
 

In de voetsporen van Jezus Messias 
OPGAVEN VAN DEZE TIJD 

 

 

Een serie woensdagochtenden 

in het seizoen 2019-2020 over het aangaan van 

uitdagingen op verschillend gebied,  

en hoe het volgen van Jezus hierbij inspireren kan 

 

in de Pastorie van de Heilige Agneskerk 

Beeklaan 188 

Den Haag 
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In de voetsporen van Jezus Messias 
OPGAVEN VAN DEZE TIJD 

 

 
"Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen brengen  

zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt.."   

uit Lucas 13:34 

 

In één van de Bijbelverhalen zegt iemand tegen Jezus: Ik zal u 

volgen, waarheen u ook gaat. Jezus antwoordt: De vossen hebben 

holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn 

hoofd nergens te ruste leggen. (Lucas 9). De Mensenzoon kun je 

beschouwen als een groep mensen, in het beste geval is de 

Mensenzoon de hele mensheid. Zo beschouwd, betekent Jezus 

Christus navolgen een ploeg vormen met elkaar, en nergens je 

hoofd te ruste kunnen leggen. Oftewel: er moet altijd tenminste 

iemand waken. Waken bijvoorbeeld over onze menselijkheid, dat 

we die niet verliezen. Navolging kent geen time out. 

 

Welke zaken van deze tijd, van ons mensen, van deze wereld 

vragen momenteel grote waakzaamheid en hoe handelen we 

vervolgens in de  voetsporen van Jezus Messias? 

Met zulke vragen gaan de gastsprekers op zes 

woensdagochtenden samen met alle aanwezigen aan de gang. 
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woensdag 30 oktober 2019 

gastspreker: Martin Koster  

onderwerp: Een ploeg vormen om deze aarde te bewerken en te 

bewaren 

 

woensdag 27 november 2019 

gastspreker: Dolf Langerhuizen 

onderwerp: Ouderdom : een uitdaging ... 

 

woensdag 22 januari 2020 

gastspreker: Klaas Wigboldus  

onderwerp: Levenskunst : overwegingen bij het Bijbelboek 

Prediker 

 

woensdag 26 februari 2020 

gastspreker: Jan Eijken 

onderwerp: Bezinning op de bronnen van ons geloof 

 

woensdag 25 maart 2020 

gastspreker: Marijke Witteman 

onderwerp: Depressie : een alledaags verschijnsel 

 

woensdag 13 mei2020 

gastspreker: Jantine Veenhof 

onderwerp: Verdriet is een werkwoord 

 

Hoe gaan we op deze ochtenden te werk? Elke gastspreker houdt 

eerst zijn of haar verhaal. Daarna bespreken we in groepjes een 

aantal vragen of gesprekspunten. Tot slot komen we weer 

allemaal bij elkaar en wisselen we het belangrijkste wat ter 

sprake kwam uit.. 

 

De voorbereidingscommissie hoopt en verwacht inspirerende 

bezinningsochtenden. 

De commissie bestaat uit: Adrie Aarssen, Karin Berkemeijer, 

Nanda Nieuwenhuizen, Marijke Witteman, Leo ten Holder, 

Martin Koster 
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Deze oecumenische bezinningsbijeenkomsten worden 

georganiseerd door de oecumenische werkgroep rond de 

voormalige Valkenboskerk (protestant) en de Heilige Agneskerk 

(Rooms katholiek) 

 

Locatie: Pastorie van de Heilige Agneskerk 

 

Adres:  Beeklaan 188, Den Haag 

 

Data:   woensdag 30 oktober 2019,  

  27 november 2019, 22 januari 2020, 

  26 februari 2020, 25 maart 2020 en  

  13 mei 2020 

 

Tijd:  10.00 - 12.00 uur  (inloop vanaf 09.45 uur) 

 

  

 

Info:  Mw. Nanda Nieuwenhuizen (protestant) 

  g-n-n-g@ziggo.nl    

  070  364 28 64 

 

  Dhr. Adrie Aarssen (Rooms katholiek) 

  adrieagaath@casema.nl 

  070 363 80 09 

 

 

 

Aanvullend: 

God en ik : wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de 

Bijbel / Alain Verheij. – Amsterdam/Antwerpen : Atlas Contact, 

2018. – ISBN 978 90 450 3573 4 

 

Hoe zullen we leven? : een christelijke kijk op actuele thema’s / 

Samuel Wells; vert. door Carola van der Kruk-de Boer. – Utrecht 

: Boekencentrum, 2018. – ISBN 978 90 239 5224 4 

 

 

 


