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Voor ons allen,  

Voor deze tijd van het jaar maar niet alleen voor deze…… 

 

  

    Probeer de verminkte wereld te bezingen. 

    Denk weer aan de lange junidagen,                                                    

    aan de rozijnen, de druppels van de rosé. 

    Aan de distels die de verlaten erven 

    van ontheemden stelselmatig overwoekerden. 

 

    Je moet de verminkte wereld bezingen. 

    Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien; 

    een daarvan had een lange reis voor de boeg, 

    een ander wachtte slechts het zoute niets. 

 

    Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen, 

    beulen gehoord die een lied van vreugde zongen. 

    Je moet de verminkte wereld bezingen. 

 

    Denk aan de momenten waarop jullie samen 

    in de witte kamer waren en de vitrage bewoog. 

    Keer terug naar dat concert, toen de muziek losbrak.  

 

    In de herfst verzamelde je eikels in het park 

    en de bladeren wervelden boven de littekens 

    van de aarde. Bezing de verminkte wereld 

    en het grijze veertje, dat een lijster heeft verloren, 

    en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt 

    en steeds terugkomt. 

 

Adam  Zagajewski (in ‘Mystiek voor beginners’, vertaling Gerard Rasch) 

 

Bij deze tijd van het jaar hoort een wens. Bij ons centrum hoort een wens die uitnodigt tot bezinning. 

Dit gedicht nodigt ons uit om ‘de verminkte wereld te bezingen’. 
Het is onze wens dat het kerstfeest en het nieuwe jaar voor u en ons een tijd mag zijn om onze  lieve wereld en haar 
mensen – zo mooi, zo gehavend- nog meer toegenegen te zijn. 

 

                
 
 
 
 
 



 

We beginnen het jaar 2018 op 12 JANUARI  met “Zo kan het licht erin“. 

     Een open avond rond  

                         Leonard Cohen       
   Dezelfde aandacht van het KCS maar dan net weer even anders  …….                        

Want de dichter en zanger Leonard Cohen (+2016)  heeft prachtige liederen 

gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Soms viel de 

duisternis hem zwaar. We luisteren naar het verhaal van zijn leven in zeven 

liederen. Zijn concerten waren spirituele belevenissen. Ook deze avond heeft de sfeer van bezinning en 

bezieling. 

De naam Leonard Cohen is verbonden met veel liederen die zo mogelijk nog bekender zijn dan zijn eigen 

naam. Beroemde nummers als Suzanne (1967), So long Marianne (1967), Take this waltz (1988) en 

natuurlijk ook Hallelujah (1984).       

Frank Kazenbroot, gevangenispastor in Rotterdam, verzorgt deze lezing en luisteravond.                                                                                  

 

Locatie:  KCS-Haarlem, Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem. 

Opgave: Vóór 10 januari 2017 

Aanvang:  De deur staat open om 18.45 uur. We beginnen om 19.15 uur.  

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje. Het nieuwe jaar is 

immers begonnen. We eindigen uiterlijk om 22.00 uur. 

Aanmelden is noodzakelijk (want de ruimte is beperkt) en kan via de mail info@kcs-haarlem.nl, schriftelijk 

of telefonisch: 023 5274675. 

 

VOORJAARSPROGRAMMA 2018 
Ook het programma is dit voorjaar behalve  vertrouwd ook weer anders. Met voldoende ruimte stilstaan bij 

leven en eigen ervaring. En dat samen, dus in gesprek met anderen. De in de herfst van 2017 gestarte 

leesclub van een dag – toen met ‘Narziss en Goldmund’ van Herman Hesse – gaat nu verder met een dag 

rond ‘De vlucht’ van Jesús Carrasco, een bekroond debuut met de ziel van een klassieker. Nieuw is ook een 

cyclus over ‘De spiritualiteit van de Karmelregel’. Eeuwenoud maar nog altijd actueel in deze tijd.  Veel 

minder oud zijn de  ramen die Chagall maakte voor een ziekenhuis in Jeruzalem. Op een zondag staan we 

stil bij hun kleuren en spiritualiteit. En verder..is ook nieuw de cyclus over ‘Mijn  heldere afgrond’, de 

veelgeprezen ‘Overpeinzingen’ van Christian Wiman. Vertrouwd zijn al de cycli over ‘Ouder worden’, ‘Zen- 

Zien-Tekenen’  en natuurlijk de filmcyclus , met 3 opmerkelijke films over vergeving en verzoening, en ‘Van 

de Schoonheid en de Troost’ over 3 beroemde filosofen van deze tijd.  

Voor meer informatie over het hele programma en details  

Inlichtingen:  

KCS Haarlem 

Parkstraat 1 

2011 KJ Haarlem 

tel. 023-5274675 

 info@kcs-haarlem.nl 

www.kcs-haarlem.nl 

Bankrekening NL 19 INGB 0005 251258 
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