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1. INLEIDING
September staat voor de deur, ons najaar seizoen begint en we geven u in deze
Nieuwsbrief een totaal overzicht van onze activiteiten voor de komende maanden.
Regelmatig zult u van ons per e-mail herinneringen ontvangen over de diverse
bijeenkomsten die wij voor leden en belangstellenden organiseren. Vanzelfsprekend
zijn ook uw familieleden, vrienden en kennissen van harte welkom.
2. VAN DE VOORZITTER
In mei hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van De Nieuwe Kring.
Anneke Gorter en Dorette Hopperus Buma zijn teruggetreden als bestuurslid; zij blijven zich
wel inzetten in de commissie “zondagsdiensten” samen met Let van Dijk. Dorette is als
secretaris opgevolgd door Corine Wepster en Edo Jonker is als voorzitter opgevolgd door
Maurits van Tol. Edo blijft deel uitmaken van het bestuur en zal zich vooral blijven inzetten
voor de Open Boek lezingen.
Na deze wisselingen is er nog steeds een vacature in het bestuur voor de functie “public
relations”. Wanneer u iemand kent in uw omgeving die hiervoor interesse heeft wordt u
verzocht dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Als nieuwe voorzitter wil ik mij inzetten voor de doelstellingen van onze vereniging:
inspireren bij de zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen, waarbij zowel
geloof als levensbeschouwing een rol spelen. Ook zie ik de rol van onze vereniging bij
het uitdragen van verdraagzaamheid als een belangrijke bijdrage aan onze
beschaving. De Nieuwe Kring verdient het om te groeien: er is dus alle reden om ons
daarvoor met elkaar te blijven inzetten.
Ook u kunt bijdragen door in uw omgeving en in uw kennissenkring meer bekendheid
te geven aan de activiteiten van De Nieuwe Kring. U zou daarbij kunnen overwegen
een introducé mee te nemen naar een Open Boek lezing of naar één van de zondagse
themadiensten die sinds begin dit jaar worden gehouden.
Hieronder vindt u het programma voor de tweede helft van dit jaar. U kunt elke
maand deelnemen aan een themadienst en er zijn natuurlijk een aantal
veelbelovende Open Boek lezingen. In het bijzonder wil ik de lezing onder uw
aandacht brengen die op de dag na Prinsjesdag gegeven zal worden door mevrouw
Mr A. Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer.
Het bestuur van De Nieuwe Kring wenst u ook voor de tweede helft van dit jaar veel
genoegen en bezinning bij het meebeleven van dit programma.

3. VAN DE PENNINGMEESTER
Een groot aantal leden heeft de contributie al betaald, maar aan hen die dit nog niet
gedaan hebben vragen wij vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen.

Het bankrekeningnummer van De Nieuwe Kring : 433535318

(IBAN NL62ABNA0433535318)
De minimum jaarcontributie is door de ledenvergadering voor 2014
vastgesteld op € 80,-- per persoon. Voor 2015 wordt dit bedrag verhoogd
naar € 100,--, conform een besluit van de ALV in mei jl.
4. SCHENKINGEN
Teneinde onze activiteiten te kunnen laten doorgaan en ons gebouw “levend” te
houden, vragen wij u om extra financiële ondersteuning.
Hoe kunt u De Nieuwe Kring steunen?
De Nieuwe Kring is een algemeen nut beogende instelling, ofwel een ANBI. Dit houdt
in dat u kunt profiteren van een belastingvoordeel, als u De Nieuwe Kring
ondersteunt. Dit kunt u doen op diverse manieren.
Incidentele gift
U kunt naast de jaarlijkse contributie een gift doen op rekeningnummer
43.35.35.318 [IBAN NL62ABNA0433535318] ten name van De Nieuwe Kring,
Aerdenhout.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar voorzover de giften die u in een jaar aan De Nieuwe
Kring en eventuele andere ANBI’s doet, gezamenlijk uitstijgen boven 1% van uw
jaarinkomen. U mag bovendien niet meer dan 10% van uw jaarinkomen aftrekken.
Periodieke schenking
U kunt een periodieke schenking doen door middel van een overeenkomst die u
aangaat met De Nieuwe Kring voor een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel
van deze vorm van schenking is, dat het bedrag volledig fiscaal aftrekbaar is. De
drempel van 1% van uw jaarinkomen geldt in dit geval niet. Afhankelijk van uw
inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot 52% van uw gift.
Geen notariële akte meer nodig
Sinds 1 januari 2014 volstaat een schenkingsovereenkomst. Een modelschenkingsovereenkomst is op de website van de belastingdienst beschikbaar.
Wij zijn u graag behulpzaam. Neem contact op met de penningmeester indien u een
schenking overweegt.

