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Want een oud verhaal
heeft niet alles in zich van
onze tijd en een nieuw
verhaal laat vragen open.

Weet je, er zijn
meer dingen te
vertellen dan je
kunt bedenken!
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Kees’ column

Een groene Kerst, lieve co
lumnverslinders, een groene
Kerst. Je zou het niet zeggen
maar het is alweer een paar
dagen winter. U weet wel, dat
seizoen met ijs en sneeuw en
temperaturen met een minte
ken ervoor. Dat zal dit jaar wel
niet meer lukken. Wie een witte
Kerst wil hebben zal met een
groot aantal spuitbussen de
tuin in moeten gaan om alles te
bedekken met kunstsneeuw.
Misschien beter van niet. Dat
zou maar drijfgassen in de at
mosfeer brengen die weer ver
antwoordelijk worden gehou
den voor de opwarming van de
aarde waardoor de Kersten
nog groener zouden worden.
Wat is het leven toch gecompli
ceerd te maken. Ik vraag me
wel eens af hoe de wereld er
uit zou zien als we de wereld
meer zouden accepteren zoals
deze zich aan ons openbaart.
In onze tuin zag ik een kauw
druk in de weer om een regen
worm uit de grond te trekken.
Zou deze vogel zich ook maar
een moment verbazen dat het
vreemd is om midden in de
winter regenwormen op te gra
ven? Ik denk eigenlijk dat hij of
zij gewoon de wereld accep
teert, en gebruik maakt van het
feit dat die worm er is en lekker
zal smaken. Nee, dan wij men
sen, zelfbenoemde topwezen
van de evolutie. Wij beklagen
ons er in de zomer over dat we
meer regen en wind hebben
gehad dan vroeger en in de
winter te weinig sneeuw om te
skieën dan vroeger. Ach, vroe
ger... Vroeger was alles beter.
De kachel stond nog midden in
de kamer, de pastoor wist nog
hoe het zat en arme mensen
kon je nog herkennen aan hun
kleding. Dat waren nog eens
tijden.
Eén ding mag wel constant
worden geacht te zijn: Dat we
onszelf en ieder ander vrede
op aarde toewensen...

Kees
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Toespraak

Jarek Kubacki

In het begin...

Is het nu eenmaal zo? Zit deze wereld zo in el
kaar? Zulke vragen zijn geen filosofische be
spiegelingen alleen. Het zijn eerder brandende
vragen: Wordt deze wereld echt door haat en
geweld geregeerd, steunt die op macht en
angst? Is dit de basis van
ons bestaan? In de sneeuw
die we dus dit jaar niet
hebben (hetgeen ook alles
met onze manier van doen,
met onze omgang met de
moederaarde, te maken
blijkt te hebben) laat elk
beest zijn sporen na. Kun
dige ogen kunnen ze zon
der probleem herkennen.
Om het spoor van aanwe
zigheid van de mens te
herkennen heb je geen
sneeuw, geen bijzonder
goede ogen en ook geen
bijzondere kennis van za
ken nodig. Televisiekijken is
daar meer dan genoeg
voor...

Ondertussen vertelt Johan
nes echter zijn kerstver
haal. Een ander verhaal
dan de romantische ge
boortevertelling van Lucas:
met de herders en de
engelen, en ook anders
dan de dramatische ge
schiedenis van de drie wij
zen uit het Oosten. Want
Johannes ís anders. In de
traditie krijgen al de vier
Evangelisten een symbool
toebedeeld en het symbool
van Johannes is adelaar.
Want hij is een echte
spirituele hoogvlieger. Terwijl die twee anderen
zich snel op die heel concrete situatie gaan fo
cussen die voor ons allemaal herkenbaar is: de
geboorte van een kind, omvat zijn adelaarsblik
als het ware het hele kosmische plaatje maar
tegelijkertijd gaat hij gelijk ook de diepte in. En
die diepte heeft hij wel nodig want Johannes is
het niet om het verhaal an sich te doen maar
om zijn betekenis. Daarom wordt hij ook dik
wijls als moeilijk, hoogdravend en ingewikkeld
gezien. Maar is wat hij wil zeggen echt zo inge

wikkeld?

In het begin was..., begint hij. Heeft hij het over
het begin van de wereld? Ja... Maar het begrip
dat hij gebruikt: in het Grieks arché (wij kennen
het uit de woorden als archeologie maar ook
hiërarchie) betekent niet alleen het begin maar
ook het beginsel, het leidend principe dat de
basis van de hele werkelijkheid vormt.
Misschien reflecteert de Evangelist dus niet
zozeer op het begin van de wereld maar op

hoe de wereld in elkaar zit,
op wat zijn basis is, zijn
grondregel, grondtoon. Mis
schien is zijn eerste vraag
precies dezelfde als die die
wij ons daarnet stelden: is
het écht zo? Wordt deze
wereld echt door de ge
welddadige keizer in Rome
geregeerd: en door zijn kor
nuiten? Hebben zíj het hier
voor het zeggen? Is hún
woord het hoogste en het
laatste?

Het woord. In de grondtekst
komen we hier weer een
bekend begrip tegen: logos
(je weet het wel: logopedie:
behandeling van problemen
die met de taal, de spraak,
te maken hebben). In het
begin, zegt Johannes dus,
oftewel: in beginsel, in prin
cipe, in wezen: was en is er
een woord. Maar wat voor
woord dan? Wat is het voor
woord dat eeuwiglijk zal du
ren? Wat lijkt er het ant
woord op te zijn dat uit de
nieuwsberichten spreekt, uit
de krant die we zo graag
naast of op de bijbel leggen,
uit beelden die we te zien
krijgen? Zou dit het woord
‘angst’ zijn? Of misschien
‘geweld’, ‘vergelding’,

‘wraak’? Ja, al die woorden lijken soms eeu
wiglijk te duren maar als je ze als ‘het eerste
en het laatste woord’ hanteert: als je ze tot het
beginsel van je hele werkelijkheid maakt, dan
blijf je aan het einde juist helemaal alleen,
toch?

Johannes schrijft weliswaar in het Grieks maar
hij is een Jood. En wanneer een Jood het over
het woord heeft, dan denkt ‘ie aan de Thora:
de boeken waarin de Levende tot zijn volk
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spreekt, de verhalen die de liefdesgeschiedenis
bevatten: de geschiedenis van de liefde van
God voor en van zijn trouw aan dat schijnbaar
godvergeten volkje: ergens in de marge van de
wereld. Jullie zijn niet vergeten, zegt de Thora,
ik heb voor jullie gekozen, juist voor jullie, in
jullie benauwde situatie, om te laten zien dat er
een relatie is, een verbond: tussen mij en de
hele mensheid, de hele schepping. Ja de we
reld mag duister en hopeloos schijnen maar
toch schijnt er nog iets anders: een klein vonkje
licht dat uit de bron van al het zijnde gevoed
wordt. En in dat licht kun je pas zien dat de
werkelijkheid niet op haat en nijd en dood en
geweld stoelt dat het laatste en het hoogste
woord niet oorlog is maar vrede – sjaloom,
salaam... Ik ga jullie geen sprookje voorscho
telen. Ik verwacht niet dat je je ogen voor de
wereld sluit. Dat je al de gruwelen ontkent die
hier elke dag gebeuren! Wat ik vraag is dat je
niet gelooft dat dit alles is. Dat de duisternis,
het fanatisme, de hebzucht aan het langste
eind zullen trekken. En al helemaal niet dat IK,
de Levende zo ben: wraakzuchtig, geweldda
dig, vol haat. Altijd zullen er mensen zijn die de
wereld en God zo voorstellen: als monsterach
tig, haatdragend, liefdeloos, onbarmhartig. Ge
loof ze niet!

En plotseling wordt Johannes heel specifiek.
Zijn adelaarsblik vernauwt zich als het ware. Hij
vertelt over een andere Johannes: de Voorlo
per, de Doper, zoals wij hen kennen. Die Jo
hannes kondigt de geboorte aan: de geboorte
van het licht in de duisternis. De geboorte van
een mens wiens leven op waarheid stoelt: niet
op die ‘waarheid’ die de machthebbers ons wil
len doen geloven maar de waarheid van gena
de: van het recht doen aan rechtelozen, het
liefhebben van diegenen die niet gezien, niet
gehoord, niet gekend worden en daardoor ook
ongeliefd zijn. De mens dus waarin recht en
gerechtigheid, trouw, liefde, barmhartigheid tot
vlees worden. Dat wil dus zeggen dat ze: in zijn
leven, door zijn doen en laten, handen en voe
ten krijgen en een gezicht. Zijn gezicht. Het ge
zicht van een Joodse mens uit Palestina: Jezus
van Nazareth. Zo concreet en zo eenvoudig
ook, in wezen, kan Johannes zijn wanneer ‘ie
zegt: Het woord is vlees geworden...

