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Kees’ column...

Oprah Winfrey, lieve columnver-
slinders, Oprah Winfrey. Begin 
oktober had ze een interview van
ruim een half uur met marathon-
zwemster Diana Nyad over haar 
sportprestaties, haar drijfveren 
en haar geloof dat de wereld ten 
diepste spiritueel is.
Hoewel Diana het begrip spiritu-
eel zo ruim neemt (zijzelf is ateis-
te) dat het ook verwondering bij 
het zien van het mooie wat de 
natuur te bieden heeft of het in 
vervoering raken bij het horen 
van muziek bevat, gaat Oprah er 
halsstarrig van uit dat spirituele 
ervaringen voorbehouden zijn 
aan gelovigen. Gelovigen in een 
god wel te verstaan.
“Ik kan op een strand staan naast
de vroomste christen, jood, 
boeddhist en ontroerd zijn door 
de schoonheid van het univer-
sum, van de mensheid”, vertelde 
Nyad. “Al die miljarden mensen 
die voor ons hebben geleefd, die 
liefhadden, tegenslag ervoeren - 
wat mij betreft is dat God. De lief-
de voor de mensheid is God”.
Oprah was het tot op zekere 
hoogte met haar eens. “De ver-
wondering, het mysterie, dat is 
God”, beaamde ze. Maar Nyads 
wereldbeeld atheïstisch noemen,
dat ging haar te ver. Wie zich 
over deze zaken verwondert en 
dat God noemt, was volgens Op-
rah eigenlijk toch een gelovige. 
Deze denkbeelden zijn niet 
nieuw en heel veel gelovigen zijn
van mening dat oprechte verwon-
dering toch echt onmogelijk is als
deze niet wordt gekoppeld aan 
een geloof in een god of godde-
lijk wezen.
Je zult maar in geen enkele god-
heid geloven en volkomen in ver-
voering raken door dingen die je 
ziet en ervaart. Of je verwonde-
ren over iets. Ik zal u besparen 
wat er allemaal met mij gebeurt 
als ik ‘The Last Waltz’ van The 
Band1 hoor. 

Kees
PS. The Last Waltz beluister je met
het volume op maximaal.

1 http://youtube.com/watch?v=IFSR4QC38II
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De KGIJ
Is een oecumenische gemeente ont-
staan uit de progressieve r.k. traditie 
van de jaren zeventig, waar tal van 
hervormden en gereformeerden zich 
bij aansloten. Ze wil een christelijke 
gemeente zijn waar geloof en samen-
leving aan elkaar getoetst worden.

Het Bulletin
Is een informatieblad samengesteld 
voor en door leden van de KGIJ. Het 
Bulletin komt uit op de dag van de vie-
ring en is los te verkrijgen na de vie-
ring voor € 1,00 per stuk. Voor abon-
nees ligt hun exemplaar klaar of wordt 
op verzoek toegezonden.

Bijdragen voor het bulletin
Inleveren bij redactieadres:
Kees de Boer, Antillenstraat 12, 
1944 XB Beverwijk.
Telefoon: 0251-247560 of 
06-30213213.
E-mail: bulletin@kgij.nl

Uiterste inleverdatum
De zaterdag voor de datum van ver-
schijnen, bij voorkeur via e-mail.

De redactie behoudt zich het recht 
voor, na overleg met de inzender/ster, 
om bijdragen niet te plaatsen als die 
naar haar oordeel niet passen binnen 
de doelstellingen van de KGIJ en het 
Bulletin.

Redactie
Judith Vleer
Daan Simoons
Kees de Boer
Bernadette Pilanen
Marieke Tromp

Ontwerp voorkant
Redactie Bulletin

Tekening kaft
Woeloem

KGIJ op internet
http://kgij.nl
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Beleefd en Aanbevolen

Dick Hornberg

Het zal, denk ik, wel vaker mensen binnen onze
KGIJ overkomen dat je met een dubbel gevoel 
aan een activiteit deelneemt, ergens bent of, 
zoals ik kort geleden, in een theater een voor-
stelling bijwoont.
Twee weken geleden zijn Yvon en ik, samen 
met onze schoonzus en een bevriend echtpaar,
naar de theatervoorstelling van Soldaat van 
Oranje geweest. Ik kan mij nauwelijks voorstel-
len dat intussen niet meer KGIJ’ers deze prach-
tige theatervoorstelling hebben bezocht in een 
van de oude hangars van het vroegere militaire 
vliegveld Valkenburg, vlak bij Katwijk en Leiden.

