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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 troef, lieve columnver
slinders, ze noemen het een
troef. Volgens Wikipedia: “Een
troef is iets dat een speciale
betekenis of extra waarde
heeft” en “Symbolisch: iets dat
je pas later kenbaar maakt,
maar wat je wel een voor
sprong op de rest kan geven.”
Als je een troef in handen hebt,
of je bent zelf een troeffiguur,
dan heb je dus een streepje
voor op je mededingers. Ze
doen hun best om het spel vol
gens de regels te spelen en net
op het moment dat ze kunnen
uitspelen legt de troeffiguur zijn
magische kaart op tafel. Alles
voor niets, de uitslag stond al
van te voren vast. Nu kan men
zeggen dat het maar een spel
is, het gaat niet om het winnen
maar om het spelen, wat be
langrijker is dan winnen, maar
toch... Als je je leven overziet,
of je carrière of politieke loop
baan. Je inzet voor het terug
dringen van milieuschade of
vermindering van leefgenot en
dan opeens legt iemand een
nieuwe rapport op tafel wat
jouw argumenten onderuit
haalt. Dan moet je toch even
slikken. We kennen allemaal
wel een paar van dat soort
voorvallen.
Je zult in een land leven waar
Koning Troef zetelt. Je doet
dapper mee met het spel der
democratie met verkiezingen,
inspraakrondes, bezoekt infor
matiebijeenkomsten, denkt
mee en telkens haalt de koning
weer een troefkaart uit zijn
mouw en doet hij je geloven
dat jij, omdat je hebt meege
daan en meegedacht met het
democratiespel, daar mede om
gevraagd hebt. Ik moet er niet
aan denken.
Het schijnt dat het Engels ook
een naam heeft voor de troef:
‘Trump’...
Wij hebben hier geen troef, wij
hebben iets veel wilders...

Kees
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Toespraak

Bertus Stuifbergen

Elke ontmoeting verandert
Al pratend in ons voorbereidingsgroepje voor
deze samenkomst hoor ik een stem zeggen
“God, groei in mij in liefde, geduld, vertrouwen
en wijsheid. Ik ben deel van het geheel”. En die
stem brengt mij terug naar de jaren ‘54/55 toen
ik twee jaar filosofie deed als onderdeel van het
Groot Seminarie dat ons voorbereidde op het
katholiek priester
schap. In die jaren
worstelde ik met het
woord God, die de
veroorzaker van al het
geschapene zou zijn.
En dagelijks baden
we in de viering van
de heilige mis de ge
loofsbelijdenis. Ik ge
loof in God de al
machtige Vader,
schepper van hemel
en aarde en die God
huisde in wat we noe
men de bovennatuur.
In die dagen was ik
ook pittig bezig met
de joodse filosoof
Spinoza, bij wie ik
ontdekte een vorm
van pantheïsme. Alles
is God! Nee, dacht ik,
God is in alles! En in
die periode loop ik op een dag in onze grote
tuin en dan word ik tegen gehouden door een
boom naast het pad. Waardoor en waarom
weet ik niet, ik ervaar het als een warme en in
tense ontmoeting, er gaat een warm gevoel
door me heen. En met enige verbazing... hoe is
het mogelijk dat God zich zo verschuilt in een
boom!!! Een intense en intieme ontmoeting die
ik nooit meer vergeten ben! En met de stem uit
de groep kan ook ik zeggen: ik ben deel van
het geheel. Bovennatuur blijkt een verdieping
te zijn van de natuur; anders gezegd alles komt
van onder. Als er al een God is laat Hij/Zij zich
vinden in de natuur en andere vindplaatsen te
over.

