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Kees’ column...

Een spook, lieve columnverslin-
ders, wederom waart er een 
spook door Europa. Dit keer is 
het het spook van het fascisme.
Jawel, je herkent het spook 
makkelijk: (uit de definitie vol-
gens Wikipedia):
[...] Het fascisme vereert 
machtsvertoon en het gebruik 
van geweld [...] Het fascisme 
kent een autoritaire structuur 
met aan het hoofd daarvan een
leider aan wie charismatische 
eigenschappen worden toege-
schreven. [...]
U ziet, je herkent hem zo. 
Zij stak haar kop op vooraf-
gaande aan een soort van ver-
kiezing waarbij erg veel op het 
spel stond en waarvan de uit-
slag de wereld deed schudden 
op haar grondvesten.
De kiezers konden kiezen tus-
sen enerzijds leven in veilig-
heid, vrijheid en een goede 
staat van welzijn of anderzijds 
voor de rest van hun leven ge-
bukt gaan onder het fascisme.
Gelukkig was voor velen de 
keuze niet moeilijk, nooit meer 
fascisme!
Ze leefden tenslotte niet op een
eiland, ze zaten stevig met één 
poot vast aan het land dat hen 
veiligheid en vrede aanbood. 
Het zal hen nu veel beter ver-
gaan nu dat land zich over hen 
ontfermd heeft. Het zal hen al-
les leren wat ze horen te weten,
hoe de wereld in elkaar zit. Wat
de goede vredelievende kant is 
en wat de verwerpelijke fascisti-
sche kant, verantwoordelijk 
voor al die ongewenste zaken 
als drugs, aids, werkloosheid 
en armoede. 
Dat spook, dat spook. Ze waart 
al meer dan 160 jaar rond en 
verandert soms van kleur.
Jammer toch, dat wij aan de 
verkeerde kant van de wereld 
leven...
Ik had zo graag ook in vrede 
geleefd.

Kees
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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
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voor, na overleg met de inzender/ster, 
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Bulletin.
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Actualisering bij de viering

Marcel van Overveld

Een koude douche
Het Noodfonds Heemskerk probeert mensen 
eenmalig financieel te ondersteunen. Het geld 
hiervoor komt van kerken en particulieren. En 
van de Gemeentelijk Sociale Dienst. Een 
groepje vrijwilligers voert dit uit. Lenie en Luus 
doen al heel lang mee, ikzelf sinds kort. Mijn 
eerste ervaringen waren behoorlijk confronte-
rend. Zo belde een bijstandsmoeder ons. Daar 
kreeg ik een vluchtige inkijk in de thuissituatie. 
Maar ook in haar financiën: Wat te doen met 
betalingsachterstand? En met een incassobu-
reau, dat met de deurwaarder dreigt? Het was 
voor mij een volstrekt andere wereld! Die kende
ik helemaal niet in ons dorp! Armoede kwam zo
wel heel dichtbij. Als een koude douche. Het 
raakte me! Ik werd even ondergedompeld in 
een volstrekt andere wereld.
Nu, na de Bijbellezing van zo-even, vraag ik me
af: Zou ik misschien ook aan die Jordaan heb-
ben kunnen staan? Bij wijze van spreken.

Beleefd en aanbevolen

Go Stavenuiter

Op weg naar 18 mei 2014
Eigenlijk kan ik op 5 april niet naar de verjaar-
dag van mijn zus Thea. Ze wordt 75. Een hoog-
tepunt op die dag is een rondgang door het 
klooster waar ze als zuster Margarita een aan-
tal goede jaren geleefd heeft. We gaan er ook 
samen eten. Later trouwde ze met Ben die eer-
der pater was bij de Kapucijnen. Ze hadden sa-
men een aantal gelukkige jaren, totdat Ben en-
kele jaren geleden overleed. 
Haar moeder vond het vreselijk dat ze als een 
mooie, jonge vrouw naar het klooster ging. Ze 
gaf Thea zelfs geld mee voor de terugreis als 
ze het in het klooster niet zou uithouden. Die 
heeft dat geld enige tijd in haar schoen be-
waard, want als aankomend zuster heb je geen
eigen plek om iets op te bergen. Haar moeder 
vond het natuurlijk ook niet goed dat ze met 
een pater ging trouwen. Maar toen ze Ben een-
maal gezien had, verdwenen de bezwaren. Het 
hoorde niet, maar van haar eigen dochter kon 
ze dit besluit wel billijken.
Van de twaalf kinderen uit het gezin die volwas-
sen werden, zijn de drie oudsten intussen over-
leden. Ik ben nu de oudste van de negen die er 
nog zijn. Natuurlijk ga ik met Ank naar Tilburg 

op 5 april. Zus Corry zal er ook zijn met haar 
Parkinson en broer Jan hopelijk ook met alle 
hulpmiddelen die nodig zijn na een operatie we-
gens prostaatkanker. Och, we hebben allemaal 
wat. Maar mooie dingen zijn er ook. Broer Toine
wordt binnenkort nog grootvader. 