Wij gaan wel vaker naar het theater en hebben 
ook wel eerder musicals gezien, maar deze 
musical (eigenlijk is het niet alleen een musical 
maar is totaaltheater volgens mij een betere be-
naming) is wel een heel bijzondere ervaring ge-
weest. Niet zozeer vanwege alleen het verhaal,
dat ons en ook de meesten van jullie wel be-
kend is vanuit diverse oorlogsboeken, de vele 
belangstelling voor de persoon van Erik Hazel-
hoff Roelfsema en de film die in 1977 onder re-
gie van Paul Verhoeven is gemaakt. Het bijzon-
dere van deze voorstelling zit, naast het uitste-
kende acteren en zingen, in de technische 
snufjes die er voor zorgen dat de drie uur du-
rende voorstelling zich vol afwisseling, span-
nende relaties tussen mensen en vol vernuft 
aan je ogen voltrekt.

De scènes spelen zich afwisselend af in de 
Leidse studentenwereld, op straat, op strand en
in zee, in Londen, op een vliegveld enzovoort. 
Die verschillende locaties vereisen natuurlijk 
geheel verschillende decors en dat heeft men 
artistiek en technisch zeer knap opgelost. De 
gehele zaalvloer waarop het publiek zit, op ruim

1100 stoelen, is geplaatst op een draaischijf 
van 33 meter in doorsnee. Alle decors zijn ge-
bouwd in een halve cirkel van 180 graden en 
per scène draait de vloer met het publiek van 
decor naar decor. Een heel bijzondere ervaring,
zeker in het begin van de voorstelling, en zo 
knap bedacht en gemaakt! Het verhaal wordt 
door deze technische mogelijkheden en ook 
door het zeer goede spel van de acteurs en ac-
trices zo levendig voor je afgespeeld dat je 
daardoor midden in het verhaal zit. De techniek
gaat zelfs zo ver dat er voor de scènes aan het 
strand en in zee een heel golfslagbad is aange-
legd, waardoor de levensechtheid nog verder 
wordt benaderd met echte golven aan het 
strand. 
Bijna aan het einde van de voorstelling komt de
toenmalige koningin Wilhelmina weer terug in 
Nederland vanuit Londen en dat gebeurt in een 
echt oud vliegtuig, een oude Dakota, dat van 
buiten de hangar aan komt rijden. De deuren 
van de theaterhangar zijn dan open waardoor 
het publiek feitelijk bijna in de open lucht zit, al-
thans de voorste rijen. Dat zorgt er overigens 
wel voor dat veel mensen het meteen heel erg 
koud kregen, zoals toen wij de voorstelling bij-
woonden. Ook deze manier van theater maken 
zorgt ervoor dat het publiek de gehele voorstel-
ling zeer intens kan beleven en, ook gelet op de
reacties om ons heen, daarin is men ruim-
schoots geslaagd. 

Al met al een voorstelling die ons bijzonder 
heeft geboeid en bij ons veel positieve indruk-
ken heeft achtergelaten. Waar zat dan dat dub-
bele gevoel in, waarover ik in het begin 
schreef?
Voornamelijk was dat dubbele gevoel bij ons 
aanwezig omdat wij eigenlijk vorig jaar al naar 
deze voorstelling zouden gaan, samen met de 
broer van Yvon en zijn vrouw, onze schoonzus. 
Door de zeer ernstige ziekte van mijn zwager 
heeft dat bezoek helaas niet door kunnen gaan.
In mijn bijdrage in deze rubriek van het bulletin 
van 27 april jl. heb ik al geschreven dat hij op 
Oudejaarsdag 2012 is overleden. Het feit dat hij
deze voorstelling niet meer heeft kunnen bele-
ven, zorgde ervoor dat wij hem heel veel in on-
ze gedachten hadden; niet alleen tijdens de 
voorstelling maar ook vooraf en daarna. 
Al met al een heel bijzondere ervaring en de 
voorstelling is, voor de zoveelste keer al, ver-
lengd tot en met augustus 2014. Er is dus nog 
volop kans om deze voorstelling in de theater-
hangar bij te wonen voor wie dat nog zou wil-
len. Wat mij betref: “warm” aanbevolen, maar in
de winter wel je jas mee naar binnen nemen!!!!
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Zal het zo gaan?

