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Kees’ column...

Nul, lieve columnverslinders, het 
resultaat was nul.
Ik was ook niet overdreven duide-
lijk in mijn laatste column, dat het 
de bedoeling was mij te overstel-
pen met eentje, tweetjes, drietjes, 
viertjes dan wel vijfjes voor mijn 
experiment. Idealiter, als 60 
KGIJ-ers een cijfer tussen de 1 en 
de 5 zouden inzenden, zou ik er 
van elk cijfer 12 ontvangen. Zo 
werkt het echter niet en al hele-
maal niet bij mensen. Mijn wille-
keurprogramma gaf dat na 60 keer
vragen ook niet. Ik kreeg 14 keer 
een 1, 10 keer een 2, 10 keer een 
3, 15 keer een 4 en 11 keer een 5. 
KGIJ-ers zouden echter een voor-
keur laten zien voor de 3 en een 
afkeer voor de 1 en de 5. Wij zijn 
altijd gefocust op het gemiddelde 
(van 1,2,3,4,5 is dat 3). Dat is de 
norm, de rest is afwijkend (ab-nor-
maal). Mensen houden niet van 
chaos maar van orde. We weten 
vaak ook niet hoe waarschijnlijk-
heid werkt. 
U kent het spel met de drie deuren
met achter één deur een prijs? Je 
maakt een keuze, de quizmaster 
(die weet achter welke deur de 
prijs is) opent een deur waar niets 
achter zit. Je mag dan nog je keu-
ze voor één van de overgebleven 
deuren wijzigen. Altijd doen!! Doe 
je het niet heb je 33% kans op een
prijs (er waren 3 deuren), doe je 
het wel, heb je 50% kans op een 
prijs (er zijn nu nog maar 2)!!
Inspiratie voor mijn vorige column 
was niet zozeer ene Gordon, maar
het idee bij veel mensen dat als 
iets plaatsvindt wat niet past in ons
idee van waarschijnlijkheid, er dus 
iets zou moeten zijn dat voor die 
afwijking heeft gezorgd. Ik haalde 
Einstein aan die vond dat God niet 
zou dobbelen totdat Bohr hem er-
op wees dat hij gevangen zat in 
zijn zelfbedachte beeld van de we-
reld. Het is niet zozeer zo dat God 
wél dobbelt. Dat zou namelijk im-
pliceren dat hij bestaat. Er vinden 
gewoon gebeurtenissen plaats 
waarvan wij de oorzaak (nog) niet 
kennen. Dat zegt meer over ons 
kennisniveau dan over de aanwe-
zigheid van intelligente krachten.

Kees
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Beleefd en aanbevolen

Lenie Dijkstra.

Als je bij het Noodfonds werkt hoor je ook eens 
hoe het is om van een uitkering te moeten le-
ven. Iemand die ik al wat langer ken via het 
Noodfonds vertelde dat de uitkering met € 5,00 
omhoog was gegaan! Dezelfde week kreeg hij 
ook bericht dat de huursubsidie met € 16,00 
verlaagd werd, plus de mededeling dat hij vorig 
jaar teveel huursubsidie heeft gehad waarvoor 
er per maand nog eens € 20,00 van zijn uitke-
ring wordt afgetrokken. € 31,00 minder per 
maand op een uitkering van nog geen € 900. 
Ook zijn stookkosten waren hoger dan ge-
raamd, zodat daar ook extra geld voor nodig 
was. Dat moest in één keer betaald worden 
omdat hij al achter liep met de maandelijkse be-
taling. Voor een bepaalde datum moest het 
overgeschreven zijn, anders werd hij afgesloten
van de gasleverantie. Wat een geluk dat er een 
Noodfonds is, maar onze middelen zijn helaas
beperkt maar elke euro is er één en ieder die 
geholpen wordt is daar blij mee.
Hij is bij de gemeente langs geweest om een 
lening, maar dat ging niet door, voor schulden 
wordt geen lening gegeven. Hij heeft nu zijn tv 
in de slaapkamer gezet en gaat om zeven uur 
naar bed, met op het nachtkastje een klein 
lampje aan, zit hij onder zijn dekbed televisie te 
kijken, zodoende probeert hij de stookkosten 
wat naar beneden te krijgen.
Al zijn vaste lasten kan hij net betalen van zijn 
uitkering, er blijft nagenoeg niets over om eten 
en drinken te kopen en wat je verder nog nodig
hebt. Twee jaar geleden heeft hij zich aange-
wend om twee maaltijden per dag te gebruiken,
dat lukt me wel zegt hij.
Omdat hij regelmatig naar de dokter moet en 
ook allerlei medicijnen gebruikt is er ook met de
ziektekosten verzekering een regeling getroffen
dat de € 360,00 eigen bijdragen over twaalf 
maanden verdeeld worden. Nog minder geld 
wat er binnenkomt.
Als Noodfonds hebben we te horen gekregen 
dat de gemeente geen geld mag geven voor de
eigen bijdrage van de ziektekosten. Zijn ouders,
waar hij wel eens eet, kunnen hem ook financi-
eel niet helpen zij hebben alleen een AOW uit-
kering.
Hij zegt, soms denk ik, ik spring van de flat dan 
ben ik van alles af. Met kleine klusjes, auto 
wassen, wat helpen in de tuin, een plafonnetje 
witten verdiend hij er wat bij, wat heel erg nodig
is.
Hij is zeker niet de enige die alle zeilen bij moet

zetten om de maand door te komen als dat al 
lukt. Zonder een Noodfonds, de Voedselbank, 
goedwillende familie en vrienden is het bittere 
armoe voor heel veel mensen.
Vanmorgen kwam er een Afghaanse op de kof-
fie, ook door haar verhalen werd ik niet vrolijk, 
laten we toch wat aardiger zijn voor buitenland-
se mensen, zij hebben het nog veel moeilijker 
en worden op vele manieren gediscrimineerd.

Geen opwekkend verhaal deze keer.