Elke ontmoeting verandert
Het is niet gepast om het verhaal van mijn
boomervaring te leggen op het verhaal van het
brandende braambos; wel kan ik me
voorstellen hoe Mozes daar in die woestijn,
zeulend met de schapen van zijn schoonvader
Jetro, nogal worstelt wat hij met zijn leven

moet. Met ziel en zaligheid is hij betrokken op
zijn volk dáár in Egypte, geknecht en vernederd
door de mannen van de Farao. Hij is gevlucht
om te voorkomen dat hij in het gevang zou
belanden wegens moord op een van de beulen
van de Farao. Maar is dat de enige daad die hij
kan stellen? Vluchten? Hoe ik het verhaal ook
lees, telkens weer kom ik erop terug dat Mozes
een heel intense Godsontmoeting heeft: hij ziet
het braambos in een rode gloed (zijn schapen
zien misschien ook die rode gloed van een
scherp schijnende zon). Mozes echter ervaart

in die ontmoeting de
stem die zegt dat Hij
de ellende van zijn
volk heeft gezien in
Egypte en reddend en
bevrijdend wil zijn.
Een visioen rijst op:
en het volk zal ge
voerd worden naar
een land van melk en
honing. De sterke die
de zwakke verdrukt,
God ziet het. En zij
die hongeren en dor
sten naar gerechtig
heid zullen verzadigd
worden in het land
van God, land van
melk en honing. Geen
vrediger voedsel dan
melk en honing.Geen
leven hoeft er het le
ven om te laten en
geen dier hoeft er

voor te bloeden. Melk en honing, het land van
God. En Mozes moet daarbij helpen. “Nu dan,
Ik zend je naar Farao om mijn volk uit Egypte
te leiden”. Deze intense en intieme ontmoeting
met de Eeuwige zet nu zijn leven op de rails.
Hij weet wat hem te doen staat. Hij zal niet
meer met de schapen van zijn schoonvader
Jetro door de woestijn zeulen, maar met de
schapen die zijn volk zijn.

Elke ontmoeting verandert
Kort geleden bezochten we de tentoonstelling
‘Silence out loud’ in museum Kranenborgh te
Bergen. Schrijver en dichter Joost Zwagerman
heeft hier samen met de directie twee jaar aan
gewerkt. Veel kunstenaars bezocht, hun wer
ken bekeken en zo een hele serie uitgezocht
die samen een impressie zouden kunnen ge
ven van de stilte, nou ja de oorverdovende stil
te. Twee jaar eraan gewerkt, nooit de voltooiing
gezien, want door zijn zelfdoding heeft hij met
zijn dood letterlijk gezorgd voor Silence out
loud, die oorverdovende stilte. In een begelei
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dend schrijven bij de tentoonstelling lees ik van
zijn hand “Twee dingen eisen in onze tijd
zoveel aandacht: hoe, in deze tijden van tumult
en eeuwige acceleratie, aangezwengeld door
luidruchtige social media, hoe nog stilte te
verkrijgen? Hoe kun je die stilte echt ervaren in
een wereld waar die stilte steeds zeldzamer
lijkt te worden?” Stilte kun je nooit zien, maar
veel kunstenaars hebben in de loop van
eeuwen niettemin gepoogd stilte te verbeelden.
Een kunstenaar verklaart over zijn werk: “I want
to raise the issue of silence”. En in de tentoon
stelling brengen al de verzamelde artiesten the
issue of silence ter sprake. Zoveel kunstwer
ken, zoveel soorten stilte: de religieuze stilte,
de dreigende stilte, de stilte van de leegte en
het niets, de onvrijwillige stilte, de stilte als
doem en noodlot, en ook de serene stilte van
de in zichzelf verzonken mens. Niemand kan
leven zonder nu en dan in stilte te verkeren.
Stilte is een onderschatte levensvoorwaarde.
Stilte is als ademhalen, geen mens kan het
zonder adem én zonder stilte!! Wat jammer dat
Joost is gestopt met ademhalen! Silence out
loud.

Ook deze ontmoeting doet veranderen
Het brengt me bij de profeet Elia. De beste
man heeft alles in het werk gesteld om de
mensen weer terug te brengen bij hun God, de
God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze gaan
gebukt onder het vernederende regiem van
Achab en Izebel. Ze zijn hun god gaan vereren
de Baal. Ze beloofden inkeer aan Elia, maar
die belofte betekende al spoedig niets meer.
Elia is het zat, hij stopt er mee, zo van “Here,
zie maar hoe je hiermee zelf verder gaat!! Ik
hou het voor gezien!” Maar een engel port hem
tot tweemaal toe op te staan uit deze depressie
en op weg te gaan naar de berg Horeb, waar
Mozes het visioen van het brandende
braambos heeft gezien en de intensiteit van de
Eeuwige heeft ervaren. Dáár moet je heen! En
boven op de berg gekomen, verbergt Elia zich
in de spelonk ,maar een stem roept hem naar
buiten. “Ga staan op de berg voor het
Aangezicht van de Heer” God wil het
experiment Israël nog niet opgeven. “Kom naar
buiten”.
En zie de Heer ging voorbij. Er steekt een ge
weldige stormwind op zoals eens bij het water
van de Rode Zee .Maar in die wind was de
Eeuwige niet. De aarde schudde en beefde op
haar grondvesten, zoals eens op de berg van
Mozes. Maar de Eeuwig was niet in de aardbe
ving .Toen kwam er een bliksemvuur uit de he
mel, zoals eens bij het offer dat Elia bracht voor
de ogen van Achab en Jezebel, ook in het vuur
was de Eeuwige niet. Een voor een ziet de pro