Deze inleiding is natuurlijk veel te lang, maar ik 
laat hem toch maar zo. Wat er dan nog meer 
bijzonder is op 5 april? Afgelopen zaterdag was
de eerste repetitie voor de ‘Vrientenmis’ in de 
Dorpskerk in Castricum. Tot en met 17 mei 
moet daar elke zaterdag weer voor geoefend 
worden, dus ook op zaterdag 5 april. Ik heb me 
ervoor aangemeld, met meer dan dertig ande-
ren.
Op zondag 18 mei brengen we deze creatie 
van Henny Vrienten tweemaal ten gehore: eerst
om 10.00 uur tijdens een dienst in de Dorps-
kerk, daarna om 15.00 uur in de Abdij van Eg-
mond in een ‘concertante’ uitvoering. Het koor 
wordt die dag begeleid door een klein orkest. 
Het geheel staat onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert die op deze manier wil vieren dat hij al 
25 jaar dirigent is van het Castricumse Liturgie-
koor. 
Intussen is Jelle Jan alweer een aantal jaren te-
vens dirigent van het KGIJ-koor. Bij mijn aan-
melding voor dit gelegenheidskoor schreef ik 
hem: “Ik gun het je graag dat jij je jubileum op 
jouw eigen manier kunt vieren. Ik vind het altijd 
weer een mooie ervaring om onder jouw leiding
te zingen”. Hij is een vent met capaciteiten. Hij 
heeft vast en zeker een goed muzikaal gehoor. 
Hij legt bij het zingen de lat hoog zonder kramp-
achtig te doen. Hij dirigeert en accepteert de 
omstandigheden zoals ze zijn, bijvoorbeeld als 
de opkomst van koorleden eens wat minder is. 
Hij blijft vriendelijk. Het gaat hem altijd om de 
muziek. Die moet zo goed mogelijk klinken. En 
als het koor mooi zingt dan is Jelle Jan niet al-
leen dirigent maar tevens de genieter. Dan vind
ik hem ook het meest inspirerend.

De vorige zaterdag kende de eerste repetitie 
een ochtend- en een middagdeel. Ik zag er wat 
tegenop. Maar al gauw was een vertrouwde 
sfeer voelbaar. Van ene componist Henny 
Vrienten had ik niet eerder gehoord. Hij was 
ooit zanger en bas-gitarist bij de band ‘Doe 
Maar’. Van zijn muziek had ik in de voorbije 
week al een idee gekregen door te luisteren 
naar de baspartij op mijn computer. Ik was er 
vooral benieuwd naar hoe het Kyrie zou klinken
en het Gloria. Mooi, heel mooi. 
In de tekst van het klagende Kyrie klinkt de 
noodkreet door van Hans Andreus:
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Licht, geef mij te drinken van je 
vuurwater. Ik verga van de dorst 

en voor het Gloria moet je eigenlijk eerst psalm 
108 lezen:

Waar ik U loof is de dag. Boven Uw 
muren,
boven Uw hemelen uit zal ik U loven. 
Boven de nacht waarin
U mij niet hoort. Mijn angst is groot, 
groter zij mijn lof aan U.

Als mens doe ik kennelijk te weinig om de vre-
de te bereiken voor de mensen van goede wil. 
Loven zal hier ook wel de betekenis hebben 
van doen, van recht doen, elkaar bevrijden. 
Van de rest durf ik nog niets te zeggen. Die 
komt pas in de komende weken aan de beurt. 

Go Stavenuiter, Heemskerk, 16 maart 2014. 

Uit de Kerngroep geklapt

Anneke van Tongeren

In de Kerngroepvergadering van maart deelden
we de resultaten van de twee werkgroepjes 
rond herverdelen en nieuwe pastor. Er wordt in 
het eerste groepje een voorstel uitgewerkt rond 
het ‘Borg staan voor elkaar’, waarbij gepro-
beerd wordt de positieve punten van herverde-
len te behouden. In het andere groepje wordt 
vooral gezocht naar geschikte mensen, die bij 
voorkeur in de buurt wonen en min of meer 
bekend zijn met de KGIJ of met het gedachte-
goed en die mogelijk interesse hebben om te 
gaan solliciteren als pastor-inspirator. Er zijn op
dit moment al diverse personen die zich oriën-
teren. Op de voorjaarsledenvergadering hopen 
we meer te weten.
De datum van deze vergadering is vastgesteld 
op de woensdag na Pasen: woensdagavond 
23 april 2014. Binnenkort volgt de uitnodiging 
met de agenda.
In de ontmoeting van 8 maart jl. klonken indruk-
wekkende brieven aan indrukwekkende vrou-
wen.
Mooi om dat te delen met elkaar. 
De eerstvolgende keer, op zaterdag 5 april 
ontmoeten we Roland Putman, die als Francis-
caan werkzaam is binnen RK-kerken in Bever-
wijk. We hebben al diverse keren met hem sa-
mengewerkt, hij is erg actief en gedreven en zal
ons vertellen wat hem motiveert en bezighoudt.
De eerstvolgende viering is de Paasviering op 

zaterdag 19 april , waarvoor de voorbereiding 
in volle gang is. Op de website zal elke keer tij-
dig meer informatie over de komende viering of 
ontmoeting worden geplaatst.
Een brainstormgroepje heeft zich gebogen over
vieringthema’s voor het volgende seizoen, af en
toe aangevuld met een ontmoeting twee weken
voor of na de viering. Zodra alles duidelijk is 
volgt meer informatie.
Voor de nieuwe ronde huiskamergesprekken 
zijn de intekenlijsten beschikbaar: 
Er is keus uit drie mogelijkheden:
• dinsdagmiddag 1 april om 2.00 uur bij 