PS Heb je een klein klusje of wil je eens een 
heerlijke Afgaanse maaltijd eten, alles voor zeer
redelijke prijzen, laat het me weten.

Rachab en de verspieders

Daan Simoons

Het was diep in de nacht toen Rachab ons wak-
ker maakte. “Ze zijn weg, ze komen niet meer 
terug,” fluisterde ze, “maar jullie wel, dat weet 
ik. De stad is weerloos, de mensen zijn doods-
bang voor jullie. Het Egyptische garnizoen dat 
ons beschermde is een paar jaar geleden te-
ruggeroepen. We hebben gehoord dat jullie god
oppermachtig is, dat hij de farao in de Rietzee 
heeft verdronken. We weten dat jullie de Amo-
rieten aan de overkant van de Jordaan vernie-
tigend hebben verslagen. De angst sloeg ons 
om het hart en we werden wanhopig: we heb-
ben onze verdediging verwaarloosd omdat 
Egypte ons beschermde. De muren zijn kapot, 
de poorten rammelen in hun hengsels, we 
staan hulpeloos tegenover jullie overmacht.
Ik verraad mijn volk niet, want ook wanneer ik 
jullie niet had beschermd was het verloren. Ik 
wil mijn familie redden, en mezelf, want ik weet 
dat jullie niemand in leven zullen laten. Nie-
mand, ook de vrouwen en de kinderen niet”.
Ze zweeg.

Haar woorden hadden me de adem benomen, 
want ik besefte dat ze de waarheid sprak. Wat 
op het eerste gezicht een spannend avontuur 
leek: de belegering en de verovering van een 
stad, zou uitmonden in een afzichtelijke moord-
partij. En plotseling was ik terug in de kamer 
van Opkara.
Ik herkende me niet meer in die woedende, 
wraakzuchtige man, die daar stond, met een 
mes in zijn hand, voorovergebogen over de sla-
pende jongen die niemand kwaad had gedaan. 
Ik was de man die ononderbroken dacht aan 
zijn vader die voor zijn ogen was doodgeran-
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seld door een wrede Egyptische slavendrijver. 
Ik zag Opkara niet, ik was blind voor zijn on-
schuld, ik maakte van hem de man die mijn va-
der had vermoord. Ik hief mijn mes en stak en 
stak en stak. Mijn haat had me tot razernij ge-
bracht (onschuldig kind, gedood bij de tiende 
plaag).
De jongen was dood, mijn vader bleef dood, 
mijn hart ging dood van ellende, mijn wraak 
bracht me geen sprankje vreugde. Wanhopig 
klemde ik me vast aan één gedachte: het 
moest van God. Maar hoe vaker ik die gedach-
te te hulp riep, hoe zwakker God werd, tot hij 
tenslotte slap als een vaatdoek van zijn troon 
viel en ik geen verontschuldiging meer kon vin-
den voor mijn gruweldaad.
“Wie kinderen doodt is de weg volledig kwijt” 
hoorde ik Bitja, mijn dode vrouw, zeggen. En ik 
dacht: dat nooit weer of ik kan haar niet meer 
onder ogen komen.

“Zweer me”, fluisterde Rachab, “zweer me bij 
God, dat jullie mijn familie en mij goed zullen 
behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behan-
deld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat 
jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zus-
ters en hun kinderen zullen sparen. Red ons 

van de dood!”
Ik wilde opspringen, haar in mijn armen nemen 
om haar angst van haar weg te nemen, maar 
Bela, de tweede verspieder, zag het en drukte 
me terug in het vlas. “Gebruik je verstand, Me-
red”, siste hij, “we hebben een opdracht, we zijn
hier niet om aardig te zijn”.
“Deze vrouw heeft ons gered”, stamelde ik.
“En we gaan haar redden”, zei Bela.
Hij wendde zich tot Rachab. “Luister”, zei hij, 
“we zijn u dankbaar voor wat u voor ons hebt 
gedaan, maar u weet van onze plannen, we 
zullen Jericho belegeren en innemen. U mag 
die plannen niet bekend maken. We willen dat 
de koning en zijn mannen daarover in onzeker-
heid blijven. Als u hen inlicht zullen we dat be-
schouwen als verraad”.
“Ik wil dat mijn familie in leven blijft”, zei Ra-
chab. “Daarom zal ik zwijgen”.
“Dan zal het leven van u en uw familie worden 
gespaard.” zei Bela. “Dat zweer ik”.
Het verbond tussen Israël en Rachab was ge-
sloten, maar alle andere inwoners van Jericho 
moesten vrezen voor hun leven, dat had Ra-
chab me duidelijk gemaakt.

Uit: ‘De Bijbel voor ongelovigen, deel 2, De 
uittocht en de intocht’, Guud Kuijer, 2013.
Het boek staat vol met zinnetjes die je aan het 
mijmeren zetten of je even doen glimlachen. 
Volzin.

‘Op zeven tronen’, 

Een paar aantekeningen bij lied 245.

Go Stavenuiter

‘Op zeven tronen’ is al een wat ouder gedicht 
van Oosterhuis. Toen we er woensdag na de 
eerste koorrepetitie nog even over praatten, 
waren we het daar wel over eens. Misschien uit
de tijd dat er in Zuid-Amerika alleen maar dicta-
turen waren. De gekozen president van Chili 
werd op 11 september 1973 vermoord. In vrij-
wel elk land, op vrijwel elke troon zat een gene-
raal, als een god. 
In die tijd tekende Woeloem voor de kaft van 
een vieringboekje twee voeten die bezig waren 
om vruchtbaar land te vertrappen. Maar enkele 
zaadjes ontsnapten als ‘tekenen van leven’. 
Ook Oosterhuis tekende al, op zijn manier. In 
het gedicht ‘Op zeven tronen’ zie je ze zitten, 
de machthebbers. Opstandige geluiden klinken 
niet meer in hun land. Ze hebben de taal van 
de mensen in bedwang. Taal van deze goden 
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zal alleen verwoesting zaaien... omdat ze op 
het licht niet is geijkt (lied 9). Ze zoeken geen 
nieuwe ontwikkelingen, geen verbeteringen. 
Hun orde ligt vast. Hun orde is dood. 

