
Programma Open Hof Kerk seizoen 2022/2023 
 
 
 

   
November 2022 
  
2 november / 14.30 uur 
Gesprekskring ouderen (Kloosterhof) Onderwerp wordt nog bepaald. 
  
14 november / 20.00 uur / Kerkzaal.      
’Oploskoffie’ is een muziektheatervoorstelling met een heel persoonlijk tintje, dat is de 
voorstelling ‘Oploskoffie’ van Eva Nagel. Oploskoffie gaat over suïcide. “Mijn zus 
is in 2001 uit het leven gestapt”, vertelt Eva. In de voorstelling vertelt zij hoe 
zij als zus dan achterblijft en ook niet meer weet wat zij moet. “Ik wil met de 
voorstelling laten zien hoe het is als nabestaande. Maar ook hoe het is om op het 
randje van suïcide te wiebelen. Iedereen heeft weleens momenten dat het heel zwaar 
is of dat je er dicht tegenaan zit en daar praten mensen niet zo snel over.” Eva 
danst en zingt in de voorstelling, die beslist geen cabaret is en 30 minuten 
duurt. Daarna is er nog een nagesprek van ongeveer 30 min, dat door Eva Nagel 
wordt geleid. Naast theatermaker is zij afgestudeerd Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener en ervaringsdeskundige. Recensies spreken van een ‘Integere 
persoonlijke voorstelling die op professionele wijze wordt uitgevoerd’ 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
Januari 2023 
   
januari / 14.30 uur  
Gesprekskring ouderen (Kloosterhof) Onderwerp wordt nog bepaald. 
   
18 januari / 15.00 uur / ’t Baken 
‘De kunst van ouder worden’ (met nazit: drankje en hapje) 
De predikanten Cornelis Visser en Bart Vijfvinkel komen praten over wat zij zijn 
gaan noemen ‘de kunst van het ouder worden’, en dit dan in al haar aspecten: de 
vreugdes van het ouder worden, maar ook afscheid van het werkzame leven, afnemende 
krachten, klein)kinderen/kinderloosheid, sociaal leven en eenzaamheid, toenemende 
afhankelijkheid, het perspectief van de dood die dichterbij komt….  
Reclames willen graag doen geloven dat ouder worden gelijk staat met genieten van 
het Zwitserleven-gevoel. Maar beiden collega’s willen ouder worden graag benaderen 
vanuit de vraag naar levenswijsheid. 
Wat voor wijsheid vraagt ouder worden, hoe wil je de laatste periode van je 
levensverhaal schrijven? Om wat voor soort rijkdom gaat het dan? 
In deze bijeenkomst zullen filmfragmenten bekeken, naar teksten geluisterd en 
ervaringen, vragen, zorgen en wijsheid gedeeld worden.   
 
 

   
Februari 2023 
  
februari / 14.30 uur 
Gesprekskring ouderen (Kloosterhof) Onderwerp wordt nog bepaald. 
  
15 februari / 15.00 uur / ’t Baken  
Film ‘Frantz’ (met nazit: drankje en hapje) 
We schrijven 1919. Anna legt elke dag bloemen op het graf van Frantz en ziet op 
een dag hoe de Fransman hetzelfde doet en zich verdrietig toont. Uiteindelijk 
treffen ze elkaar bij Anna’s schoonouders, want Adrien wil wat kwijt over hun zoon 
Frantz. Hij krijgt echter niet de kans. De vader, huisarts, die net als zijn 
dorpsgenoten overloopt van anti-Franse sentimenten, wijst hem direct de deur, want 
hij acht iedere Fransman verantwoordelijk voor de dood van zijn enige zoon. Niet 
veel later wint Adrien het hart van Frantz’ ouders, omdat hij hen doet denken aan 
Frantz en met zijn verhalen hun verdriet verzacht. Ook Anna vindt troost bij 
Adrien, omdat hij prachtig vertelt over zijn vriendschap met Frantz, hun gedeelde 
passie voor viool en hun bezoekjes aan het Louvre in Parijs. En ondertussen lijkt 
het er verdacht veel op dat ook Anna deze aanvankelijk mysterieuze Adrien gaat 
zien als substituut van haar geliefde. Maar Adrien blijkt een hoopje ellende, 
verteerd door schuldgevoelens en iemand die zich niet kan binden, omdat hij een 
geheim met zich meedraagt. Nadat hij Anna daarmee heeft geconfronteerd, keert hij 
terug naar Frankrijk. Anna besluit haar schoonouders Adriens schokkende onthulling 
te besparen en een eigen verhaal te verzinnen. Moet je altijd de waarheid 
vertellen? Over die vraag gaat het in deze film, die onderzoekt hoe moeilijk en 
belangrijk eerlijkheid is, op persoonlijk, familiaal, nationaal én Europees 
niveau. "Soms doet een leugen minder pijn", zegt zelfs een pastoor, maar deze film 
laat zien dat bijvoorbeeld blind nationalisme, gebaseerd op (gedeeltelijke) 
onwaarheden heel gevaarlijk kan zijn. 
 

