
  

BOEKENWEEKLEZING 2020 
 Zaterdag 7 maart 2020 om 14.00 uur  
 

“LEKENPRAAT” 
Over verkwikkende teksten uit de Bijbel 

door Annemiek Schrijver & Hein Stufkens  
 

  
 

In ‘Lekenpraat’ worden teksten uit de Bijbel tegen het licht 
gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij 

vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste 
instantie denken: wat moet ik ermee? of: waar gáát dit 
over? 
 
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-

gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel 
ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar 
ervaringen met en vragen bij elk citaat voor aan  
Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis 
die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en 
met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben 

beide auteurs overigens in ruime mate. 
 
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en 
inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle 
schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. 

Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in 
de titel beweren. 



 
Annemiek Schrijver (1964) voltooide een studie aan het 
conservatorium te Hilversum; presenteert programma’s 
voor radio en tv (KRO/NCRV) zoals De Verwondering en 

Mijn Pelgrimspad. Ze schrijft boeken en columns. Bij 
Berne Media verscheen van haar Van het padje (2018). 
 
Hein Stufkens (1947) studeerde filosofie aan de 
Universiteit Utrecht; is leraar, dichter en auteur van tal 

van boeken op het grensvlak van spiritualiteit en 
psychologie. Hij woont en werkt in het bezinningscentrum 
La Cordelle te Cadzand. Bij Berne Media verschenen van 
hem de gedichtenbundel Geef het licht eens door (2017), 
Verhalen van de rabbi (2018) en Eten met geweten 
(2019). 
 
Programma: 
14.00 – 15.00 uur    Lezing Kloosterbibliotheek Wittem 
15.00 – 15.30 uur    Pauze en signeersessie 
15.30 – 16.00 uur    Gelegenheid tot vragen stellen 

16.00 uur            Afsluiting en vervolg signeersessie 
 

Organisatie: Kloosterboekwinkel Wittem. 
Kaarten ad € 10,- te reserveren via receptie Klooster Wittem 
op 043-4501741 of via info@kloosterwittem.nl. 
Meer info op www.kloosterboekwinkelwittem.nl  

 
De Boekenweek wordt gehouden van 7 tot en 
met 15 maart 2020. De Boekenweek draait 
om lekker lezen: het is feest in de boekwinkel 
en bibliotheek. En daar horen cadeautjes bij: 
 
Het Boekenweekgeschenk, dit jaar 
geschreven door Annejet van der Zijl, is het 
cadeau van de boekhandel tijdens de 
Boekenweek bij besteding van € 12,50 aan 
Nederlandstalige boeken. 

Dit jaar is auteur Özcan Akyol uitgenodigd om het 
Boekenweekessay te schrijven over het thema ‘Rebellen & 
Dwarsdenkers’. Het essay is van 7 t/m 15 maart 2020 
verkrijgbaar voor € 3,75 in Kloosterboekwinkel Wittem. 
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