feet zijn godsbeelden afgebroken. Waar is de
Eeuwige dan wel?... in de stem van een ver
morzeld zwijgen, de stem van een verplet
terende onheilspellende stilte! De stem die je
ervaart als je loopt over de paden van het con
centratiekamp Auswitsch!!!

De ontmoeting met die stilte verandert de
mens
God, Adonai wil het experiment Israël nog niet
opgeven, ook niet in de dagen dat Jezus wan
delt door de dorpen van Galilea. Deze vertelt
het verhaal van de vijgenboom. Hij begint met
te zeggen: “Iemand had een vijgenboom”. En
die iemand moet Jezus zelf wel zijn .Hij komt
zoeken of er misschien eindelijk eens vrucht
aan die boom zou komen, zijn geduld raakt op!
Hak hem maar om, zegt hij tegen de wijngaar
denier, al drie jaar ben ik bezig, zegt Jezus!
Maar de wijngaardenier wil nog verder met die
olijfboom, wil mest geven en goede grond. En
niet omhakken!!! De wijngaardenier is de Eeu
wige, Adonai; de olijfboom is het volk Israël, dat
de Thora leest; Thora is toch de weg die
richting geeft. En Jezus wil dat Thora niet al
leen gelezen wordt, maar dat er ook naar ge
leefd wordt. Dat er vruchten te zien zijn aan de
boom, de olijfboom, boom van Thora. Thora is
de weg van gerechtigheid en solidariteit, Thora
is hoe moeilijk ook: inschuiven en plaatsmaken
voor de vreemdeling, inleveren om ook de
vreemdeling deel van leven te geven. Thora is
het woord dat zegt: “Pas op en wacht u voor
alle hebzucht. Want geen enkel bezit kan uw
leven veilig stellen”. Thora is Jezus in al zijn
onrust en ongeduld, ook in zijn wijsheid en zorg
om de uitgestotene. In Hem gaat het expe
riment van de Eeuwige dóór tot in onze dagen.
In deze periode van het jaar, de veertigda
gentijd, worden we uitgenodigd dieper te
voelen hoe we geroepen worden die weg van
Jezus te gaan.
Moge de ontmoeting met Hem ons veranderen
en doen inkeren en omkeren naar zijn beeld.

Moge het zo zijn, amen.

Aandacht

Else Lindeboom

 Op 30 januari 2016, de dag van onze vorige
viering, overleed de moeder van Henk Engel.
Zij werd 90 jaar. Henk heeft ons laten meele
ven, doordat hij ons het mooie gedicht wat hij
voor zijn moeder maakte ter gelegenheid van
haar negentigste verjaardag liet horen. Henk,
wij leven nu met jou en je gezin en familie mee
nu jullie afscheid hebben moeten nemen van je
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Beleefd en Aanbevolen

Dick Hornberg

Spotlight
Tijdens de laatste vergadering van de werk
groep Ontmoetingen hebben wij onder andere
afgesproken dat in de ontmoetingsbijeenkomst
op 16 april a.s. het volgende onderwerp be
sproken zal worden: de waarheid achter het
nieuws en hoe wij zelf daarbij de rol van de
media beleven en (kunnen) wegen. Via de
nieuwsbrief zal nog nadere informatie volgen
over de opzet van die bijeenkomst.
Ik moest aan deze afspraak terugdenken toen
wij eerder in deze maand de film Spotlight had
den gezien. Deze film gaat over een team van
vijf onderzoekjournalisten van de krant The
Boston Globe in de Verenigde Staten die in
2001 en 2002 onderzoek instelden naar ver
meend pedoseksueel gedrag van priesters in
het bisdom Boston. Dat pedoseksueel gedrag
stamt uit de jaren ’70, dus ruim 25 jaar voordat
het onderzoeksteam van de krant dit oppakt.
De film is gebaseerd op historische feiten en

