
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN          TROUW          SPIRITUEEL 

 

Door deze kernwaarden laten wij ons, als mensen van De Ludenkapel, inspireren. We 

vormen een gemeenschap van mensen die op zoek zijn naar zowel oude als nieuwe 

wegen in religie en levensbeschouwing. Kenmerkend voor De Ludenkapel is respect 

voor ieders zoektocht naar eigen wegen in geloof, religiositeit en zingeving. Onze 

activiteiten vinden plaats: 

 

- in een vrije wisselwerking met de vrijzinnig-christelijke en andere 

levensbeschouwelijke tradities,  

- in antwoord op de actualiteit van ons persoonlijk leven en van de wereld 

waarin wij leven,  

- in een open onderlinge dialoog, waarin we vanuit werkelijke aandacht en 

betrokkenheid elkaar inspireren en motiveren.  



Ter inleiding 

Voor u ligt het jaarprogramma 2015-2016 van de Ludenkapel. Natuurlijk kan 

men eindeloos discussiëren om tot een omschrijving te komen van wat nu 

eigenlijk vrijzinnig is. Maar het is net als met democratie, er is veel meer 

sprake van een levenshouding, dan van omschrijfbare regels. De 

levenshouding van vrijzinnige mensen wordt vooral gekenmerkt door 

openheid naar de wereld. Vooral de wereld van wetenschap en kunst. De 

toepasbaarheid van wetenschapsresultaten op boeken, geschiedenis en 

verschijnselen, die men in het algemeen tot het domein van het heilige 

rekent, is een typisch vrijzinnig uitgangspunt. Iedere plaatselijke afdeling van 

de Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB) zal dan ook een  ‘jaarprogramma’ 

aanbieden, waarbij men zich kan verrijken en kennis nemen van 

ontwikkelingen, waartoe men op andere wijze slechts met moeite toegang 

heeft. Zo is er een lezingenreeks onder de samenvattende term: moderne 

theologie. Op dinsdagavonden in de Ludenkapel worden interessante 

onderwerpen toegelicht door deskundigen. Enigszins verwant hiermee zijn 

de zondagmorgenbijeenkomsten onder de naam Homo Sapiens-diensten. 

Iedere tweede donderdag van de even maanden komt de geloofskring 

bijeen. In de gezellige sfeer van een gesprek worden moderne problemen 

aan de orde gesteld in hun historische oorsprong. Er is een begin gemaakt 

met een huiskamerbijeenkomst. Jongeren en ouderen kwamen een keer 

bijeen rond het onderwerp: de anatomie van de terreur. Een klein aantal van 

hoogstens vijftien bezoekers gebruikt dan ook de maaltijd. Wat maaltijden 

betreft: er is jaarlijks de hutspotmaaltijd, met een verhaal uit de sfeer van de 

tachtigjarige oorlog, waaraan deze maaltijd refereert en eveneens een 

avond over kerstmaaltijden in de verschillende streken van Frankrijk. De 

kerkdiensten zijn gevarieerd: naast de ‘gewone’ diensten en de Homo-

Sapiens bijeenkomsten zijn er Homo-Ludens vieringen. Natuurlijk is dat een 

woordspeling op de Ludenkapel, maar het spelelement zit er toch in. 

Muziek, meditaties, gedichten vullen de vieringen, die een vrije vorm 

hebben. Vier maal per jaar is er de seizoensdienst, waaraan een kinderkerk 

gekoppeld is en ook de kerstavonddienst wordt door kinderen verzorgd. De 

herdenkingsdienst voor de overledenen op 22 november is een 

bloemendienst, waarbij ieder een bloem in de vaas kan zetten voor iemand 

die in gedachten gehouden wordt. Wij hopen dat u ook dit jaar weer 

voldoende aantrekkelijks in ons programma aantreft om daaraan deel te 

nemen. 

 Martin Roos 



Zondag 6 september 2015 Startzondag 

10.15 uur  

 

Het Ludenseizoen openen we vanouds met een startdienst: een prachtige 

mogelijkheid om elkaar na de zomer weer te begroeten, om terug te blikken 

op die zomer - maar ook om vooruit te zien naar wat het nieuwe seizoen 

gaat brengen.  

 

Voor koffie/limonade en bijbehoren wordt gezorgd, maar dat is pas na 

afloop van deze viering op de drempel van het nieuwe seizoen. Voorafgaand 

aan die koffie vieren we het begin van het zoveelste seizoen van De 

Ludenkapel. Met z'n allen. 

 

 

 

 
 

  



Zaterdag 12 september 2015  Open monumentendag 

10.00 – 17.00 uur 

 

Omdat de Ludenkapel een (gemeentelijk) monument is, zal het gebouw op 

zaterdag 12 september, op monumentendag dus, geopend zijn. Onder het 

thema ‘’ Kunst en Ambacht” wordt men verwelkomd door een expositie van 

sculpturen van beeldend kunstenaar Eduart Baçe.  Ook onze vaste huurders 

krijgen de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen. 
 

Eduart Baçe werd in 1967 geboren in het 

stadje Gjirokaster in Zuid-Albanië. Hij rondde 

zijn opleiding beeldhouwen aan de kunst-

academie van de Albanese hoofdstad Tirana 

af in 1990, één jaar voor de val van het dog-

matisch communistische regime van Enver 

Hoxha, dat zich in sterke mate van de rest van 

de wereld afzonderde. Op zijn zevenen-

twintigste vertrok Baçe naar Nederland, waar 

hij sinds 1994 woont. Hier volgde hij opnieuw 

enkele opleidingen, onder meer met het doel 

om aansluiting te vinden bij het kunstklimaat.  
 