Hanna Lam

Gelezen door Atie Driesten in de
viering van 26 oktober

Zal het zo gaan? 

Wat stof is, zal tot stof vergaan; 
wat hier was, is daar niets; 
wat wij scheiden, wordt ginder één: 
groten en kleinen...
geen verschil, 
mannen en vrouwen...
allemaal één, 
vriend en vijand...
gaan hand in hand; 
elke storm komt er kennelijk tot rust, 
ja, daar valt alles stil! 
Zal het zo gaan? 

Wij blijven het antwoord schuldig, 
wij kunnen het niet zeggen, 
omdat woorden niet toereikend zijn. 
Die horen bij hier, zijn van dit bestaan, 
en passen niet bij daar. 

Zal het zo gaan? 
Wij vermoeden het, 
wij hopen het, 
wij hebben het gevoel 
en soms, dikwijls heel even maar, 
wordt ons gevoel bevestigd. 
Eén ding is zeker: 
nog nooit is ons gebleken dat 
het niet zo was. 

Wat stof is, zal tot stof vergaan; 
zo zal het gaan.
Maar wat leeft, 
blijft en leeft het stof te boven, 
omdat het is verbonden 
met de levensadem van de Levende, 
dat geloven wij. 

MOED

Martin Kaptein

Op vrijdag 11 oktober ben ik samen met mijn 
vrouw Ria naar de Dorpskerk in Heemskerk 
geweest. Daar vindt er elke maand een Medita-
tieve OEcumenische Diensten (MOED) dienst 
plaats.

De dienst is eenvoudig van opzet, maar wel 
heel goed verzorgd. De piano en klarinet bege-
leiden de -voor ons- bekende Taizé liederen op 
een voortreffelijke wijze. Daarnaast worden en-
kele bijbelteksten gelezen en is er een stilte-
-meditatie die 8 minuten duurt. De bijzondere 
sfeer van deze oude kerk voegt weldegelijk iets
aan deze meditatie toe. Dan wordt er iets tast-
baar wat ook in Taizé zo sterk wordt ervaren: 
het waarnemen van het onzichtbare. 
Taizé is een plek in Frankrijk waar wekelijks 
zo’n 3000 jongeren en 200 volwassenen bijeen-
komen uit heel Europa en soms ook van daar-
buiten. Wij zij daar ook twee maal een week 
geweest. Dit was een heel bijzondere ervaring 
om te midden van ongeveer honderd broeders 
driemaal daags een viering mee te maken om 
samen te zingen te bidden en vooral stil te zijn. 
En dat samen met zoveel mensen van zoveel 
nationaliteiten. Er is behoefte om juist deze er-
varing in de eigen omgeving levend te houden. 
Niet eenvoudig, maar in deze dienst slaagt men
daar toch in. 
Ik hoop dat deze opzet ook mensen van de 
KGIJ aanspreekt, ook al ben je niet eerder in 
Taizé geweest. Het is de moeite waard!
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Achterom

Met ‘Achterom’ zitten we met een hand in het 
kroos! en zijn zo druk bezig met de voorberei-
ding van ons nieuwe programma wat jij niet 
ziet, en het is ...
Om alvast te noteren: Zondag 26 januari 14.00 
uur in het Witte Kerkje te Bakkum

Tekening: Wim Hessels
‘Achterom’ 
Vier mannen met liefde voor teksten en muziek.
Jan Tulp (teksten, zang, gitaar en accordeon), 
Hans van der Laan (fluit, saxofoon en zang) 
Henk van Meegen (piano en teksten) Henk 
Engel (zang, teksten en gitaar).

