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Mededelingen:

- ma 12 dec - 20.00 u - Prometheus en Pandorra met Reimig Aerts

- di 13 dec - 10.00 u - Vrouwengroep met Margot Janssen

10.30 u - Zanggroep met José Scholte

- wo 14 dec - 19.30 u - Dansen een taal voorbij  woorden met Inge Ballast

- za 17 dec - 10.00 u - Christmas Carols - samen zingen met José Scholte

- zo 18 dec - 10.30 u - dienst met Joost Röselaers en Gerard Zwart, orgel

- za 24 dec - 20.00 u - Kerstavonddienst met Harry Schram - muziek
Harry Schram, piano en Gerard Zwart, orgel

- zo 25 dec - 10.30 u - Kerstdienst met Marien van den Boom - muziek
Annemieke Hereijgers, fluit en Jan Siemons, orgel

- za 31 dec en zo 1 jan is er geen dienst in de Woudkapel
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

De Woudkapel

zondag 11 december 2022

Bezinnen op zondag

De natuur als spiegel
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gastvrouw:  Mirjam Lange
spreekster:  Hendrike Geessink

muziek:  Marleen de Bakker, harp
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‘Dramatische achteruitgang vliegende insecten’. ‘WWF luidt noodklok:
drastische daling populatie wilde dieren.’ ‘Nieuw onderzoek: Natuur nóg
gevoeliger voor stikstof dan gedacht’.
Zo maar wat nieuwsberichten van de afgelopen jaren, waaronder zeer recente.
De staat van onze natuur is zorgelijk en dat is helaas geen ‘nieuws’: uit allerlei
onderzoek is dat al langer bekend.
Is de ‘wake-up call’ inmiddels geland of is daar een andere houding van de
mens voor nodig? Zijn wij onderdeel van de natuur of hebben wij een
superieure positie? En zijn wij slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?

Hendrike Geessink werkt bij Utrechts Landschap en is daar dagelijks bezig met
natuurbeleid, bescherming en beheer. Vanochtend neemt ze ons graag mee in
een gesprek over natuur en de wijze waarop we als mens tegen de natuur
aankijken.

De volgende bijeenkomst Bezinnen op zondag is op zondag 8 januari 2023. Het
onderwerp is dan Hebben wij een vrije wil?  Spreker is Jurriën Hamer.
Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een moordenaar
vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen? Het hangt allemaal af van
ons antwoord op een fundamentele vraag: hebben we een vrije wil?
Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop. Biologen en
neurologen zeggen dat de vrije wil niet bestaat. We zijn een product van onze
genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden.
Toch laat de vrije wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed dan ooit - in
ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk.

Jurriën studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2017 aan de
Universiteit Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politieke betekenis
van mensenrechten en deed onderzoek aan de London School of Economics,
Government and Law.

De muziek wordt dan verzorgd door Annemarie Konijnenburg, altviool en Jan
Siemons, orgel.
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Programma:

- welkom en mededelingen

- muziek:  Edmund Schuëcker (1860-1911) - Weihnachtslied opus 21 nr 2

- inleiding:  De staat van onze natuur

- muziek:  Johannes Snoer (1868-1936) - Phantasie über zwei
Weihnachtslieder - deel 1

- dialoog

- muziek: Johannes Snoer - Phantasie über zwei Weihanachtslieder - deel 2

- afsluiting

Over de muziek

Edmund Schuëcker was een Weense harpist en componist. Hij studeerde aan
het Weense conservatorium. Gustav Mahler nam hem in 1900 op in het Weense
Hofoperenorchester. Het Weihnachtslied is omstreeks 1890 geschreven.
Johannes Snoer was een Nederlandse musicus, geboren en getogen in
Amsterdam. Zijn moeder was ook harpiste en zij heeft hem de eerste lessen
gegeven, waarop hij zijn hele leven kon steunen. Bij de oprichting van het
Concertgebouworkest in 1888 is hij gelijk toegetreden als harpist.
Zijn Phantasie wordt in twee delen uitgevoerd, Het eerst deel baseert zich op
Stille nacht en het tweede deel op Es ist ein Ros entsprungen.
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- toegang is vrij, een bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld

- u wordt van harte uitgenodigd voor koffie of thee