Maar wat hun ogen niet zien, is, dat er ‘kiemen 
van taal’ zijn ontsnapt. Er is hoop voor mensen 
in nood. Uit hun kreten worden nieuwe woorden
geboren. Nieuwe stemmen die durven zeggen 
dat het zo niet mag blijven. Mensen die durven 
zeggen dat het anders kan. Extra bemoediging 
klinkt in de laatste strofe die misschien wel 
daarom twee keer wordt gezongen: De veran-
dering zal wellicht niet lang op zich laten wach-
ten. Ze zou ‘in een dichtbij verschiet’ kunnen 
beginnen.
Waarom kreeg dit lied een plaats in de viering 
van 25 januari 2014? De beslissing werd vrij 
onverwacht genomen. Niet iedereen kende het.
In goed vertrouwen kreeg het zijn plek in de 
viering. Dankzij Arnold kreeg ieder koorlid op 
tijd een exemplaar. Juist omdat zowel de tekst 
als de melodie niet eenvoudig bleken, zou eni-
ge toelichting aan het begin van de repetitie op 
zijn plaats zijn geweest:
1. dat het lied een goed beeld geeft van de

situatie waarin Rachab verkeerde. Rachab 
speelt de hoofdrol in het bijbelverhaal Josua 
hoofdstuk 2. 

2. dat het lied ook in onze tijd nog actueel 
is. Weliswaar zijn de maatschappelijke span-
ningen uit de jaren zeventig en tachtig min-
der voelbaar. Maar de verschillen in inkomen
tussen mensen lijken alleen maar te zijn toe-
genomen. Een onverwacht groot aantal men-
sen wil van een gunstige regeling gebruik 
maken om alvast een ton aan hun kinderen 
door te geven. Anderen hebben aan de 
Voedselbank nauwelijks genoeg om in leven 
te blijven. 

Go Stavenuiter, Heemskerk, 10 januari 2014

Impressie Nieuwjaarsontmoeting

Op 11 januari hadden we weer onze 
traditionele nieuwjaarsontmoeting, dit 
jaar met als thema ‘Oud in nieuw’. 
Hieronder een aantal bijdragen.

Oud in een nieuw jasje

Henk Katee

In 2014 steken we ons -en met ons bedoel ik 
de KGIJ- in een nieuw jasje. Althans, dat denk 
ik. We gaan namelijk met de KGIJ een nieuwe 
fase in. We gaan een periode in waarin we min-
der hebben te besteden. Aan een betaalde 
kracht van 20 uur in de week gaat een einde 
komen. Oude werkwijzes zullen daarmee wel-
licht veranderen en we moeten nog maar zien 
of we alle oude vertrouwde gezichten in de toe-
komst ook nog zullen zien. We gaan zien of we 
met elkaar nieuwe wegen kunnen inslaan of 
misschien komen we wel in een onontgonnen 
gebied, waar geen wegen zijn, maar waar we 
toch onze weg zullen zoeken. Maar, misschien 
valt het mee. Het kan net zo goed blijken dat 
het er allemaal best bekend uitziet, zo onder-
weg zijnde.

De kerngroep komt binnenkort met een of meer
toekomstmodellen, waarover we in de Algeme-
ne Ledenvergadering zullen komen te spreken. 
Die modellen zijn schetsen over hoe de kern-
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groep denkt over de toekomstmogelijkheden 
van de KGIJ. Wellicht gaat dat voelen als een 
nieuw jasje. Ik noem dat zo omdat de kern-
groep uitgaat van een toekomstperspectief 
waarin de KGIJ kan voortgaan, voortbestaan, 
althans, voor de middellange termijn. Het is, 
kortom, nog de moeite waard om een nieuw 
jasje aan te schaffen. Of het nieuwe jasje lekker
zit? Misschien trekt het wat bij de schouders, 
misschien is-ie niet geheel fijn van snit, mis-
schien is er al een knoopje vanaf gevallen en 
het zou zomaar kunnen dat-ie toch een maatje 
te groot blijkt. Maar met elkaar kunnen we ‘m 
verstellen, knoopjes aannaaien, hier en daar 
wat innemen. Uiteindelijk zal de jas ons goed 
passen...
En tot die tijd, tot-ie ons goed past, doet zo’n 
jas ‘evengoed waar-ie jas voor is. Hij geeft ons 
warmte en beschermt ons tegen wind en regen.
En met mooi weer kun je ‘m uittrekken en aan 
de kant van de weg leggen en dan kunnen we 
er samen op zitten. Kortom, een fijne’ jas.
Nu hebben we nog de oude jas aan. Maar in 
die oude jas heeft zich een nieuwe bewoner 
genesteld. Wel lid van het koor, maar ze stond 
niet op de ledenlijst van de KGIJ en derhalve 
was ze ‘formeel’ geen lid. Maar nu wel en is 
Marieke KGIJ lid.
Ja, u klapt ervoor, maar mij zegt het niet zo-
veel... Zo’n lidmaatschap van de KGIJ. Ach, 
mensen ik zie het zo: Ze droeg zo’n KGIJ-jas al
langer, maar nu hangt er een KGIJ-labeltje in, 
als bewijsje dat je echt lid bent. Kijk, ik heb ook 
zo’n KGIJ-jas. Met KGIJ-label... Oh, d’r staat 
nog wat onder ook.
Even lezen: “gemaakt van 50% zuiver... zuive-
re, oh, gemaakt van 50% zuivere Rooms-katho-
lieken, 30% protestanten en 20% overig.” 

En een onderhoudsvoorschrift: “Wassen: elkaar
de oren. Strijken: tegen de haren in. Stomen: 
om af te blazen.”
Ik zou zeggen: We moesten maar een heel mild
wasmiddel gebruiken.
Ik wens ons allen een fantastisch 2014!

