
 

 

 

 

 

UITNODIGING 
voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn 

 

Thema: 
‘Midden in het leven’ 

 

Over christelijke toekomstverwachting 
 

 

 
 

Prof dr. C. van der Kooi (Vrije Universiteit), 
samen met  

Drs. M.A.Th. van der Kooi (ziekenhuispastor) 
 

Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over het echtpaar Van der Kooi. 
 

Datum:   D.V. Woensdag 13 april 2022 
Plaats:   Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 

Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur: ontvangst. 
 

Er zijn geen bindende coronaregels meer in de Dorpskerk. Advies is om geen handen te 
schudden en indien gewenst onderlinge afstand te houden. 

Uw bericht van deelname vooraf wordt op prijs gesteld:  
e-mail naar: cka@confessionelebeweging.nl 

 

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten. 
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Prof. dr. C. (Kees) van der Kooi (Leeuwarden, 4 oktober 1952) is 
emeritus hoogleraar systematische theologie aan de VU te 
Amsterdam, en sinds 2018 is hij verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en werkt daar op het snijvlak van theologie 
en economie. Goede theologie geeft richting aan ons denken over 
zaken die ons allemaal aangaan: onze omgang met geld en goed, 
met tijd en leven. 
 
Drs. M.A.Th. (Margriet) van der Kooi (Bandunk, 19 augustus 
1953) is sinds 1980 werkzaam als geestelijk verzorger in 
verschillende ziekenhuizen. Margriet van der Kooi schreef boeken 
die zijn geïnspireerd op wat ze meemaakt in haar dagelijks werk. 
De rode draad in haar boeken is het vertrouwen op de God van de 
Bijbel en hoe dit een houvast kan bieden in moeilijke situaties en 
gebeurtenissen die bij het leven horen.  
Sinds 1 augustus 2018 werkt zij in het Daan Theeuwes Centrum in 
Woerden, een centrum voor intensieve neurorevalidatie voor jonge 
mensen met NAH.  
Margriet: “Daar kreeg mijn vak eindelijk de goede naam waarnaar 
ik zocht: hart- en zielzorg.” Zij is als predikante verbonden aan de 
PKN in Woerden. 
 
Na haar doctoraalexamen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
volgde zij diverse postdoctorale opleidingen: van pastorale 
psychologie tot ethiek, van bibliodrama tot geestelijke begeleiding, 
psychopathologie en pastorale counseling. 
 
Het echtpaar woont in Driebergen en heeft vier kinderen en negen 
kleinkinderen. 

 
Bibliografie  
Het echtpaar van der Kooi heeft individueel een aanzienlijk aantal boeken 
geschreven. Hieronder alleen twee gezamenlijk geschreven boeken: 
 
o ‘Goed gereedschap is het halve werk’, over de urgentie a theologie in Pastoraat 

en zielzorg. Zij introduceren zichzelf met dit boek: 
https://www.youtube.com/watch?v=wByyBuBafT8 

o ‘Midden in het leven’, over christelijke toekomstverwachting  
 
Midden in het leven van Kees en Margriet van der Kooi is een theologische 
verkenning van de christelijke toekomstverwachting. Is met de dood alles uit? Kunnen 
we over die grens heen iets zeggen, of weten we er niets van en is het beter te 
zwijgen? Als God het geheim van de wereld is, dan biedt zijn trouw een perspectief 
van hoop. Dat zet de levens van mensen in al hun glorie en misère in het licht van 
Christus, en zet de geschiedenis van onze kosmos in al zijn radicale eindigheid in het 
licht van een even radicale nieuwheid. Een boek voor gelovigen en ongelovigen, 
zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk. 

 

Graag tot ziens op 13 april!  

Aanmelding gewenst, bij voorkeur per e-mail, zie hieronder. 

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet, 

Jaap van der Rhee, secretaris 

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen  

Tel. 055-5063334    Bezoek onze websitepagina: 

E-mail:    Website:  https://confessionelebeweging.nl/confessionele-kring-apeldoorn 
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