Else Lindeboom
• woensdagochtend 2 april om 10.30 uur bij

Wil Steenpoorte
• donderdagavond 3 april om 19.30 uur bij 

Atie Driesten
Het thema zal zijn: Waar heeft mijn geloof mij 
gebracht?
Joop Floor bezocht namens de KGIJ een evalu-
atie-bijeenkomst van het kerstgebeuren op het 
Nielenplein in Heemskerk. Er zijn veel kerken 
bij betrokken. Er waren veel positieve reacties, 
dus er zal zeker gezocht worden naar de moge-
lijkheden voor dit jaar. 
Regelmatig ontvangt het secretariaat bedankjes
naar aanleiding van collectes en informatiema-
teriaal van de diverse collectedoelen. Het ligt 
daarna op de informatietafel bij een viering en 
mag meegenomen worden. Op de informatieta-
fel is ook nog steeds plek voor overtollige goe-
de boeken, tijdschriften en cd’s.
Op allerlei plekken ligt inmiddels een stapeltje 
KGIJ-folders. Deel ze ook vooral uit aan moge-
lijk geïnteresseerde vrienden en kennissen en 
op vergaderingen met mogelijk geïnteresseer-
den. Waar je ook gaat de komende periode, 
zorg dat je er wat mee hebt om uit te delen of 
neer te leggen, Ans Baaij heeft er nog genoeg.
Als je in de Stut komt, bekijk vooral de nieuwe 
vitrage, er is desgevraagd door ons aan bijge-
dragen in het kader van het 25-jarig Stut-jubile-
um, waarvoor we een hartelijke felicitatie stuur-
den. 

Tot zover weer de informatie vanuit de Kern-
groepvergadering.
Voor alle vragen, opmerkingen of ideeën hou-
den wij ons aanbevolen.
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Ontmoeting 8 maart
Internationale vrouwendag.

Kees de Boer

In de ontmoeting van 8 maart waren we met 
een select gezelschap van 22 personen. Jésel 
had een ieder verzocht een brief te schrijven 
aan een vrouw die veel voor hem of haar bete-
kend heeft.
Zo’n 12 personen hadden er gehoor aan gege-
ven en een brief meegenomen om in de ont-
moeting voor te lezen.
De geadresseerden waren niet uitsluitend vrou-
wen met wie feitelijk contact was geweest, 
zoals de eigen moeder, er waren ook brieven 
geschreven aan vrouwen waarmee nooit con-
tact was geweest maar die wel iets betekend 
hadden voor de briefschrijver/ster, zoals Hen-
riette Roland Holst.
In verre weg de meeste gevallen werd gesteld 
dat de aangeschrevene de schrijver/ster had 
gevormd. 
We hebben besloten de brieven niet in het bul-
letin te plaatsen gezien de totale lengte en het 
persoonlijke karakter ervan.

Interview met Roland Putman

Als voorbereiding op de ontmoeting op zater-
dag 5 april 2014 met Roland Putman alvast dit 
interview van de website der Franciscanen:

Roland Putman (1970) woont in de Francisca-
ner communiteit in Amsterdam.
Wat is in één zin volgens jou ‘roeping’?
Roeping is mijn leven laten bepalen door het 

diepste verlangen wat God in mij aanspreekt.

Wanneer ben je broeder geworden en waarom?
In 2007 ben ik ingetreden. Geloven was voor 
de pastor in mijn parochie heel concreet. Hij be-
moedigde mensen en straalde rust en vreugde 
uit in zijn leven en naar mensen. Zijn voorbeeld 
inspireerde mij. In eerste instantie dacht ik dat 
er alleen pastores en religieuzen waren. Ik ben 
daarom pastor geworden. Religieus worden 
zag ik niet zitten. Later merkte ik dat ik het le-
ven in een gemeenschap miste. Geloven kan ik
niet in mijn eentje. Zonder regelmatig (samen) 
bidden, stil worden en delen wat mij raakt, han-
den uit de mouwen steken en zorg hebben om 
anderen, kan ik niet voluit leven. Ik leerde enke-
le jonge franciscanen kennen en ik herkende 
mij in de levensvorm die Franciscus heeft nage-
laten.

Wie of wat is stimulerend voor je geweest om je
weg te gaan?
Ik heb vaak getwijfeld of het mijn weg was. De 
pastor in mijn parochie, maar ook vrienden en 
vriendinnen deden mij in het evangelie steeds 
meer verstaan, dat God ons roept ‘gewoon’ zo-
als wij zijn. Juist in onze eigen-aardigheden en 
eigenaardigheden ben ik (en is iedereen) ge-
roepen om te leven vanuit het hart. God is de 
zachte kracht die mijn hart warm maakt te wil-
len leven in de Geest van Jezus.