Maar, vragen we dan, bang als we zijn voor het
Christelijk exclusivisme: is Jezus dus de enige
die dat woord, dat beginsel belichaamt? Kijk,
als ik me op het levensverhaal van een bepaald
iemand concentreer, als ik zeg dat hij mijn le
ven op een beslissende manier heeft veran
derd, dat zij mij de ogen heeft geopend: voor de
mogelijkheden van de mens die echt vanuit de

goddelijke bron leeft die in ieder van ons aan
wezig is, doe ik toch niet per se aan al de
andere mensen tekort! Laat ieder zijn of haar
verhaal vertellen! Laat ieder van die mensen
getuigen die hem/haar beïnvloed hebben. Je
buurman die Moslim is zal het je zeker niet
kwalijk nemen, als je aan jezelf en je eigen ge
schiedenis trouw blijft en daarover vertelt! Heb
je ooit een Moslim ontmoet die je echt te veel
op Jezus en zijn verhaal gefocust vond en die
je dat kwalijk nam? Ik niet. Ik kwam eerder
Moslims tegen die zich er eindeloos over ver
baasden dat ze nooit van hun Nederlandse
buren tekst en uitleg kregen over wat zij eigen
lijk geloofden, wat ze echt bewoog, wat ze be
zielde. Da’s punt één.

Maar Johannes geeft nog een ander antwoord
op deze vraag. Hij zegt: Aan diegenen die Hem
toch opnamen, heeft Hij het vermogen gege
ven om kinderen te worden van God: aan hen
die geloven in zijn naam. Het kindzijn van de
Levende is helemaal niet exclusief. Integen
deel: het is zo inclusief als het maar kan. Leef
zoals hij geleefd heeft: deel je brood met de
ander, laat je beker rondgaan met de woorden:
Hier ben ik, wil je van mij eten? Hier ben ik, wil
je van mij drinken? Dit is hoe je vanuit de god
delijke bron leeft: de liefdevolle, vaderlijke/
moederlijke bron. Dit is hoe je het woord beli
chaamt en het verstaanbaar maakt, waardoor
niemand op deze aarde ooit nog alleen
wordt. Dit is hoe jij, en ik, en wij allemaal, tot
vonkjes licht worden die in duisternis schijnen.
In zijn naam geloven? Zie,..., men zal Hem de
naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God
met ons. Dit is zijn naam: God met ons, God
tussen ons, onder ons. En deze naam is een
opdracht. Hij kan die opdracht nooit in z’n een
tje verwerkelijken! Het is te veel voor één kind
van God. Iedereen is nodig om het kerstwon
der te bewerkstelligen: de geboorte van het
goddelijk kind onder de mensen, het verschij
nen van het licht in de duisternis. Het woord
moet steeds opnieuw handen en voeten krij
gen: onze handen en voeten. Alleen door ons
allemaal en door ieder van ons kan de hemel
opengaan: midden in de winternacht! In de
voorbije weken las ik overdenkingen die op de
website The Mennonite gepubliceerd werden:
reflecties van doperse Christenen uit de hele
wereld die zich op het komende kerstfeest
richtten. In één van hen vond ik deze woorden:
You, like Mary, offer gospel in the flesh. You,
like Mary, bear the gift of salvation within your
life. Like Mary you labor for God to be born in
our world—God with us, God for us.  Jij
biedt, zoals Maria, het Evangelie aan: in je
vlees, je lichaam. Jij draagt, zoals Maria, de
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Aandacht

Else Lindeboom

Deze keer gaat het niet over zieken, maar dat
wil niet zeggen dat alle leed geleden is. Wij
wensen de zieken onder ons het allerbeste toe
en hopen dat ook voor hen de feestdagen goed
zullen zijn.
 Harriet van Tunen (zij zingt in het koor) vierde
in november dat zij 25 jaar werkt bij ‘IJmond
werkt’. Voorheen heette deze instelling De Tun
nel en daarna De Meergroep. Harriet vierde dit
jubileum samen met nog acht anderen. Ook
hiermee willen wij je hartelijk feliciteren, Harriet.
Als ik in het verleden in alle vroegte mijn lo
geerhond uit ging laten in het park, kwam ik jou
al op de fiets tegen. En dat doe je dus elke
dag: door weer en wind op de fiets naar je werk
gaan. Onze complimenten hiervoor.(Het adres
van Harriet: Beneluxlaan 433, 1966 WJ
Heemskerk.)
 Marie Agnes Krom, zij zingt ook in het koor en
zit altijd met een mandje bij de deur voor de
uitgangscollecte, die Marie Agnes dus hoopt 29
december a.s. 65 jaar te worden en enkele
maanden later AOW te krijgen. En dat is een
verheugend feit. Alvast hartelijk gefeliciteerd
Marie Agnes, wij wensen je een heel leuke ver
jaardag toe en ook een goeie tijd daarna.
(Adres: Luxemburglaan 427, 1966 ME
Heemskerk.)
 Klaas van Diepen, die in november 85 jaar
werd, wil iedereen die kaarten stuurde of hem
feliciteerde hartelijk bedanken voor al het mee
leven.
Dit is de laatste aandacht van dit jaar. Van hier
uit wil ik iedereen heel goede feestdagen toe
wensen en ook een mooi 2016. En in het nieu
we jaar wil ik heel graag op de hoogte blijven
van alles wat een plaatsje in deze rubriek ver
dient.

Beleefd en aanbevolen

Jan Tulp

Liedjes van verlangen

Met de jongens van Achterom zijn we bezig
met een nieuw programma. Als ik professional
was zou ik daar nu hier niet over beginnen: je
houdt het zo lang mogelijk geheim. Iemand an
ders zou eens met je ideeën aan de haal kun
nen gaan en er zijn of haar sprankelend pro
gramma van gaan maken. Bij ons werkt dat
niet zo: we rommelen maar wat aan. Nou ja….
er zit wel een lijn in, achteraf. We heten niet
voor niks Achterom: we zijn van de achterdeur,
die altijd ‘aan’ staat, van de achtertuin, waar het
gewone leven zich afspeelt. Er zijn geen faça
des om op te houden. Het is er zoals het is en
dat blijkt vaak heel mooi te zijn.

We hebben mappen vol met muziek en liedjes.
En als je die doorneemt blijkt er ineens ook een
soort rode draad in te zitten. Eigenlijk is een
doorlopend thema dat het allemaal liedjes van
verlangen zijn. Soms, als het gaat over vroe
ger, heeft het de klank van weemoed en nos
talgie. Als het over nu gaat, zoekt het in het
vaak verwarrende nu openingen van verwon
dering en compassie. Als het over later gaat
zijn het niet zozeer de grootse en meeslepende
vergezichten die treffen; het is diffuser, klein
schaliger, met licht, met een hoopvolle onder
toon. Liedjes van verlangen dus. Iets wat ik al
jaren met Henk, Henk en Hans deel.

Het is ook een rode draad in mijn eigen levens
loop. Het is vast via het DNA van mijn moeder
aan mij meegegeven. Mijn moeder wist van
ieder onaangenaam moment toch weer iets
moois, beter gezegd ‘iets leefbaars’ te maken.
Ze genoot van het uitzicht vanuit haar huis over
het water van het van Harinxmakanaal dat bij
ons achterom liep. ‘Wie heeft nou zo’n mooi
uitzicht!’ Meer dan vijftig jaar heeft het haar le
ven bepaald. Toen ze – door behoefte aan
meer zorg – naar een appartement ging, ble
ken daar bomen te staan, precies voor het uit
zicht, vlak voor haar balkon. Even vreesden we
voor klachten, maar nee. “Moet je nou toch
eens kijken’, zei ze dan, ‘hoe mooi die bomen
zijn’. En toen het winter werd en de bladeren
van de bomen vielen: ‘moet je nou weer eens
kijken. Nu kan ik tussen de takken door het sil
houet van de stad zien’. In het Fries zei ze het
allemaal nog mooier en duidelijker, maar voor
de verstaanbaarheid laat ik het hier even zo.

gave van verlossing/van bevrijding in je eigen
leven. Zoals Maria werk je aan de geboorte
mee van God in deze wereld: God met ons,
God voor ons. Jij, ik, wij allemaal...
Zalig Kerstfeest!
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Zo kunnen kijken maakt de situatie waarin je
verkeert leefbaar.

