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MAART 2017 

 
OVER JOOST ZWAGERMANS  ‘WAKEND 
OVER GOD’ 
Het zijn de laatste gedichten van Joost 
Zwagerman. In 2016 verschenen ze 
postuum. Het jaar daarvoor had de dichter 
een einde aan zijn leven gemaakt. Een 
schreeuw uit de diepte, zo kun je de inhoud 
van de bundel typeren. En voor dat roepen, 
voor een adres, en voor de diepte kan de 
dichter niet om het woordje ‘God’ heen. Maar 
helpt het hem? En wie mag die God wel zijn, 
die hem soeverein negeert of stokdoof lijkt?  
Ongemakkelijk tot zeer ongemakkelijke 
gedichten, dat zeker.  Niet qua taalgebruik, 
maar qua inhoud: Volkomen echt, authentiek, 
door merg en been. 
René van Loenen, zelf een gewaardeerd 
dichter, komt naar Monnickendam en houdt  
een lezing over Zwagermans ‘Wakend over 
God.’ 
 
Woensdag 8 maart 
Lutherse kerk, Zuideinde 39. Monnickendam. 
Koffie en thee vanaf 20.00 uur. Inleiding en 
gesprek: 20.30-22.00 uur.  
 
 
DR. BERT DICOU OVER ‘HEILIG, 
GEWOON NU.’ 
Wie is er tegenwoordig nog gewoon heilig? 
Vroeg of laat blijkt er aan iemand een 
duistere kant, en de aanvankelijk heilige valt 
van z’n voetstuk. Er zijn er echter ook die 
geloofwaardig blijven. Over hen schreef Bert 
Dicou een boek. Het bevat naast portretten 
van ‘moderne heiligen’ als Henri Nouwen, 
Nelson Mandela en moeder Theresa, 
interviews met gewone mensen, die 
opvallende keuzes maken. Die heiligen 
wonen in Utrecht-Overvecht en de Bijlmer 
enz. Geïnspireerd door de grote 
voorbeelden. Ze vormen met hun leven een 
tegenwicht in een ik-cultuur en een door 
economisch denken bepaalde tijd.   
Deze avond houdt de schrijver over deze 
heiligen een zeer boeiende lezing. Dr. Bert 
Dicou is directeur van het Arminiusinstituut, 
hoofdredacteur van het blad Ad-Rem en 
Remonstrants predikant te Hoorn. 

Dinsdag 14 maart 
Lutherse kerk, Zuideinde 39. Monnickendam. 
Koffie en thee vanaf 20.00 uur. Inleiding en 
gesprek: 20.30-22.00 uur.  
 
 
ALS DE GRAANKORREL STERFT 
Meezingen in een heus oratorium? Het kan! 
Op dinsdagavond 21 maart in de prachtige 
kerk van Broek in Waterland. Vertrouw je toe 
aan de muzikale leiding van dirigente Ike 
Rebel en doe mee in ‘Als de graankorrel 
sterft …’, Een oratorium voor de 
Veertigdagentijd en Pasen. Muziek: Anneke 
Plieger, Peter Rippen en Chris van Bruggen, 
teksten van de dichteres Marijke de Bruijne.  
Fragmenten uit diverse evangeliën, poëtisch 
krachtige teksten. Let maar op: je komt en je 
zingt. Prachtige muziek! 
De titel van het oratorium is ontleend aan 
een wereldberoemd woord van Jezus uit het 
evangelie naar Johannes. 
De meerstemmigheid wordt verzorgd door 
koorleden die met het oratorium al enigszins 
vertrouwd zijn en op zaterdag 18 maart van 
10.00 tot 11.30 in de Broekerkerk het 
oratorium alvast komen oefenen. Eugène 
Baljet verzorgt een korte toelichting op de 
tekst.  
 
Dinsdag 21 maart 
Broekerkerk, Kerkplein 13, Broek in 
Waterland. Aanvang 20.15 uur. Kerk open 
vanaf 20.00 uur.  
 
 
KWETSBARE, STERFELIJKE MANNEN 
Hoe gaan we om met de dood als we weten 
dat die eraan komt? Hoe geef je betekenis 
aan de resterende tijd? De zoektocht naar 
een nieuw huis voor Juliáns hond vormt de 
rode draad en geeft de film zijn titel.  Maar 
centraal staan de gesprekken tussen de zieke 
Julián en zijn jeugdvriend. Een ontroerend 
drama over vriendschap. 
 
Donderdag 30 maart 
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam.  
Aanvang 20.00 uur.(!)  


