
De lezingen in het najaar 2022 vinden plaats in  
de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden.  
De lezingen starten ‘s middags om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur. 
De avondlezing start om 19.30 uur. 
  
De lezing van 20 oktober ‘Verborgen verhalen’ is een wandeling 
door Woerden. Daarvoor moet u zich opgeven. Meer informatie 
daarover kunt u vinden in het maandbericht van september. 

JAARPROGRAMMA september 2022 t/m december2022             

Datum Door 

Dinsdag 6 
september 
Openings-
middag 

Josephine Rombouts 
Josephine Rombouts 
is schrijver en colum-
nist 

  2022 

Onderwerp 

Belevenissen in een Schots kasteel 
In deze lezing vertelt Josephine Rom-
bouts (schrijver, columnist) over haar 
belevenissen in een kasteel in Schot-
land. Ze werkte daar eerst als huishoud-
ster, daarna als Persoonlijke Assistent 
en uiteindelijk als manager. Terug in 
Nederland schreef ze over dit heden-
daagse Downton Abbey leven twee boe-
ken. Inmiddels heeft zij vier boeken op 
haar naam staan. 

Woensdag 
21 septem-
ber  

Palliatieve zorg en euthanasie 
Deze lezing gaat over hoe je invloed 
houdt op je levenseinde. En waarom het 
belangrijk is dat je erover praat met je 
geliefden en de huisarts. 
  
We bespreken het verschil tussen pallia-
tieve zorg en euthanasie.  En hoe be-
langrijk is het om zaken over dit onder-
werp op tijd vast te leggen. 

Dr. Wim  Graafland 
Wim Graafland is 
huisarts in ruste en 
doet onderzoek naar 
euthanasie.  

Dinsdag-
avond 4 
oktober 
Aanvang: 
19.30 uur 

Vrouwen in de schilderkunst. Vrou-
wen in de schilderkunst krijgen over het 
algemeen weinig aandacht. Daarin bren-
gen we vanavond verandering. Van-
avond gaat het over Rachel Ruijs. Zij is 
belangrijk geweest voor de schilder-
kunst in de 17de eeuw.  

Lotte Baumann 
Lotte heeft (mede) 
een boek geschreven 
over vrouwen in de 
schilderkunst. Zij ver-
telt ons daarover.  

 
NAMENS DE NVWO PROGRAMMACOMMISSIE LEZINGEN 
 
 
 
 

Donderdag 
20 oktober 
Aanvang: 
14.00 
Deze keer 
niet in de Ma-
ranathakerk  

650 jaar Woerden: verborgen verha-
len. Een wandeling in Woerden met ver-
halen over de onbekende geschiedenis 
van Woerden 
(u hoeft niet ver en veel te lopen in het 
centrum van Woerden) 
 
2 groepen van 15 mensen; aanmelden  

Het Gilde van 
Woerden 

Donderdag 
10 november 

Geneesmiddel via infuus thuis 
Veel mensen die medicijnen nodig heb-
ben via een infuus hoeven niet meer in 
het ziekenhuis te blijven, maar kunnen 
die gewoon thuis toegediend krijgen. 
Zoals bijvoorbeeld antibiotica, toege-
diend via een infuus in de thuissituatie. 
Minder kostbaar en het is comfortabeler 
voor de patiënt. In deze lezing bespreekt 
Margreet Koot hoe het toedienen in z’n 
werk gaat en wat de voor- en nadelen 
zijn. 

Margreet Koot 
Margreet is apothe-
ker 

Woensdag 
23 november 

Clara Schumann-Wieck. 
Zij was een Duitse componist uit de ro-
mantiek. Wie kent haar niet? In deze le-
zing neemt de spreker u mee in het leven 
en de werken van deze componist. Ze 
vertelt over de invloed die Clara Wieck 
had en ze laat een aantal van haar com-
posities horen.  

Alice van Rossem 

Donderdag 8 
december 

December….een maand vol van  
verhalen. 
Deze middag staat in het teken van ver-
halen. Welke verhalen zijn er te vertellen 
over en in deze tijd van het jaar? We 
gaan het zien… 

Elza Vis,  
Binnenstebuiten 


