
 
HET MAAKBARE LEVEN 
De medische wetenschap maakt grote stappen, hele grote 
stappen. Wetenschappers en artsen zijn wellicht al op 
korte termijn in staat om ziekmakende foutjes in het DNA 
effectief en veilig te herstellen, om zo een patiënt te 
kunnen genezen. Maar als we nadenken over de mogelijk 
ongewenste toepassingen van dit soort technieken  
(designer-baby’s, eeuwige jeugd etc.) rijst de vraag: mag 
alles wat kan? Op deze avond willen we u laten zien dat 
de medische wetenschap de grenzen van de 
geneeskunde steeds verlegt, maar dat dit ook belangrijke 
ethische dilemma’s oproept. Dr. Marieke von Lindern, 
hoofd van de afdeling Hematopoiese (= bloed-aanmaak) 
van Sanquin, zal ons laten zien dat het in de nabije 
toekomst mogelijk wordt om in het lab uit een paar 
lichaamseigen cellen bloed voor transfusie te kweken. Net 
als op de eerdere avonden over ‘De Onbetaalbare 
Geneeskunde’ en ‘Future Food’, willen we met het publiek 
in discussie gaan. Waar ligt bij genetische manipulatie de 
grens tussen medisch wondermiddel en horrorscenario, 
en wie bepaalt dat? Wederom een boeiende avond op het 
snijvlak van wetenschap en ethiek met veel ruimte voor 
het publieke debat.  
 
Datum:  woensdag 22 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte, met dr. Marieke von Lindern 
 
AMOUR 
Georges en Anne, twee gepensioneerde muziekleraren, 
vormen een echtpaar. Ze zijn inmiddels in de tachtig en 
kijken terug op een goed leven. Maar op een dag krijgt 
Anne een beroerte, waarna haar situatie meer en meer 
verslechtert. Regisseur Michael Haneke volgt heel 
indringend Annes aftakeling en de gevolgen daarvan voor 
hun relatie. Hij maakt intussen veel vragen los over het 
wezen van zorg, liefde en trouw. Deze film uit 2012 won 
onder meer een gouden Palm in Cannes en kreeg een 
Oscar als ‘beste buitenlandse film’. Na afloop van de film 
is er onder het genot van een drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 8 december 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

LOVING 
In 1958 geldt in de Amerikaanse staat Virginia een verbod 
op ‘gemengde’ huwelijken. Toch zijn de blanke Richard en 
de Afro-Amerikaanse Mildred Loving met elkaar getrouwd, 
in een andere staat. Ze willen in Virginia blijven wonen. Ze 
worden gearresteerd en er volgt een rechtszaak die tot 
aan het Hooggerechtshof wordt uitgevochten. De zaak, 
‘Loving versus Virginia’ is van groot belang geweest in de 
strijd om burgerrechten in de Verenigde Staten. Van 
regisseur Jeff Nichols verscheen in 2016 de film ‘Loving’, 
gebaseerd op dit waar gebeurde verhaal. Nichols blijft 
dicht bij de feiten, maar belicht meer de menselijke kant 
van het verhaal dan de juridische. Nu de burgerrechten in 
de Verenigde Staten opnieuw onder druk staan is deze 
film nog altijd actueel. Na afloop van de film is er onder 
het genot van een drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 12 januari 2018, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
NINA SIMONE 
Nina Simone (1933 – 2003) was een Afro-Amerikaanse 
songwriter, zangeres en pianiste. Na zich eerst als 
klassiek pianiste geschoold te hebben, stapte ze over 
naar de jazz. In haar muziek vinden we gospel, blues,  
R&B, folk, soul, jazz en klassiek. In de jaren ’60 raakte ze 
betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Ze maakte toen 
ook politieke songs, zoals To be young, gifted and black. 
In 1965 maakte zij haar debuut in Nederland. Door haar 
heftige en impulsieve karakter leidde ze een turbulent 
leven en kwam ze vaak in moeilijkheden. In de jaren ’80 
kwam ze in een diepe crisis terecht, die ze in Nederland, 
waar ze van 1988 tot 1992 woonde, weer te boven kwam. 
We staan stil bij het verhaal van haar leven, luisteren naar 
haar muziek en zien beelden van haar optredens. 
 