Wie of wat hield je er aanvankelijk van af?
Ik twijfelde zelf. Ben ik wel zo gelovig? Hoe 
weet ik dat het God is die mij roept? Toen ik 
mijn ouders vertelde dat ik als religieus (in 
eerste instantie als pastor) wilde leven, zei mijn 
moeder, dat ik maar eerst op dansles moest 
gaan! Tja ... want zegt nou eerlijk ... het is toch 
veel normaler om ‘gewoon’ te trouwen. Tegelijk 
merkte ik steeds meer dat ik ‘gewoon’ voelde 
dat mijn levensgeluk en roeping elders lagen.

Waarom ben je vandaag de dag broeder?
Vanuit het evangelie het dagelijks leven in te 
gaan: samen bidden en zorg hebben om elkaar
en anderen. Broeder-zijn is voor mij ook een 
leerschool om het evangelie in mijn concrete le-
ven vorm te geven.

Wat betekent God voor jou als broeder?
God betekent voor mij openstaan voor wat in 
mij leeft. In stil gebed, in de mensen om mij 
heen en in de natuur voel ik Gods aanwezig-
heid. Hij spreekt mij aan. Door het leven in 
broederschap wordt het evangelie in het voet-
spoor van Franciscus heel concreet getoetst en
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wordt het telkens een hernieuwde uitnodiging 
om zo te leven.
 
Maak de volgende zin af: “Een wereld zonder 
broeders is ...
als pap zonder krenten”.

Mijn levensmotto is: Doe als God: word mens!

Jan Henneman genomineerd 

Heemskerker Jan Henneman (75) is door 
GroenLinks Heemskerk/Uitgeest voordragen 
als kandidaat voor de landelijke Ab Harrewijn 
Prijs 2014. Henneman, lid van GroenLinks, is 
de drijvende kracht achter het Comité Noodhulp
Asielzoekers IJmond. Dit helpt sinds 2004 
asielzoekers die door psychische en financiële 
problemen in de knel zijn geraakt. Vaak gaat 
het om asielzoekers, die in zeer schrijnende si-
tuaties zijn geraakt en door hulp van het Comité
weer op weg worden geholpen. Het Comité 
wordt geholpen door giften van kerken en parti-
culieren. Jan Henneman weet samen met een 
groep van even bevlogen vrijwilligers op deze 
wijze al jarenlang inhoud te geven aan wat te-
genwoordig de ‘participatiemaatschappij’ wordt 
genoemd. Henneman heeft een indrukwekken-
de sociaal bewogen geschiedenis. Ab Harre-
wijn, oud partijvoorzitter GroenLinks en lid van 
de Tweede Kamer, stond bekend als de rode 
dominee. In 2002 overleed hij. De Ab Harrewijn 
Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 2003 en 
heeft tot doel bijzondere initiatieven voor de on-
derkant van de samenleving voor het voetlicht 
te brengen. Vijf genomineerden worden be-
loond met €1500, de winnaar €5000. De uitrei-
king is 13 mei, de sterfdag van Harrewijn, in de 
Muiderkerk (Amsterdam). 

Bron: Nieuwsblad De Kennemer, 12 maart 2014

Noodfonds krijgt €1.000 

Om de opening van haar nieuwe winkel aan het
Haydnplein 3 te vieren, doneerde Trekpleister 
€1.000 aan stichting Noodfonds Heemskerk. 

Tijdens de feestelijke opening van de winkel, 
namen voorzitter Lenie Dijkstra en penning-
meester Jan Elst namens de stichting de 
cheque in ontvangst. Stichting Noodfonds 
Heemskerk is opgericht vanuit onder anderen 
de kerken uit Heemskerk en biedt financiële 

hulpverlening aan mensen in de gemeente die 
in de problemen zijn gekomen, waarbij directe 
hulp noodzakelijk is en hulp uit bestaande rege-
lingen niet direct mogelijk is. 

Bron: Nieuwsblad De Kennemer, 12 maart 2014

Dan breekt jouw licht aan
naar Jesaja 58: 6-10 

Ingestuurd door Daan Simoons

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: 
de boeien van onrecht te slaken, 
het knellende juk te verbreken, 
verdrukten de vrijheid te geven? 

Wat een mens kwelt moet jij teniet doen! 

Is het niet dit: 
met de hongerige je brood delen 
en met de vluchteling je huis 
en met de berooide je kleding? 

Je eigen vlees moet jij niet verloochenen! 
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Dan breekt jouw licht aan 
zoals de dageraad in de morgen, 
je wond zal genezen, je kunt verder, 
met gerechtigheid als de zon op je weg. 
Als jij dan roept, 
dan antwoordt jou de Bondgenoot; 
schreeuw jij: ‘Help!’, dan zegt Hij: ‘Hier 
ben Ik!’. 

