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Well, the sky has finally opened 
The rain and wind stopped blowin' 
And you're stuck out in the same old storm again 
You hold tight to your umbrella 
But, I'm just trying to tell you 
That there's always been a rainbow hangin' over your 
head 
 
If you could see what I see 
You'd be blinded by the colours 
Yellow, red and orange and green 
And at least a million others 
So tie up the boat 
Take off your coat 
And take a look around 
 
uit: ‘Rainbow’ van Kacey Musgraves 
 



 

 

 

 

‘Op streek komen’  

 
‘Ik ben van streek’, ongetwijfeld kent u die uitdrukking wel of heeft u die zelf nog onlangs 
gebezigd. Het wil zoiets zeggen als dat je uit je gewone doen bent, iets of iemand heeft je 
leven ontregeld, of sterker nog, je leven op z’n kop gezet. De coronacrisis is voor velen van 
ons zo’n ontregelende ervaring (geweest). In een paar maanden tijd is ons leven veranderd, 
voor de één ingrijpender dan voor de ander. Maar het virus heeft niemand onberoerd gelaten.  
Ook voor ons als VGF heeft deze crisis gevolgen gehad. Het programma van het vorig jaar 
kon helaas deels niet meer doorgaan en ook de diensten werden on hold en soms online gezet. 
 
Nu de lucht gelukkig enigszins lijkt op te klaren (wie weet voor hoe lang?) is het ook zaak om 
met elkaar weer wat proberen op te krabbelen. We moeten weer op streek zien te komen… 
 
De uitdrukking is ontleend aan de zeevaart, maar je zou daarbij ook kunnen denken aan een 
kunstschilder. Ook die moet met zijn/haar penseel op streek komen om het witte doek in te 
kleuren. Daarvoor heeft hij/zij wel inspiratie nodig.  
 
Dat laatste geldt ook voor ons. En dat is precies wat wij met het programma-aanbod voor het 
komend jaar beogen: inspirerende bijeenkomsten organiseren die ons leven meer kleur en 
diepgang kunnen geven. Die daarnaast ook zorgen voor beweging binnen de VGF en die ons 
als leden, vrienden of belangstellenden zowel letterlijk als figuurlijk samenbrengen.  
 
Het programma bieden wij u aan in de kleuren van de regenboog. Als VGF herkennen wij ons 
in de veelkleurigheid van de regenboog. Maar diezelfde regenboog staat ook symbool voor de 
hoop. Lees het verhaal in Genesis er nog maar eens op na. Wat er ook moge gebeuren ‘there's 
always been a rainbow hanging over your head’ in de woorden van Kacey Musgraves.  
Dat lijkt ons voor het komend jaar een mooi motto en uitgangspunt!  
  
Nog enkele praktische wenken in verband met corona.  
Zoals het er nu uit ziet, dient u zich voor alle bijeenkomsten van tevoren aan te melden.  
Ook is deelname helaas niet onbeperkt mogelijk. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt… 
Dus wacht niet te lang met aanmelden! Raadpleeg verder vooral geregeld de website 
www.eigentijdsgeloven.nl of het blad De Meerpaal voor eventuele wijzigingen in het 
programma.  
 
De programmacommissie, 
Ria Kikkert, Henk de Leeuw, Ab Strijker en Anja van de Poppe 



 

 

 ’Het bezielde landschap: spiritualiteit in de schilderkunst’ 

 

lezing met beelden door Kick Bras 

 

 
Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en uitdrukking van 
spirituele waarden. Dr. Kick Bras schreef er een boek over, een rijk kijk- en overdenkboek, 
met veel grote kleurafbeeldingen. De schrijver toont en becommentarieert landschappen van 
Caspar David Friedrich tot William Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer.  
 
Het boek is recent verschenen. Kick Bras houdt hierover een lezing, waarbij hij veel van de 
schilderijen zal projecteren. Aan de orde komen thema’s als het verlangen naar een aards 
paradijs, kosmisch besef, de berg als manifestatie van het goddelijke.  
 
Het boek zal op deze morgen ook te koop zijn met korting voor € 25,00. 
 
Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als onderzoeker gelieerd aan het 
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, zie www.kickbras.nl  
 
 
 
 

 

 

 

      

       

       

     Da Datum: woensdag 30 september 2020 
      Tijd:   10.00 - 12.00 uur 
      Locatie:  Odd Fellowhuis, Ketting 6, 
 Dronten      Dronten 
      Toegang:  €10 inclusief koffie  
      Aanmelding:  op volgorde van binnenkomst tot  
        uiterlijk 27 september bij:  
       
      secretariaatdronten@eigentijdsgeloven.nl 
         



 

 

Kunst & Koffie 

 

met Relinde Kattenberg 

 
Beeldend kunstenares Relinde Kattenberg is op deze morgen bij ons te gast om te vertellen 
over haar werk. Aan de hand van beeldmateriaal zal ze laten zien hoe Bijbelse verhalen en 
personages haar telkens weer weten te inspireren tot het maken van sculpturen onder noemers 
als bijvoorbeeld ‘Dorst’, ‘Vertrouwen’ of ‘Sterk’. Maar ook de menselijke kwetsbaarheid is 
een terugkerend thema in haar werk. Laat u verrassen door haar doordachte en verfijnde 
gevoel voor vormgeving en esthetiek. 
 

Relinde Kattenberg heeft over de jaren haar eigen stijl in brons ontwikkeld. Zij wil graag dat 
haar kunstwerken, op wat voor manier dan ook, uitnodigen tot gesprek over emoties, 
gedachten en bredere maatschappelijke thema´s. Ze is geboeid door de relatie tussen God, 
mens en natuur. Haar werk wordt in binnen- en buitenland geëxposeerd en maakt deel uit van 
diverse vaste collecties in Nederland, België en Duitsland.  
Zie www.relinde.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
      Datum:  woensdag 21 oktober 2020 
      Tijd:   10.00 - ±12.00 uur 
      Locatie:  Odd Fellowhuis, Ketting 6, 
        Dronten 
      Toegang:  €10 inclusief koffie 
      Aanmelding:  op volgorde van binnenkomst tot  
        uiterlijk 19 oktober bij:  
      secretariaatdronten@eigentijdsgeloven.nl 
 

 

 

 



 

 

‘Het luisteren naar herinneringen’ 

muziek rond Allerzielen 

 
door Frank de Munnik  

 
 
‘Requiem aeternam… Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen.’ 
Zo begint het Requiem voor hen die uit de tijd zijn gegaan. Het zingen heeft componisten van 
alle tijden geïnspireerd tot troostrijke muziek. Van het Gregoriaans tot het oudst bewaarde 
Requiem, van Ockeghem, van Mozart, Schubert en Fauré tot in onze tijd. Muziek die luistert 
naar herinneringen. Frank de Munnik neemt u met veel luistervoorbeelden en verhalen mee 
door de klinkende geschiedenis van het Requiem.  
 

 
 
 

Frank de Munnik is docent cultuurhistorische vakken HKU Utrechts Conservatorium, en 
muzieksamensteller voor NPO Radio 4, o.a. ‘Musica Religiosa’ op zaterdagochtend en 
‘Tussen Hemel en Aarde’ op zondagochtend. Daarnaast maakte hij het afgelopen jaar de 
succesvolle podcast ‘Bach van de dag’. 
 
 
Datum:   zondag 1 november 2020 
Aanvang:   14.30 uur 
Locatie:   Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad 
Toegang:  vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  op volgorde van binnenkomst tot uiterlijk 31 oktober  
   bij Theater Posa tel. 06-21258615 of via e-mail info@theaterposa.nl  

 



 

 

‘Als het getij verloopt, verzet men de bakens’ 

 
lezing over de geschiedenis van de vrijzinnigheid (NPB) in Nederland  

door Tom-Eric Krijger 
 
 
‘Bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven, zoo binnen den kring der 
kerkgenootschappen als daarbuiten’, luidde het doel waarnaar de in 1870 opgerichte 
Nederlandse Protestantenbond (NPB) streefde. De in de NPB verzamelde ‘modernen’ of 
‘vrijzinnigen’ beschouwden zichzelf als ‘vrijheidsstrijders’, die kerkleden wilden bevrijden 
uit de ketenen van orthodoxe leerdwang, dweepzucht en letterknechterij.  
 

Allerlei maatschappelijke misstanden waren er naar 
vrijzinnige opvatting voor verantwoordelijk dat het 
godsdienstig leven zich buiten de kerken evenmin vrij 
kon ontwikkelen. In arbeiderskringen ontbrak het 
eenvoudigweg aan de tijd, het geld en de kennis om 
geestelijke zelfontplooiing te realiseren. In de hogere 
klassen bestond de neiging om daarvoor de ogen te 
sluiten. Ook hier zagen vrijzinnigen voor zichzelf een 
taak als ‘vrijheidsstrijders’ weggelegd: zij beoogden 
zowel het gebrek van sociaal zwakkeren aan 
ontplooiingsmiddelen als het door hen bij de gegoede 
burgerij waargenomen gebrek aan sociale 
verantwoordelijkheidszin te bestrijden. 
 