Als vrijwilliger van de bibliotheek lees ik de
laatste jaren zo rond de kinderboekenweek
voor in een groep van een basisschool. Een
heerlijke bezigheid: met kinderen een verhaal
instappen dat je een nieuwe kijk op de dingen
geeft. Ook een beetje nostalgisch denk ik, want
het herinnert me aan de eerste jaren dat ik on
derwijzer was. Het feestelijke gevoel van toen
beleef ik weer in de interactie met kinderen
rond een verhaal.
De vrijwilligers van de bibliotheek worden elk
jaar gefêteerd zo rond kerst en worden daarbij
uitgenodigd een kerstgedicht mee te nemen. Ik
vond dit liedje van Willem Wilmink:

Een beter land

Ze trekken over bergen,
doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën
om vrij te zijn.

Waar de oorlog teistert,
Waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan
en zwerven dan voorgoed.

Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft.
Rust voor zijn vermoeide hoofd,
een plek waar hij in vrede leeft.

Laat me niet verrekken,
pak me bij de hand
en we vinden misschien samen
ooit nog een beter land.

De eeuwen door klinkt in de nacht
Steeds diezelfde bange klacht:
Waar is thuis?
Waar is thuis?

Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft.
Rust voor zijn vermoeide hoofd,
een plek waar hij in vrede leeft.

Als je maar dichtbij blijft
gaan we hand in hand
en zullen we de grens passeren
van een nieuw en beter land.

Veel ingewikkelder, maar niet minder mooi
vind ik een gedicht waarop ik stuitte tijdens
een serie ontmoetingen over de poëzie van
Willem Jan Otten bij broeder Frans Berkel
mans in de Abdij van Egmond. Waar Wilmink
de gave heeft heel simpel de meest diepzinni
ge gedachten onder woorden te brengen gaat
Otten nog een stapje verder. In cryptisch aan
doende zinnen leidt hij je binnen in de soms
bijna mystieke ruimte onder de woorden. Voor
mij niet iets om in mijn eentje te lezen, maar
liefst met een groep, zoals bij broeder Frans.
Het gesprek zorgt voor verdieping en ervaring
van wat eigenlijk niet onder woorden is te
brengen.
Dit is het gedicht over hetzelfde thema als dat
van Wilmink. Niet mooier, niet minder mooi,
maar even veelzeggend. Ook een liedje van
verlangen. Het komt uit de bundel ‘gerichte
gedichten’. De ‘U’ in het gedicht is zoals in alle
gedichten uit de bundel God.

Liedjes van verlangen, ik kan er niet zonder: liedjes voor deze tijd van het jaar, liedjes voor
alle tijden van het jaar.

U troont in een duinkom op een stoeltje van linnen achter het eilandhuis.

Schoorsteen vol hese pasgeboren kelen. Warme oostenwind waait over Eden.

Onder uw opgetrokken knieën de hond, hij hapt naar een hommel.

U zit met uw linkeroor naar het laatste restje toehoewabohoe ruisend naar de zee,

met uw rechter naar een ritseldistel. Zon net op. Stoot van de ochtendboot.

Er spoelen uit de branding statenloze zonen aan. U met uw laptop op schoot.

Ze worden voor uw voeten neergelegd, zonder papieren, overdekt met zeepok.

U raakt ze aan. U noemt ze bij hun ware naam. Ze rillen als honden het water los.

U mailt naar al hun nabestaanden zwart op wit de tijding van hun nabestaan.
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Van Alles & Nog Wat

MarieAgnes Krom

In wiens schoenen je een dag zou willen
staan en waarom?
Ik zou het niet weten want iedereen heeft wel
eens wat, dus blijf ik liever in m’n eigen schoe
nen staan en daar heb ik genoeg aan. Wat ik
wel doe en wil is een ander blij maken dan ben
ik dat natuurlijk ook.

In welke zin word je geinspireerd door het
christelijk geloof (zoals in de KGIJ) of/en
wellicht door een andere levensbeschouwe
lijke of religieuze stroming?
Ik ben groot gebracht in een katholiek gezin en
vandaar naar een katholiek koor, daarin kon ik
niet zijn wie ik op dat moment was. Ben dan
ook erg blij dat ik bij de KGIJ hoor, daar mag ik
zijn zo als ik nu ben. Heb hier me zelf leren
kennen en daardoor zelfstandig geworden, ben
dan ook erg blij dat ik bij de KGIJ mag zijn. Het
koor, waar ik ruim 40 jaar op zit, daar heb ik
geleerd om m’n stem te gebruiken en ook
weerwoord te kunnen geven. Ik hoop dan ook
dat nog lang te kunnen doen.

Heeft een culturele activiteit je wel eens
geïnspireerd en zo ja, in welke zin?
Ik heb heel veel hobby’s en dat is tuinieren,
bakken, koken, wandelen met de hond en
kaarten maken. Daarbij sport ik twee keer in de
week en dat is fitness, gymen, zwemmen en
aquajogging. Soms heb ik dan ook nog tijd om
eenzame en zieke mensen te bezoeken en
daar worden we dan beiden blij van.

Waar luister je graag naar en waarom?
Radioprogramma’s, muziekstukken, natuurge
luiden. Zondags begint m’n dag met naar de
radio te luisteren en wel op radio nl. Elke zon
dag vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur is er dan heer
lijke muziek uit de oude tijd, dat zijn liederen
vanuit de jaren 40 tot de jaren 60 en dat geeft
me rust en laat me terug gaan naar m’n jeugd,
m’n vader speelde toen mondharmonica en wij
kinderen zongen dan met z’n allen.
Als het tijd is dan ga ik heerlijk wandelen met
m’n hond Bram en dat doen we met meer men
sen met honden en daar genieten we allen van.

Welk boek ligt op je nachtkastje?
Op m’n nachtkastje ligt een Readersboekje
waar ik dan ook heel lang over doe eer ik het
uit heb, ik lees namelijk alleen als ik niet kan
slapen. Ik ben nu gekomen bij de titel: ‘Haal die
spanning er af’. Dat gaat over hoe je daarmee
kan omgaan en wat je er tegen kan doen, bij

voorbeeld wat je kan doen tegen hoge bloed
druk en wat je er bij helpt om ermee te leven of
wat je kan doen om de druk naar beneden te
krijgen.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Dat is dichtbij m’n eigen huis, ik heb zowel
vanaf mijn balkon als vanaf de galerij een heel
mooi uitzicht over Beverwijk, Heemskerk en
richting Amsterdam. Met dit uitzicht geniet ik
vooral van al het vuurwerk dat we straks heb
ben. Ik hoef dan ook niet perse naar buiten.
Verder heb ik een mooi park vlakbij m’n huis en
daar geniet je van de natuur, je ziet de water
dieren en hoort de vogels kwetteren en dat al
lemaal rondom m’n huis, lekker dichtbij alle
maal.

Als het mogelijk zou zijn,welk land zou je
dan willen bezoeken?
Ik vind Nederland een mooi land waar veel te
zien en te doen is, dus hoef ik niet zo gauw
naar het buitenland. Ik heb wel eens een uitno
diging gehad om naar Tanzania te komen,
maar ik kreeg geen goedkeuring van m’n art
sen. Ik kreeg toen van hen te horen dat als ik
levensmoe was dan ga je maar, dus dan hoeft
het van mij ook niet meer.
Als ik op vakantie in Brabant ben, ga ik wel een
dagje naar Duitsland samen met de boerin bij
wie ik dan verblijf.

Zou je eens iets verrassends over je zelf
willen vertellen?
Wat ik nog niet verteld heb, is dat ik ook nog
kerst en paasstukjes maak en daar heb ik dan
ook nog plezier in om het ook voor anderen te
maken. Voor de rest doe ik ook veel puzzels
oplossen, goed voor de hersenen.

Wat is je levensmotto?
Ik wil graag anderen helpen zin in het leven te
vinden en vrij en blij te zijn, want dan ben ik dat
ook. Ik voel me daar gesterkt door en kan dan
meer aan dan dat ik zelf gedacht had.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek door
geven en waarom?
Ik geef deze rubriek door aan Annie Bleijen
daal. Ik heb het haar wel eerst gevraagd en ze
heeft ja gezegd. Ik heb verteld dat er veel is
gebeurd bij haar en of ze dat ook wil delen met
ons.
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Maar gedenken we niet al eeuwen in de Advent de geboorte van Jesus?
Wachten wij als de wijze maagden op de komst van de bruidegom als we in de
advent kaarsen aansteken? Nee toch. We weten toch dat hij al rond het jaar nul
geboren is.

Ik vind deze uitleg te kort en voor mij niet overtuigend. Ik zoek in Jezus geen
mens in mystieke verbondenheid met de bron van het leven. Ik zie in Jezus een
mens over wie we in een tafelgebed zingen: ‘Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht, een herder die niet te eigen bate heeft
geleefd en niet, vergeefs, onvruchtbaar , is gestorven’. Of, zoals in een ander ta
felgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd...
Jesjoe, Jezus, zoon van Josef, van David, van Jesse, van Juda, van Jacob, van
Abram, van Adam, van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,...’. Voor
mij is Jezus een mens en wat hij deelde was brood en wijn. Het grootste ge
schenk uit de basisgroep KGIJ was en is dat ik bij het delen van brood en wijn
niet meer denk aan de heiligheid van brood en wijn en aan mijn eigen heil. Het
breken en delen is voor mij telkens weer een oproep om te delen met anderen.