Als jij uit je midden verwijdert 
alles wat mensen belast en beknelt, 
als jij met wie hongert je leven gaat delen,
zodat ook de arme zijn levensdeel krijgt-, 

dan zal jouw licht 
in het donker gaan stralen 
en heel jouw duister bestaan 
zal verkeren in licht en in leven. 

Vertaling: Niek Schuman 

Bron: Dominicus Vastenkalender 2014

Bericht vanuit De Nieuwe Liefde

Een bericht van Franck Ploum, directeur De 
Nieuwe Liefde, Amsterdam.

Beste geestverwanten,
Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor 
twee bijzondere programma’s van het Nieuwe 
Liefde Leerhuis.

Op zondagmiddag 13 april (13.00 -17.00 uur) 
worden in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 
102 te Amsterdam de eerste twintig hoofdstuk-
ken van het boek Exodus gelezen en uitgelegd,
omlijst door muziek.
Kaarten kosten € 12,50.
Voor deze middag over Exodus zijn er per ek-
klesia/gemeente twee vrijkaarten beschikbaar.

Op zondagmiddag 1 juni (14.00 -15.00 uur) is 
er een meezingconcert in de Dominicuskerk te 
Amsterdam. Uitgevoerd worden nieuwe compo-
sities van Antoine Oomen op teksten van Huub 
Oosterhuis. Dit zal gebeuren middels een mee-
zingconcert van het koor voor nieuwe Neder-
landstalige religieuze muziek, onder leiding van
Antoine Oomen en pianist Roland Aalbers.
Graag nodigen wij jullie als geestverwante 
groepen uit om deze programma’s bij te wonen.
Voor het meezingconcert op 1 juni zijn er per 
ekklesia/gemeente vier vrijkaarten beschikbaar.

Wij hopen van harte vele geestverwante groe-
pen te mogen ontmoeten.

Voor de vrijkaarten: Meld je bij 
secretaris@kgij.nl of tel.0251-236090. Wie het 
eerst komt … 

De spiritualiteit van Jurjen Beumer

Jurjen Beumer (1947-
2013) schreef bijna
twintig boeken en
stichtte oecumenisch-
diaconaal centrum
‘Stem in de Stad’.
Uniek aan zijn leven en
werk is de sterke ver-
binding tussen mystiek
en diaconaat, ora et la-
bora, bidden en bezig
zijn. Veldwerkers en
jonge theologen vertel-
len wat het werk van
Jurjen Beumer voor
hen betekent. We on-
derzoeken de actuele relevantie van zijn theolo-
gie voor diaconaat, kerk-zijn en de door de 
overheid gepropageerde participatiesamenle-
ving. We laten ons inspireren door de spirituali-
teit van Jurjen Beumer en besluiten de studie-
dag met een intieme vesper, waarin teksten van
zijn hand zullen klinken.
Inleiders:
• Willemijn Jonkers (vrijzinnig theoloog, predi-

kant i.o., met eigen praktijk voor psycho-spi-
rituele geneeswijzen en ritueelbegeleiding),

• Ranfar Kouwijzer (directeur Stem in de 
Stad),

• Joris Obdam (straatpastor Stem in de 
Stad),

• Marjolijn de Waal (predikant i.o.).
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Aanmelden via info@stemindestad.nl. Toegang 
in volgorde van aanmelding.

Kosten, inclusief lunch en teksten € 37,50 – 
over te maken op IBAN NL15 INGB 
0002829240, ten name van Stem in de Stad, 
onder vermelding van studiedag Jurjen 
Beumer.

Let op: aanmelding is pas definitief na ont-
vangst inschrijfgeld.

Met vriendelijke groet,

Marianne Vaandrager

Coördinator secretariaat en organisatie.

Vrijdag 23 mei 10.30 uur-17.00 uur
Doopsgezinde Kerk
Frankestraat 24, Haarlem

Ometepe

Wilma van Beek

Wilma van Beek, projectleider van het 
gastfamilieproject van Stichting Mundi-
co op het eiland Ometepe in Nicara-
gua, ging in november 2013 opnieuw 
voor een werkbezoek naar Nicaragua. 
Zij hield, zoals ieder jaar, weer een 
dagboek bij. Het zal worden opgeno-
men in het KGIJ-bulletin. 

19 november 2013, de tiende dag in Nicaragua 

Dag allemaal,

Zaterdag ben ik opnieuw naar Moyogalpa ge-
gaan en heb ik prijzen opgevraagd van van al-
les en nog wat in de winkels. Bij de Ferreteria, 
de ijzerwinkel, liggen grote golfplaten klaar in 
een rek. Die kun je meenemen en vervolgens 
meegeven bovenop de lokale bus. In het dorp 
waar de platen naar toe moeten, staat iemand 
de bus op te wachten en neemt de platen mee 
naar huis, bovenop het hoofd. Dakgoten koop 
je er ook, evenals alle gereedschappen en ook 
machetes, voor het werk op het land. Ik was er 
tegen lunchtijd en dan gaat de verkoper op een 
stoel achter de toonbank zitten, zijn vrouw zet 
een bord met warm eten op de toonbank en dat
eet hij dan smakelijk op..........