 



 
 
 
 

Maart 2023 
  
maart / 14.30 uur 
Gesprekskring ouderen (Kloosterhof) Onderwerp wordt nog bepaald. 
 
22 maart / 15.00 uur / ’t Baken  
Glaspaneeltjes maken (met nazit: drankje en hapje) 
Jeannette Voskamp en Loes Willems begeleiden de deelnemers. Eerst wordt het 
verhaal van Pasen gelezen, waarna de deelnemers daarover nadenken en met elkaar in 
gesprek gaan. Vervolgens is er voor iedere deelnemer een paneeltje van plexiglas 
alsook materiaal om mee te tekenen/schilderen. Gezamenlijk maken we verder een 
veelkleurige raamdecoratie waar het licht van Pasen volop doorheen kan schijnen. 
Enige tijd na de bijeenkomst kan ieder haar/zijn eigen paneeltje meenemen. In 
verband met de aanschaf en voorbereiding van de materialen is voor deze activiteit 
t.z.t. vooraf aanmelden nodig. 
 
 

   
April 2023 
  
april / 14.30 uur 
Gesprekskring ouderen (Kloosterhof) Onderwerp wordt nog bepaald. 
   
19 april / 20.00 uur / Kerkzaal  
'De poppenspeler van Warschau', een theatervoorstelling 
over moed en overlevingskunst,incl. optreden trio Wilde Eend (Met nazit: drankje en hapje) 
Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. 
Mika Hernsteyn, een joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau. 
In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele 
handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt hij die tot leven. Met zijn 
poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen buren en wanhopige 
familieleden. Iedereen in het getto heeft het over de magie van die poppenspeler 
die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt. Tot de jongen op een dag staande 
wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. 
Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt 
ontsnappen onmogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog 
maken als het er echt op aankomt? De poppenspeler van Warschau is een ontroerend 
verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én 
vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog 
en chaos.  
Deze muzikale vertelvoorstelling is gebaseerd op de gelijknamige roman 'De 
poppenspeler van Warschau' van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij 
gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis voor haar roman.  
Vertelling & klarinet: Gottfrid van Eck; viool: Jiska ter Bals en accordeon: Juul 
Beerda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

een muzikale theatervoorstelling van Trio Wilde Eend  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Mika 
Hernsteyn, een joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau.  In een oude jas 
van zijn opa vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt hij die tot leven. 
Iedereen heeft het over de magie van de jonge poppenspelers die niet alleen afleiding, maar ook 
troost en hoop bieden.  
 

Tot Mika op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot 
een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd 
lijkt ontsnappen niet meer mogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog 
maken als het er echt op aankomt?   
 

‘De poppenspeler van Warschau’ is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien 
vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft in tijden 
van oorlog en chaos. Deze muzikale vertelvoorstelling (10+) duurt 75 minuten en is gebaseerd 
op de gelijknamige roman van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten 
en werkelijke personages als basis voor haar roman. 
 
Trio Wilde Eend bestaat uit: Gottfrid van Eck, vertelling en klarinet; Geleijn van der Ham, 
accordeon en Jiska ter Bals, viool. 
 
Enkele publiekreacties: 
“Iedereen vond het een bijzonder aangrijpende voorstelling. Kennelijk is er behoefte aan het op 
deze manier verbeelden en verwoorden van oerthema's.” Wil Houweling, Poortugaal   
 
“Het was een zeer geslaagde avond met veel positieve reacties. Hartelijk dank voor jullie 
indrukwekkende voorstelling.” Christa Deekman, Doorn 
 



Meer informatie:  
www.wilde-eendproducties.nl 
 