Nadat Eduart zich gedurende enige 

jaren meer toelegde op tekenen en 

schil-deren dan op beeldhouwen, 

heeft hij onlangs zijn oude stil weer 

opgepakt. "Ik ben tenslotte van 

huis uit beeldhouwer”.  
 

Sinds januari 2010 is Eduart 

gediplomeerd Docent Beeldende 

Kunst en Vormgeving, en geeft hij 

lessen en workshops. Eduart Baçe 

woont in Doorn. Voor meer infor-

matie over zijn leven en werk, zie: 

www.baceart.nl. 

 

“Mendel” 

brons, 45 x 25 x 25, © 2015 

 



Zondag 27 september 2015        Homo Sapiens 

10.15 – 11.30 uur Kick Bras 

 

Mystiek in de poëzie 

van Henriette Roland Holst - van der Schalk (1869-1952) 

 

Kick Bras schreef een boek over mystiek in het Nederlandse protestantisme. 

Hij beperkte zich tot de twintigste eeuw. In dit boek met de titel Een met de 

Ene: Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot (Skan-

dalon 2013, 320 pag., € 27,50) 

komt ook de dichteres 

Henriette Roland Holst ter 

sprake. Over mystiek in haar 

poëzie gaat deze lezing. Aan 

de hand van projectie van 

oude foto’s wordt een beeld 

gegeven van haar leven als 

bevlogen socialiste die 

uitgroeide tot een nationaal 

geweten. Haar vurige inzet 

voor sociale gerechtigheid en 

vrede werd gevoed door een 

mystieke geraaktheid die zij 

steeds meer verbond met 

haar (vrijzinnig) protestantse 

levensovertuiging. Tijdens de 

lezing worden gedichten van 

haar geprojecteerd die van 

deze mystieke geraaktheid 

getuigen. Over deze prachtige 

poëtische teksten zal de 

inleider met de aanwezigen in 

gesprek gaan. Het boek ‘Een 

met de Ene’ zal deze morgen tegen een gereduceerd tarief voor € 25 te koop 

zijn.   
 

Dr. Kick Bras is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en publicist 

op het gebied van spiritualiteit, in het bijzonder mystiek en meditatie. Zie 

zijn website www.kickbras.nl. 
 



 

Dinsdag 6 oktober 2015 Hutspotmaaltijd  

ca. 18.00 uur (alleen voor leden en vrienden) 

 

Ook  dit seizoen is er weer de traditionele huts- of stamppotmaaltijd. In de 

Ludenkamer scharen wij ons rond de gedekte tafels om gezamenlijk te 

genieten van al het heerlijks. Tussen de gangen door zal Martin Roos ons 

kort uitleg geven over een aan 3 oktober gerelateerd onderwerp uit de 80-

jarige oorlog.  Dit jaar wordt stilgestaan bij de manier waarop de nazaten 

erin geslaagd zijn de Leidse burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werf 

van een imago te voorzien. 

 

 
 

We beginnen om 18.00 uur met een aperitief. Om 18.30 uur gaan we aan 

tafel. Er wordt voor de maaltijd een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

Opgeven uiterlijk 1 oktober bij Fréderique Baretta, tel. 0343 - 561413,  

mail: fwbaretta@online.nl 

  



Zondag 11 oktober 2015      Zangdienst 

10.15 uur 

 

 
Het is een traditie geworden: de zangdienst in oktober. Als u liederen heeft, 

die een bijzondere betekenis voor u hebben, die een speciale herinnering 

voor u oproepen, of die u gewoon mooi vindt, maar zelden of nooit meer 

hoort, in deze zangdienst worden ze ten gehore gebracht. Alle gezongen 

liederen worden voorzien van een verbindende tekst. Het is weldadig te 

merken dat iedereen het lied van jouw keuze meezingt. Velen nemen de 

gelegenheid te baat om liederen uit hun jeugd nog eens met elkaar te 

zingen. Alles mag. De enige beperking die gesteld wordt is fysiek en 

praktisch: het totaal moet de duur van een gewone kerkdienst niet 

overschrijden. 
 

Liederen opgeven voor 30 september bij: 

Hetty van Hartesveldt hetty.npb@gmail.com of 0343 - 412059  

of rechtstreeks bij Martin Roos roo@kpnmail.nl of 071 - 5146389. 

  



Zondag 1 november 2015 Homo Sapiens 

10.15 – 11.30 uur 
 

Waarom spreekt de vrijzinnige traditie geen jongeren meer aan? 

En wat is het alternatief? 
 

Een uiterst actueel thema in vrijzinnige 

groepen, ook in de Ludenkapel: hoe komt het 

dat ons ledenbestand meer en meer uit 

ouderen bestaat en dat we blijkbaar nauwelijks 

in staat zijn om jongeren aan te spreken? 
 

Veel vrijzinnige groepen vergrijzen en worden 

langzaam kleiner. In deze lezing zal hij de 

mening verdedigen dat dit komt doordat de 

verlichte uitleg van de Christelijke traditie een 

19de-eeuws succesverhaal is, maar in deze tijd 

met name jongere mensen steeds minder 

aanspreekt. 
 

