
 
 

Zingeving in Abcoude: 

Uit de tijd gaat weer beginnen 

 

Tijd voor bezinning, verbeelding, om te mijmeren en om naar binnen te kijken. Tijd 

voor de ziel. Dat is de insteek van Uit de tijd, een initiatief van de mensen van de 

Dorpskerk Abcoude, samen met Jochem Quartel. Het was gebruikelijk dat er 

maandelijks een avond werd gehouden rondom literatuur, kunst, religie, filosofie, 

debat en nog veel meer. Tijdens de lockdown was deze activiteit letterlijk ‘uit de tijd’, 

maar er wordt nu voorzichtig weer een start mee gemaakt. Woensdag 22 september 

a.s. is de eerste bijeenkomst! 

Agenda 

Voor uw agenda: de volgende avonden staan dit najaar gepland: 

Woensdag 22 september: Wat hebben we geleerd van de coronacrisis? Inleiding 

door Eric Citroen, kerkelijk werker Dorpskerk. 

Woensdag 13 oktober: Neurowetenschapper Jacob Jolij (Rijksuniversiteit Groningen) 

spreekt n.a.v. zijn boek ‘Wat is bewustzijn nou eigenlijk?’ over zijn zoektocht van 

neurobiologie tot parapsychologie. 

Woensdag 17 november: Dorpskerk Debat over de vraag of we niet te plat en 

horizontaal zijn gaan leven in onze westerse moderne cultuur; hoeveel ruimte is er 

nog voor verticaliteit, spiritualiteit, bezinning en zingeving? Met Jochem Quartel en 

Eric Citroen. 

Woensdag 15 december: Boekbespreking door Jochem Quartel van het boek ‘In 

lichtjaren heeft niemand haast’ van Marjolijn van Heemstra. Hoe aandacht voor de 

sterren en het heelal letterlijk ruimte in ons menselijk bestaan kan brengen.  

Leren van coronacrisis 

De eerstkomende avond van ‘Uit de Tijd’ is dus woensdag 22 september over de 

coronacrisis. Welke levensvragen heeft deze crisis opgeroepen en wat zijn onze 

antwoorden? Heeft de crisis ons veranderd, of gaan we weer op oude voet verder? 

Na de inleiding van Eric Citroen is er gelegenheid met elkaar deze en andere corona- 

gerelateerde vragen te stellen. 

De avonden in kerkelijk centrum ’t Hoogt in Abcoude starten om 20 uur en eindigen 

rond 22 uur. Na afloop van het inhoudelijke deel is er gelegenheid voor nadere 

ontmoeting met een drankje en hapje aan de bar. Iedereen is van harte welkom bij 

deze avonden. Er zijn geen kosten aan de avonden van ‘Uit de Tijd’ verbonden. Een 



vrijwillige bijdrage is welkom. Wel vragen we u zich van te voren op te geven via 

www.dorpskerkabcoude.nl met een mail aan de kerkelijk werker. 

Samenvattend 

Wat: Uit de Tijd  

Wanneer: 22 september, 13 oktober, 17 november, 15 december van 20.00 – 22.00 

uur 

Plaats: Kerkelijk centrum ’t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude, bij de Dorpskerk.  

Opgeven: mail naar onze kerkelijk werker ericcitroen@dorpskerkabcoude.nl . 
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