abstractie en afstand 
verbreken met een beeld dat 
je pakt en deelnemer maakt. 
Eindeloze intellectuele bespiegelingen op veilige afstand? Niet als het 
aan Rik Zweers ligt. Dit jaar krijgt hij als eerste jonge Theoloog des 
Vaderlands een prachtig podium voor zijn missie, op vele plekken, via 
vele kanalen.  

Rik Zweers is laatstejaars student GPW (Godsdienst pastoraal werker) 
en docent van zijn eigen module kunst en zingeving voor studenten 
Social Work en Theologie aan de Hogeschool VIAA in Zwolle. 
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Datum  Donderdag 27 februari 2020 

Onderwerp:  Muziek uit de hemel 

Spreker:  Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper 

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen 
van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse 
kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld 
vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, 
dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn 
partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping. Diverse 
reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht op 
oogstrelende kerkelijke kunst en klanken, voortgebracht door louter menselijk 
stemgeluid, die binnen komen. Die spirituele 
ervaring willen Theo en zijn partner met ons 
delen. Deze avond wordt speciale aandacht 
besteed aan de sfeer, het beeld en het 
geluid om de emotie die deze muziek 
oproept in een kathedraal zo dicht mogelijk 
te benaderen. In afwisseling daarmee zal 
Theo ons vertellen over de tradities en 
gebruiken van de Orthodoxe tak van het 
Christendom die in 1054 na Chr. een eigen 
weg ging. Vanzelfsprekend zal er tijd zijn om 
met Theo en zijn partner van gedachten te 

wisselen over vragen die opkomen. Op 
deze avond zal nieuw verzamelde 
muziek uit de kloosters en 
parochiekerken te horen zijn. Deze 
muziek is op CD beschikbaar en na 
afloop te bestellen. 
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“Muziek uit de hemel”, zo noem ik de 
muziek die ik laat horen. Dat heb ik niet 
zelf bedacht. Toen de heerser van Kiev, 
vorst Vladimir, in 988 overwoog om 
Christen te worden, had hij hoorders naar 
Constantinopel gestuurd om daar in de 
Aya Sophia een dienst mee te maken. Ze 
kwamen terug met veel enthousiasme. 
De viering was zo mooi, “soms wisten we 
niet of we op aarde of in de hemel 
waren”.



Datum  Donderdag 26 maart 2020 

Onderwerp  Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus  
   Brandsma bij de kruiswegstaties van de   
   Bonifatiuskapel in Dokkum.  

Spreker  Anne-Marie Bos 

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in 
het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de 
pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang 

met het lijden doorklinken. Dat horen 
we vooral terug als we ons realiseren 

dat Titus Brandsma de teksten in 
1942 schreef, in zijn gevangeniscel te 

Scheveningen.  
In de meditaties neemt hij Bonifatius 

als voorbeeld: zoals deze kracht vond 
in het voorbeeld van Jezus en Maria, 
mogen ook wij zo kracht vinden om 

ons eigen kruis te dragen, 
zachtmoedig, en nederig van hart. Op 

deze avond laten we ons meevoeren door een aantal van deze 
meditaties. 

Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker 
van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij werkt onder andere 
aan de uitgave van de werken van Titus Brandsma en verzorgt de 

website titusbrandsmateksten.nl waarop dit oeuvre tekst voor tekst 
beschikbaar wordt gesteld. 
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