Ingabilé

Trees Kruidenberg

Wil de wereld vrede kennen, dan moeten we 
het de kinderen leren.

Ingabilé

Ga nu maar slapen mijn kinderen
De dag is lang geweest
Nee nu niets vragen
De maan neemt jou mee

Speel mijn kind speel
Met een vallende ster
Droom mijn kind droom
Het leven is nog zo ver
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Ik zie zijn handen ik zie mijn ogen
Vertrouwd en vreemd ineen
Kind van de nacht kind van de goden
Ingabilé 

Dans mijn kind dans
Met een vallende ster
Slaap mijn kind slaap
Het leven is nog zover

Kind van de vijand
Kind van mij
Kind van de vijand
Ingabilé
Ingabilé
Wees kind van mij

Uit: Vrouwen voor Vrede

Oud- en nieuw Katholiek

George Paauw
Voorafgaande aan de hierna volgende ‘nieuw-
katholieke’ fragmenten uit het boeiende inter-
view van Antonio Spadaro met Paus Franciscus
werden op onze Nieuwjaarsontmoeting eerst 
twee ‘óud-katholieke’ passages voorgelezen uit 
het vroegere onderwijs-boekje ‘Het Prenten-
boek van de Kinderbiecht’. Passages over het 
biechten van doodzonden en dagelijkse zon-
den, over hemel, hel en vagevuur. Passages, 
die in een katholiek kinder- en puberleven en 
ook nog daarna een beangstigende rol konden 
spelen.
Enkele kenmerkende, korte fragmenten uit het 
uitgebreide interview met Paus Franciscus :

“Ik zie het heel duidelijk: wat de Kerk vandaag 
het méést nodig heeft, dat is het vermogen, om 
wonden te helen en om de harten van de gelo-
vigen aan te wakkeren ; dit tezamen met nabij-
heid en medevoelen. Ik beschouw de Kerk als 
een veldhospitaal net na de slag. Het heeft 
geen zin, om aan een zwaargewonde te vra-

gen, hoe hoog zijn cholesterol-gehalte is en 
hoe het zit met zijn suikergehalte. Men moet 
eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men 
over de rest praten. Wonden helen, wonden 
verzorgen... en men moet van ónderop begin-
nen. De Kerk heeft zich soms laten inkapselen 
in details en kleine voorschriften”.

“Het Volk Gods wenst pastóres, hérders en 
geen functionarissen. Vooral de bísschoppen: 
zij moeten in staat zijn, geduldig de stappen 
van God met Zijn volk te ondersteunen, zodat 
niemand achterwege blijft. Maar ook moeten ze
de kudde kunnen begeleiden, wanneer die de 
intuïtie aan de dag legt, om nieuwe paden te 
bewandelen. Laat ons, in plaats van enkel een 
Kerk te zijn, die verwélkomt en ontvangt met 
open deuren, veeleer een Kerk proberen te zijn,
die nieuwe wegen bewandelt, die in staat is, 
zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken 
naar degenen, de haar niet kennen, of die weg-
gegaan zijn of onverschillig zijn geworden. Wie 
weggegaan is, doet dit vaak om redenen, die, 
wanneer men die goed begrijpt en inschat, niet 
noodzakelijk een terugkeer verhinderen”

“In het zoeken en vinden van God is er steeds 
een grijze zóne van onzekerheid. En die moet 
er trouwens ook zijn. Als iemand zegt, dat hij 
God heeft ontmoet met een zekerheid, die elke 
marge van twijfel uitsluit, dan zit het niet goed. 
Voor mij is dit een heel belangrijk gegeven. Als 
iemand op alle vragen een antwoord heeft, dan 
is dat juist het bewijs, dat God niet mét hem is”.

“Wie vandaag steeds disciplinaire oplossingen 
zoekt, wie op een overdreven manier naar doc-
trinaire ‘zekerheid’ neigt, wie hardnekkig het 
verloren verleden probeert te herstellen, heeft 
een státische visie, die de klok terugdraait. Op 
die manier verwordt het geloof tot een van de 
vele ideologieën. Ik heb slechts één dogmati-
sche zekerheid: en dat is, dat God aanwezig is 
in het leven van iedere mens”.

“De Kerk kan gewoon niet zichzelf zijn zonder 
de vrouw en haar rol. De vrouw is voor de Kerk 
absoluut noodzakelijk. Maria, een vrouw, is be-
langrijker dan de bisschoppen. Ik zeg dit, omdat
men functie en waardigheid niet mag verwar-
ren. Men moet dus de plaats van de vrouw in 
de Kerk grondiger bestuderen. Er moet meer 
werk worden gemaakt van een pertinente theo-
logie van de vrouw. Alleen wanneer we dit 
doen, zullen we beter kunnen nadenken over 
de functie van de vrouw binnen de Kerk. Het 
vrouwelijk genie is nodig op die niveaus, waar 
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belangrijke beslissingen worden genomen. De 
uitdaging van vandaag is precies déze: een re-
flectie voeren over de specifieke rol van de 
vrouw, met inbegrip van de plaatsen, waar het 
gezag in de verschillende geledingen van de 
Kerk wordt uitgeoefend”.

Vooral bij het lezen van het volledige interview 
(15 pagina’s) lijkt niet eerder een Paus zo uit-
voerig en openhartig gesproken te hebben over
zichzelf, zijn geschiedenis, zijn functie, zijn taak
en zijn eigen visie op het geloof, de moraal en 
de Kerk.

De website: 
http://www.streventijdschrift.be/artikels/13/Spad
aroInterviewFranciscus.htm
geeft geïnteresseerden toegang tot het volledi-
ge interview. Of surf naar ‘streventijdschrift.be’. 
Klik op ‘Artikelen online’, dan op ‘2013’. Daar, 
onder ‘November 2013’ staat de link naar het 
artikel ‘Interview met paus Franciscus’.