De vraag is echter: wat is een alternatief? Volgens Hans is een andere, meer 

eigentijdse benadering, om niet zozeer de eigentijdse vertaling van de 

Christelijke traditie centraal te stellen, maar de zoektocht naar zingeving van 

het individu. Georganiseerde vrijzinnige religie zou dan een plek worden 

waar mensen kunnen groeien in eigen bewustzijn. Aan de hand van een 

model van de Amerikaanse auteur Ken Wilber zal Hans uitleggen hoe de 

vrijzinnigheid deze uitdaging op kan pakken en daarmee een nieuw 

perspectief kan vinden.  
 

Hans le Grand (1966) is theoloog, natuurkundige en 

specialist op het gebied van corporate finance. Hij 

publiceerde in alle drie de vakgebieden. Als 

predikant is hij erkend door de General Assembly of 

Unitarian and Free Christian Churches in Groot 

Brittanië. Hij gaat regelmatig voor in diensten van 

afdelingen van de Vrijzinnigen Nederland (NPB). Hij 

is gefascineerd door de identiteit en toekomst van 

de vrijzinnigheid in Nederland en Engeland en houdt 

zich in zijn lezingen en artikelen bezig met de 

ontwikkeling en uitdragen van een visie die de 

vrijzinnigheid tot nieuwe bloei zou moeten brengen. 
Ken Wilbur 

Hans 

le Grand 



Dinsdag 3 november 2015 dr. Ad van Nieuwpoort 

20.00 uur “Niets nieuw onder de zon” 

over zijn boek In Babel: Actuele bespiegelingen bij Ezechiël 

 

In Babel is het boek dat Ad van Nieuwpoort schreef over het profetische 

bijbelboek Ezechiël. Volgens hem is het een enorm actueel boek. “Er is niets 

nieuws onder de zon en dus valt er veel te leren en te ontdekken in oude 

bronnen, zoals het bijbelboek Ezechiël”.  
 

Het centrale thema van Ezechiël is de 

‘ballingschap’. Een situatie waarin een 

samenleving de weg kwijt is en leeft 

zonder bevrijdend verhaal, en daarmee 

zonder oriëntatie. Toen was dat het volk 

Israël dat Jeruzalem gedwongen moest 

verlaten en moedeloos uitkeek op de 

miljoenenstad Babel. ,,Dwars door de 

brokstukken van het menselijk bestaan 

bleek echter een Stem te spreken van 

hoop  op een nieuwe wereld”.  De 

vertaalslag naar nu maakt Van 

Nieuwpoort op onnavolgbare wijze. Ook 

nu kijken we met zijn allen als een 

verweesde samenleving uit op het 

Babel anno 2015.  
 

Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk te 

Amsterdam. Daar was hij een van de initiatiefnemers van het project 

Zingeving Zuidas en oprichter van het Thomas Theater, een cultureel 

centrum voor verdieping en verstrooiing.  Ad van Nieuwpoort is oprichter en 

voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool. Sinds november 2012 is  hij predikant  

te Bloemendaal en Overveen. Hij schreef diverse boeken over hoe je 

vandaag zinvol Bijbelse verhalen kunt lezen. In 2015 zal van zijn hand een 

boek verschijnen over het atheïsme van de Bijbel. 
 

Huub Oosterhuis over In Babel: Actuele bespiegelingen bij Ezechiël: "Geen 

spiritueel ego-document maar een boek uit het ‘leerhuis’: over het grote 

bijbelse visioen van de nieuwe wereldstad. Een noodzakelijk boek." 
 

Toegang € 7,50; leden/vrienden € 5,-  

Ezechiël volgens Michelangelo (detail) 



Dinsdag 1 december 2015 drs. Marja Verburg (NBG) 

20.00 uur  “Bijbel in Gewone Taal” 

 

Een Bijbel zonder ark?   

Waar is de hoop in 1 Korintiërs 13?  

En wat is gewone taal eigenlijk?  

 

Op 1 oktober 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT), een bijbel-

vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze vertaling, bedoeld 

voor een zeer breed lezerspubliek, wil bijbels jargon vermijden en ook lezers 

met minder leesvaardigheid de kans geven de Bijbel zelfstandig te lezen. De 

BGT werd bijna onmiddellijk door een groot deel van kerkelijk én niet-

kerkelijk Nederland omarmd. Mensen uit heel verschillende richtingen en 

van verschillend niveau bleken geraakt door de directe en aansprekende 

taal. Maar er kwam ook kritiek. 

 

Marja Verburg (neerlandica) zal deze avond ingaan op de achtergrond en 

totstandkoming van deze vertaling. Aan de hand van voorbeelden zal ze 

laten zien welke keuzes er gemaakt zijn op het gebied van beeldspraak, 

woordenschat en taalgebruik. Ook 

zal ze enkele vertaalkeuzes toe-

lichten. Na de pauze is er volop 

gelegenheid vragen te stellen en in 

gesprek te gaan. 

 

Marja Verburg is sinds 2008 als 

coördinator neerlandistiek verbon-

den aan het Nederlands Bijbel-

genootschap. Als vertaalster en 

eindredacteur heeft ze meegewerkt 

aan de Bijbel in Gewone Taal. 

Daarvoor heeft ze bijna 25 jaar als 

lexicograaf gewerkt bij uitgeverij 

Van Dale. 
 