5. NAJAARSPROGRAMMA OPENBOEK 2014

Woensdag 17 september

Mevrouw Mr. Ankie Broekers-Knol komt ons de dag na Prinsjesdag vertellen over
haar werk als voorzitter van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Zij zal de
actualiteit daarbij zeker betrekken.
In haar functie zit zij ook de Verenigde Vergadering van de beide Kamers voor,
waarvan de Inhuldiging van de Koning en Prinsjesdag de meest bekende zijn.
Zij is sinds 2001 lid van de Eerste Kamer (VVD-fractie) en sinds juli 2013 bekleedt zij
de functie van voorzitter.

Woensdag 8 oktober

Prof. Dr. Mr. Herman Philipse, filosoof en jurist, hoogleraar eerst te Leiden, thans in
Utrecht, auteur van diverse boeken op het gebied van filosofie, godsdienst en
atheïsme, geeft een lezing getiteld : “Ondermijnt de evolutietheorie onze ethiek?”

Woensdag, 29 oktober

Laura Starink, auteur en correspondent van NRC Handelsblad (Rusland-deskundige),
geeft een lezing over haar boek “Duitse wortels”, de geschiedenis van haar Duitse
moeder Elinor Cibis, die geboren werd in de verre zuid-oosthoek van het Duitse rijk,
niet ver van Auschwitz.

Woensdag, 19 november

Prof. Dr. Piet H. Schrijvers, hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de
universiteiten van Groningen en Leiden, vertaalde o.a. Vergilius’ Aeneis; Lucretius’ De
natuur der dingen en Horatius’ Verzamelde gedichten.
Bij ons geeft hij een lezing getiteld : “Atomen tegen Goden” , de theologie van de
atomist Lucretius in zijn leerdicht De Natuur van de Dingen (De rerum natura).

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in De Nieuwe Kring, Oscar
Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een drankje)
17.00 uur
Aanvang lezing
17.30 uur
Gemeenschappelijke maaltijd*
18.45 – 20.00 uur
Kosten :
Lezing € 6.50 voor leden en € 10.00 voor niet-leden van DNK
Maaltijd (inclusief wijn) € 10.00
*voor de maaltijd is reserveren (uiterlijk tot de maandag voorafgaande aan de lezing)
noodzakelijk . Leden genieten voorrang tot één week voor de lezing. Reserveren kan bij
Hanneke van der Heijden bij voorkeur via e-mail : kring.penningmeester@ziggo.nl of
telefonisch via 06-16396446 (antwoordapparaat aanwezig).

6. KUNST IN DE KRING
10 december 2014, 17.30 uur
CHINEES EN JAPANS PORSELEIN

In de 17e en 18e eeuw werden door de VOC en particuliere handelaren zeer grote
hoeveelheden Chinees- en Japans porselein ons land ingevoerd. Aanvankelijk was dit
porselein vanwege de hoge prijs die daarvoor moest worden betaald alleen
bereikbaar voor koningen, vorsten en hoge adel. Enige decennia later kon ook de
goede burgerij zich deze vorm van keramiek veroorloven. Het bezit ervan straalde
rijkdom en status uit. Het was voornamelijk bedoeld om mee te pronken. Sinds de
tweede helft van de 18e eeuw diende deze vorm van keramiek ook als gebruiksgoed.
Lout Schölvinck, een gepassioneerd verzamelaar zal de verschillende aspecten van
dit "witte goud" belichten.
In vele huishoudens treft men nog immer dit soort keramiek aan. Indien men borden,
kommen, vazen e.d. in huis heeft wordt men uitgenodigd dit mee te brengen. Lout
Schölvinck zal deze voorwerpen dan zoveel mogelijk bij zijn inleiding betrekken.

Een soort "Kunst en Kitsch" programma dus!
U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom voor een drankje.
Om 18.00 uur is er een gemeenschappelijke maaltijd, waarvoor u zich dient aan te
melden.*
Kosten :

Lezing € 6.50 voor leden en € 10.00 voor niet-leden van DNK
Maaltijd (inclusief wijn) € 10.00

*voor de maaltijd is reserveren (uiterlijk tot de maandag voorafgaande aan de lezing)
noodzakelijk . Leden genieten voorrang tot één week voor de lezing. Reserveren kan bij
Hanneke van der Heijden bij voorkeur via e-mail : kring.penningmeester@ziggo.nl of
telefonisch via 06-16396446 (antwoordapparaat aanwezig).