De vrouw

Annie Blijendaal

De vrouw

De vrouw is een wezen gemaakt van 
een rib
Toen Adam ontwaakte, riep hij “Verhip”.

“Wat is dat, ik mis wat. ‘k Ben van 
binnen wat kwijt”.
Maar naast hem in ‘t gras, lag een dot 
van een meid.

Adam, hij zag haar en sprak: “Ga d’r 
eens staan.
En vertel me eens gauw, waar kom jij 
vandaan?”

Zij sprak: “Ik ben een vrouw, met 
andere woorden ‘n wijf.
Ik ben wat je noemt nou een rib uit jouw
lijf”.

Er is toen je sliep een rib van je 
gesneesd.
Ik ben een product, wat eens jouw rib is
geweest.

Adam bekeek haar, hij gaf haar een 
zoen.
Zij gaf een knipoogje, maar riep: “Dat 
moet je niet doen!”

Toch sprak ze: “‘t Is lekker en doet ook 
geen zeer.
Zeg Dinges, hoe heet je? Zoen me nog 
eens een keer”.

Adam heeft lang en innig gekust.
Was zich van geen uur of tijd bewust.

Plots riep ze: “Stop! Jij lijkt wel een kop 
zonder kip.
Noem je dat zoenen? Je bijt in mijn lip”.

Adam zei: “Je bent een heerlijke meid.
Is dat geen wonder, dat ik nou in je 
bijt?”

Zoiets heerlijks en lekkers heb ik nooit 
eerder gezien.
Een vrouw zoals jij bent, lust ik er wel 
tien.

Daarna zeeg Adam in aanbidding 
terneer.
Niet voor dat vrouwtje, maar voor ‘Onze
Lieve Heer’.

Hij bad: “Neem mijn ribben en als het 
heel even kan.
Maak daar dan allemaal lekkere en 
mooie wijven van.

Oud in nieuw

Henk Katee

Ik wil twee ervaringen met u delen. Ze passen 
in het thema oud in nieuw. Ik zou de ervaringen
waar ik kort over zal vertellen ook onder een 
ander thema kunnen onderbrengen, maar –om 
de beeldspraak van zonet vast te houden- zo’n 
thema is niet meer dan een kapstok om je ver-
haal aan op te hangen.
De eerste ervaring. Jaren geleden liep ik hard 
op een mistige vroeg in de herfst avond. Het 
was donker, het zal net wintertijd geweest zijn. 
Ik rende achter kasteel Assumburg, daar heb je
tegen het park aan, nog een stukje weiland. In 
die tijd liepen er nog een paar koeien. Ik zag 
het niet, maar hoorde het geluid van een weide-
wagen, een melkmachine die aangedreven 
wordt door hem aan te sluiten op de motor van 
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een trekker. Ik hoorde het rustig stationair 
draaien van de trekker en daarbovenuit klonk 
het ritmisch ‘tsjoeken’ van de melkmachine. Ik 
stond stil om dit geluid uit mijn jeugd op te snui-
ven. Ik zag mezelf als 4 jarig jochie door het 
weiland rennen op weg naar mijn vader die 
midden jaren 60 te midden van dit geluid zat te 
melken.
Ik realiseerde me dat ik dat geluid nooit meer 
had gehoord sinds de koeien naar huis werden 
opgehaald -naar de loopstal- en daar werden 
gemolken met heel andere geluiden) 
Een oud geluid, opnieuw beleefd. Een golf van 
herinneringen kwam met het horen terug. Een 
kort ogenblik van herbeleven, van dicht bij je 
oorsprong staan.
De tweede ervaring, vergelijkbaar. Mijn vader 
kon niezen, niet een beetje niezen, maar heel 
hard. Een soort van blaffen. Als puber en jong 
volwassene kon ik me wel eens ergeren aan 
het mijns inziens onnodige geluidsvolume 
waarmee de prikkeling zich een uitweg uit zijn 
lichaam zocht.
‘Dat kon toch wel wat minder overdreven…een 
beetje inhouden was toch niet te veel ge-

vraagd’. Nee, keer op keer klonk het keiharde 
niezen.
Nu moet u weten dat mijn lichaam ook onder-
hevig is aan allerlei veranderingen. Ik consta-
teer met enige schroom dat mijn beschaafd 
snuiven in een paar jaar tijd is overgegaan in 
een keihard niezen. De eerste keer dat ik me-
zelf bewust was van zo’n harde nies klonk dat 
eigenlijk heerlijk in mijn eigen oren. Want niet 
alleen het volume, ook de klank kwam mij be-
kend voor. Ik hoorde mijn vader in mezelf door-
klinken.

Kleine onschuldige ervaringen die je laten zien 
dat oud en nieuw onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. 

De rode draad

Jan Evers

Tijdens de inspirerende en gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst kreeg ik spijt dat
ik mijn verhaal ook niet naar voren had 
gebracht. Het zou er naadloos in gepast
hebben. Daarom hierbij alsnog via het 
bulletin.

De rode draad
De keuterboerderij in de Achterhoek bleek aan 
het einde van de 19e eeuw te klein om alle vijf 
kinderen aan een bestaan te kunnen helpen. 
Daarom ging mijn in 1876 geboren opa nog 
voor de eeuwwisseling als gastarbeider werken
in de Duitse kolenmijnen. Hij vond er zijn Duitse
bruid waarmee hij rond 1900 is getrouwd. Deze
kleine Duitse vrouw, die dus mijn Oma werd, 
vormt de rode draad in dit verhaal. 