moeder. Op het moment van het afscheid valt
leeftijd weg. Maar jullie houden mooie herinne
ringen en die blijven.
 Op 2 februari jl. waren wij met veel KGIJers
aanwezig in een stampvolle Morgensterkerk bij
de afscheidsbijeenkomst van Dorrit Timmer. Zij
is de dochter van Matty Landman en Ad Tim
mer. En de stiefdochter van Lambert Koppers.
(Een benaming waar hij trots op was.) Op 25
januari kwam er een eind aan haar leven.
Wat fijn dat er zoveel vrienden en bekenden
gekomen waren en wat was het een indruk
wekkend eerbetoon aan haar leven. Matty en
Lambert voor jullie is het afscheid nog lang niet
voorbij. Laten wij met elkaar blijven meeleven
met Matty en Lambert, want dat zullen zij hard
nodig hebben en er zijn geen woorden genoeg
om zulk groot verdriet te verwoorden.
 Op 8 maart is de verjaardag van Niek Linger.
Geen kroonjaar dit keer. Maar wel een goed
moment om even te vermelden hoe het met
Niek gaat. Hij krijgt nu al weer een aantal we
ken hormoontabletten en daar heeft hij niet
veel last van. Wel heeft hij nog nawerkingen
van de chemokuren, die gestopt zijn. Of de
hormoonkuur aanslaat en de uitzaaiingen te
ruggedrongen worden, moet later blijken. Maar
nu lijkt het een mooi moment om met Niek en
Janne mee te leven. Hij woont op nummer 30
en de naam van de straat mag ik jammer
genoeg niet noemen. Niek van hier uit hartelijk
gefeliciteerd en het allerbeste toegewenst.

dat geeft de film ook het karakter van een do
cumentaire. Bij die krant in het zeer roomska
tholieke Boston waren al in de 90’er jaren sig
nalen binnengekomen over het misbruik van
jongens door één met naam en toenaam ge
noemde priester. Die signalen zijn toen niet
goed onderzocht omdat er toen een onervaren
redactiechef was die zich in die tijd nog liet af
schepen door de machtige roomskatholieken
in de kerk, binnen de krant zelf en andere or
ganisaties. Die toen onervaren chef is nu de
leider van het onderzoeksteam van de krant en
hij wordt nu meegezogen door de fanatieke in
zet van een van de teamleden. Langzaamaan
wordt duidelijk dat er een gigantische doofpot
affaire is ontdekt, waaraan de top van de RK
kerk in Boston actief heeft meegewerkt. Er blij
ken bijna 80 priesters uit dat bisdom in de fout
gegaan te zijn en meer dan 2000 jongeren,
vooral jongens, blijken misbruikt te zijn! Ik ga
nu niet het verhaal van de film en dus de wer
kelijke geschiedenis helemaal uit de doeken
doen. Maar uiteindelijk werd in het begin van
2002 het verhaal gepubliceerd. Eigenlijk was
het plan om de publicatie in september 2001 te
laten plaatsvinden maar de aanslag op de Twin
Towers in New York maakte dat er opeens an
dere prioriteiten bij de krant gelegd werden.
De publicatie heeft grote gevolgen; de aartsbis
schop van Boston, Law, moet aftreden omdat
hij onvoldoende is opgetreden tegen deze mis
standen, terwijl hij vanaf het begin daarvan op
de hoogte was. Helaas blijkt dit pedoseksueel
gedrag binnen de RK kerk op veel plekken op
de wereld gebeurd te zijn. En…heeft men er
iets van geleerd? Dat is zeer de vraag; zeker
als dezelfde aartsbisschop twee jaar na zijn af
treden door paus Johannes Paulus II tot kardi
naalpriester benoemd wordt in de Santa Maria
Maggiore kerk in Rome! Daar is een goed
Joods woord voor: een gotspe! Natuurlijk zijn er
binnen de geestelijkheid, ook in de RK kerk,
veel zeer integere mensen aan het werk en dat
moeten we ook duidelijk benoemen.