Jarek constateert dan dat de volgelingen van Jezus iets wezenlijks gemist heb
ben, iemand met de naam van God: Ik zal er zijn.
Misschien was het wel daarom dat Thomas met een ander soort evangelie
kwam. In dit evangelie staan niet de bekende verhalen. Alleen woorden die door
Jezus zijn uitgesproken, zonder context, soms herkenbaar, soms volstrekt nieuw.
Uit de laatste categorie volgt dit citaat: ‘Ik ben het licht dat op alles schijnt. Ik ben
het al, het al is uit mij voortgekomen en het al heeft mij voortgebracht. Splijt een
stuk hout, ik ben daar. Til de steen op en jullie zullen mij vinden’.
Wat is dit voor een Jezusbeeld?, vraagt Jarek zich af. Via het korte bijbelcitaat
‘Ik en de Vader zijn één’ en de Aramese betekenis van het woord Vader (= bron)
komt Jarek tot de conclusie dat Jezus zegt of bedoelt: ‘Ik en de bron, ik en het
geheim van het leven zelf, wij zijn één’.

Doet dat gespannen wachten van de Jezusbeweging je niet denken aan de be
gintijd van de KGIJ? Toen werd bij de KGIJ gezongen: ‘Licht, kind in mij, kijk uit
mijn ogen of ergens al de wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen en
elk zijn naam in vrede draagt’. Toen groeide een sfeer van verwachting, van
hoop op verandering, net als bij de Jezusbeweging. Wat is ervan over, van dat
optimisme? De situatie in de wereld ziet er slecht uit. Hoe voelen we ons daarbij?
Bedrogen misschien zelfs door ons eigen optimisme. Dat gevoel had het handje
vol beangstigde volgelingen van de eerste Jezusbeweging ook, want Jezus
kwam niet terug.

Jarek houdt de toespraak in het eerste weekend van de Advent. De KGIJviering
krijgt de titel ‘Wek mijn zachtheid’. Jarek, een vertrouwde verschijning, een be
kend stemgeluid. Zoals zo vaak in het verleden zoekt hij meteen de aandacht te
trekken: De Advent is ouder dan het Kerstfeest. Benieuwd begin ik te luisteren. Ik
verwacht nieuwe onderzoeksresultaten over oeroude volken, of zo iets. Maar Ja
rek gaat eerst terug naar de begintijd van de Jezusbeweging, een groepje men
sen dat weet dat Jezus weg is en dat gespannen wacht op zijn spoedige terug
keer. Want ‘hij zal de machten die ons dwingen, breken en binden’; dan zal er
vrede in overvloed zijn.

Ik herinner me die prachtige tijd nog goed. Vol waren we van de hoop dat er gro
te veranderingen voor de deur lagen. Nog hoor ik Jan Baaij daarover op een Kir
chentag spreken toen we daar met het koor een aantal in het Duits vertaalde lie
deren van Oosterhuis zongen. Maar we zagen ook toen dat veel grote verande
ringen niet echt over de drempel kwamen. En op de wederkomst van Jezus
stonden we niet te wachten. We ontdekten dat we op een andere manier verder
zouden moeten… en volhouden!

De toespraak van Jarek in de KGIJviering van 28112015

Go Stavenuiter
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Welkom Bernadette

Daan Simoons

Bernadette BoomSicking is onze nieuwe pas
tor. Wij van de redactie heten haar hartelijk
welkom in ons midden!
Op haar site (http://felizia.nu) schrijft ze onder
andere: Van jongs af aan houdt het mij bezig
waarom wij hier op aarde zijn. Wat is onze ei
gen rol in onze levensloop? Wat kunnen we
doen om aan onze eigen genezing te werken?
Omdat ik zo geïnteresseerd ben in het hoe en
waarom van dit leven, ben ik naast mijn kan
toorbaan theologie gaan studeren aan de Ka
tholieke Universiteit Tilburg en heb ik daarna
een aantal jaren als pastoraal werker gewerkt
bij een oecumenische kerkgemeenschap in
Hoofddorp.
In haar sollicitatiebrief schrijft zij: “Als pastor
werk ik graag met vrijwilligers als gelijken en
word ook door hen geïnspireerd. In mijn kerk
diensten besteed ik vanuit de Bijbelverhalen
veel aandacht aan wat er leeft in de maat
schappij en ook aan wat er speelt in het leven
van de mensen zelf”.

De toespraak van Jarek in de KGIJ
viering van 28112015

Daan Simoons

Met enige verbazing las ik de column van Go.
Ik had Jarek gecomplimenteerd met zijn mooie
toespraak, waarin hij, op een voor mij opval
lende wijze, bij de Advent uitkomt. Ik houd me
aanbevolen voor commentaar, luidt de uitda
gende inleiding van Go bij zijn column. En een
uitdaging ga ik nog altijd graag aan.
De Advent is ouder dan het Kerstfeest. En hij
heeft in de eerste plaats niet zo geweldig veel
met de Kerst te maken, schrijft Jarek. Hij on
derbouwt deze bijzin niet (So what?). Advent,
van het Latijnse adventus, dat komst betekent,
is een tijd van bezinning, boetedoening, her
denking in dankbaarheid van de geboorte van
Jezus en uitzien naar zijn wederkomst. Het ge
heel is vanaf de vierde eeuw door keizer Con
stantijn maar ook door een aantal (RK)synodes
gekanaliseerd en geïnstitutionaliseerd. De Bij
bel kent uiteraard de Messiaanse verwachting
en het uitzien naar de wederkomst van Chris
tus, maar de vormen waarin het door de eeu
wen heen is gegoten zijn in mijn beleving niet
rechtstreeks uit de Bijbel af te leiden. (Tussen
haakjes: wij als KGIJ hebben ons tegen veel
van deze vormen verzet en er afstand van ge
nomen.) In de tijden van de Bijbel vierden ze
nog geen Kerst. Naar alle waarschijnlijkheid
heeft de geboorte van Jezus niet op 25 de
cember plaats gevonden. Jarek besluit naar
mijn mening dit gedeelte terecht met De mens
zal leven en er zal vrede zijn in overvloed. Dit
ene weten wij. Hij is op komst!
Maar we zagen ook toen dat veel grote veran
deringen niet echt over de drempel kwamen.
En op de wederkomst van Jezus stonden we
niet te wachten. We ontdekten dat we op een
andere manier verder zouden moeten… en
volhouden!
Jarek schrijft: Dezelfde gevoelens maakten
zich van mensen meester die de eerste Jezus
beweging vormden. Is dat nu niet wat de men
sen door de eeuwen heen en ons ook vandaag
nog bezig houdt, ieder op zijn manier en soms
een beetje vermoeid, maar het móet wel. Hij
heeft geen andere handen dan de onze!
Via het korte Bijbelcitaat ‘Ik en de Vader zijn
één’ en de Aramese betekenis van het woord
Vader (= bron) komt Jarek tot de conclusie dat
Jezus zegt of bedoelt: ‘Ik en de bron, ik en het
geheim van het leven zelf, wij zijn één’. Jarek
wijdt er een halve pagina aan: Datgene waar ik
uit leef en waarvoor, blijft onder jullie aanwezig:
de volmaakte liefde waar alles naar meestijgt.
Zij is de zin van ’t leven der planeten en van

jullie leven. Liefde is de zachte kracht die het
leven verandert! En kijk: zij is er! Zij is overal te
vinden. Wacht niet op haar komst.
Ik en de Vader zijn één, is voor mij een bekend
citaat uit Johannes 10:30, een zeer bekende
Bijbelplaats. Jarek omschrijft dit uitvoerig. In de
woorden De zin van het leven, Liefde, Verbon
denheid met de bron, denk ik wel iets van de
bedoeling te begrijpen.
Met het woord mystiek kan ik helaas minder
goed uit de voeten.
In de tafelgebeden zie ik toch ook wel iets van
die zaken als liefde, verbondenheid, als ik lees:
Hij was, zoals wij zouden willen zijn: een mens
van God, een vriend, een licht; een herder die
niet ten eigen bate heeft geleefd, en niet ver
geefs, onvruchtbaar, is gestorven; (92 Gij die
weet), of die ook zoon van God genoemd
wordt, heiland, visioen van vrede, licht der we
reld, weg ten leven,. (59 Die naar menselijke
gewoonte)
In zijn slotalinea roept Jarek op: Laten we, juist
in de Advent die tijd van inkeer, een tijd van in
nerlijke voorbereiding op zoek gaan naar het
woord, de bron waaruit we voortkomen.
Het breken en delen is voor mij telkens weer
een oproep om te delen met anderen. Ook dat
breken en delen zijn woorden, diep in ons ge
grift, die ons en de hele werkelijkheid kunnen
veranderen.
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Inmiddels heeft de voorbereidingsgroep voor
de viering van 30 januari 2016 tijdens een
tweetal gesprekken kennis met haar gemaakt.
Als deelnemer aan deze voorbereiding kan ik
zeggen dat het open en plezierige gesprekken
zijn geweest, voorteken van een goede sa
menwerking!
In de Nieuwjaarsontmoeting van 9 januari a.s.
zal zij zich voorstellen en kan iedereen met
haar kennismaken. Op haar verzoek alvast
haar contactgegevens: tel.0642954677 en via
de email: pastor@kgij.nl of
bernadettesicking@hotmail.com

Uit de Kerngroep...