Kerst op het Plein

21 december 2013, Nielenplein van 20.00 - 
21.30 uur

Groot kerstevenement op het Nielenplein 

Kerst vieren in Heemskerk op het Nielenplein! 
In het verlengde van het landelijke succes van 
‘The Passion’ op Goede Vrijdag is er een klein-
schaliger Kerstevenement ontwikkeld die plaat-
selijke gemeentes kunnen organiseren. In 
Noord-Holland wordt dit evenement georgani-
seerd in Hoorn en Purmerend en…Heemskerk! 
Als organisator in Heemskerk werkt de Protes-
tantse Gemeente samen met de andere kerk-
genootschappen (o.a. de Kritische Gemeente 
IJmond) om op een vol Nielenplein met Heems-
kerkers Kerst te vieren! 

Theaterscènes en plaatselijke voorbeelden
Het kerstverhaal wordt verbeeld door moderne 
korte theaterscènes die op een groot podium 
worden gespeeld door een semiprofessionele 
theatergroep. In deze theaterscènes komen ac-
tuele thema’s aan de orde als angst, onzeker-
heid, zoeken naar veiligheid en naar elkaar om-
zien. Op lokaal niveau wordt een vertaling van 

deze thema’s zichtbaar gemaakt. Vertegen-
woordigers van sociale buurtteams van de ge-
meente kennen voorbeelden waarin mensen er 
letterlijk zijn voor de ander. 251tv maakt opna-
mes en brengt deze inspirerende voorbeelden 
letterlijk in beeld. Grote thema’s als ‘veiligheid’ 
en ‘zorg voor elkaar’ krijgen concreet gestalte in
plaatselijke situaties. Ook worden er tijdens de 
avond interviews gemaakt over wat mensen 
van Kerst vinden. Het traditionele kerstverhaal 
wordt voorgelezen door locoburgemeester Gi-
neke van ’t Veer, die ook een korte kerstbood-
schap en vredeswens uitspreekt.

Groot gelegenheidskoor en samenzang
Een bijzonder onderdeel van ‘Kerst op het 
Plein’ is een groot gelegenheidskoor. Om de 
avond tot een feest te maken is er een eenma-
lig optreden van circa 100 zangers en zange-
ressen uit Heemskerk. Het repertoire bestaat 
uit de kerstklassiekers als ‘Komt allen tezamen’ 
en ‘Midden in de winternacht’ en uit bekende 
popsongs als ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen) en 
’Geef mij nu je angst’ (Guus Meeuwis). Het koor
wordt begeleid door het orkest van St. Caecilia 
en Frans Kocx is de dirigent. 

Actie voor de Voedselbank
Onder het motto ‘vieren is delen’ zijn de plaat-
selijke kerken ook met en voor de Voedselbank 
bezig een actie te organiseren in de periode 
voor de Kerst. We hopen ook op uw support.

Van Heemskerk voor Heemskerk 
Door de scènes en tv-reportages op grote 
schermen in beeld te brengen kan iedereen op 
het plein het verhaal goed volgen en het zich 
eigen maken. Koorzang, samenzang en muziek
maken dat mensen deel van het kerstverhaal 
worden. Kerst op het Plein 2013: van Heems-
kerk voor Heemskerk!

Meer dan welkom om het mee te vieren!
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Voor meer informatie: Gert Dammer 
(0251-241139) of Wim Stam (0251-315159).

Jij bent geliefd

Op zondag 15 december a.s. van 16.30 uur 
-17.30 uur zal in het Aanloopcentrum van Stem 
in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW 
Haarlem "Jij bent geliefd" Jurjen Beumer in in-
terviews, teksten en foto’s feestelijk worden ge-
presenteerd. Het eerste exemplaar wordt over-
handigd aan prof. dr. Gerben Heitink. U kunt 
tijdens deze bijeenkomst het boek kopen. De 
prijs is € 14,90. Voor wie heeft ingetekend is de 
prijs € 9,90. Wilt u alstublieft gepast betalen. 
Tevens wordt op deze middag het "Liber Amico-
rum" aangeboden aan Wil van Maris met wie 
Jurjen bijna veertig jaar getrouwd is geweest. 
Dit is een bundeling van persoonlijke herinne-
ringen en teksten die vrijwilligers van Stem in 
de Stad en vrienden van Jurjen hebben ge-
maakt ter gelegenheid van het afscheid van 
Jurjen.
U bent van harte welkom.