Aan de hand van zijn proefschrift probeert Tom-Eric 
een antwoord te vinden op de vraag waarom de NPB er 
niet in is geslaagd zijn tweeledige doelstelling in de 

eerste helft van zijn bestaan te realiseren. Daarnaast reflecteert hij op de vraag waarom studie 
naar de geschiedenis van de vrijzinnigheid relevant is voor ons vandaag.  
 
Tom-Eric Krijger studeerde geschiedenis en religiewetenschappen te Utrecht en Brussel. In 
2017 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de 
geschiedenis van het Nederlandse vrijzinnig-protestantisme tussen 1870 en 1940 vanuit 
internationaal perspectief. Sinds 2013 geeft hij colleges over de cultuurgeschiedenis van het 
christendom aan de universiteiten van Groningen en Leiden. 
 
 
Datum:  donderdag 14 januari 2021 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde 
Toegang:  vrijwillige bijdrage 
Aanmelding:  uiterlijk op 12 januari 2021 via e-mail kikberi@12move.nl   

 

 



 

 

‘Mozes, Mosjé, Musa’ 
 

 
een vertelvoorstelling  

 
over afkomst en bestemming 

grenzen overgaan en tegen grenzen aanlopen  
de verwarrende rol die religie kan spelen 

de verbindende rol die religie ook kan spelen… 
  
 

 
 

Drie vrouwen op weg naar vrede kijken met behulp van het levensverhaal van Mozes 
(Bijbel), Mosjé (Thora) en Musa (Koran) naar hun eigen (on)geloof en (on)wetendheid. 
Door oprecht zichzelf en de ander te ontmoeten, vinden ze een vrede, die in stilte 
verscholen is. De voorstelling staat onder regie van Suzanne Mijnheer en wordt gespeeld 
door Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saïda Franken. Muziek is van René van Rijst. 
 
 
Datum:  zondag 31 januari 2021 
Aanvang:   14.30 uur 
Locatie:   Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad 
Toegang:   vrijwillige bijdrage 
Aanmelden :  uiterlijk tot 30 januari bij Theater Posa  
   tel. 06-21258615 of via e-mail info@theaterposa.nl  



 

 

‘Groene Theologie’ 
 

 
 

lezing over christelijk geloof in tijden van ecologische crisis 
door Trees van Montfoort 

 
Weidevogels en insecten zijn er steeds minder. De opwarming van de aarde gaat door. 
Pfas, stikstof en plastic vervuilen de grond en het water. Al deze ecologische problemen 
stellen vragen aan onze manier van leven en ook aan geloof en theologie. Het antwoord van 
de kerken is vaak vooral praktisch. Steeds meer kerken schakelen over op duurzame energie 
en leggen bijvoorbeeld een kerktuin aan.  
 
Er is meer nodig, stelt Trees van Montfoort. Ook het denken over God en de wereld moet 
veranderen. Want het christendom heeft bijgedragen aan de ecologische crisis door de mens te  
zien als heerser over de aarde en negatief te spreken over de natuur. Wie de Bijbel opnieuw 
gaat lezen ziet een ander beeld: Gods verbondenheid met heel de schepping. 
 
Haar boek Groene Theologie werd gekozen tot beste theologische boek van 2019. Uit het 
juryrapport: ‘Groene theologie is een hyper-urgent en noodzakelijk boek. Het boek helpt 
gelovigen én ongelovigen om met een andere bril de Bijbel te lezen.’ 
 
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en 
communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie, werkte als 
gemeentepredikant, hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN en programmamaker bij 
de KRO en HUMAN. Ze publiceerde o.a. ‘Maria, een beeld van een vrouw’, ‘Een ijsje op 
zondag’ en ‘Groene theologie’ (Skandalon, 2019). 
Zie ook haar website: www.VanMontfoortCommunicatie.nl 
  
 
 
 
 
Datum:   zondag 21 februari 2021 
Aanvang:   10.30 uur  
Locatie:   Odd Fellowhuis, Ketting 6, Dronten 
Toegang:   vrijwillige bijdrage 
Aanmelden:  op volgorde van binnenkomst tot uiterlijk 
   19 februari via e-mail  
   secretariaatdronten@eigentijdsgeloven.nl
     
 
 
 

 



 

 

‘Boeddha in het Westen’ 

 
presentatie door Paul van der Velde 

 
 

 
Tegenwoordig is de Boeddha niet meer weg te 
denken uit onze moderne samenleving. De beelden 
staan in tuinen en op meubelboulevards, tot in 
de kleinste dorpjes zijn er tegenwoordig 
meditatiecentra. Mindfulness en zen zijn heel 
gewone woorden geworden. Boeddhisme wordt 
niet zozeer met religie verbonden maar met 
spiritualiteit, soms zelfs ronduit met goede smaak.  
 