Anneke van Tongeren

Door onvoorziene omstandigheden vergaderen
we ook in december bij Bernadette Pilanen.
Eerder deze maand was er een Kerngroep
kennismaking met Bernadette Boom, onze
nieuwe pastor, waarbij we afspraken maakten
over haar werkzaamheden. Zij zal in ieder ge
val de verschillende groepen een keer bezoe
ken om op de hoogte te zijn van onze werkwij
ze.
Zij is nu al betrokken bij de voorbereiding van
de januariviering. In de Nieuwjaarsontmoeting
van 9 januari krijgt iedereen de gelegenheid
om kennis met haar te maken.
De informatie op de website is al aangepast.

Ina meldt een privacynotitie vanuit de PKN in
Castricum. We hebben er nooit op die manier
naar gekeken, maar het is zinnige informatie en
we besluiten er vanaf januari op te gaan letten.
Er wordt geadviseerd om geen adressen van
leden meer te vermelden in vieringboekje,
website en bulletin (uitzonderingen
daargelaten). Natuurlijk blijven we wel telefoon
nummers en mailadressen weergeven. Op het
afgeschermde gedeelte van de website is het
geen bezwaar natuurlijk. Ook het in het
openbaar vermelden van vakantiedata kan
riskant zijn.
De werkgroep Vieringen is weer bijeen ge
weest, weliswaar nog zonder pastor. De voor
bereidingsgroepjes voor de komende vieringen
zijn in ieder geval geformeerd. Een brainstorm
groepje gaat zich buigen over een eventueel
overkoepelende thematiek.
Jarek Kubacki boeide ons in de viering van 28
november met een gloedvolle toespraak in een
mooi opgebouwde viering met een inspirerend
aanwezig koor.
Ook in de kerstviering zal hij de toespraak ver
zorgen. Tijdens de januariviering op 30 januari
zal Bernadette Boom deze taak op zich nemen.

In de ontmoeting van zaterdag 12 december
spraken we in een grote kring over allerlei as
pecten rond het thema 'Vluchtelingen', dichtbij
en veraf, maar vooral dichtbij. Mieke van Hout
en Kitty Schoonen waren aanwezig vanuit
Vluchtelingenwerk.
De eerstvolgende ontmoeting is op zaterdag 9
januari a.s. Het is de Nieuwjaarsontmoeting,
dus inclusief ons traditionele buffet en in De
Stut. Een uitnodiging staat elders in dit bulletin.
Af en toe horen we een bericht, dat mensen
graag naar een viering of ontmoeting willen,
maar dat het vervoer problemen oplevert, zeker
in de winter.
Schroom niet en bel iemand – velen zullen
graag iemand een lift geven indien mogelijk.
Henk Kaatee gaat via de website van de Raad
van Kerken uitzoeken, of er nog groepen bezig
zijn met actuele thematieken.
Blijf actuele maatschappelijke berichten melden
bij secretaris@kgij.nl

Tot zover de informatie uit de Kerngroep.
Voor alle vragen, opmerkingen of ideeën hou
den wij ons aanbevolen.
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Jan Baaij 80

Daan Simoons

Jan Baaij is onmisbaar voor de KGIJ.
Vanaf het begin van de KGIJ was hij er met zijn

muzikale bijdragen bij betrokken en ook nu in
2015 gaat er nog steeds geen viering voorbij
zonder een of meer liederen van Huub Oos
terhuis, gezongen op muziek van Jan Baaij.
Zijn muziek is zonder meer geliefd in de KGIJ
en liederen met zijn muziek worden graag
uitgezocht door de voorbereidingsgroepen van
de vieringen.
Jan Baaij is op 18 december 2015 80 jaar
geworden. Jarenlang heeft hij het KGIJkoor
gedirigeerd en bij teksten van Huub
Oosterhuis muziek gecomponeerd. Hij heeft
ons ingewijd in de teksten van Huub
Oosterhuis en de muziek waarop ze gezongen
kunnen worden. Het is niet alleen zo dat hij
mooie muziek componeert, maar als hij uitlegt
en aangeeft hoe in zijn visie de muziek
gezongen zou moeten worden, komen de
muziek en de tekst tot leven. Zijn keuze uit het
liederenrepertoire van Huub Oosterhuis raakt
de kern van wat we als KGIJ willen en
wenselijk, sterker nog noodzakelijk vinden. De
eigenzinnigheid van de KGIJ en de accenten
in het Bijbelverhaal, waar de KGIJ voor wil
staan, worden met deze muziek tot uitdrukking
gebracht. Die liederen passen bij het Verhaal
zoals de KGIJ dat ziet en wil doen. Je wordt
gegrepen door muziek en tekst. Zeer geliefd is
bijvoorbeeld:

142: Voor kleine mensen ben jij
bereikbaar
tekst: naar Huub Oosterhuis
muz.: Jan Baaij

refrein:
Voor kleine mensen ben jij
bereikbaar,
jij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in jouw ogen.
jij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1.
Jij zult opkomen voor de misdeelden,
jij zult de machten die ons dwingen
breken en binden, jij zult leven,
onvergankelijk, als de zon.

Niets mis met de muziek van Tom Löwenthal,
die onder nummer 191 in de KGIJbundel
voorkomt, maar we kiezen toch altijd nummer
142 met muziek van Jan, en in de geliefde jij
versie van de tekst.
Wie tot iets groots wil komen, kan daarbij de
steun van het thuisfront en zijn omgeving, het
koor, de gemeente niet missen. Ook zal hij
vaak wel een enigszins eigenzinnig karakter
hebben. Het schuurt dan wel eens. Anders

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

Anneke van Tongeren

Op zaterdag 9 januari a.s. houden we in De
Stut onze traditionele Nieuwjaarsontmoeting
met smakelijke en inspirerende bijdragen van
zoveel mogelijk KGIJers. Iedereen is vanaf
17.30 uur welkom  de avond is afgelopen rond
20.30 uur.
Als inhoudelijk thema is gekozen voor: “van
gravers en tunnels” .
Aanknopingspunten waren :150 jaar geleden
begon het graven van het Noordzeekanaal,
men was 11 jaar bezig met weinig middelen en
onder slechte omstandigheden. We hebben er
nu veel profijt van. In 1957 werd de tunnel er
onderdoor aangelegd, die nu in de IJmond
vanwege de reparatie (overdreven) veel in
beeld is, maar waar we ook veel gemak van
hebben.
Een spannende opgave voor de Nieuwjaars
ontmoeting: Waar doet het woord “graven” en
het beeld van “een tunnel” je aan denken ?
Misschien aan: graven in je verleden, oplossing
voor knelpunten zoeken, tijdelijk leven in een
tunnel, tunnelvisie, licht zien aan het eind van
de tunnel, oud en nieuw, maar nieuw wordt ook
weer oud, verleden en toekomst...
Net als voorgaande jaren delen we op 9 januari
weer poëzie, een ervaring, een mooie gedach
te, een lied, muziek, een verhaal en smakelijke
gerechten met elkaar.
Als je iets vindt, iets hebt, iets wilt doen, iets wilt
laten zien, meld dan je bijdrage van te voren
aan bij Jesèl Hooreman
(aadenjeselhooreman@gmail.com / 0251
235253) zodat we een mooi programma kun
nen samenstellen. Natuurlijk zijn ter plekke op
wellende bijdragen ook welkom.
We hopen met elkaar op die zaterdag ook weer
een indrukwekkend twee gangenbuffet neer
te zetten met een keus aan vis, vlees en ve
getarische gerechten en heerlijkheden toe.
Kies maar uit wat je thuis wilt klaarmaken. Je
geplande bijdrage aan het buffet graag uiterlijk
5 januari melden bij Will van ’t Hoff
(pvthoff@ziggo.nl of 0251233419).
We rekenen op veel bijdragen, zowel voor het
buffet als voor het themagedeelte.
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was hij door allerlei wijsneuzen allang onder
de voet gelopen en was het grote werk nooit
tot stand gekomen. Jan heeft het allemaal in
ruime mate weten te organiseren.
Bij een enkele melodie lees je ‘met vondsten
van Hans Timmer’. Jan en Hans waren met
het combo een geweldig stel muzikanten die
de vieringen tot muzikale feesten maakten, ja
renlang in eendrachtige samenwerking met
pastor Jan Ruijter.
De liederen, die Jan uitzocht om er muziek bij
te componeren, drukken vaak een emotie uit.
Met grote gebaren en zingend laat Jan die
zien en horen.
De muziek van Jan laat veel muzikale vond
sten zien, ook in de verdeling tussen de stem
men onderling en het volk. Denk ook aan het
zingen van canons!
Een enorme vondst vind ik nog steeds het
Bewaarlied:

299: Let op! De tijd is zo voorbij
Bewaarlied
tekst:
muz.: Jan Baaij

Let op!
De tijd is zo voorbij.
Want de tijd heeft geen tijd om stil te
staan.
Bewaar de tijd, schrijf het op.