Voor mij was een verrassing dat de hoofdre
dacteur van The Boston Globe, die aantrad tij
dens het onderzoekproces naar het misbruik,
de naam Ben Bradlee jr. draagt. Die naam
deed mij direct herinneren aan Ben Bradlee,
die hoofdredacteur was van The Washington
Post toen twee van zijn journalisten, Woodward
en Bernstein, onderzoek deden naar een in
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Van Alles & Nog Wat

Wil Steenpoorte

In wiens schoenen zou jij een dag willen staan?
In niemands schoenen, want die zouden mij
toch niet passen omdat mijn schoenen speciaal
voor mij gemaakt zijn. Wèl kan ik soms met ja
loerse blikken kijken naar mensen die op lek
kere, sportieve schoenen heerlijke lange wan
delingen kunnen maken.

In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals in de KGIJ) of/en wel
licht door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Ik kom uit een Ned. Hervormd gezin, behoorlijk
orthodox. Dit heeft mij gevormd. Het christelijk
geloof is zeker een inspiratiebron voor mijn da
gelijks handelen. In de loop van de tijd ben ik
over zogaamde ‘geloofszekerheden’ anders
gaan denken. Binnen de KGIJ vind ik het inspi
rerende dat ik in gesprek kan zijn met mensen
die in een andere kerkelijke setting zijn opge
groeid en dat we samen soms nieuwe wegen
zoeken en vinden.

Heeft een culturele activiteit je wel eens geïn
spireerd en zo ja , in welke zin?
Mijn hobby ’s zijn : zingen, lezen en muziek
luisteren. Al jong kreeg ik orgelles en zat ik op
een kinderkoor. Later – tijdens mijn internaats
tijd zat ik ook in het schoolkoor en speelde ik
graag mee in toneelstukjes. Wij kregen in die
tijd ook voordrachtles. Hierdoor heb ik ook
poëzie leren waarderen. Lezen is mijn hele le
ven al een hobby. Als ik vroeger een boek las,
was ik Oost Indisch doof! Ik kon me er echt in
verliezen.

Waar luister je graag naar en waarom?
Ik luister graag naar klassieke muziek. Vooral
naar mooie koorwerken van Bach, Handel en

braak in het Watergate gebouw. Uiteindelijk
kostte dat onderzoek president Nixon de kop.
Toeval of niet: Ben Bradlee jr. is de zoon van
de Ben Bradlee van The Post, zoals die krant
in de wandeling genoemd werd. De appel…….
Tegenwoordig heeft elk (groot) dagblad een
team van onderzoeksjournalisten die de tijd
krijgen om bepaalde onderwerpen uit te diepen
en zo achtergrondinformatie te verzamelen ten
behoeve van de lezers en collega’s. Internatio
naal is hèt voorbeeld: het ontmaskeren van de
VS regering die onder Bush jr. de oorlog in Irak
heeft gestart onder het mom van massavernie
tigingswapens, die het Iraakse regiem niet
bleek te bezitten.
Ook door de Nederlandse pers worden op die
manier onderwerpen behandeld die anders
weg zouden zakken in de veelheid van infor
matie die via allerlei kanalen tot ons komt. Be
halve de schrijvende pers zijn er ook op de ra
dio en televisie onderzoeksprogramma’s die
regelmatig zaken publiceren die soms al in de
doofpot zijn weggestopt. Bijvoorbeeld: de politi
onele acties (de oorlog) in het huidige Indone
sië, de graaicultuur bij de banken en vooral bij
de ABNAMRO (journalist Jeroen Smit), de
bonnetjesaffaire rond de Tegendeel (Nieuwsuur
op televisie) en ga zo maar door. Op de Neder
landse radio zijn Argos en Reporter onder
zoeksprogramma’s en op televisie zijn dat on
der meer Andere Tijden, Brandpunt Reporter,
Radar, Tegenlicht, Nieuwsuur, De Monitor en
Zembla. Onderzoeksjournalistiek is een aparte
opleidingsrichting binnen de journalistenoplei
ding en er is een aparte vereniging van deze
journalisten; dat geeft wel aan dat dit een be
langrijke beroepsgroep is geworden.
Welke waarheid wij door deze onderzoekjour
nalistiek gepresenteerd krijgen, is niet altijd vol
ledig duidelijk. Wij zijn vaak geneigd om de
verhalen van ‘onze eigen’ journalisten over te
nemen als de waarheid. Een jarenlang abon
nement op dezelfde krant is in Nederland heel
gewoon, hoewel de digitale nieuwsbronnen ter
rein winnen op de papieren media.
Onderzoeksjournalistiek heeft een kritische blik
op de ‘werkelijkheid’ en het is belangrijk dat wij
ook zelf kritisch blijven kijken naar het nieuws.
Want we zijn in het verleden regelmatig op het
verkeerde been gezet en dat gebeurt nog
steeds… alleen, wanneer komen wij daarach
ter?
Dat lijkt mij een van de onderwerpen die wij op
16 april tijdens de ontmoetingsbijeenkomst met
elkaar kunnen bespreken.
Tenslotte: ik hoop niet teveel verteld te hebben
over de film Spotlight, want de manier waarop
in deze film de onderzoeksjournalisten hun
werk (moeten) doen wordt heel integer en zon

