
 
 

THEE MET THEMA 
 

Seizoen 2022 – 2023 
 

Open ontmoetingen op de zondagmiddag 

 

Waar? 

De Thee met Thema ontmoetingen in Oosterbeek hebben dit seizoen plaats in:  

Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 

Oude Kerk, Benedendorpsweg 134 

Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10 

Filmhuis, Weverstraat 85 
 

LET OP: De situatie rondom corona kan voor bepaalde maatregelen rondom onze bijeenkomsten 

zorgen. Die zullen wij via onze gebruikelijke informatiekanalen bekend maken.  

Wij volgen de regels van de locaties waar we verblijven. 
 

Hoe laat? 

Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur. 

U bent welkom voor thee en koffie vanaf 15.30 uur. 

Echter: 

20 november starten we om 15 uur, inloop vanaf 14.30 uur 
 

Wat kost het? 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage om uit de kosten te komen. 

 

E-mail 

www.raadvankerkenoosterbeek.nl 

theemetthemaoosterbeek@gmail.com 
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Vrede, radicaal inclusief - 25 september 2022 

Inleider: Erik Borgman 

Vrede is geen vanzelfsprekendheid, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd.  

In het kader van de Airborne herdenkingen en de door PAX georganiseerde Vredesweek spreekt Erik Borgman over het 

thema Vrede, radicaal inclusief. Hij neemt ons mee in zijn visie op een samenleving met ruimte voor iedereen.  

Wie een inclusieve samenleving wil, moet dit serieus nemen. Wij zijn allemaal deel van de samenleving en vormen en 

hervormen haar voortdurend door wat wij doen en zeggen. Maar hoe worden wij bouwers van een goede samenleving? 

Prof. Dr. Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan 

de Universiteit van Tilburg en tevens lid van het theologisch elftal van dagblad Trouw.  

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 

Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl 

 

Verduurzaming internationale handel – 16 oktober 2022 

Inleider: Daan Wensing 

Er is een trend naar eerlijke producten, duurzaam geproduceerd, zonder de natuur te belasten, met een goed loon voor 

de werkers en boeren. Veel producten hebben een keurmerk dat daarover gaat, maar wat is er nog meer nodig? Wat 

gebeurt er nu werkelijk in de wereldwijde productie en handel? Willen bedrijven eerlijker werken? Wat stimuleert hen en 

wat houdt hen tegen? Wat is de rol van de financiële sector? En van regeringen? We gaan daarover in gesprek met 

Oosterbeker Daan Wensing die hier dagelijks mee bezig is.  

Daan Wensing is directeur van IDH, Initiatief voor Duurzame Handel, een organisatie die met bijna 350 medewerkers 

actief is in meer dan 20 landen en werkt met 600 bedrijven en organisaties in tal van sectoren. IDH brengt kennis in en 

ondersteunt en stimuleert hen op het pad van duurzamer en socialer omgaan met mens en milieu, waarbij de UN global 

development goals richtinggevend zijn. Daan werkt met de beslissers van kleine en heel grote bedrijven en regeringen en 

geeft ons een unieke blik achter de schermen.  

Daan is opgegroeid in Arnhem, studeerde in Utrecht, de Verenigde Staten, Chili en Zuid-Afrika en reist de wereld over 

om bij te dragen aan een betere toekomst. Woont inmiddels met veel genoegen met zijn gezin in Oosterbeek.  

Plaats: Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10 

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl 

 

Film ‘Entre les murs’ van regisseur Laurent Cantet - 20 november 2022 

Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film.  

‘Entre les murs’ geeft een krachtige close-up van een middelbare schoolklas in een moeilijke stadswijk anno 2008. Het 

is een soort tegenhanger van de documentaire ‘Être et avoir’ uit 2002, over een liefelijke basisschool op het Franse 

platteland … 

In Entre les murs botsen culturen en denkwijzen, wat zowel vermakelijk is als een uitdaging voor de jonge leraar 

François. Hij gaat voor een respectvolle omgang, maar wordt daarin door zijn leerlingen stevig op de proef gesteld.  

Er wordt dicht op het onderwerp gefilmd waardoor de toeschouwer zich in de klas aanwezig waant. De film won een 

Gouden Palm.  

Vanwege de lengte van de film is de aanvangstijd 15 uur. 

Plaats: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85 

Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl  
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Met een scheef oog. Het schetsen van tijdsbeelden aan de hand van 

mijzelf - 22 januari 2023 

Inleider:Herman Pleij 

Herman Pleij legde zijn jeugdherinneringen aan de naoorlogse wederopbouwjaren vast in het boek ‘Met een scheef oog’ 

– Tijdsbeelden aan de hand van mijzelf. 

Hij heeft hiermee niet zijn memoires willen schrijven, maar wil graag de eerste helft van zijn bestaan delen, zoals de 

jaren van de oorlog, de wederopbouw en de ‘revolutie’ in de jaren zestig en zeventig. Dit onder het motto: Als je het 

verleden kent, begrijp je meer van het heden. Pleij zal bij zijn inleiding zijn boek en de achtergronden hiervan nader 

belichten en hierover met ons in gesprek gaan. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Meijer en Siegers. 

Herman Pleij  (Hilversum 24 02 1943) is emeritus hoogleraar (UVA) historische Nederlandse letterkunde, 

gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur. Andere boeken van Herman Pleij: Oefeningen in genot; Moet kunnen: op 

zoek naar een Nederlandse identiteit; Dromen van Cocagne; Het gevleugelde woord. 

