
 

 

 
  

PROGRAMMA 2E SEIZOEN 

BOSRAND 

 

29 augustus 2020 

Strandwandeling Katwijk 

12 september 2020             

Dr. J. van der Knijff,  Zingen in 

de kerk: psalmen én 

gezangen? 

26 september 2020            

Ds. D. Zoet, Bouwen en 

bewaren: actuele lessen 

vanuit het leven van de 

profeet Nehemia.  

10 oktober 2020                

Dhr. W.M. Kranendonk, 

Amerikaanse verkiezingen. 

24 oktober 2020               

Steef Post over zijn boek 

“Duivels dichtbij” 

7 november 2020            

Jacco de Jonge, Single, 

(on)veilig gehecht?  

21 november 2020          

Frank van Ulden, politieagent 

in Utrecht. 

5 december 2020        

Activiteit,  info volgt. 

Voor alle toekomstige data geldt: Deo 

Volente. 
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29 augustus 2020 – Strandwandeling Katwijk  

 
Ga jij ook gezellig mee? We verzamelen om half vier op parkeerterrein 

Noordduinen Katwijk aan Zee en starten de wandeling om kwart voor vier. 

Gezellig als je meegaat. Fijn om elkaar weer te zien en te spreken na een 

lange tijd. Vooralsnog is het de bedoeling zelf je eten mee te nemen. We 

denken circa 20:30 uur weer terug te zijn bij het beginpunt, dan is een 

ieder vrij om te gaan of te blijven. We vinden het prettig als je je opgeeft 

(activiteiten@bosrand.nu) zodat we je bij verandering van/informatie over 

het programma kunnen berichten. 

 

Informatie: 

Verzamelen:   Noordduinen Katwijk 

   Noordduinseweg 3 

Tijd:   15:30 uur 

Eten en drinken: Zelf meenemen 

Kosten:  Gratis! 

Opgaven voor: 28 augustus 2020 

Emailadres:  activiteiten@bosrand.nu 
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12 september 2020 – Zingen in de kerk: 

psalmen én gezangen? 

 

Zingen in de kerk vinden we heel gewoon. Als er alleen gepreekt en 

gebeden zou worden, zouden we dat als heel kaal ervaren. We zijn 

eraan gewend om samen de lofzang aan te heffen. Maar zo gewoon is 

dat niet. In de 15e eeuw mocht de gemeente in de kerk helemaal niet 

zingen; dat deden de geestelijken, in het Latijn.  

 

In de tijd van Luther en Calvijn werd dat echter anders. De reformatoren 

hamerden er in de 16e eeuw op dat de héle gemeente moest zingen. 

Niet in het Latijn, maar in de eigen taal. Vervolgens was het natuurlijk de 

vraag wát er dan gezongen moest worden. Zijn alle liederen geschikt 

voor de eredienst? Of zijn alleen de psalmen toegestaan? 

 

In Nederland ontstond de traditie van het zingen van uitsluitend 

psalmen. Hoewel… Er werd een uitzondering gemaakt voor een kleine 

collectie liederen: de ‘Eenige Gezangen’. Waarom eigenlijk? 

 

Over deze boeiende materie zal dr. J. van der Knijff uit Apeldoorn een 

verhaal houden. Hij is theoloog en hymnoloog (kenner van het kerklied) 

en als muziekredacteur werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad.  

 

Meer informatie over de spreker: 

https://www.jacovanderknijff.nl/index.html  

 

https://www.jacovanderknijff.nl/index.html
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26 september 2020 – Bouwen en bewaren: 

actuele lessen vanuit het leven van de profeet 

Nehemia, door ds. D. Zoet 

 

Het Bijbelboek Nehemia is niet zo bekend. De inhoud ervan is echter 

van grote waarde. Op een troostrijke en bemoedigende wijze wordt in dit 

Bijbelboek onderwijs gegeven. We zien hoe God dwars door 

onmogelijkheden heen werkt. Nehemia wordt door God geroepen om de 

herbouw van Jeruzalem ter hand te nemen en geestelijk leiding te 

geven. Zijn leven kenmerkt zich door bidden en werken. Onder moeilijke 

omstandigheden van vijandschap en verzet, geeft God hem de gaven en 

de volharding om voort te gaan.  