der teveel opsmuk weergegeven. Ik heb met
steeds krommere tenen naar het verhaal zitten
kijken, waarbij ik mij realiseerde dat ik in die
’70er jaren geen idee had van dit misbruik dat
zich voltrok in dezelfde RK kerk waarvan ik tot
1971 nog actief lid was. En, zoals mijn zoon
zei, toen ik hem over die film vertelde, “je bijna
ook bij die sekte hoorde”; daarbij doelend op
mijn studie op het seminarie.
Het is de afgelopen jaren al vaak duidelijk ge
worden, maar deze film Spotlight heeft op in
dringende wijze het misbruik in de RK kerk aan
de orde gesteld. De film is sinds eind januari in
roulatie in de bioscopen. Van harte aanbevo
len.
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Mozart. Mijn favoriete zangeressen waren
Kathleen Ferrier en Aafje Heijnis. Wim en ik
bezoeken graag musea. Wij kunnen erg genie
ten van goede schilder en beeldhouwkunst.
De tentoonstelling in museum Nieuw Kranen
burg te Bergen ‘Out of loud’ samengesteld door
Joost Zwagerman heeft diepe indruk op ons
gemaakt.

Welk boek ligt op je nachtkastje?
Momenteel het boek met korte verhalen, sa
mengesteld door A.L. Snijders. Het is lekker om
voor het slapen gaan één verhaal te lezen. Pas
las ik het boek: ‘Ik kom terug’ van Adriaan van
Dis; dit gaat over zijn moeder. Een fantastisch
boek; wrang, liefdevol en vol humor. Ik was erg
onder de indruk van wat deze vrouw in haar le
ven allemaal heeft meegemaakt.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Dat wisselt. Als ik op een windstille morgen
naar Assendelft rijdt, geniet ik van het mooie
polderlandschap, het water doodstil spiegelend
in de sloten. Als het waait ga ik graag de dui
nen in. Die vervelen mij nooit. Ik kan dag na
dag vrijwel dezelfde route rijden, dan nog zie ik
steeds weer nieuwe dingen en geniet ik er vol
op van.

Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je dan
willen bezoeken?
Mongolië: land en volk intrigeren mij. Dat
enorm uitgestrekte landschap vind ik indruk
wekkend. Momenteel droom ik nog wel over
een land iets dichter bij huis, namelijk Ierland.
Rust, ruimte en groen! Wie weet lukt dat nog
eens.

Zou je iets verrassends over jezelf willen ver
tellen?
Weet je waar ik opgewekt van wordt? Van een
heerlijk stuk fietsen, van iets lekkers bakken
(van die heerlijke geur in huis knapt mijn hu
meur altijd zienderogen op) of van contact met
onze kleinkinderen. Die zijn zo spontaan, en
thousiast en vol levenslust.

Wat is je levensmotto?
Je leeft niet voor jezelf alleen. Ik vind het be
langrijk om iets te kunnen betekenen voor an
dere mensen. Dat geeft me een blij gevoel.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek door
geven en waarom?
De volgende maand wil Tiny van Overveld dit
interview schrijven. Veel succes Tiny !