Let op.

De tijd is zo voorbij.
Want de tijd heeft geen tijd om stil te
staan.
Bewaar de tijd, berg hem op.

De tekstdichter is onbekend. Ook via Google is
hij niet terug te vinden. De tekst drukt een voor
iedereen herkenbare ervaring uit, niet alleen in
het dagelijkse leven, maar ook bij het overzien
of het afsluiten van een levensperiode, bij
voorbeeld als je zoals Jan nu 80 bent
geworden. De tijd is zo voorbij!

Er zijn tenminste vier cd’s in omloop met mu
ziek van Jan Baaij bij liederen van Huub Oos
terhuis. De titels van de cd’s geven mooi de
strekking van de liederen aan: Ga niet aan ons
voorbij, Een nieuw Lied, gezongen door het
KGIJkoor, Dat ik volhard, gezongen door het
CD2000koor en Enkel te zingen zijt GIJ, ge
zongen door het Liturgiekoor IJmond, steeds
onder de bezielende leiding van Jan Baaij. Een
bezit om trots op te zijn.

Enkel te zingen zijt Gij is als eerste en laatste
nummer op de laatste cd opgenomen. Het is
ook het laatste wat ik wil schrijven. Ik hoop dat
het KGIJkoor het nog eens in zijn repertoire
opneemt! Het is een loflied op de Eeuwige en
op het zingen, vandaag in het bijzonder het
zingen van dirigent Jan.

Niet te schatten

Niet te schatten sinds wanneer.

Al dat gepraat over u,
al die boeken.
Niets bereikt u,
niemand haalt u dichterbij.

Enkel te zingen zijt Gij.

Huub Oosterhuis

We wensen Jan en Margreet nog vele goede
jaren samen toe.

afbeelding van Arnold Vermeulen
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Muziekuitvoering

Anneke van Tongeren

Beste muziekliefhebbers,

Hierbij alvast een vooraankondiging van een
concert in Uitgeest op zondag 10 januari 2016.
Marja Westerbeek (sopraan), Peter van Ton
geren (bariton) en Anneke van Tongeren (luit)
zijn uitgenodigd om dan in Dorpshuis 'De
Zwaan' het klassieke zondagochtendkoffie
concert te verzorgen. Zij hebben een afwisse
lend programma samengesteld: muziek van de
16e tot de 19e eeuw in diverse combinaties
van zang en luit. Er zal zowel muziek van
Dowland, Mudarra en Holborne klinken als van
Schubert, Mendelssohn en Purcell.
Het concert begint om 11.30 uur.
De toegang is gratis met de mogelijkheid voor
een bijdrage in de onkosten na afloop.
Het adres van Dorpshuis de Zwaan is:
Middelweg 5  1911EA Uitgeest

Dag van de Mensenrechten, donderdag 10
december 2015

Adrie Winkelaar

Hartelijk welkom in het gemeentehuis, waar
we stilstaan bij de dag van de mensenrechten.
Als voorzitter van Heemskerk Kijkt Verder mag
ik weer iets vertellen over mensenrechten.
Eerder heb ik alle 30 mensenrechten opge
somd, heb ik de schrijnende situatie van men
senrechten in het MiddenOosten beschreven
en vorig jaar ben ik ingegaan op de ‘integri
teitsrechten’ en heb ik gepleit voor méér res
pect voor elkaar. Nu wil ik stilstaan bij hoe het
komt dat wij mensenrechten schenden, hoe
wij in ‘wijenzij’ denken, hoe angst en haat
ons worden aangepraat.

Twee weken geleden kwam ik terug uit El Sal
vador, waarvoor ik door PUM1) was uitgezon
den voor ontwikkelingswerk. M’n zus belde
gelijk met de vraag of het terecht was dat Am
nesty International een actie startte om een
vrouw in El Salvador vrij te krijgen die 30 jaar
gevangenisstraf had gekregen omdat zij was
bevallen van een dood kindje en dit als abor
tus werd gezien.
El Salvador is een arm en erg Rooms Katho
liek land, met op elke hoek van de straat een
kerk, die dagelijks propvol zit zodat mensen
zelfs buiten moeten staan. Het geloof in arme
landen slaat dikwijls door, als vlucht uit het le
ven. Een droomwereld die zo fundamenteel is
dat de gewone dingen in het leven nagelaten
worden en men in naam van God of Allah gru
welijke dingen doet. Hierdoor worden in de
hele wereld mensenrechten geschonden.

Waarom doen mensen dat? Wat zijn de drijf
veren om in naam van God of Allah mensont
erende dingen te doen? Nu heb ik het niet
over terrorisme, waar vooral jonge mensen
zich willen bewijzen op een extreem funda
mentalistische manier door gewoon slachtpar
tijen aan te richten om angst en verderf in de
wereld te brengen. Of dat nu in Alphen a/d
Rijn gebeurt, in Oslo of in Parijs, het is een
soort zelfmoord waarvoor ze aandacht vragen
door zoveel mogelijk slachtoffers mee te ne
men met grote gevolgen voor de samenleving.
Angst, is zoals we zien in Europa en nu ook in
Amerika, de ergste en sterkste emotie in de
mens, die een samenleving volledig kan ont
regelen.

Hoe komt het dat wij anderen onze mening
willen opleggen? Hoe komt het dat wij over
anderen oordelen en hen veroordelen? Hoe
komt het dat wij in ‘wij en zij’ denken? In ons
brein liggen patronen die door de evolutie ge
vormd zijn om te overleven: emoties! We wil
len bij een groep horen, we willen ons voort
planten, we vechten om te overleven, we heb
ben drang om onze kinderen te beschermen
en hen het beste mee te geven. Als we ergens
gelukkig mee zijn, willen we dat delen met on
ze naasten, onze familie en onze vrienden.
Deze emoties zijn om binding te hebben, om
bij een groep te horen en ons gedrag daarbij
aan te laten sluiten, om normaal te zijn. Daar
is de laatste 50 jaar verandering in gekomen
in de wereld. We willen niet meer normaal zijn,
in uiterlijk en in gedrag willen we bijzonder
zijn, we willen exclusief zijn door een eigen
mode, door een andere haardracht, door ta
toes, door piercings, we zien er allemaal an
ders uit. Daardoor is het denken van mensen
1) PUM: Programma Uitzending Managers
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anders geworden. Maar onze emoties zijn de
zelfde gebleven, die kunnen wij niet snel ver
anderen. Gelukkig hebben wij mensen patro
nen in ons brein ontwikkeld om onze emoties te
beheersen en onder controle te houden. Een
gebied boven het lymbische systeem, de
cingulate cortex, kan onze emoties en gevoe
lens in banen leiden. Maar dat moet wel ont
wikkeld worden door oefening en training. Het
is zelfs op een MRIscan te zien of dit ontwik
keld is of niet.

Een andere emotie is onze drang naar waar
heid. Als mensen ontkennen of liegen wekt dat
bij anderen emoties op om hen daarvan af te
brengen. Deze sterke emotie is ontwikkeld
vanaf de oertijd om een sociaal groepsleven te
kunnen hebben. Je moet elkaar kunnen ver
trouwen en we moeten tegen elkaar de waar
heid vertellen. Dit houdt in dat als iemand niet
mijn of onze waarheid vertelt, maar dat ontkent
en een andere waarheid erop nahoudt, het
agressie en vijandigheid opwekt tegenover de
ander. Het omgekeerde geldt ook: als iemand
een mening heeft, die ons sympathiek
voordoet, zijn we geneigd die persoon te vol
gen. We zien onze sociale binding afnemen,
terwijl onze emoties die juist voor onze sociale
binding ontwikkeld zijn, dan vreemde dingen
gaan doen. Ze gaan zich binden aan vreemde
gebeurtenissen of aangrijpende dingen in de
wereld. We laten ons gemakkelijk beïnvloeden
door angst en haat en we praten anderen angst
en haat aan.