Toegang € 7,50;  

leden/vrienden € 5,- 
  



Dinsdag 15 december 2015 drs. Hetty van Hartesveldt-Bruggeman 

16.30 uur “Kerstgebruiken in de oude Franse provincies” 

 

 Lezing, met - voor leden en vrienden - aansluitend een maaltijd 
 

Frankrijk is een uitgestrekt land, dat vroeger uit een groot aantal provincies 

bestond. Elke provincie had haar eigen gebruiken en tradities. Met name in 

de Kerstperiode zijn er veel verschillende tradities op te merken. Kerstboom, 

cadeautjes, haardvuur, maaltijden; overal blijkt het anders te zijn. In het 

Noorden speelt Sint Nicolaas een rol in de kerstperiode en in het zuiden 

vadertje Nieuwjaar. 
 

Deze middag zullen we 

gaan zien hoe veelzijdig 

het kerstfeest was. Van de 

Elzas tot Baskenland en 

van Bretagne tot de Pro-

vence. 
 

Hetty van Hartesveldt is 

romaniste. Zij houdt zich 

bezig met chansons en 

tradities in Frankrijk. 
 

Voor de maaltijd wordt 

een vrijwillige bijdrage ge-

vraagd. 

 

Opgeven voor de maaltijd 

uiterlijk 6 december bij 

Hetty van Hartesveldt, 

 tel. 0343 - 412059; mail 

hetty.npb@gmail.com  
 

Afb.: De traditie van “la grande bûche de Noël”. 

Prent van Léon Lhermitte, verschenen in Le Monde 

illustré van 1 januari 1884. 

  



Donderdag 24 december 2015 

Kerstavond in de Ludenkapel 

 

Voor veel mensen is een kerstfeest niet compleet zonder de 

traditionele Kerstavond in de Ludenkapel. Dat is begrijpelijk: 

met als middelpunt een helemaal door kinderen gespeeld 

kerstspel mag u verder uit volle borst de oude kerstliedjes 

meezingen met na afloop chocolademelk en Glühwein. 

Iedereen is welkom: het is warm, de kaarsen branden en het 

orgel speelt, dus kom erbij.  
 

 
 

De repetities voor het kerstspel, waaraan alle kinderen mogen 

meedoen, zijn op twee zondagochtenden: 13 en 20 december 

van 10.15 tot 11.15 uur. 
 

Inlichtingen: Cecile de Boer 

tel. 0343 - 477224 

mail cecile_willem@kpnmail.nl  

 
  



Dinsdag 2 februari 2016 drs. Gert M. Knepper (Leersum) 

20.00 uur “Vertaalproblemen in het Nieuwe Testament” 

 

Nieuwe Bijbelvertaling, Naardense Bijbel, Herziene Statenvertaling, Bijbel in 

Gewone Taal … We zijn de laatste jaren overspoeld met Bijbelvertalingen –  

die vervolgens niet zelden door sommigen verguisd, en door anderen 

bejubeld werden. 
 

Maar al die vertalingen bepalen ons er wel bij, dat de meeste mensen de 

Bijbel niet in de originele talen (kunnen) lezen. Die originele talen worden 

immers nergens meer gesproken; en het vertalen van de Bijbel is dus een 

specialisme – of moet dat althans zijn – van vakmensen die de grondtaal op 

hun duimpje kennen. Bovendien is een eis die vaak (maar ook weer niet 

altijd) aan een vertaling wordt gesteld, dat die in goed Nederlands moet zijn. 

En wie dacht, dat we dan alle problemen gehad hadden, heeft het mis. Want 

de Bijbel blijkt in de grondtalen ook nog eens regelmatig onduidelijk of zelfs 

onbegrijpelijk te zijn. Maar hoe moet een vertaler daar dan mee omgaan?  

Vanavond bekijken we een paar van die vertaalproblemen uit het Nieuwe 

Testament en gaan we na hoe verschillende vertalers zich daar uit gered 

hebben. 
 

 
 

Drs. Gert M. Knepper is nieuwtestamenticus en graecus. Hij publiceert regel-

matig over vertaalproblemen in het Nieuwe Testament.  
 

Toegang € 7,50; leden/vrienden € 5,- 
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Dinsdag 16 februari 2016 Eduard Verhoef  

20.00 uur “De Koran, heilig boek van de islam” 

 

Begin 2015 is verschenen De Koran, heilig 

boek van de islam, een nieuwe Koranvertaling 

van theoloog dr. Eduard Verhoef. Met de 

publicatie van een prettig leesbare Koran-

vertaling die toch dicht bij de oorspronkelijke 

tekst blijft, en die voor een schappelijke prijs 

verkrijgbaar is, hoopt Verhoef bij te dragen 

aan een beter begrip van de islam onder 

Nederlandstaligen. Zoals hij in zijn voorwoord 

schrijft: “De islam, evenals bijvoorbeeld het 

christendom, is een godsdienst die gericht is 

op het heil voor de mensen, en die oproept 

om op weg te gaan naar het Koninkrijk van 

God.” Deze laatste term, Koninkrijk van God, komt zowel in de Bijbel als in 

de Koran vaak voor. Soera 67 heet zelfs “Het koninkrijk”. Maar ook bekende 

bijbelverhalen als die over Noach, Abraham, Jozef, Salomo, Jona en Jezus, en 

nog veel meer, vinden we ook in de Koran. Het de overtuiging van de 

vertaler dat er veel meer verbanden zijn tussen Bijbel en Koran dan velen 

zich bewust zijn. Het zou heel goed zijn als moslims en christenen meer 

moeite zouden doen om elkaars tradities beter te leren kennen. Dan zouden 

we behalve verschillen van mening, zoals bijvoorbeeld over Jezus, ook 

allerlei punten van overeenstemming op het spoor komen. Die verschillen 

ten aanzien van Jezus zullen op deze avond zeker ter sprake komen. 