Datum:  donderdag 18 januari 2018, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer, i.s.m. Johan Sturm 
 
Begin januari verschijnt de voorjaarsflyer. Het hele 
seizoensprogramma kunt u nu al bekijken op onze 
website: www.pknduivendrecht.nl.  
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Algemene informatie 

 
De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, 
maar levendige gemeente, die haar inspiratie vindt in de 
bijbel. Zij wil een gastvrije gemeente zijn waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek 
kunnen komen, met respect voor ieders mening en 
beleving. Ook belangstellenden van buiten onze kerk zijn 
welkom in de diensten op zondagmorgen en bij de vele 
activiteiten die we jaarlijks organiseren. In deze flyer vindt 
u een overzicht van de activiteiten in het najaar van 2017. 
Voor de avonden van Stichting Kleinoot verwijzen we naar 
de door deze stichting uitgegeven flyer en naar: 
www.stichtingkleinoot.nl.   
 

Alle activiteiten vinden plaats in: 
 

De Kleine Kerk en De Aanbouw 
Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht 

 
Informatie en aanmelding 

 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor één 
of meer avonden, neemt u dan contact op met: 
ds. W. Brouwer, tel. 06 30 21 47 71. 
Email: predikant@pknduivendrecht.nl 
 

www.pknduivendrecht.nl 



RONDOM LUTHER: 
1) Luther en de vrije wil 
Wat de theoloog Luther uit de Bijbel meende te kunnen 
concluderen, proberen sommige hersenwetenschappers 
en filosofen nu af te leiden uit de biologie: de mens zou 
geen vrije wil hebben en dus niet vrij kunnen kiezen 
tussen goed en kwaad. Nadat velen sinds de Verlichting, 
toen het geloof in de mens sterker werd, de ideeën van 
Luther als afgedaan hadden beschouwd, neemt de 
belangstelling ervoor nu weer toe.  
We bekijken verschillen en overeenkomsten tussen Luther 
en de moderne wetenschap. We verdiepen ons in de 
inhoud en achtergrond van de opvattingen van Luther en 
in de vraag of deze ook voor ons nog geldigheid hebben. 
Ten slotte staan we stil bij de consequenties van het 
ontkennen van het bestaan van de vrije wil voor de vragen 
rondom schuld, vergeving en rechtspraak.  
 
Datum:  donderdag 5 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
DE AVONDMAALSGASTEN 
Op een koude winterzondag, terwijl hij last heeft van een 
opkomende griep en een crisis ondergaat in zijn geloof, 
leidt de Lutherse dorpsdominee Tomas Ericsson een 
dienst voor een klein aantal kerkgangers. Na de dienst 
vraagt een visser zijn hulp omdat hij geplaagd wordt door 
angsten, maar Tomas kan alleen maar spreken over zijn 
eigen twijfels. De lerares van het dorp, Märta Lundberg, 
biedt hem liefde als troost voor zijn verlies in het geloof, 
maar wordt keer op keer door Tomas afgewezen. Na een 
tragisch voorval accepteert Tomas toch enige hulp van 
Märta. Is dit het begin van een uitweg uit zijn crisis?  
De Avondmaalsgasten is een van de meest indringende 
films van Ingmar Bergmann en een klassieker in de 
geschiedenis van de filmkunst.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 13 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

RONDOM LUTHER: 
2) Luther en de joden 
Op 31 oktober 1517 zou Luther zijn 95 stellingen aan de 
deur van de slotkerk in Wittenberg gespijkerd hebben, in 
een poging de Rooms-katholieke kerk te hervormen. Dit 
werd later het symbool voor het begin van de reformatie. 
Luthers hervormingsijver kende ook schaduwzijden. Zo 
heeft de aandacht voor ‘500 jaar reformatie’ ons er weer 
aan herinnerd dat Luther zich bijzonder kwetsend heeft 
uitgelaten over de joden. Over de ernst en de reikwijdte 
hiervan zijn de meningen nog altijd verdeeld. We gaan in 
op de inhoud, betekenis en achtergrond van de uitspraken 
van Luther over joden en de invloed daarvan op de latere 
geschiedenis, vooral op die van het Duitse fascisme van 
de twintigste eeuw.  
 
