
  ZIN IN FILM
 
Zin in een goede film?  
Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun 
bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond. 
   
De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en 
zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde 
en verdriet, waar ze voor gaan,  hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet 
geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De films nodigen uit tot contact met 
jezelf en met medekijkers. Daarom is na afloop gelegenheid om  je reacties te delen met 
anderen. 
 

 

maandag 29 januari 
 

Réparer les Vivants 
 

Frankrijk / België, 2016, Drama, 103 minuten, geregisseerd door Katell Quillévéré,met Anne  

Dorval, Emmanuelle Seigner en Tahar Rahim. 

 
Alles begint vroeg in de ochtend, tijdens het aanbreken van de dag vertonen drie jonge  

surfers, waaronder Simon hun kunsten op de woeste zee. Op de weg terug naar huis 

gebeurt er een vreselijk ongeluk. Het leven van Simon hangt ineens aan een zijden draadje.  

Hij ligt aan allemaal apparatuur in het ziekenhuis in Le Havre. Op hetzelfde moment wacht  

een vrouw in Parijs op een goede donor die haar leven zou kunnen verlengen.  

Gebaseerd op de bestseller “De levenden herstellen” van Maylis de Kerangal. 

Een magistrale ode aan het leven 

 
 
maandag 19 februari 
 

24 Wochen 
 
Duitsland, 2016, Drama, 103 minuten, geregisseerd door Anne Zohra Berrached, met Julia Jentsch,  
Bjarne Mädel en Johanna Gastdorf. 

 
Astrid is een succesvol cabaretière en haar man Lucas is haar manager. Ze hebben een 

negen jarige dochter en Astrid is opnieuw in verwachting. Astrid en Lucas vernemen dat hun 

ongeboren zoon het syndroom van Down heeft en bovendien kampt met een hartprobleem. 

Ze komen nu voor het dilemma te staan om een late abortus uit te voeren of een onzekere 

toekomst tegemoet te gaan. Astrid komt tot het besef dat zij alleen deze beslissing moeilijke 

moet nemen. 

 

“Formidabele, ontroerende acteerprestaties” (De Volkskrant) 



     
maandag 26 maart 
 

Moonlight 
         
Verenigde Staten, 2016, Drama, 111 minuten, geregisseerd door Barry Jenkins met Naomie Harris,         
Mahershala Ali en André Holland. 
 

Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust zich in drie hoofdstukken op de jeugd, puberteit en  
volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man die zich in de turbulente stad Miami probeert 
staande te houden. Hij wordt gepest op school en thuis is het leven hard voor hem.  
Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden ondanks zijn worstelingen met zijn 
achtergrond en seksualiteit. 

 
“Een schitterend, ingehouden meesterwerk” (Algemeen Dagblad) 
 
 
 

 

ZIN IN FILM 
AANVANG: 19.30 uur 
* In Oudewater in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 
Entree: € 5,00 per persoon per avond. Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling. 
Begeleiding: Jos van Hulsen. (Filmtitels onder voorbehoud) 
Wegens grote belangstelling VOORAF AANMELDEN: 

bij vt@protgemoudewater.nl 
 
 
Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie in Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden 
m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 
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