
Het ElimsLeerhuis 
apheiner@home.nl  Telefoon: (0528) 85 60 77 

Doelstelling Het Elims Leerhuis :  Opzoek naar bemoediging vanuit de Bijbel en Bijbelwetenschap;  
inspiratie voor heftige tijden!  
22 – 09 – 2022  Wessel Stoker: 
 
Titel God opnieuw verbeeld - Het is verrassend hoe religieuze symboliek in de moderne kunst een  
breed publiek aanspreekt. Ook bij mensen die niets hebben met de kerk. Kunst en religie zijn aan 
elkaar verwant omdat ze beide willen laten zien waar het in het leven eigenlijk over gaat. Vincent van 
Gogh, Graham Sutherland, Marc Mulders, Henk Helmantel, Marlene Dumas en andere moderne 
kunstenaars verbeelden God en Christus met een nieuwe beeldtaal. Hun kunst heeft een functie in 
het maatschappelijk leven: als dialoog, als vorm van protest en als spirituele verdieping. Stokers 'God 
opnieuw verbeeld' is het nieuwe standaardwerk over religieuze symboliek in de moderne kunst. 
Locatie: PKN Kerk Perebomenweg 29, 7916 PE Elim Aanvang: 10:30 uur.  
 

27 – 10 – 2022 Cees Houtman:  

Titel De Selfmade Dominee - Toen God nog een begrip was: In de reeks beschouwingen en stellingen 
wordt het onderwerp belicht onder verwijzing naar een aantal in de laatste jaren verschenen 
publicaties waaronder  De selfmade dominee als auteur.  Dit  boek geeft  op de achterzijde  de 
volgende omschrijving van de inhoud: Tot het gezicht van protestants Nederland in de negentiende 
eeuw behoorde niet alleen 'de dominee-dichter' of ' de predikant-novellist', maar ook de schrijvende 
selfmade dominee, de niet-academisch gevormde 'godgeleerde' die als kerkelijk werker of als 
evangelist actief was, maar ook als auteur van zich deed horen. Als wetenschappelijk of literair 
begaafd talent publiceerde de selfmade dominee (populair-) wetenschappelijke geschriften, 
stichtelijke poëzie, novellen, romans en lectuur voor de jeugd. Met elkaar vormen de schrijvende 
selfmade dominees een 'collectief', even bont en divers als het protestantisme van hun tijd. De 
portretten van zesentwintig dominees brengen hen tot leven. Het kerkelijk-maatschappelijk leven, 
het religieuze en spirituele klimaat en de leescultuur van protestants Nederland in die tijd krijgen 
daarbij ruim aandacht. Locatie: PKN Kerk Perebomenweg 29, 7916 PE Elim Aanvang: 10:30 uur.  

 

24- 11- 2022 Klaas Spronk: 

Titel Het acrostichon van Nahum - Een acrostichon (ook: naamdicht of lettervers) is een gedicht 
waarvan bepaalde, meestal de eerste, letters van iedere regel of strofe, achter elkaar gelezen zelf 
ook een woord of zin vormen. Betreft het niet de eerste, maar de middelste letters, spreekt men ook 
wel van een mesostichon. Het woord acrostichon is een samenvoeging van de Griekse woorden 
akros (uítstekend) en stichos (rij, vers). Het voorbeeld van Nahum laat mooi zien hoe die inspiratie 
zowel de theologische boodschap als de kunstzinnige literaire verpakking betreft. Locatie: PKN Kerk 
Perebomenweg 29, 7916 PE Elim Locatie: PKN Kerk Perebomenweg 29, 7916 PE Elim Aanvang: 10:30 
uur.  

Kosten per persoon: Om de kosten te kunnen dekken vragen we een bijdrage van €. 15,00 p/p per 
keer. Dit is inclusief een eenvoudige lunch. Locatie: PKN Kerk Perebomenweg 29, 7916 PE Elim Wel 
graag even opgeven bij Astrid Wortel ahc.wortel@planet.nl  