Misschien valt het nog wel mee met die verschillen van inzicht! 
 

Van 2001 tot 2007 leidde Verhoef als theoloog tijdens de Ramadan 

bijeenkomsten waarin de Koran werd gelezen. De meesten van de groep van 

circa 25 belangstellenden waren afkomstig uit de christelijke traditie, een 

enkeling uit de islamitische traditie. Een maand lang kwam men gedurende 

meerdere avonden per week bijeen, en op deze manier heeft de groep er 

zeven jaar over gedaan de Koran helemaal uit te lezen. In nog eens zeven 

jaar heeft Verhoef deze vertaling op papier gezet.  
 

Prijs € 19.90, ISBN 978-90-823326-0-5 

Verkrijgbaar in de boekwinkels, via bol.com en bij de auteur 
 

Toegang € 7,50; leden/vrienden € 5,-  



Dinsdag 1 maart 2016 drs. Katrijne Bezemer (Leiden)  

20.00 uur  “Op weg met de Gnosis” 
 

In 1945 werden in Egypte bij Nag 

Hammadi oude teksten gevon-

den, afkomstig van een vroeg-

christelijke groepering, de gnosti-

ci. Zij vormden eerst een stro-

ming naast andere, maar zijn 

later als ketters veroordeeld. De 

gnostici hebben opmerkelijke en 

ongewone uitspraken gedaan. 

Hun opvattingen over God, de 

mens en de wereld zijn vaak heel 

anders dan die van de tot dan 

toe bekende christelijke kerken. 

Ook biedt de gnosis een inner-

lijke weg van persoonlijke ont-

wikkeling. Dit sluit goed aan bij 

het individualisme en de wens 

naar persoonlijke geloofservarin-

gen van mensen in onze tijd.  
 

 

 
 
 

 

Katrijne Bezemer is historica en theo-

loge. Toen in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw de vertalingen van diverse 

gnostieke teksten beschikbaar kwamen, 

had – naast de mystieke tradities en de 

ethiek – de gnosis al haar grote 

interesse. Zij is werkzaam als predikant, 

geeft lezingen en leidt leeskringen op 

het terrein van de gnosis en de mystiek. 
      

Toegang € 7,50; 

 leden/vrienden € 5,-  

  

Gnostisch amulet met de God ΙΑΩ (ιαω) 

afgebeeld met hanenkop, slangen-poten, 

een zweep in de rechter- en een schild in 

de linkerhand.  Blijkens een Grieks frag-

ment uit Qumran (4Q120) is ιαω een 

Griekse vorm van het tetragrammaton 

YHWH, de onuitsprekelijke naam van de 

God van het Oude Testament. 



Dinsdag 15 maart 2016  drs. Bert Cozijnsen (Doorn) 

20.00 uur “gestorven voor onze zonden” 

 

“Christus is gestorven voor onze zonden”, schrijft Paulus aan de gemeente in 

Korinthe (1 Kor. 15: 3, vgl. ook Rom. 4:25, 5: 6-8, 8: 32, 1 Kor. 8: 11, 2 Kor. 

5:14-15, Gal. 1: 4, 2:20, 1 Thess. 5: 10). Al bijna twintig eeuwen lang worste-

len gelovigen en theologen met de vraag hoe zij dit moeten verstaan. Wij 

zijn dus niet de eersten die dat doen. Dat is een geruststelling. 
 

Bert Cozijnsen, nieuwtestamenticus, coach, organisatieadviseur en auteur 

van diverse boeken, neemt u mee op een ontdekkingstocht langs allerlei 

verschillende duidingen van Jezus’ kruisdood, van het Nieuwe Testament (in 

zijn culturele en godsdienstige context), via de kerkvaders Origenes en 

Augustinus, via Anselmus, Calvijn en Thomas van Aquino, tot moderne en 

eigentijdse denkers. 

 

Toegang € 7,50 

leden/vrienden € 5,-  

 

 

Graham Sutherland OM, Crucifixion 1946, Tate Gallery  

  



DIENSTEN & VIERINGEN 
 

De wekelijkse zondagse diensten en viering in de Ludenkapel beginnen om 

10.15 uur (tenzij anders vermeld). Deze bijeenkomsten zijn divers van 

karakter en opzet. Na afloop wordt er koffie gedronken en is er gelegenheid 

tot gesprek. Voor actuele gegevens verwijzen wij u naar onze website 

www.ludenkapel.nl. 
 

 

‘Gewone’ vieringen 
 

De gebruikelijke kerkdiensten 

hebben gewoonlijk een wat 

sobere liturgie. Gezongen wordt 

uit het nieuwe Liedboek (2013). 