Groot meezingconcert
in Sacramentskerk

80-jarige Huub Oosterhuis naar Breda

Op zondag 8 december is er om 14.00 uur een 
groot meezingconcert in de Sacramentskerk 
aan de Zandberglaan in Breda. Aanleiding is de
tachtigste verjaardag van Huub Oosterhuis. On-
der leiding van het koor van de Ekklesia Breda, 
dirigent Jerry Korsmit en pianist Daan Boertien 
zullen grote, bekende en minder bekende wer-
ken van Oosterhuis gezongen worden. Sopraan
Helena Biemond zal enkele nieuwe 
psalmen-vrij2 vertolken. Huub Oosterhuis zelf is

2 ‘psalmen-vrij (vertaling)’ lees hier: “psalmen vrij vertaald’

aanwezig en spreekt.

Huub Oosterhuis 80 jaar
Op 1 november jl. werd Huub Oosterhuis tach-
tig jaar. Al ruim vijftig jaar inspireren zijn liede-
ren kerkgangers van zowel katholieke als pro-
testantse huize. Liederen als ‘Licht dat ons aan-
stoot’ en ‘De steppe zal bloeien’ behoren tot de 
favoriete religieuze liederen van Nederlandse 
kerkgangers. Inmiddels heeft de theoloog en 
dichter Oosterhuis een oeuvre van ruim dui-
zend liederen op zijn naam staan. De Ekklesia 
Breda, die sinds 2010 in Breda samenkomt, 
laat zich sterk inspireren door de liederen van 
Huub Oosterhuis en organiseert nu een groot 
meezingconcert bij gelegenheid van zijn tach-
tigste verjaardag.

Meezingconcert
Zondag 8 december zal de Sacramentskerk 
vanaf 14.00 uur gevuld worden met liederen. 
Uiteraard de bekende werken, zoals het eerste 
lied dat Oosterhuis schreef: ‘Zolang er mensen 
zijn’, maar ook psalmen getoonzet door Ber-
nard Huijbers, ‘Die naar menselijke gewoonte’ 
en het ‘Schriftlied’. Deze en vele anderen ko-
men in vier blokken van elk een half uur voorbij.
Er kan volop meegezongen worden door alle 
aanwezigen.

Het geheel wordt begeleid door de Bredase 
dirigent Jerry Korsmit, de eveneens Bredase 
pianist/organist Daan Boertien en het koor van 
de Ekklesia Breda. Naast samenzang zijn er 
ook een paar werken die vertolkt worden door 
sopraan Helena Biemond. Zij zal vooral recent 
en veelal minder bekend werk laten horen uit 
de psalmen-vrij vertaling van Huub Oosterhuis. 
Van deze 150 ‘vrij’ vertaalde psalmen zijn er in-
middels een honderdtal op muziek gezet door 
de bekende componisten Antoine Oomen en 
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Tom Löwenthal. 

Huub Oosterhuis zelf aanwezig
Ook Oosterhuis zelf is op 8 december aanwe-
zig in de Sacramentskerk. Hoewel er vooral ge-
zongen zal worden, zal Oosterhuis ook spre-
ken. Tijdens de pauze en na afloop kunnen 
aanwezigen een bezoek brengen aan de uitge-
breide boeken- en CD-tafel, waar Huub Ooster-
huis ook zal signeren.

Meezingconcert liederen Huub Oosterhuis
Zondag 8 december, 14.00 – 16.30 uur
Sacramentskerk, Zandberglaan Breda
€12,50 (incl. programmaboekje)
info@ekklesiabreda.nl of aan de ingang van de 
kerk. Website Ekklesia Breda: 
(www.ekklesiabreda.nl)

Aankondiging

Leerhuis & Liturgie Brabant te Veldhoven en 
Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven 
SOVE in samenwerking met het orkest La Pas-
sione uit Lier (B) organiseert op 16 maart 2014 
het evenement “1000 stemmen zingen Ooster-
huis”. Liturgische gemeenschappen zullen de 
kerngroep van de zangers vormen. De kaart-
verkoop voor bezoekers zal na 1 december via 
de website starten en telefonisch bij het mu-
ziekgebouw Frits Philips 040-265 5600. 
Secretariaat: Marjon Starrowsky, 
klstarrowsky@onsbrabantnet.nl of telefoon 
040-2543453. Web: 
http://www.1000stemmen.nl