Toen de 1e Wereldoorlog uitbrak is het gezin, 
waarin inmiddels vijf kinderen waren geboren, 
gevlucht voor de armoede en het geweld in 
Duitsland. Ze kwamen terecht in een nieuw ge-
bouwde ‘Mijnwerkerskolonie’, in Zuid-Limburg. 
Opa ging weer ondergronds werken in de opko-
mende mijnindustrie in Limburg.
In deze koloniën kwamen mensen uit alle stre-
ken van Nederland wonen, veel uit de voormali-
ge veenkoloniën. Daaronder bevonden zich ook
protestanten, die in het Katholieke Limburg niet 
vanzelf werden opgenomen in de gemeen-
schap. Mijn oma is de protestanten in haar dorp
kerkelijk gaan organiseren. Bij gebrek aan een 
kerk vonden de kerkdiensten plaats in het piep-
kleine huisje, waar intussen het gezin uitgroei-
de naar twaalf kinderen, waarvan er negen vol-
wassen zijn geworden.
Pas in 2007 kreeg ik van een nicht een kranten-
bericht waarin de begrafenis van mijn in 1937 
overleden Oma werd beschreven. Ik citeer een 
klein stuk hieruit:

“Moeder Evers heeft veel bloemen ge-
strooid op het levenspad van anderen. 
Zij die bij de opkomst van het protestan-
tisme in Nuth vooraan stonden en hun 
pioniersarbeid soms zo zwaar vonden, 
werden gesterkt in Evers huis. Moeder 
Evers’ zacht woord en mild oordeel, 
grote draagkracht, offervaardigheid en 
innige vroomheid vormden een bron 
van kracht die altijd weer deed glanzen 
het geestelijk werk”.
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Op de rouwbrief staat: “Ein Mutterherz hat 
aufgehört zu schlagen”. Zij is slechts 56 jaar 
oud geworden.

Mijn lieve vader had hoogstaande morele op-
vattingen en hoge idealen. Telkens als hij daar-
over sprak en dat deed hij veel en graag, zei 
hij: “Mijn moeder was mijn grote voorbeeld”.
Op zijn sterfbed in 1978 vroeg mijn vader aan 
mijn broer en mij om, als het ons goed zou blij-
ven gaan, een deel van de erfenis te benutten 
voor arme kinderen in de derde wereld. Het 
duurde nog tot ca. 2000 voordat die erfenis be-
schikbaar kwam, namelijk toen mijn moeder 
werd opgenomen in het verzorgingshuis en de 
woning kon worden verkocht. 
Op dat moment begon mijn dochter Ingeborg 
serieuze gezondheidsproblemen te krijgen. 
Omdat zij in, voor haar situatie, slechte woon-
omstandigheden in Amsterdam woonde en zij 
zelf niet meer in staat was om dit te verbeteren,
vond ik het alleszins verantwoord om de erfenis
te gebruiken voor een appartement voor Inge-
borg. Echter, het mocht niet baten, zoals jullie 
bekend is, is Ingeborg in 2004 overleden. 
Het geërfde geld kwam dus weer beschikbaar.

Door mijn werk was ik in contact gekomen met 
de Salesianen in Cambodja. Zij waren onder 
anderen bezig in Poipet, aan de grens met 
Thailand een opvanghuis te bouwen voor mis-
bruikte kinderen. Hoe kon ik de wens van mijn 
vader beter invullen dan het hier te investeren. 
Het ‘Ingeborg Evers huis’ is in 2005 door Linda 
en mij geopend. Intussen heeft de KGIJ, mid-
dels collectes en herverdeling bijgedragen om 

het in stand te houden. Ik heb maandelijks con-
tact met de organisatie. 

Kort na Nieuwjaar kreeg ik foto’s opgestuurd 
van de kerstviering in het Ingeborg Evers huis. 
Op de achtergrond kijkt Ingeborg, middels een 
grote foto, uit over de ongeveer 200 kinderen 
die in de kerstviering aanwezig waren. Kan het 
mooier? Tranen bleven niet uit bij het zien van 
deze foto’s. Maar ook werd de Rode Draad via 
mijn geweldige oma helder. Deze kinderen heb-
ben toekomst door de dood heen.

Verslag van de werkgroep ‘Vieringen’

Wil Steenpoorte

 1. Niek heet iedereen welkom en opent de ver-
gadering.

 2. Jarek deelt mee dat hij uiterlijk op 31 juli 
2014 zijn laatste werkdag heeft bij de KGIJ 
het zou kunnen dat Jarek eerder dan 31 juli 
vertrekt wegens een benoeming elders. 
Mocht dit het geval zijn dan zal Jan Tulp ge-
vraagd worden om voor 21 juni in de laatste 

viering reserve te zijn.
 3. Invulling van de vieringen.

 a) Zaterdag 22 maart 
2014. 
Onderwerp: ‘Water’. 
Voorbereiding: Joop 
Floor (coördinator), Mar-
cel van Overveld en Wil 
Steenpoorte (gaat voor). 
Afronding: 3 maart 2014
om 10.30 uur bij Joop 
Floor.

 b) Zaterdag 19 april 2014, 
(Pasen).
Onderwerp: ‘Maria Mag-
dalena’. Zij was getuige 
van de opstanding. 
Voorbereiding: Tiny van 
Overveld (coördinator), 
Go Stavenuiter (gaat 
voor), Luus Guillot. 
Afronding: 1 april 2014 
om 10.30 uur bij Tiny van

Overveld.
 c) Zaterdag 24 mei 2014. 

Onderwerp: ‘Vuur’. 
Voorbereiding: Lenie Dijkstra (coördina-
tor), Daan Simoons, Dorian Hendrikse 
(gaat voor). Daan en Dorian moeten nog 
gevraagd worden. 
Afronding: 6 mei 2014 om 10.30 uur bij 
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Lenie Dijkstra.
 d) Zaterdag 21 juni 2014. Slotviering.