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl 

 

Vluchtelingenbeleid: kan het humaner? - 26 februari 2023 

Inleider: Jan van der Werff 

2022: Opnieuw een zomer vol hoofdbrekens hoe vluchtelingentoelating en -opvang te organiseren. Zijn we als 

samenleving door de humanitaire bodem gezakt als het gaat om de manier waarop we omgaan met asielzoekers ? Er 

wordt alarm geslagen over de manier waarop vluchtelingen en speciaal kinderen in ons land worden opgevangen. Het 

Rode Kruis zet in allerijl tenten op, mensen en kinderen slapen buiten of op stoelen, bivakkeren wekenlang in ondermaatse 

noodopvang. De overheid kondigt wetgeving aan om opvang door gemeenten af te dwingen.  

Het is niet het eerste jaar dat ons asielsysteem in haar voegen kraakt. Is dat onvermijdelijk vanwege de omvang en 

complexiteit van het vraagstuk ? Wordt de grens bereikt van wat er mogelijk is in ons land? Hoe Europees moet of kan 

het? Kan de crisis in de opvang van asielzoekers ook nieuwe kansen bieden? 

Jan van der Werff werkte 32 jaar bij Vluchtelingenwerk. Begon er als vrijwilliger, en eindigde als directeur van 

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Hij kijkt met ons terug naar de ontwikkelingen, en naar de toekomst, met de vraag: 

kan het humaner en rechtvaardiger, en hoe dan?" 

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl  

 

Jésus à l’hopital - 26 maart 2023 

Inleider: Wout Herfkens 

In deze tijd waarin kerken worden afgebroken of een andere bestemming krijgen en kruisbeelden uit de interieurs 

verdwijnen, werkt de Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens sinds 2014 aan de beeldenserie Jésus à l’Hôpital.  

Wout Herfkens koopt afgedankte katholieke kruisbeelden op Marktplaats, in tweedehands winkels of op 

rommelmarkten. Hij haalt Jezus van het kruis, wast hem, verzorgt zijn wonden en legt hem in bed. Ondertussen bestaat 

de serie uit zo’n 140 beelden. Ieder beeld is anders.   

Zo krijgt een oud beeld een nieuwe betekenis. Van het lijden van Christus naar verzorgen van de lijdende Christus. Niet 

Jezus zorgt voor ons, maar wij voor hem. Het beeld doet een direct appèl op de toeschouwer. Wat betekent het lijden 

van en de zorg voor Jezus? Op 26 maart neemt Wout een deel van zijn verzameling mee en vertelt over zijn motivatie 

om deze beelden te maken, de betekenis, de ontstaansgeschiedenis en de reacties op deze serie.  

Wout Herfkens (Rotterdam, 1962) exposeerde o.a. in Museum Valkhof in Nijmegen, Museum Catharijneconvent in 

Utrecht, Het Noordbrabants Museum Den Bosch en Museum Moti in Breda. 

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl  
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Felix Nussbaum, ongewild kunstenaar in ballingschap - 23 april 2023 

Inleider: Josée Claassen 

In de aanloop naar de 4-5 mei herdenkingen, houdt Josée Claassen in de Oude Kerk een lezing over het leven en werk 

van Felix Nussbaum. Deze bijzondere kunstenaar was een Duits-joodse man die opgroeide toen het nazisme begin 20ste 

eeuw in Duitsland oplaaide. Hij leek aan het begin te staan van een glorieuze carrière, maar het liep anders. Hij werd 

balling, ongewild. Maar hij bleef schilderen, ongeacht de omstandigheden waar hij in terecht kwam.  Nussbaum  schilderde 

vaak muzikale taferelen. U hoort dan ook, naast prachtige Joodse liederen, jazz-muziek en muziek van Kurt Weil,  Mahler 

en Bruch. 

Josée Claassen is kunsthistorica en liefhebber van klassieke muziek. Ze heeft zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd 

in het geven van lezingen waarin beeldende kunst gecombineerd wordt met klassieke muziek. 

Plaats: Oude Kerk, Benedendorpsweg 134 

Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl  
 

Een basisinkomen voor iedereen - 14 mei 2023 

Inleider: Alexander de Roo 

Het verschil in inkomen en bezit is groot in ons land, groter dan velen denken. De laatste jaren staat dit onderwerp sterk 

in de belangstelling, o.a. door de denkbeelden van de Franse econoom Piketty.  

Een basisinkomen voor iedereen (of: een negatieve inkomstenbelasting) is een methode voor een gelijkwaardiger 

inkomen. Het wordt al meer dan 40 jaar door voorstanders gepropageerd, maar keer op keer krijgt het idee geen vaste 

voet aan de grond. Is het tij nu zodanig gekeerd, dat dit wel gaat gebeuren?  

We kunnen ons geen betere inleider wensen dan Oosterbeker Alexander de Roo, voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging Basisinkomen.  

Alexander de Roo heeft een politieke carrière achter de rug, zowel als lid van het Europees parlement als in vele functies 

in verschillende linkse partijen. Uitgebreid beschreven in Halverwege de groene eeuw 1970-2070, politieke biografie van 

Alexander de Roo. Door zijn sterke betrokkenheid bij de Nederlandse politiek krijgen we ook een mooi inkijkje in de 

Haagse besluitvorming. 

Plaats: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10 

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl  
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