Datum:  donderdag 19 oktober 2017, 20.00 uur 
Leiding: ds. Wim Brouwer 
 
JAZZ ARISTOCRATS,  
DE COUNT EN DE DUKE 
Er zijn maar enkele beroemde jazzmusici die een adellijke 
titel als bijnaam hebben gekregen: van hen zijn de Count 
(Basie) en de Duke (Ellington) het neusje van de zalm. De 
twee pianisten, elk leider van een eigen wereldberoemde 
big band, hebben veel gemeen, zowel in generatie, 
talenten als betekenis voor de jazz. Maar er zijn ook 
opvallende verschillen en daar wordt in deze presentatie 
uitvoerig op ingegaan. Aan de hand van hun 
levensgeschiedenis en van een aantal opnamefragmenten 
wordt gedemonstreerd hoe groot beiden in hun vak waren 
en hoe hun muzikale wegen, wel gescheiden maar nooit 
ver van elkaar, hebben gelopen. 
 
Datum: donderdag 2 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Lennart Bouman 
 
CRÍA CUERVOS 
Deze mysterieuze en poëtische film van de Spaanse 
regisseur Carlos Saura kwam uit in 1976, kort na de dood 
van de fascistische dictator Franco. Centraal in de film 

staat de jonge Ana. Nadat haar moeder is overleden, 
sterft ook haar vader. Ana’s tante neemt de zorg voor haar 
en haar twee zussen op zich. Het fantasierijke meisje 
droomt weg in de herinneringen aan haar ouders, 
waardoor fantasie en werkelijkheid verweven raken.  
Cría Cuervos is een innemende en gelaagde film, onder 
meer over de effecten van het fascisme op een 
Madrileense familie, over de verhouding tussen ouders en 
kinderen, over qua karakter sterk verschillende vrouwen 
en over het omgaan met leven en dood. 
Cría Cuervos is meer dan een verfilmd verhaal. Het zijn 
de blikken, de kleding, de beelden en de kleuren die 
samen voor een onvergetelijk menselijk document zorgen. 
Na afloop van de film is er onder het genot van een 
drankje een nagesprek. 
 
Datum:  vrijdag 10 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 
 
RONDOM LUTHER: 
3) Luther en de Turken.  
In zijn ‘Tafelgesprekken’ deed Luther veel onverbloemde 
uitlatingen, zoals deze: “Vervloekt de paus die meer 
kwaad aan het koninkrijk Gods gedaan heeft dan 
Mohammed. De Turk doodt het lichaam, verwoest en rooft 
de goederen van de christenen. Maar de paus is wreder 
dan de Turk met zijn Koran, want Zijne heiligheid (de 
paus) dwingt christenen Christus te ontkennen. Beiden 
zijn vijanden van de kerk en dienaren van satan”. Luthers 
denken wordt beheerst door zijn overtuiging in het laatst 
der dagen te leven. Als je zijn apocalyptische denken 
weghaalt heeft zijn theologie geen betekenis meer. Dit 
apocalyptische uitgangspunt bepaalt ook zijn visie op de 
Turken. Op deze avond wordt ingegaan op Luthers 
inzichten in de islam, waarbij ook wordt stilgestaan bij de 
andere actoren in het drama van de 16e eeuw: vorsten, 
sultans en pausen. Het is belangrijk dat we ons af vragen 
wat wij uit die geschiedenis kunnen leren voor onze tijd.   
 
Datum:  donderdag 16 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: prof. dr. Anton Wessels 