Predikanten uit Remonstrantse 

en Doopsgezinde kerken gaan 

voor, alsmede vrijzinnige PKN-

predikanten en voorgangers van 

de eigen NPB-opleiding. In het 

algemeen  staat  niet  de  lofprij- 

zing, hoewel zeker aanwezig, voorop, maar vooral het verkrijgen van 

verheldering van het bestaan. Er zijn ook enkele bijzondere diensten:  

- de zangdienst op 16 oktober,  

- de herdenking van de gestorvenen op 22 november (voor de liturgie 

van 23 nov 2014, zie: www.ludenkapel.nl/archief). 

- en de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari. 

Behalve de zondagmorgendiensten zijn er twee diensten op andere dagen:  

- de kerstavondviering op donderdag 24 december (aanvang 19.30 uur)  

- en de avondmaalsdienst op donderdag 24 maart (aanvang 16.00 uur). 

 

Homo Ludens 
 

Homo Ludensvieringen zijn meditatieve bijeenkomsten rond een thema. Een 

uur lang inspirerende teksten, poëzie, muziek en stilte, een weldaad voor 

geest, ziel en lichaam. De thema’s worden tijdig bekend gemaakt.  
 

Data: 18 oktober 2015, 31 januari 2016, 1 mei 2016, 22 mei 2016. 

Inlichtingen: Caroline Brand, 06 - 1793 9953 of caroline.brand@relais.nl. 

  

Mijn preek is vandaag 

misschien een beetje 

onsamenhangend …  

mijn preek-o-maat 

programma is gecrasht. 



Homo Sapiens 
 

Homo Sapiensvieringen zijn zondagochtendlezingen. Vanuit zijn/haar eigen 

deskundigheid belicht een spreker een thema met een spirituele touch. 

Sprekers en thema’s staan elders in dit boekje of worden t.z.t. 

bekendgemaakt, onder meer op de website www.ludenkapel.nl.  
 

Data: 27 september 2015, 1 november 2015, 21 februari 2016, 10 april 2016, 

26 juni 2016. Inlichtingen: Annemieke van Ee-Nortier, 0343 - 415 179 of 

amnortier@hotmail.com.  

 

Seizoensvieringen 
 

Vier keer per jaar organiseert de Ludenkapel een seizoensviering, speciaal 

voor kinderen en hun ouders: aan het begin van de lente, zomer en herfst 

vieren we op zondagmorgen het begin van het nieuwe seizoen. Op 

kerstavond houden we een viering met een kerstspel, helemaal gespeeld 

door kinderen. 
 

Data: 20 september (herfst), 24 december (kerstavond), 6 maart (lente), 12 

juni (zomer). Inlichtingen: Caroline Brand, 06 - 1793 9953 of 

caroline.brand@relais.nl. 

 

Kinderkerk 
 

De Ludenkapel organiseert regelmatig Kinderkerk. Het is belangrijk, dat 

kinderen de bijbelse basisverhalen horen, die deel uitmaken van onze 

westerse culturele erfenis. Kennis ervan stelt je in staat onze wereld beter te 

begrijpen. Tijdens Kinderkerk kunnen de ouders de ‘gewone’ viering 

bijwonen.  U vindt de data op onze site www.ludenkapel.nl. 
 

Inlichtingen: Cecile de Boer, 0343 – 477 224 of cecile_willem@kpnmail.nl.  

 

  



Rooster van diensten en vieringen 2015-2016 (wijzigingen voorbehouden) 
 

6 sept  Caroline Brand & Esther van Gessel   Startzondag 

13 sept Drs. Harry Schram   Dgz Baarn 

20 sept Ds. Alex Noord   Dgz Utrecht Herfstviering 

27 sept Kick Bras       Homo Sapiens 

  Mystiek in de poëzie van Henriette Roland Holst - van der Schalk 
 

4 okt  Ds. Mieke Punt-Boomgaardt NPB Zierikzee 

11 ok  Drs. Martin Roos   NPB Leiden  Zangdienst 

18 okt  Homo Ludens viering 

25 ok  Ds. Rob Fechner   PKN Maarsbergen 
 

1 nov  Hans Le Grand      Homo Sapiens 

Waarom spreekt de vrijzinnige traditie geen jongeren meer aan? 

En wat is het alternatief? 