Wat is de relatie tussen onze emoties en het
schenden van mensenrechten?
In een maatschappij waarin iedereen voor en
op zichzelf leeft, waar sociale bindingen losser
worden en soms helemaal verdwijnen, moeten
we ons aanpassen en beter leren omgaan met
emoties als angst, haat, over ‘wijenzij’ denken
en over wat waarheid is. We willen van ouds
her onze mening overdragen op anderen om
groepsvorming te bevorderen, maar in deze tijd
werkt het averechts. We willen graag onze
zienswijze op ‘geloven’ overbrengen op ande
ren, maar dat kan niet meer. Het begint al bij de
opvoerding van onze kinderen. We proberen
ons ‘persoonlijke geloof over ons ontstaan’ over
te brengen, onze individuele angsten voor de
dood of onze onzekerheid over een eventueel
leven na de dood.

We zitten in een overgangsperiode van een ‘lo
kaal beleefde omgeving’, waar men vroeger
binding mee had, naar een ‘wereldwijd ervaren
en beïnvloed worden’. Het waren altijd lokale
invloeden van ouders, van school, van de kerk
die ons denken bepaalden en onze emoties in

banen leidden. Godsdienst en geloof waren
nodig om rust te geven op vragen waarvan we
het antwoord niet wisten, maar in een wereld
wijd gebeuren gaat dat een minder grote rol
spelen.

Mensen die nog lokaal beleven of nog erger,
zich terugtrekken op eenzame kamertjes of in
geïsoleerde landen, komen gemakkelijk tot ex
tremistisch gedrag, Geeft elkaar de ruimte,
wees niet bang voor vreemd uitziende mensen,
spreek ze aan en toon belangstelling. Groet el
kaar op straat. Dat sluit beter aan bij onze
emoties dan het ‘ieder voor zich principe’, daar
worden we bang door en er ontstaat een ‘wijzij’
denken. Dat moeten we in een wereld waarin
we vreedzaam willen wonen voorkomen. Over
win angst en haat jegens anderen, want daar
worden steeds meer mensenrechten mee ge
schonden. Wij worden aangemoedigd bang te
zijn voor Assad en Poetin. Geert Wilders, Mari
ne le Pen, Donald Trump zetten ons op tegen
moslims. Zij zetten aan tot nationalistisch den
ken, terwijl we steeds meer één wereld worden.
Om gelukkig te worden moeten we méér wer
ken aan het beheersen van onze emoties en
proberen boven de invloed van media en be
paalde politieke leiders uit te groeien. Ontwik
kel uw cingulate cortex en loop niet achter de
media aan. Want mensenrechten heeft ieder
een op de wereld, daar hoort geen wijenzij
denken bij, geen angst en haat voor elkaar.

Adrie Winkelaar
Voorzitter Heemskerk Kijkt Verder
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Geachte dames en heren van de Kritische Ge
meente IJmond,

Graag willen we u hartelijk bedanken voor de
prachtige donatie van € 255,68 die wij op 16
november jongstleden van u hebben mogen
ontvangen. U hebt bij uw donatie vermeld dat u
deze aan ons hebt gedaan vanuit de opbrengst
van uw collecte.
Uw donatie is zeer welkom omdat wij voor een
deel van de kosten van het Hospice afhankelijk
zijn van donaties en giften. U weet dat de kos
ten voor de verzorging van onze gastbewoners
en van de mensen die thuis verzorgd worden,
deels vergoed worden, maar voor alle andere
kosten moeten wij zelf inkomsten verwerven via
giften en donaties.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw mooie
donatie aan het Hospice.

Met vriendelijke groet
Dick Hornberg.
Namens Bestuur Stichting Hospice Groep
MiddenKennemerland.

Religie als levenskunst
Laveren tussen geluk en kwetsbaarheid

‘Waar kan ik de berg van de ziel vinden’,
vraagt een reiziger aan een oude man. ‘Aan de
andere kant van de rivier’, antwoordt de oude
man. ‘Maar ik ben juist naar deze kant geko
men’, sputtert de reiziger tegen. ‘Dan is het
aan de andere kant van de rivier’, zegt de ou
de man. ‘Zou het dan niet eigenlijk aan deze
kant moeten zijn’, vraagt de reiziger verward.
‘Wil je niet naar de berg van de ziel?‘ ‘Jawel.’
‘Dan is het aan de andere kant van de rivier.’
Christa Anbeek citeert dit verhaal van Gao
Xingjian in een van haar boeken. Ze gaat
daarmee in op een raadselachtig begrip dat de
theologie regelmatig gebruikt, het begrip ‘ziel’.
Wat is dat precies, de ziel? De ziel is datgene
in een persoon wat respect oproept, zegt An

Long Road Ahead

Documentairemaker ‘Long Road Ahead’ te gast
in Dorpskerk
Filmavond met nagesprek op zondag 27
december 19:30 uur in de Heemskerkse
Dorpskerk
De indrukwekkende documentaire Long Road
Ahead is door vier jonge filmmakers gemaakt in
samenwerking met de organisatie Dorcas. De
documentaire vertelt het verhaal van vier IS
slachtoffers in Irak. Indrukwekkend in de
documentaire is onder meer hoe een jong
yezidimeisje vertelt over haar gevangenschap
bij IS .
Zondagavond 27 december om 19:30 uur wordt
de documentaire ‘Long Road Ahead’ getoond in
de Heemskerkse Dorpskerk. De filmmaker Felix
Govers zal aanwezig zijn. We verzorgen een
nabespreking met volop gelegenheid om in
gesprek te gaan. Ook zal Ema Najetovic
aanwezig zijn, coördinator van Stichting de
Vrolijkheid. Zij zal in het voorjaar samen met
jeugdwerker Jakob Stolk een theaterproject

starten voor jonge vluchtelingen en jeugd uit de
Protestantse kerken in Heemskerk en
Beverwijk, waar ze graag over vertellen.
De toegang hiervoor is gratis. Jeugd zal tijdens
de nazit hapjes, drankjes e.d. verkopen om
geld in te zamelen voor het theaterproject.
Meer informatie: Jakob Stolk, j.stolk@jop.nl,
0615149274
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Dagboek Ometepe 12

Wilma van Beek

Wilma van Beek, projectleider van het gast
familieproject van Stichting Mundico
op het eiland Ometepe in Nicaragua,
ging in november 2014 opnieuw voor

een werkbezoek naar Nicaragua.
Zij hield, zoals ieder jaar, weer een

dagboek bij. Het zal worden
opgenomen in het KGIJbulletin.

Maandag 1 december 2014 0:25

Dag allemaal,
Na de lunch gingen we naar touroperator Va
Pues. Daar stond een medewerkster ons te
woord. Zij vertelde wat touroperators verwach
ten van vrouwen die onderdak bieden aan ho
telgasten. Dat ze goede service moeten verle
nen, flexibel moeten zijn en moeten voldoen
aan de wensen van gasten, binnen de grenzen
van de redelijkheid. Dat ze diplomatiek moeten
omgaan met klachten. En dat ze touroperators
kunnen uitnodigen om hen te bezoeken. De
medewerkster vertelde welke informatie ze
moesten geven over hun cooperativa bij de
uitnodiging. Georgina, Martha en Anita bleven
maar opschrijven.
Daarna vertrokken we naar Leon, waar we om
19.00 uur kapot aankwamen bij hostal Via Via.
De vrouwen stonden om 4.00 uur die ochtend
op. De hostal was prima. We konden er lekker
eten, ze hebben een grote patio met zitjes en
prima kamers. Er waren veel studenten met de
daarbij horende gezelligheid en toch rustig.
Om 20.30 uur sliepen we.
Vrijdagmorgen gingen we naar Sonati Tours,
daar vroegen de vrouwen alles wat ze over
een goede gids wilden weten. Reynalda Valle
vertelde er alles over. Dat het iemand moet zijn
die goed kan omgaan met mensen, ook met
lastige. Die open en gemakkelijk contact legt,
mensen gerust kan stellen, eerste hulp kan
verlenen ook en alle vragen kan beantwoor
den. Die adequaat kan optreden bij calamitei
ten, enz. Iemand met mensenkennis, die van
alle markten thuis is. Reynalda Valle wil de
vrouwen met raad en daad bijstaan. Er werden
over en weer telefoonnummers en emailadres
sen uitgewisseld.
De zoon van Marcella gidst af en toe, een jon
ge jongen van 18 jaar. Goed dat we hier hoor
den aan welke eisen een gids moet voldoen.
Hij zal een professionele gids moeten willen
worden en moet worden opgeleid door een er
varen gids uit de cooperatie van gidsen op
Ometepe, UGO. Voor toelating tot UGO moet

beek. Ook al is die persoon misschien dement
of verstandelijk gehandicapt en niet in staat
met woorden te zeggen wie hij is. Er is een
soort kern. En als mens ben je er naar op
zoek.