De vrouwen vragen zelf de prijzen op, dat mel-

de ik al eerder. Maar ik wil zelf ook weten wat 
alles kost. Je kunt me hier nu een huis laten 
bouwen. Ik weet dat 26 standard de beste kwa-
liteit golfplaat is. De goedkopere soort gaat 
maar 2 jaar mee, dan roest hij weg door de felle
zon en door de slagregens. Toch kopen de 
meeste mensen de slechte kwaliteit vanwege 
geldgebrek. Men kan hier niet anders leven dan
van dag tot dag. Ik weet nu de prijzen van 
bouwblokken, een zak cement, erg duur hier, 
de genoemde golfplaten, zand, enzovoorts. 

Gistermiddag heb ik afgesproken met Ileana en
Georgina. “Laat ons maar de prijzen opvragen 
voor het hout voor de kasten en deuren”, zei-
den ze, “want ze laten jou als extranjero, 
vreemdeling, meer betalen”. Ik heb ze het Mun-
dicocontract meegegeven voor het vastleggen 
van de prijzen. Hout wordt op het eiland mond-
jesmaat verkocht op enkele plekken en het is 
erg duur, om de bossen te sparen. De vakman 
vermeldt de prijzen voor het materiaal dat hij 
nodig heeft, en vakman en de vrouwen zetten 
hun handtekening voor akkoord met de datum. 
Ook het (lage) salaris wordt vermeld. Dat beta-
len de vrouwen zelf. Als het heel veel is springt 
Mundico bij.

Tot mijn verbazing hebben de vrouwen sinds 
vorig jaar op eigen initiatief van alles onderno-
men. Ik wist niet wat ik hoorde. Ileana mocht op
uitnodiging van mijn vriendin Sonia, eigenaar 
van hotel Villa Paraiso in Santo Domingo, een 
week meelopen met haar beste kamermeisje. 
Ileana heeft dat zo goed gedaan, dat Sonia 
haar in dienst heeft genomen. Van het verdien-
de geld heeft zij zelf een douche en wc laten 
bouwen! Geen vieze stinkende latrine meer 
voor haar. Nu werkt Ileana dichterbij, in de bak-
kerij hier in het dorp, zij volgt daarnaast iedere 
zaterdag een cursus voor obers. Rosa werkt 
ook in de bakkerij. Georgina volgt iedere week 
een dag een cursus Engels in Santa Cruz en 
iedere zaterdag gaat zij naar een cursus voor 
hotelreceptioniste. Heel goed, want zij is nu de 
contactpersoon voor de toeristen in het project. 
Deze cursussen worden gratis door de over-
heid gegeven in de grotere dorpen, waar al veel
toeristen komen. Isabel van het eethuisje werkt 
in het project van Mano Amiga van Roberto, de 
zoon van Amanda die gastfamilie is in ons pro-
ject. Isabel verstrekt dagelijks maaltijden aan 
twintig ondervoede kinderen. En Esneyda heeft
een naaicursus gevolgd in het project van Ma-
no Amiga. Ze heeft nu een oude, opgeknapte 
naaimachine gekregen en naait kleding en sou-
venirs die zij verkoopt in het dorp. Ze doen het 
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allemaal parttime, zodat er genoeg tijd overblijft
voor het Mundicoproject. 
Eén van de vrouwen is al 10 jaar de maitresse 
van een rijke getrouwde man, die haar vader 
had kunnen zijn. Zij is 30, de man 67. Hij onder-
houdt haar en daardoor kan zij niet haar eigen 
gezin beginnen. Deze vrouw heeft het meest 
opgestoken van de eerste lessen van oplei-
dingsinstituut Entre Volcanes over de Rechten 
van de Mens en de Rechten van de Vrouw in 
Nicaragua. Zij is heel leergierig en volgt nu op 
eigen initiatief allerlei cursussen. Daarmee kan 
zij zich losmaken van die man en haar leven in 
eigen hand nemen. 
Rosa wilde graag gastfamilie worden, maar 
haar kleine huisje was niet geschikt voor toeris-
ten. Mundico heeft een vrouw betaald, die haar 
sieraden leerde maken van zaden en pitten, die
zij verkoopt. Zo kan zij toch deelnemen aan het 
project. Rosa kan nauwelijks lezen en schrijven
en is schuchter. Maar nu werkt zij in de bakke-
rij! En zij heeft een rijke Amerikaanse klant ge-
vonden, die negentig sieraden van haar heeft 
gekocht en doorverkoopt in Amerika. En zij wil 
er nog meer kopen. Op dit moment liggen Rosa
en haar man krom om hun oudste dochter te 
steunen. Zij is 19 jaar en is 2de jaars student 
psychologie in Managua. Dat kost per maand 
90 US$. Dat is een half maandsalaris voor ie-
mand met een fulltime baan. Maar er is hier 
nauwelijks werk en zeker niet fulltime. Ze zijn 
vastberaden en willen het volhouden, heel bij-
zonder. Voor de dochter van Martha, vorig jaar 
17 en net de middelbare school afgemaakt, had
ik een functie op het oog in het project, maar nu
is zij zwanger, in december komt haar baby. Zo 
jammer. Vrouwen krijgen hier al heel jong kin-
deren. In de armste dorpen achter de vulkaan 
soms al als ze 14 zijn. Kinderen zijn de trots 
van iedere vrouw, hier zijn geen middelen waar-
mee zij een andere toekomst kunnen opbou-
wen. Door dit Ometepe project ontdekken de 
deelnemende vrouwen hun kracht en maken zij
gretig gebruik van nieuwe mogelijkheden. Wat 
zijn ze veranderd, ik ken ze niet meer terug! Ze 
zijn ook voor het eerst volwaardig bij het mee-
denken over de volgende fasen in het project. 
En ze hebben respect verworven in hun gezin-
nen en in het dorp, ze zijn een rolmodel voor 
hun dorpsgenoten. Zooooo goed dat wij dit pro-
ject begonnen zijn. 