8 nov  Dr. E.P.Meijering   Rem Oegstgeest 

15 nov drs. Aart van Lunteren  NPB Austerlitz  

22 nov Herdenking van de gestorvenen 

29 nov Mr. drs. Johan de Wit  NPB Zeist 
 

6 dec  Drs. Ellen de Boom   Rem Zeist 

13 dec  Drs. Harry Schram   Dgz Baarn 

20 dec  Drs. Gert Knepper   NPB Leersum 

24 dec  Kinderkerstspel   19.30 uur  Winterviering 

  Drs. Bert Cozijnsen   NPB Doorn 

25 dec  Drs. Bert Cozijnsen   NPB Doorn  Kerstfeest 

27 dec  Geen dienst 
 

3 jan  drs. Martin Roos   NPB Leiden  Nieuwjaar 

10 jan  mw. Irene Verberk   NPB Giesenburg 

17 jan  Oecumenische dienst Maartenskerk  

24 jan  drs. Gert Knepper   NPB Leersum 

31 jan  Homo Ludens viering 
 

7 febr  drs. Wytske Dijkstra   NPB de Bilt 

14 febr drs. Harry Schram   Dgz Baarn 

21 febr Homo Sapiens   Informatie volgt 

28 febr mw. Elizabeth van den Brink NPB Wageningen 
 



6 mrt  Lenteviering 

13 mrt dr. Heine Siebrand   Rem Odijk 

20 mrt dr. Eginhard Meijering  Rem Oegstgeest 

do 24 mrt drs. Martin Roos   16.00 uur  Avondmaal 

27 mrt drs. Bert Cozijnsen   NPB Doorn  Pasen 
 

3 apr  drs. Carolien Sieverink  Rem Utrecht 

10 apr  Homo Sapiens   Informatie volgt 

17 apr  drs. Laura van Asselt  Rem Leiden 

24 apr  drs. Gert Knepper   NPB Leersum 
 

1 mei  Homo Ludens viering 

8 mei  drs. Martin Roos   NPB Leiden 

15 mei ds. Wies Blomjous   Dgz Aerdenhout Pinksteren 

22 mei Homo Ludens viering 

29 mei mr. drs. Johan de Wit  NPB Zeist 

 

5 juni  drs. Rinus van Warven  Luth Kampen 

12 juni Zomerviering 

19 juni drs. Harry Schram   Dgz Baarn 

26 juni Homo Sapiens   Informatie volgt 

 

3 juli  drs. Wilhelm Lagrouw  Rem Gouda 

10 juli  drs. Ellen de Boom   Rem Zeist  

17 juli  dienst in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen-Rijsenburg 

24 juli  ds. Tina Geels   Rem Bunnik 

31 juli  dienst in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen-Rijsenburg 
 

7 aug  ds. Lauk Spelberg   NPB Bilthoven  

14 aug  dienst in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen-Rijsenburg 

21 aug  nog niet bekend 

28 aug  drs. Aart van Lunteren  NPB Austerlitz 
 

4 sept  Startdienst seizoen 2016-2017 

 

Voor actuele informatie, zie www.ludenkapel.nl. 

  



KRINGEN & CURSUSSEN 

 

2de donderdag van de even maanden De geloofskring 

11.00 uur begeleiding: Martin Roos 

 

Het is verrassend om te zien hoe moderne verschijnselen al hun voorgangers  

hebben in het verleden. Aan de hand van voorbeelden uit de (kerk) 

geschiedenis, worden moderne zaken aan de orde gesteld. Zo blijkt er 

bijvoorbeeld een helder verband te bestaan tussen politieke of economische 

crises en het opkomen van eindtijdgedachten. Trouwens hoe verlopen crises 

in het algemeen? Ook komen vragen naar de vrije wil weer op naar 

aanleiding van noties als: wij zijn ons brein. Inmiddels zijn we genaderd tot 

de achttiende eeuw, toen de godsdienst alom miskend werd en zich moest 

aanpassen. Wie herkent niet de parallel met onze tijd? 

 

De geloofskring komt bijeen: iedere tweede donderdag van de even 

maanden, om 11 uur in de Ludenkamer. Op de tweede donderdag van 

augustus is er traditioneel een excursie.  

 

Begeleiding: Martin Roos. Inlichtingen en aanmelding bij Hugo Geusebroek: 

j.geusebroek@hetnet.nl of 0343 - 420 362. 
 

 

 



 
 

Een (nader te bepalen) donderdag  De huiskamerkring 

17.00 – ca. 19.30 uur  begeleiding: Martin Roos 

 

In het afgelopen jaar is begonnen met een huiskamerkring. Het onderwerp 

was: de anatomie van de terreur. In een klein gezelschap van hooguit 15 

personen kan men aan het woord komen over persoonlijke zaken, zonder 

dat men daar een soort verantwoording voor behoeft af te leggen. Dit jaar 

staat de vraag centraal: wat heeft je ooit geraakt? Het is uitdrukkelijk de 

bedoeling dat jongeren hieraan meedoen. Een gezamenlijke maaltijd 

behoort er bij. De juiste datum is nog niet bekend, maar is in ieder geval een 

donderdag om 17.00 uur. In overleg kan een datum gevonden worden, die 

voor de deelnemers geschikt is. 
 

Begeleiding: Martin Roos. 

 

  



Najaar 2015  cursus “Het verhaal van mijn leven” 

Acht dinsdagen, 14.00 - ca. 16.30 uur begeleiding: Bert Cozijnsen 

 

Deze cursus is bestemd voor mensen die de behoefte voelen of het verlan-

gen hebben om het verhaal van hun leven (tot nu toe) op te maken. Daar-

voor kunnen allerlei aanleidingen en redenen zijn:  
 

- je gaat met pensioen,  

- je hebt (klein)kinderen of andere familieleden, aan wie je 

jouw levensbericht wilt nalaten,  

- je merkt dat er rust in je leven is gekomen,  

- of dat je een plaatsbepaling nodig hebt om belangrijke 

beslissingen te kunnen nemen voor je toekomst,  

- of je vindt het gewoon leuk om voor jezelf de oogst van dit 

moment op te maken. 
 

In een reeks van acht bijeen-

komsten inventariseer je de cru-

ciale momenten en motieven in 

jouw leven in hun onderlinge 

samenhang. Je doet dat onder 

begeleiding van een professione-

le coach en in de context van een 

kleine en vertrouwelijke kring 

van mensen die net als jij het 

verhaal van hun leven willen 

opmaken.  
 