Prof. dr. Christa Anbeek verzorgt de Oecume
nelezing 2016. Ze spreekt over levenskunst als
over het laveren tussen geluk en kwetsbaar
heid. Zij gaat in op de rol die religie inneemt in
de 21ste eeuw. Betrokkenheid bij godsdienst
lijkt in Westerse landen minder georganiseerd
te zijn vanuit confessionele verzuiling, terwijl
mensen toch wel hun religieuze gevoelens
hebben en die ook wel willen uitwisselen en
vieren. Een religie dichtbij de antropologie is
het antwoord dat Anbeek in haar inaugurele
rede verwoord heeft onder de titel ‘Aan de hei
denen overgeleverd’, en de ondertitel ‘Hoe
theologie de 21ste eeuw kan overleven’.
Daarin zit toch de gedachte van het zoeken
van een weg tussen het verlangen naar geluk
en het bijstaan van mensen in verdrietige peri
odes. Waarheid is in die zoektocht niet iets dat
er is; het is iets wat geschiedt.
Prof. dr. Christa Anbeek combineert drie in
valshoeken in haar werk: systematische theo
logie, geleefde waarheid en kwetsbaarheid.
Die laatste twee categorieën geven aan haar
werk een eigen kleur. Want meestal blijft de
eigen biografie ietwat verborgen achter de
coulissen van de ratio. Maar in Anbeeks werk
ligt een heldere lijn tussen persoonlijke erva
ringen en de theologische reflectie. Zij leeft de
systematische theologie.

Datum: vrijdag 15 januari 2016, aanvang
15.00 uur, Utrecht
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511
XC Utrecht
Aanmelden (graag vóór 8 januari) en meer
informatie uitsluitend via:
rvk@raadvankerken.nl
Telefoon 033 – 46 33 844
Kosten € 10, (studenten gratis) te voldoen
bij de ingang van de kerk.
Programma en folder zijn ook beschikbaar via
http://www.raadvankerken.nl/fman/7014.pdf.
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hij trouwens solliciteren. Daar bepalen ze of ze
hem geschikt achten. Dat wordt heeeeel hard
werken voor hem. Hij denkt hierover na en de
vrouwen weten nu wat ze van hem moeten ver
wachten en gaan met hem praten. De enige er
varen vrouwelijke professionele gids op Omete
pe, die vloeiend Engels spreekt, wil graag sa
menwerken met de vrouwen. Ik heb Georgina
aangeraden om haar uit te nodigen in de groep
om te horen wat zij te bieden heeft. Mogelijkhe
den genoeg.
We hebben ge
luncht en ver
trokken daarna
naar Matagalpa,
twee en half uur
reizen. Daar
hadden we een
gesprek over
het oprichten
van een profes
sionele
Spaanse taal
school. In Mata
galpa is de bes
te taalschool
van Nicaragua,
Colibri, een on
derdeel van Ma
tagalpa Tours,

met Nederandse directeur. Zijn Nicaraguaanse
vrouw Norelia Corrales heeft 10 jaar geleden
de taalschool opgericht en is directrice van de
goedlopende school. Ze hebben een profes
sionele didactische methode ontworpen en ge
ven les in het Spaans, er wordt geen Engels
gesproken tijdens de les. De docenten maken
veel gebaren om te verduidelijken en werken
veel met afbeeldingen. Zaken visueel maken
vergemakkelijkt het leren. Mensen krijgen indi
vidueel of in een groep van hooguit drie les in
de patio, waar verschillende ruimtes zijn afge
schermd met planten en met vrolijk geschilder
de verplaatsbare afscheidingen. Mensen willen
niet in een afgesloten ruimte leren. Lekker fris
buiten in een vrolijke kleurrijke omgeving, helpt
voor beter leren. Iedere ruimte heeft een white
board. Binnen staan kasten met allerlei moge
lijke hulpmiddelen en er zijn werkboeken ge
maakt. Er komen mensen van over de hele
wereld. Norelia zei dat de docenten een open
mind moeten hebben en veel informatie moe
ten kunnen geven over de manier van leven in
Nicaragua en over de geschiedenis van het
land. Daaruit zijn veel normen en waarden ont
staan waar cursisten vragen over stellen.
Waarom is het zo’n diep gelovig land. Waarom
is er zoveel corruptie, worden vrouwen gedis
crimineerd en is er veel huiselijk geweld. Ga

veel lezen hierover, en blijf lezen, zei Norelia.
Verzamel kennis over de manier waarop Nica
ragua is ontstaan, over het van leven van je
voorouders, over de revolutie en de burger
oorlog daarna. Al die gebeurtenissen hebben
Nicaragua gevormd tot het land dat het nu is.
Word niet boos bij deze vragen, ook al klinken
ze soms als een oordeel, maar verklaar, leg
uit. Voor alles is een reden. Zorg dat je de ant
woorden weet, want als mensen een beetje
Spaans gaan kennen, zijn dit de eerste vragen

die ze gaan stel
len. Overal in de
ruimtes hangen
bordjes met vro
lijke tekeningen,
waarop staat ‘Op
deze plek wordt
niet gediscrimi
neerd. Iedereen
mag hier zijn zo
als hij of zij is.
Iedereen is wel
kom op deze
taalschool. Dis
criminatie op
sexe, geaardheid
of andere zaken
wordt niet getole
reerd in de

school, zegt Norelia. Zij wil dat de cursisten
respect tonen voor de Nicaraguaanse cultuur
en dat de Nicaraguanen respect tonen voor de
cultuur van het land waar cursisten vandaan
komen. Wie zich daar niet aan houdt, is niet
welkom. Er worden hoge eisen gesteld aan de
docenten. Hen opleiden vraagt drie maanden
tijd. Maar de docenten in spé kunnen hiervoor
niet naar Matagalpa komen, 10 uur reizen
vanuit Balgüe, dat kan niet vanwege hun kin
deren. Norelia wil wel naar Ometepe komen.
Om de docenten intensief 7 dagen te trainen,
te trainen en nog eens te trainen. Op houding,
gedrag en in didactiek. Na een week gaat zij
terug naar haar school en komt na een maand
weer een week. Een jaar lang. Net zo lang tot
zij gekwalificeerde docenten zijn geworden.
Dat is een hele grote inspanning. Zij zal ze
hard laten werken, zei ze. En ze doet het niet
voor niets. Als zij weg is, moet iemand anders
haar taken op school overnemen en dat kost
geld en zij houdt haar normale loon als zij op
Ometepe is. Ze vraagt 1.000 dollar, daar wordt
zij zelf niet beter van. Alle kosten moeten zijn
gedekt. Alle lesmateriaal moet worden
gekopieerd, we krijgen de hele methode erbij.
Het is een genereus aanbod. Norelia doet het
graag, ze helpt graag projecten als het onze.
We hebben veel om over na te denken. De
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Agenda

vrouwen geven zelf aan dat ze er op dit mo
ment nog niet klaar voor zijn. Hun zelfkennis
ontwikkelt zich in een rap tempo deze drie da
gen. Ze zijn zelf net bezig om zelf ervaring op te
doen met buitenlandse gasten met een andere
cultuur in hun eigen huizen. Antwoorden op
vragen hebben zij nog niet, ze hebben zichzelf
deze vragen nog niet gesteld. Bewustzijn over
hun cultuur begint nu op gang te komen. De
vrouwen leren om hun blik naar buiten te
richten, verder dan Ometepe. Die taalschool
moet er komen, daarvan zijn we ons allemaal
bewust. Dit prachtige aanbod moeten we niet
laten lopen. Op Ometepe zou de tweede beste
taalschool van Nicaragua kunnen komen, met
veel inzet. Dat zou van grote betekenis zijn voor
het dorp. Maar op dit moment zijn de vrouwen
druk bezig met het organiseren van Tours en

het verbeteren van hun huizen. Alles tegelijk
werkt niet. En de vrouwen moeten ook
bedenken hoe ze dit gaan financieren. Apulso
zal wel bijdragen, maar een groot deel moeten
zij zelf gaan ophoesten van wat zij gaan
verdienen. Investeren leren zij zo ook. Ik ga
nadenken over hoe we de vrouwen met hulp
van buitenaf kunnen klaarstomen voor dit
taalproject. Zonder hulp gaat het te lang duren.
Over maximaal anderhalf jaar zou Norelia naar
Ometepe moeten kunnen komen. We gaan
plannen!
Wat leren we veel in de praktijk tijdens deze
drie dagen. Onbetaalbaar!

Hasta pronto,
Wilma