Toch is de praktijk vaak wat ingewikkelder.  Heel 
wat mensen keken ervan op toen de berichten over 
de Rohingya's in Myanmar naar buiten kwamen. Is 
het boeddhisme dan niet geweldloos? Bestaan er 
boeddhistische heilige oorlogen? Het boeddhisme 
wordt ook vaak met emancipatie van onderdrukte 
minderheden en vrouwen in verband gebracht. 
Klopt dit beeld eigenlijk wel? En waar komt dit 
beeld vandaan? Aan dit soort aspecten van het 
boeddhisme gaat Paul aandacht besteden in deze 
presentatie.  

 
 
Paul van der Velde studeerde Indiase talen en culturen aan de universiteiten van Utrecht en 
Leiden. Hij promoveerde op een studie rond de hindoe god Krishna. Tegenwoordig is hij 
hoogleraar Aziatische religies, Sanskriet en Hindi aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
heeft veel onderzoek gedaan naar moderne ontwikkelingen in het boeddhisme.   
 
 
 
 
Datum:  zondag 14 maart 2021  
Aanvang:  10.30 uur  
Locatie:  Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
Aanmelden: op volgorde van binnenkomst tot uiterlijk 13 maart  
  bij Theater Posa tel. 06-21258615 of via e-mail info@theaterposa.nl  

 
 
 

 



 

 

Zingen uit het Nieuw LiedFonds 
 

 
met Wilna Wierenga  

en muzikale begeleiding van VGF-pianist Harry Kaptein  
 

Het Nieuw LiedFonds zet al 25 jaar poëzie van vrouwen op muziek voor een aansprekende 
liturgie. Met als resultaat 7 cd’s met 115 liederen, partituren en het boek ‘Als daar muziek 
voor is’, vol gedichten van vermaarde dichteressen als Judith Herzberg, Ida Gerhardt, Ellen 
Warmond, Marjoleine de Vos, Janet Delver, Juut Meijer, Anneke Meiners, Margryt Poortstra 
en M.Vasalis. 

Op deze middag laat Wilna Wierenga ons kennis maken met de inmiddels rijke traditie aan 
liederen en de muziek van het Nieuw Liedfonds.  
Het Nieuw LiedFonds is in 1993 opgericht door een aantal vrouwen uit de Amsterdamse 
Dominicuskerk. Inzet van het Nieuw LiedFonds is vrouwen te stimuleren liedteksten en 
muziek te schrijven die geschikt zijn voor liturgisch gebruik in de breedste zin van het woord.  
Niet omdat vrouwen beter zouden schrijven dan mannen, maar vaak wel anders, en omdat hun 
stemmen ook door mogen klinken in de liturgie.   
 
We gaan luisteren naar opnames van cd’s en zingen als het even kan ook samen uit het Nieuw 
LiedFonds. Wilna lardeert het zingen met informatie en achtergrondverhalen over het Nieuw 
LiedFonds. Voor meer informatie zie www.nieuwliedfonds.nl 
 

 
 
 
Wilna Wierenga is ruim 30 jaar actief in de Nederlandse 
liturgievernieuwing. Als zanger in diverse koren zoals de 
Amsterdamse Studenten Ekklesia, Het Koor voor Nieuwe 
Nederlandse Religieuze Muziek, Schola Liturgica en het Vocaal 
Theologenensemble. Sinds 1999 is zij bestuurslid en 
productieleider van het NLF en vanaf 2018 voorzitter.   
In 2013 schreef zij samen met Bettine Siertsema het liedboek ‘Als 
daar muziek voor is – 90 liederen van het Nieuw 
LiedFonds’. Wilna is werkzaam als pastoraal werker in Alphen 
aan de Rijn en pionier in de PKN Amsterdam en Geestelijk 
Verzorger in een woonzorgcentrum. 
 

 
Datum:  zondag 11 april 2021 
Aanvang:  14.30 uur 
Locatie:  Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde 
Toegang:  vrijwillige bijdrage 
Aanmelding:  uiterlijk op 9 april via e-mail kikberi@12move.nl   

 



 

 

‘Dierenpraat’ 
een ode aan Armando 

 
vertelvoorstelling  

door Niels Brandaan Cotterink 
 
 
Met slechts een klein stukje zwarte tape op zijn bovenlip, kruipt Niels Brandaan in de huid 
van zijn inspirator Armando. Armando vertelt over een ontmoeting met ene Cotterink, zeven 
jaar geleden in zijn flat te Amstelveen. Daarbij kan hij het niet nalaten om uit eigen werk, het 
boekje Dierenpraat, voor te lezen. Tussen de voordrachten door filosofeert en relativeert hij 
op scherpzinnige wijze het leven dat hij leidt. 
 