Onderwerp: ‘de Geest’. 
Voorbereiding: Niek Linger (gaat voor), 
Matti Landman, Henk Katee, Ina Simoons 
(coördinator). Jarek zal Henk en Ina vra-
gen voor deelname. 
Afronding: 20 mei 2014 om 10.30 uur bij 
Niek Linger. De voorbereiding moet dus 
begin mei starten!

 e) Na de zomer is de eerste viering op 
zaterdag 27 september 2014. Het zal 
waarschijnlijk een viering zijn met als 
thema ‘Vrede’. De invulling zal afhankelijk 
zijn van het wel/niet hebben van een pas-
tor. 
De voorbereidingsgroep is: Go Stave-
nuiter (gaat voor), Tiny van Overveld, Else
Lindeboom (coördinator).
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 19 
augustus 2014 om 10.30 uur bij Else.
Afronding: 08-09-2014 om 10.30 uur bij 
Go.

 4. Werkgroep ‘Vieringen’. De volgende verga-
dering van de werkgroep ‘Vieringen’ is op 
dinsdag 10 juni 2014 om 10.30 uur bij Wil 
Steenpoorte.

 5. Voorzitter werkgroep ‘Vieringen’. Niek deelt 
mee dat hij na 10 juni 2014 stopt als voor-
zitter van de werkgroep ‘Vieringen’. We zul-
len ons moeten bezinnen wie na Niek voor-
zitter zal gaan worden.

 6. Brainstormgroep. De brainstormgroep ver-
gadert op 11 maart 2014 om 14.00 uur bij 
Wil Steenpoorte. 
Deelnemers: Go Stavenuiter, Jarek Kubacki, 
George Pauw, Daan Simoons, Wil Steen-
poorte.

Beste KGIJ leden,

Mocht je na het lezen van deze notulen beden-
ken dat je ook graag aan de voorbereiding van 
één van de vieringen wilt deelnemen, meld je 
dan aan bij de betreffende coördinator.

Hartelijke groet van Wil Steenpoorte.

Ometepe

Wilma van Beek

Wilma van Beek, projectleider van het 
gastfamilieproject van Stichting Mundi-
co op het eiland Ometepe in Nicaragua,
ging in november 2013 opnieuw voor 

een werkbezoek naar Nicaragua. Zij 
hield, zoals ieder jaar, weer een dag-
boek bij. Het zal worden opgenomen in 
het KGIJ-bulletin.

Hier volgt de eerste aflevering:  

10 november 2013
Dag allemaal,

Ik ben goed aangekomen in Nicaragua, geen 
vertragingen en ik werd weer warm ontvangen, 
25 graden om 23.00 uur op het vliegveld. Ik ben
precies 24 uur onderweg geweest en heb van-
nacht geslapen als een blok, ik werd pas om 
8.30 uur wakker. Ik blijf twee nachten in Grana-
da in hostel La Siesta. Ik vertrek maandag naar
Ometepe en logeer dan in het hotel van vrien-
din Sonia, Villa Paraiso, het beste hotel op 
Ometepe, waar ik , net als andere jaren over-
nacht voor een vriendenprijsje op een eenvou-
dige kamer met alleen een bed, wel met eigen 
douche en toilet.

Er gebeuren onderweg altijd weer opmerkelijke 
dingen. Op weg naar Houston was er een leer-
ling stewardess van ongeveer 40 jaar. Iemand 
vroeg om koffie met suiker en ze gaf hem een 
bekertje met alleen suiker. Toen ze daar achter 
kwam, zakte ze licht door haar knieën in voor-
waartse richting, gooide haar bovenlijf naar 
achteren, maakte van haar mond een halve 
maan en bij iedere inademing produceerde ze 
een heksachtige schorre lach, die tot 10 rijen 
naar voren en naar achteren iedereen opschrik-
te. Vervolgens riep ze “Oh dear, this is going to 
be a long day.............” en zei hikkend tegen 
haar supervisor, “I gave him only a cup of su-
gar, instead of coffee” en lachte nog eens op 
dezelfde manier. Haar supervisor was not amu-
sed. Daarna hielp zij de volgende passagier, 
een Chinees die geen Engels sprak. Ze ging op
haar hurken zitten, zat op ooghoogte met zijn 
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broekriem en vroeg met een kinderlijk stemme-
tje:  “and what would you like to drink sir?” Ik 
weet niet hoe haar beoordeling zal zijn, maar ik 
vrees het ergste.

Tijdens de vlucht naar Nicaragua verzeilde ik in 
een groep van 30 Amerikanen op evangelisatie-
drift. Ze hadden een T-shirt aan met daarop: 
United Methodist Volunteers on Mission met het
logo van een kolossaal kruis. En daaronder: 
Building Christian Relationships with Managua. 
Ze lieten zich graag zien en horen en ze waren 
zich aan het opladen met positiviteit. Het kwam 
gekunsteld over. 
Nicaragua is een Rooms Katholiek land, maar 
er komen steeds meer evangelisatiediensten 
van pinkstergemeente-achtige groeperingen, 
die vooral jongeren aanspreken. Toen bleek dat
de bevrijdingstheologie uit de jaren 70 de posi-
tie van arme boeren niet verder hielp, boette de
Rooms Katholieke traditie aan kracht in. Toen ik
een groep jongeren op Ometepe vroeg wat ze 
vonden van de pinksterbeweging, zeiden ze dat
ze niet meer naar een kerk willen gaan met één
priester die voorgaat, maar dat ze zelf mee wil-
len doen en dat ze de vrolijke liederen die ge-
zongen worden, liever zingen dan teksten in het
Latijn, die ze niet begrijpen. Deze groeperingen
winnen terrein, maar ze vormen geen hechte 
gemeenschappen, er is veel verloop.

Hasta pronto!

Wilma

...wat jij niet ziet, en het is...

Henk Engel

U kent ze vast nog wel de versjes van vroeger 
uit uw kindertijd. ‘Jantje zag eens pruimen han-
gen, oh als eieren zo groot, ’t scheen dat hij ze 
wilde plukken, schoon zijn vader het hem ver-
bood’.  ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur 
is… rood’.
Of de liedjes, of de school uit uw kindertijd. De 
juf voor de klas waar je toch wel een beetje ver-
liefd op was. Of juist niet.
Kind, iedereen is het geweest en neemt zijn 
kindertijd mee in het verdere leven. Met een 
veelheid aan herinneringen. En kinderen ma-
ken steeds weer deel uit van het leven. Gene-
raties volgen elkaar op.