Hasta pronto,

Wilma 

En verder...

Ometepe Project Nicaragua van Stichting Mun-
dico haalt in samenwerking met Stichting 
WOSU een bijzondere film naar Uitgeest.
En nog meer bijzonder is het dat de filmmaker 
meekomt om te vertellen hoe hij deze film ge-
maakt heeft. Het gebeurt niet vaak dat wij in ge-
sprek kunnen gaan met de maker van een film. 
Een unieke kans dus!
Zie voor meer informatie elders in dit blad.

Karla’s Arrival

Film Karla’s Arrival mét maker van de film naar 
Uitgeest!

Koen Suidgeest filmde in Nicaragua een indrin-
gend portret van een tienermoeder. Ze leeft op 
straat met een groep jongeren in Managua en 
wil daar haar baby Karla grootbrengen. Na een 
jaar neemt ze een moeilijke beslissing: voor 
haar baby besluit ze de straat achter zich te la-
ten. Koen Suidgeest leidt deze hoopvolle film1 
in en zal vertellen hoe hij hem gemaakt heeft.

‘Karla’s Arrival’ kreeg 4 Awards, verscheen op 
15 filmfestivals en gaat in november 2014 naar 
het IDFA.

Woensdag 2 april, filmzaal van ‘De Zwaan’, 
Middelweg 5, Uitgeest. Aanvang 19.45 uur. 
Kaarten €7,50 inclusief kopje koffie of thee aan 
de zaal, open vanaf 19.15 uur.
Voorverkoop bij boekhandel Schuyt, Middelweg
139 Uitgeest 

Organisatie: Stichting WOSU en Ometepe Pro-
ject Nicaragua. De baten zijn voor Ometepe 
Project Nicaragua, een gastfamilieproject voor 
vrouwen, die hiermee een inkomen verwerven. 
Een deel van hun inkomsten gaat naar onder-
voede kinderen in hun dorp.

1 Nederlands ondertiteld
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Unsere Mütter, unsere Vätter

Ingestuurd door Daan Simoons

Naar aanleiding van dit tv-programma schreef 
Willem Pekelder, tv-recensent van dagblad 
Trouw op 14 maart 2014:

Zoals de meeste ouders van toen (de jaren der-
tig en veertig in Duitsland) behoren de vijf 
hoofdrolspelers het grootste deel van de oorlog 
niet tot de categorie van de aller-dappersten, 
die weerstand durfden te bieden aan een dui-
vels systeem. Charly bijvoorbeeld verraadt haar
joodse collega-verpleegster Lilija. Ze krijgt 
daarover enorme wroeging die misschien nog 
wordt vergroot door wat later gebeurt. Lilija 
schopt het tot officier van het Rode Leger en 
redt Charly tijdens de bevrijding van een ver-
krachting. “Waarom help je mij?”, vraagt Charly 
verbijsterd. “Omdat het anders altijd blijft door-
gaan”, antwoordt Lilija.
Kijk en dat vind ik, naast alle discussie die de 
regisseur in Duitse families over het verzwegen
verleden heeft willen oproepen, het mooiste 
van Unsere Mütter, unsere Väter: de notie dat 
je de vicieuze cirkel van het kwaad alleen kan 
doorbreken wanneer je daarbuiten durft te stap-
pen. Zoals Lilija.

Oude mobieltjes voor MasterPeace

Doneer je oude mobieltje aan MasterPeace 
en heb daar vrede mee!
Oude mobieltjes zijn vaak nog bruikbaar en 
geld waard. MasterPeace werkt samen met 
Techreturns. Techreturns koopt mobieltjes op 
voor de huidige marktwaarde en verkoopt deze 
in ontwikkelende regio’s. Zowel werkende als 
niet werkende mobieltjes kunnen via Techre-
turns ingeleverd worden. Niet werkende mo-
bieltjes, die total loss zijn of waterschade heb-
ben, worden namelijk gerecycled. Door de 
waarde van jouw mobieltje te doneren aan 
MasterPeace bouwen wij samen aan een duur-

zamere wereld.
 