Mini missie ‘Zienderogen Oekraïne’

Jeroen Mulder

De missies in de Oekraïne van de afgelopen ja-
ren stonden naast het verzorgen van brillenop-
maat in het teken van educatie. Tijdens deze 

missies werden een aantal artsen opgeleid tot 
refractionist3. Dit leidde uiteindelijk tot een 
heuse Zienderogen dochter: ‘Evidente UA’. 
Afgelopen maand werd een mini missie 
georganiseerd. Deze missie bestond het 
Evidente UA team uit totaal 8 personen. 
Op de eerste dag (18 oktober) werd een bejaar-
dentehuis bezocht in Pidbuzh (Drohobych dis-
trict, provincie L’viv). Tijdens deze dag werden 
58 ouderen onderzocht en 42 leesbrillen uitge-
deeld. De tweede dag werd er in Caritas Stryy 
91 mensen onderzocht zoals ouderen en we-
zen en werden 40 leesbrillen en zonnebrillen 
uitgedeeld. Uiteindelijk werden 27 brillen-op-
maat voorgeschreven. Deze zullen worden ge-
maakt door een lokale opticien en mede gefi-
nancierd door Stichting Zienderogen.

Sfeer tijdens de missie
“Tijdens deze missie konden we de mensen 
niet alleen in het materiële wat bieden, maar 
konden we ook een luisterend oor zijn voor al 
hun noden, armoede en eenzaamheid. We ho-
pen echt dat we de mensen wat verlichting heb-
ben kunnen brengen. De sfeer tijdens deze 
twee dagen was zeer goed. Het team werkt 
zeer goed samen. We hebben nieuwe specia-
listen bereid gevonden om mee te werken. Sta-
giaires van de universiteit van Ivano-Frankivsk 
vonden het project zeer goed en hebben toege-
zegd in de toekomst meer te willen samenwer-
ken. De onderzoeken verliepen goed en waren 
productief. We verwachtten 50 mensen, maar 
uiteindelijk kwamen er 100. We hebben zo lang
mogelijk doorgewerkt om iedereen te kunnen 
helpen.”

Natalia Mysula, 21 oktober 2013
Evidente UA

3 refractionist: = optometrist, iemand die oogmetingen verricht
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Agenda

Dag Datum Tijd Activiteit Locatie

December

wo 4 18:00 Eetcafé De Stut 

wo 4 20:00 Koorrepetitie De Stut

ma 9 10:15 Pastoraatsgroep Anneke van der Weide 

wo 11 20:00 Koorrepetitie De Stut

vr 13 19:00 Meditatieve OEcumenische Diensten De Dorpskerk, Heemskerk 

za 14 19:15 Ontmoeting: Mensenrechten Vrijburcht 

ma 16 13:30 Kerngroep Anneke van Tongeren 

wo 18 20:00 Koorrepetitie De Stut

vr 20 17:00 Vrouwengroep Lenie Dijkstra 

za 21 20:00 Kerst op het plein Nielenplein Heemskerk

di 24 18:30 Buitenkerst met de PKN Vrijburcht 

di 24 19:15 Kerstviering Vrijburcht 

wo 8 20:00 Koorrepetitie De Stut 

Januari 2014

vr 10 19:00 Meditatieve OEcumenische Diensten De Dorpskerk, Heemskerk 

za 11 19:15 Ontmoeting De Vrijburcht 

wo 15 20:00 Koorrepetitie De Stut 

wo 22 20:00 Koorrepetitie De Stut 

do 23 13:30 Polka Aad Hoorenberg

za 25 19:15 Viering De Vrijburcht 

Februari

wo 5 20:00 Koorrepetitie De Stut 

za 8 19:15 Ontmoeting De Vrijburcht 

wo 12 20:00 Koorrepetitie De Stut 

vr 14 19:00 Meditatieve OEcumenische Diensten De Dorpskerk, Heemskerk 

wo 19 20:00 Koorrepetitie De Stut 

za 22 19:15 Viering Vrijburccht

Maart 

wo 5 20:00 Koorrepetitie De Stut