Het idee is om niet alleen stil te 

staan bij verschillende levensfa-

sen, maar ook bij thema’s zoals: 

nestgeuren, relaties, werk, ver-

lies en afscheid. De exacte opzet 

is mede afhankelijk van de wen-

sen van de deelnemers. Zeker 

tegen het einde van het traject 

bestaat de ruimte om zelf te 

kiezen welk(e) thema(s) je nog 

wat verder wilt uitdiepen. 

 

Hieronymus Bosch, Het levenspad.  

Achterzijde van de Hooiwagentriptiek 

(Prado, Madrid) 



Natuurlijk ben je vrij in wat je met de andere deelnemers wilt delen en op 

welke manier het verhaal van jouw leven zijn neerslag krijgt. Wordt het een 

chronologisch verhaal, een reeks thematische schetsen of een toelichting bij 

foto’s?  
 

Bert Cozijnsen (1956) is theoloog, coach/adviseur en auteur. Van 2006 tot 

2013 volgde hij een reeks intensieve opleidingen tot coach/facilitator bij 

Phoenix in Utrecht. Bert schreef verschillende boeken, waaronder Over de 

rooie: omgaan met verlies en rouw op het werk (3de druk 2013). 
 

Data Acht dinsdagmiddagen 14.00 - 16.00 uur  

 15 & 29 september, 13 & 27 oktober,  

` 10 & 24 november en 8 & 22 december  

Plaats Ludenkapel, Doorn 

Begeleiding Bert Cozijnsen, 06 – 5724 5390, bert.cozijnsen@gmail.com 

Deelnemers Tussen de vijf en de tien 

Kosten € 200,- (dat is € 25,- per bijeenkomst) 

Aanmelding per mail of telefonisch bij Bert Cozijnsen 

 
 

Frida Kahlo, De familie van de kunstenares (1950-1954)  



DIVERSEN 

 

Getijden van het leven 
 

Als je belangrijke momenten in het leven met anderen delen wilt, is het fijn 

dat er rituelen zijn. Bij huwelijk en geboorte, kan men het gevoel hebben dat 

het alledaagse niet voldoende is. Dan kan de Ludenkapel u helpen daar door 

middel van rituelen een extra betekenis aan te geven. Natuurlijk kan dat in 

de Ludenkapel met de traditionele vormgeving van de huwelijksinzegening 

(uiteraard ook van mensen van hetzelfde geslacht) of de doop of opdracht 

van een kind. Maar men kan ook een eigen vormgeving prefereren. Ook 

daarbij  kunnen adviezen gegeven worden.  
 

Ook bij een afscheid kan men vanuit de Ludenkapel ondersteuning krijgen. 

Een rouwdienst is mogelijk in de Ludenkapel zelf, of in de aula van 

begraafplaats of crematorium. Maar ook daar kan men eigen vormen 

verkiezen en daarbij geadviseerd worden.  
 

Inlichtingen bij Hetty van Hartesveldt (0343 - 412 059) of rechtstreeks bij ds. 

M. Roos (071 - 514 6389). 

 

Spreekuur 
 

Wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur houdt ds. Martin Roos zijn 

inloopspreekuur. Hier kunnen vragen gesteld worden of problemen 

voorgelegd, waarvoor men een huisbezoek te zwaarwichtig vindt.  
 

Een bezoek is altijd aan te vragen door te bellen (071 - 514 6389). Ook als u 

iemand kent, die een bezoek op prijs zou stellen, aarzel dan niet om te 

bellen. 

 

Contactblad 

 

Elk kwartaal geeft de Ludenkapel een mededelingenblad uit: Vrijpostig. 

Hierin staan het nieuws en de activiteiten voor het komende kwartaal 

vermeld. Zij die dit wensen en vrienden van de Ludenkapel krijgen het blad 

in de elektronische versie; het is ook mogelijk de papieren uitgave te 

ontvangen. Opgave hiervoor graag bij Hetty van Hartesveldt, 

hetty.npb@gmail.com. Zet u er even bij of u de papieren of de digitale versie 

wilt ontvangen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludenkapel 

Berkenweg, hoek Ludenlaan,  

Doorn (Geen postadres!),  

0343 - 420628 

 

Consulent 

ds. Martin Roos 

roo@kpnmail.nl 

Spreekuur: donderdag 13.30 - 14.30 uur in de Ludenkapel (zij-ingang). 
 

 

BESTUUR 

 

Voorzitter 

Vacant 

 

Secretaris 

Marianne Reedijk 

0343 - 412 335 

m.c.reedijk@kpnplanet.nl 

 

Penningmeester 

Esther van Gessel 

0343 - 476 242 

vangesselesther@gmail.com 

 

lid 

Andrew van Parijs 

agvanparijs@gmail.com 

 

Verhuur Ludenkapel 

Hetty van Hartesveldt-Bruggeman 

0343 - 412059 

hetty.npb@gmail.com 

 

Bank 

NL53INGB0000525194 

tnv Afd. Doorn e.o. NPB te Doorn 

 

Agendabeheer 

Hetty van Hartesveldt-Bruggeman 

 

Website 

Bert Cozijnsen 

06 - 5724 5390 

bert.cozijnsen@gmail.com 

 

Webmaster 

Jan Cozijnsen 

j.cozijnsen98@gmail.com 
 

 

Vriend(in) of lid van de Ludenkapel worden?  

Het bestuur informeert u graag! 



 