Coltan is een kostbare grondstof die voor mo-
biele telefoons wordt gebruikt Je weet nu dat de
strijd om coltan in Congo veel ellende aanricht. 
Rebellen vechten om de grond waar deze stof 
te vinden is en zetten kinderen in om onder 
zware omstandigheden deze grondstof te del-
ven. Bekijk anders nog het filmpje op de web-
site www.masterpeace2014.nl en zie hoe Saar 
Koningsberger de achterbuurten van Bukavu, 
Congo bezoekt. Op zoek naar de verhalen rond
deze kostbare grondstof. Het coltan van ingele-
verde mobieltjes is heel goed opnieuw te ge-
bruiken, zo hoeft het niet gedolven te worden.

Met de waarde van de mobieltjes worden door 
MasterPeace vredesprojecten opgezet in lan-
den waar conflicten zijn. Met het inleveren van 
oude mobieltjes kunnen conflicten om coltan 
vermeden worden en steun je vredesprojecten 
elders.

Waarom is het belangrijk om oude mobiel-
tjes te reclycen?
Sinds 2009 heeft Techreturns meer dan 
500.000 mobieltjes ingezameld met behulp van 
consumenten, winkels, bedrijven en stichtin-
gen/verenigingen. 

- In 200 mobieltjes zit genoeg goud voor één 
trouwring. 

- Uit 1 ton mobiele telefoons (zonder batterijen) 
is 140 kilogram koper, 3,14 kilogram zilver, 
300 gram goud, 130 gram palladium en 3 
gram platina te halen. 

- Recyclebedrijven in elektronica halen schaar-
se metalen uit elektronica. Naast de genoem-
de edelmetalen worden ook zeldzame metalen
als rodium, ruthenium en iridium gewonnen. 
Opkomende markten als China en India zitten 
te springen om zulke grondstoffen. Prijzen zijn
de laatste jaren dan ook verveelvoudigd. Tech-
returns is één van de weinige partijen die ook 
end-of-life elektronica inzamelt voor recycling. 

- Van een mobieltje kan zo’n 93% worden gere-
cycled. Dit proces is makkelijker dan het win-
nen van dezelfde metalen via mijnbouw. Uit 
een ton mobieltjes is twintig maal zoveel goud 
te halen dan uit een ton gouderts. Bovendien 
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is het een stuk milieuvriendelijker. Het be-
spaart grondstoffen en vermindert hoeveelhe-
den afval. 

- In het westen zijn goede recycle-fabrieken die 
99% van een mobiele telefoon kunnen herge-
bruiken zonder veel schadelijke stoffen uit te 
scheiden. De meeste telefoons gaan echter 
naar derdewereldlanden om daar uit elkaar 
gehaald, gerepareerd, verkocht, verbrand en 
gedumpt te worden. Dit laatste brengt allerlei 
schadelijke stoffen in het milieu waaronder 
lood en cadmium. 

- Van lood is bekend dat het onherstelbare 
schade veroorzaakt aan het zenuwstelsel. In 

stortplaatsen zakt lood de grond in, vervuilt het
water, wordt gedronken door mens en dier, en 
hoopt zich zo op in het lichaam. In voldoende 
concentraties kan het grote schade aanrichten
aan het lichaam. 

- Cadmium komt minder vaak voor maar is be-
duidend schadelijker. Het is aanwezig in som-
mige typen oplaadbare batterijen, de zoge-
naamde NiCd batterijen. Het cadmium uit één 
mobiele telefoon is genoeg om 600.000 liter 
water te vervuilen. Geïnhaleerde cadmium-
dampen kunnen grote schade aanrichten aan 
de nieren en luchtwegen met soms fatale ge-
volgen.
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Agenda 

April

dag datum aanvang Activiteit Locatie

di 01 14.00 u Huiskamergesprek Else Lindeboom

wo 02 10.00 u Polka Joop Floor

10.30 u Huiskamergesprek Wil Steenpoorte

18.00 u Eetcafé De Stut

19.30 u Vrouwengroep De Stut

19:45 u Koorrepetitie De Stut

19:45 u Film: Karla’s Arrival
(zie pagina 9)

Filmzaal van ‘De Zwaan’, Middelweg 5, 
Uitgeest.

do 03 19.30 u Huiskamergesprek Atie Driesten

za 05 19.15 u Ontmoeting met R.Putman Vrijburcht

zo 06 14,30 u ‘Messiah’ Tremendakoor Agathakerk, Beverwijk

ma 07 13.30 u Kerngroep Aad Hooreman

wo 09 19:45 u Koorrepetitie De Stut

vr 11 19.00 u Meditatieve Oecum.Dienst Dorpskerk Heemskerk

di 15 10.15 u Pastoraatsgroep Else Lindeboom 

wo 16 19:45 u Koorrepetitie De Stut

vr 18 19.00 u Lijdensmeditatie Witte kerkje Dijk en Duin Castricum

za 19 19.15 u Paasviering Vrijburcht

wo 23 19.45 u Voorjaarsledenvergadering De Stut

Zie verder ook de agenda op de website van de KGIJ (kgij.nl).