 

Voor onze tijd is er veel uit te leren. Ondanks alle kerkelijke brokstukken 

en zorgen op het kerkelijk erf gaat God door met Zijn werk. Steeds wordt 

heen gewezen naar Christus, de meerde Nehemia. Door Hem zorgt God 

ook in de 21e eeuw voor herstel van Zijn dienst en voltooiing van het 

bouwwerk van Zijn Kerk.  
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10 oktober 2020 – Dhr. W.M. Kranendonk, 

echte Amerikakenner, neemt ons deze avond 

mee in het spannende spel van de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen in november 2020! 

 

Dhr. W.B. (Wim) Kranendonk is erg geïnteresseerd in Amerika. De 

komende presidentsverkiezingen die plaatsvinden in november a.s. zijn 

het actuele thema voor deze avond. Voor welke keus staan de 

Amerikanen? En wat zullen de consequenties zijn? 
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24 oktober 2020 – Steef Post hoopt voor ons te 

spreken over het boek wat hij heeft geschreven 

met als titel "Duivels dichtbij".  

 

In 2004 verscheen de eerste druk van "Duivels dichtbij". Na een aantal 

herdrukken volgde er in november 2019 een geactualiseerde versie. 

Het boek is geschreven voor christelijke jongeren met als doel hen 

bewust te maken van de invloed van de duivel op het denken en doen in 

het dagelijks leven.  

 

Het boek beschrijft de biografie van de satan, zijn invloed op de 

moderne tijdgeest en de manier waarop hij ons denken infiltreert. 

Uiteraard wordt aandacht besteed aan de strijd tegen satan. 

Rond deze tijd (31 oktober) is een deel van ons land weer in de ban van 

Halloween. We zien dat de invloed van occulte machten terrein wint in 

ons eens christelijke land. 

 

Een actueel onderwerp, dus! We hopen, dat we na deze lezing ons hier 

nog meer bewust van zijn en hoe we hiertegen kunnen wapenen! 
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7 november 2020 – Single, (on)veilig gehecht? 

Jacco de Jonge houdt hierover een inleiding. 

Hechtingstherorieen, zoals vanouds beschreven, gaan over de hechting 

tussen moeder en kind vanaf de geboorte. Echter, hechten doen we ons 

hele leven lang. Zowel aan familie, vrienden, klasgenoten en collega's 

maar vooral aan een partner.  

Hoe is dat voor een single? Is veilig hechten wel mogelijk of loop je 

daarin tekorten op? Is de hechting met een partner de enige manier om 

je goed te hechten?  

Op deze avond nemen we je mee in een zoektocht naar wat hechten is 

en hoe jij dat persoonlijk doet. Wat is hechting en hoe krijgt het vorm, 

hoe is het voor jou persoonlijk en wat mag je van anderen en jezelf 

verwachten? Hoe ben jij gehecht? Ontdek het! 
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21 november 2020 – Frank van Ulden, 

politieagent in Utrecht, hoopt vanavond voor 

ons te spreken. 

Frank stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben momenteel operationeel expert op 

basisteam Utrecht-west. In 2009 begonnen bij de politie, ruim 6 jaar 

gewerkt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en sinds kort op Utrecht-

west. Momenteel ben ik een van de leidinggevenden op een 

politiebureau. Hierbij geef ik leiding aan het operationele proces en werk 

ik mee op straat’. 

Frank wil het met ons graag hebben over een actueel onderwerp. Dan 

kun je bijvoorbeeld denken aan het onderwerp 'het vuurwerkverbod', 

maar er zijn nog veel andere mooie onderwerpen. Bijv. agressie met oud 

en nieuw, gezag - overheid - Bijbel. Hij geeft aan, dat hij vorig jaar zelf als 

één van de eersten betrokken was bij de tramaanslag in Utrecht. Word 

je geboren of gevormd als crimineel?  

Graag wil hij het onderwerp voor ons nog even een verrassing houden... 

Dan kan hij mooi inspelen op iets actueels, mocht dat interessanter zijn. 

Maar interessant zal het sowieso zijn! 
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5 december 2020 – Activiteit 

Deze avond laten we ons verrassen door de activiteitencommissie! 