‘Dierenpraat’ is een intrigerende, maar ook luchtige voorstelling die bij vlagen zelfs hilarisch 
is. De voorstelling bestaat uit een aantal raadselachtige dialogen tussen een man en 
verschillende dieren. Ze praten over alledaagse onderwerpen, maar gewoon zijn hun 
gesprekken allerminst. De dialogen nemen onverwachte, soms geestige wendingen en kennen 
een wonderlijke logica.  
 
Armando (1929-2018) was kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver en violist. Voor 
Niels een groot inspirator. In 1999 schreef Armando de verhalenbundel ‘Dierenpraat’ 
waarvoor hij in 2000 een Zilveren Griffel won. 
 
 

 
 
 

Datum:  zondag 9 mei 2021 
Aanvang:   10.30 uur 
Locatie:   Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad 
Toegang:   vrijwillige bijdrage 
Aanmelden :  op volgorde van binnenkomst uiterlijk tot 8 mei bij Theater Posa  
   tel. 06-21258615 of via e-mail info@theaterposa.nl  

Niels Brandaan Cotterink vertelt al 
meer dan 25 verhalen. Niels verstaat 
de kunst van het vertellen en de taal 
van de verbeelding als geen ander. 
In zijn voorstellingen smelt hij taal, 
geluid, spel, muziek, beeld, object en 
beweging moeiteloos samen tot een 
onvergetelijke geheel. Zie 
www.nielsbrandaancotterink.nl 
 



 

 

Workshop ‘Land Art’ 

 

met Ria Kikkert 
 

Land Art (landschapskunst) is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstenaars 
ingrijpende, kunstzinnig bedoelde ingrepen aanbrengen in een landschap. 

                                                                                                                                      

Bovenstaande gaan we uiteraard niet doen, 
maar wij gaan genieten van het landschap 
waaruit we iets mee nemen om daar 
vervolgens ook wat mee te creëren. We 
vertrekken gezamenlijk voor een kleine 
wandeling via een zgn. Klompenpad over 
het boerenland. Tijdens deze wandeling (20 
min.) komen we van alles tegen: bladeren, 
grassen, halmen, veertjes en wat er verder 
letterlijk op ons pad komt. Daarna gaan we 
terug naar ons startpunt, waar we samen 
eerst wat drinken en daarna aan de slag gaan 
met wat we onderweg gevonden hebben. 

Ieder maakt een compositie van de dingen die hij/zij op het ‘land’ heeft gevonden. Kunst met 
een kleine k. Ervaring is niet nodig, iedereen kan mee doen. 

 

Ria Kikkert is bestuurslid van de afdeling Zeewolde en tevens lid van de programma 
commissie. Ze heeft ruimschoots ervaring in het begeleiden van creatieve workshops en doet 
dat op de haar geheel eigen enthousiasmerende manier.  

 

 

Datum:  donderdag 27 mei 2021  
Aanvang:  19.00 uur 
Startpunt:  De ‘biggenschuur’ bij De Zoete Inval Broekmolenweg 5,                             
  Broekemolenweg 5  
  3883 MG Putten    
Toegang: € 10 inclusief drankje  
Aanmelden: op volgorde van binnenkomst  
  tot uiterlijk 20 mei  
  via e-mail kikberi@12move.nl  
  of tel. 0341 412947 
 
 

 



 

 

AGENDA 

 

2020  

 

Lezing door Kick Bras    30 september   Dronten 

Kunst & Koffie met Relinde Kattenberg   21 oktober   Dronten 

Muziek met Frank de Munnik   1 november    Lelystad 

 

 

 

 
www.eigentijdsgeloven.nl 

 

 

2021 

 

Lezing door Tom-Eric Krijger    14 januari    Zeewolde 

Voorstelling ‘Mozes, Mosjé, Musa’   31 januari    Lelystad 

Lezing door Trees van Montfoort   21 februari    Dronten 

Presentatie door Paul van der Velde   14 maart    Lelystad 

Zingen met Wilna Wierenga    11 april    Zeewolde 

Voorstelling ‘Dierenpraat’    9 mei    Lelystad 

Workshop Land Art     27 mei    Putten 

 