7. CURSUS POEZIE: Het Sonnet, de Renaissance
Data : maandag van 10.30 – 12.30 uur op 13-10, 27-10, 10-11, 24-11 en 8-12

We zijn erg verheugd dat Ine Zantingh zich opnieuw bereid heeft verklaard een poeziecursus
te willen geven. Ditmaal zal het Sonnet centraal staan in de eerste drie bijeenkomsten. We
worden via de Italiaanse Renaissance, waar Petrarca de dichtvorm introduceerde, geleid naar
de Nederlandse Poëzie in de Gouden Eeuw (P.C. Hooft en Constantijn Huygens ).

De laatste twee bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers ingevuld.
Ine Zantingh studeerde Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de UVA; na haar kandidaatsexamen koos
zij als doctoraal richting Algemene Taalwetenschap. Jaren achtereen gaf zij Italiaanse les aan
volwassenen en aan leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Vervolgens studeerde zij Nederlandse
Taal-en Letterkunde en deed de lerarenopleiding, waarna zij docent werd aan het Pieter Nieuwland
College in Amsterdam, waar zij nog steeds werkzaam is. Poëzie is haar passie.

Inschrijven voor de cursus kan vanaf heden bij Hanneke van der Heijden, bij voorkeur per email : kring.penningmeester@ziggo.nl of door overmaking van het verschuldigde cursusgeld
op rekeningnummer NL62ABNA0433535318 van De Nieuwe Kring te Aerdenhout, onder
vermelding van Poeziecursus. Leden genieten voorrang.
Kosten voor deze cursus van 5 bijeenkomsten : Leden : € 95,-- ; niet-leden € 125,--.

8. BIJEENKOMSTEN “GEHEUGENSTEUN”
Als vervolg op de in het begin van dit jaar georganiseerde bijeenkomsten over ouder
worden en vergeetachtigheid, zullen twee vervolgbijeenkomsten worden
georganiseerd. U ontvangt daarover apart bericht.
9. WETENSWAARDIGHEDEN. De bedoeling van deze rubriek is eigenlijk om u te
informeren over interessante boeken/tentoonstellingen/voorstellingen/concerten en
dergelijke die raakvlakken hebben met wat wij in De Nieuwe Kring presenteren.
U kunt hieraan ook zelf deelnemen, door ons per e-mail een bericht te sturen dat u
graag in deze rubriek geplaatst wilt hebben, zodat anderen er ook kennis van kunnen
nemen. Onze Nieuwsbrief heeft inmiddels een bereik van ruim 300 adressen.
Als eerste maken we u graag attent op een tentoonstelling in het Bijbels Museum te
Amsterdam (Herengracht 366-368) over
Een vrouw in het wondere ambt

Anne Mankes-Zernike (1887-1972), de eerste vrouwelijke predikant
De tentoonstelling loopt nog tot 13 oktober 2014. Voor verdere informatie en
openingstijden zie de website : www.bijbelsmuseum.nl

10. ZONDAGMORGEN BIJEENKOMSTEN TOT EIND DECEMBER 2014
31 augustus

10.30 Ds. E.H. Cossee

Themadienst: “Hoe gaan wij om met mystiek”

14 september 10.30 Pastor D. Duyves
28 september 10.30 Ds. H.S.J. Heijn

Themadienst

12 oktober

10.30 Mevrouw Ds. J. Traas-Hageman

Themadienst

26 oktober

10.30 Mevrouw Ds. A. van der Hoek

9 november

10.30 Mevrouw Ds. R.M.M. Hoogewoud-Verschoor

23 november

10.30 Mevrouw Ds. L.C.M. Blomjous-de Buy

7 december

15.30 Ds. S. van der Meer

Adventsvesper

25 december

10.30 Ds. A. Mak

Kerstmis

Themadienst

De leden van De Nieuwe Kring ontvangen regelmatig bericht over de onderwerpen
van de themadiensten en andere zaken die de zondagmorgen bijeenkomsten
betreffen van de Commissie Zondag Bijeenkomsten. Belangstellenden kunnen deze
berichten ook per e-mail ontvangen, geef uw e-mail adres dan door aan Dorette
Hopperus Buma : aedhb@hetnet.nl

11. VOORAANKONDIGING OPENING EXPOSITIE MAARTJE BLANS
Op 7 december a.s. zal na afloop van de Vesperdienst een expositie van het werk van
Maartje Blans worden geopend.
12. LEDENBOEKJE 2015
In december zal de nieuwe ledenlijst aan u worden toegezonden. U wordt vriendelijk
verzocht eventuele wijzigingen van uw gegevens door te geven aan het bestuur, bij
voorkeur via e-mail.