De muziek en poëziegroep ‘Achterom’ is daar 
naar op zoek gegaan en is ermee gaan spelen. 

Het kind, de kindertijd en het groter worden. 
Nijhof dichtte ooit:

Het kind en ik

Ik zou een dag uit vissen, 
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen 
met de hand een wak in het kroos. 

Er steeg licht op van beneden 
uit de zwarte spiegelgrond. 
Ik zag een tuin onbetreden 
en een kind dat daar stond. 

Het stond aan zijn schrijftafel 
te schrijven op een lei. 
Het woord onder de griffel 
herkende ik, was van mij. 

Maar toen heeft het geschreven, 
zonder haast en zonder schroom, 
al wat ik van mijn leven 
nog ooit te schrijven droom. 

En telkens als ik even 
knikte dat ik het wist, 
liet hij het water beven 
en het werd uitgewist. 

Martinus Nijhoff

En zo kwam spelenderwijs het programma 
...wat jij niet ziet, en het is... tot stand. En dat 
wordt voor u gespeeld op zondag 26 januari in 
het Witte Kerkje op het terrein van Dijk en Duin 
te Bakkum om 14.00 uur.

‘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).

Kom maar achterom, maar wanneer u liever 
heeft dat we gewoon bij de voordeur aanbellen 
is dat natuurlijk ook goed. Maar achterom is wel
zo gemoedelijk. Je maakt even een praatje met
elkaar, bewondert de zelfgekweekte bloeiende 
klimroos in de achtertuin, de frambozen die 
weer groter zijn dan vorig jaar, er is koffie en je 
vertelt elkaar een verhaal en zingt een lied aan 
de keukentafel, Kortom: je hebt het goed met 
elkaar. Daarom komen we het liefst achterom.

Deze vier mannen zijn zelf kind geweest, heb-
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ben kinderen en kleinkinderen. Daarover zin-
gen en vertellen zij. Maar eigenlijk ook over wat
het leven ons nog meer biedt.
Muziek, poëzie en liederen!
Vol ontroering en vrolijkheid, zoals het leven 
zelf! 

Paulus

In de muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in 
het oog van de storm’ presenteren Kees Post-
humus en Juul Beerda Paulus als de apostel 
van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het 
licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, 
zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de
vrijheid voor ieder mens verkondigen. In een 
decor van fok- en grootzeilen onderzoekt hij de 
mogelijkheden en grenzen van zijn grootse vrij-
heid. Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij schrijft 
brieven die wereldberoemd zouden worden, en 
vaak misverstaan. Hij preekt voor Joden en hei-
denen, met wisselend succes, zijn boodschap 
van bevrijding. En zo is Paulus in de christelijke
traditie een veelbesproken, zelfs omstreden fi-
guur. Je loopt met hem weg of je schrijft hem 
af. Maar een feit is dat Paulus de beweging 
rond de Joodse Jezus van Nazareth opende 
voor de wereld. Tot ons aan toe. 

Wanneer: woensdag 5 februari 2014. 
Tijd: 20:00 uur. 
Waar: Dorpskerk Heemskerk. 
Kosten: Vrijwillige bijdrage, richtprijs € 7,50. 
(Bege)leiding en informatie: Henri Frölich 
(ahfrolich@planet.nl). 

Nagekomen bericht

Aad Hooreman

Beste zingliefhebber!

Op 8 februari is er weer een nieuw vesper in de
serie ‘Zingend geloven’, dit keer met als thema 
‘Het lied van Simeon’. Het begint om 17:00 uur 
in de Dorpskerk te Castricum.
Vooraf is er weer een liedmiddag. De liederen 
die in het vesper worden gezongen, worden 
dan geoefend vanaf half twee tot drie, en van 
half vier tot half vijf. Dat blijkt telkens weer een 
inspirerende en muzikale middag op te leveren!

Ik hoop dat je zin hebt om mee te zingen en 
nodig je daartoe van harte uit! De muziek vind 
je op

http://www.jjklinkert.nl/muziek_ev_viering/muzie
k_e.v._viering.html

Je kunt elk lied aanklikken en de muziek ervan 
downloaden.

Ik zou het bijzonder fijn vinden als je mee komt 
zingen. En wil je deze uitnodiging ook aan veel 
van je (zingende) kennissen doorsturen? 
Misschien vinden zij het ook leuk om mee te 
doen.

Vele groeten, en hopelijk tot zaterdag 8 februari
om half twee in de Dorpskerk te Castricum.
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Agenda

Dag datum aanvang activiteit locatie

Januari

zo 26 16:00 ...wat jij niet ziet, en het is... Witte Kerkje, Dijk en Duin, Bakkum

Februari

di 4 13:00 Werkgroep Ontmoetingen  Truus Burghout

wo 5 18:00 Eetcafé De Stut

19:45 Koorrepetitie De Stut

20:00 Paulus in het oog van de storm door 
Kees Posthumus en Juul Beerda

Dorpskerk, Heemskerk

za 8 17:00 Ontmoeting/Vesper Dorpskerk, Castricum

ma 10 13:30 Kerngroep Bernadette Pilanen

19:45 Koorrepetitie De Stut

vr 14 19:00 Meditatieve OEcumenische Diensten Dorpskerk, Heemskerk

do 18 10:15 Pastoraatsgroep Marjolijn Bartlema

wo 19 19:45 Koorrepetitie De Stut

za 22 19:15 Viering Vrijburcht

Maart

wo 5 19:45 Koorrepetitie De Stut

za 8 19:15 Ontmoeting Vrijburcht

wo 12 19:45 Koorrepetitie De Stut

vr 14 19:00 Meditatieve OEcumenische Diensten Dorpskerk, Heemskerk

wo 19 19:45 Koorrepetitie De Stut

za 22 19:15 Viering Vrijburcht


