Thema-avond woensdag 19 maart 2014 in “De Diepen”
Aanvang 20:00 uur precies – Inloop vanaf 19:30 uur

Op 20 april vieren we weer het Paasfeest en daarom willen we
aandacht vragen voor de volgende voordracht

“De avond van Witte Donderdag”
door
Drs. Trix Willemse-Zuidema en Dr.Koos Willemse
De sprekers geven de volgende samenvatting

‘Witte Donderdag’ is de naam van de donderdag voor Pasen.
Wit is de liturgische kleur die vreugde aangeeft. In dit geval vreugde
omdat Christus op deze dag zijn volgelingen het sacrament van de
Eucharistie schenkt.
De evangeliën beschrijven de gebeurtenissen van deze dag. Jezus viert
met zijn discipelen het joodse paasfeest. Tijdens deze maaltijd wast hij
de voeten van zijn leerlingen, stelt hij de eucharistie/het avondmaal in en
kondigt hij aan dat iemand uit zijn kring hem zal verraden.

Middeleeuwse afbeeldingen laten zien hoe soms het ene, dan weer het
andere aspect van deze viering benadrukt wordt. Vervolgens gaat hij naar
de Olijfberg om te bidden. Daar wordt hij gevangen genomen.
Vóór de vierde eeuw wordt dit niet afgebeeld en in de eerste tijd daarna
wordt er alleen maar op gezinspeeld. In de loop der eeuwen zien we de
aandacht voor het lijden toenemen en wordt Judas steeds meer de boef’

De heer en mevrouw Willemse hebben al eerder bij ons een voordracht
gegeven over het kerstverhaal.
Ook deze keer zullen ze hun verhaal houden aan de hand van
(Middeleeuwse) schilderijen en voorstellingen.
Trix Willemse-Zuidema heeft aan de Vrije Universiteit algemene
taalwetenschap en kunstgeschiedenis gestudeerd. Ze is daar
wetenschappelijk medewerkster toegepaste taalwetenschap geweest en
daarna heeft ze als docent Nederlands gewerkt aan een middelbare school
in Arnhem. Maar haar belangstelling voor de kunst bleef.
Ze sleepte haar echtgenoot Koos mee in deze passie en samen hebben ze
zich gespecialiseerd in de Middeleeuwse kunst. Koos Willemse heeft
scheikunde gestudeerd in Groningen en is werkzaam geweest aan de
Radboud Universiteit als docent.
Sinds ze met pensioen zijn besteden zij veel tijd aan hun passie. Ze
bekijken zo veel mogelijk tentoonstellingen en bezoeken in de vakanties
allerlei kerken en musea. Ook hebben zij een grote verzameling
ansichtkaarten met religieuze afbeeldingen. Ze worden regelmatig
gevraagd om lezingen te houden en zijn actief als vrijwilliger bij de
Stevenskerk in Nijmegen. Bij de Stichting Bijzonderwerk in Malden geeft
Trix Willemse twee keer per jaar een cursus ‘kijken naar kunst’

Komt allen en leer kijken aan de hand van twee bevlogen vertellers.