Uit de Kerngroep...

Anneke van Tongeren

De Kerngroep was op 9 februari jl. weer com
pleet aanwezig bij Will van ’t Hoff.
We bekeken het geactualiseerde schema met
welke taken door wie worden gedaan in geval
van een overlijden, om niets te vergeten als
zich een situatie voordoet.
Wat betreft de Ledenvergadering verzamelden
we alvast de agendapunten. We beraden ons
er nog verder over.
Na de ingetogen viering van 30 januari jl. is de
viering van 27 februari de eerstvolgende. Ber
tus Stuifbergen zal dan onze gastspreker zijn.
De daaropvolgende viering is de Paasviering
op 26 maart, voorafgegaan door de Lijdensme
ditatie op vrijdag 25 maart in het Witte Kerkje
van Dijk aan Duin in Castricum. Er is een extra
koorrepetitie gepland op 2 maart.
Een brainstormgroepje kwam bijeen om met
Bernadette Boom na te denken over het hoofd
thema voor de vieringen na Pasen. Zij kozen
ervoor om bij ‘Vluchtelingen’ te blijven, met als
accenten: de pelgrimstocht, de rugzak en de
inspirerende personen.
In de ontmoeting van zaterdag 13 februari staat
de ‘Zorg voor elkaar’ centraal, het (onderling)
pastoraat. Op zaterdag 12 maart komt Jan Tulp
ons inspireren met verhalen over leven en werk
van Vincent van Gogh.
De Werkgroep Ontmoetingen bepaalde de on
derwerpen voor de periode daarna: het zal dan
onder anderen gaan over de rol van de media
in ons leven, over Taizé en over de nieuwe
economie.
In de Pastoraatsgroep is gesproken over een
nieuwe ronde van Huiskamergesprekken in
april. Zodra de data en het thema bekend zijn
volgt nadere informatie.
Vanuit de Raad van Kerken worden op de
woensdagen in de Vastentijd in diverse kerken
in de IJmond om 18.00 uur ‘sobere maaltijden’
georganiseerd, waar iedereen welkom is. De
locaties worden doorgegeven via de maande
lijkse KGIJNieuwsbrief. We spraken af om vol
gend jaar als KGIJ ook actief hierin te gaan
participeren.
Tot zover de informatie uit de Kerngroep.
Blijf actuele maatschappelijke berichten melden
bij secretaris@kgij.nl
Voor alle vragen, opmerkingen of ideeën hou
den wij ons aanbevolen.
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Ingeborg Evers huis

Jan Evers

Aan alle betrokkenen bij het Ingeborg Evers
huis in Cambodja:

De maanden december 2015 en januari 2016
hebben Linda en ik doorgebracht in Azië, met
als ankerpunt Rob en zijn gezin in Kuala Lum
pur. In die periode hebben wij onder anderen
twee maal een bezoek gebracht aan
Cambodja, dat is gemakkelijk omdat er vanuit
Kuala Lumpur snelle verbindingen zijn met alle
omliggende Aziatische bestemmingen.

Sihanoukville:
Hier zijn we in december geweest waar we drie
van onze vijf sponsorkinderen in die plaats
hebben ontmoet en tevens twee oud
sponsorkinderen. Over de toekomst van deze
twee kinderen waren we bezorgd, omdat bijna
al hun familie was overleden. Ze blijken nu
allebei te werken en het ging hen naar
omstandigheden goed. Leuk om ze weer
gezien te hebben.
Eén van de huidige sponsorkinderen doet het
erg goed op school. Ze zit nu in klas 5 van de
middelbare school. Ze schreef ons spontaan
een ontroerende brief in het Engels. We heb
ben haar toegezegd dat ze, als ze dat zou wil
len, op onze kosten mag doorstuderen.

Afscheid

Dietrich Bonhoeffer

Voorgelezen in de vergadering van de Pastoraatsgroep
van 11 januari.

Als je van iemand houdt
en als je van hem gescheiden bent,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat ook niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard,
maar het is ook een grote troost,
want zolang die leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte,
Hij vult haar helemaal niet, integendeel.
Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo
die vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinnering,
des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn
der herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen
doorn in het vlees, maar een kostbaar
geschenk dat je meedraagt. Je moet zorgen
dat je niet in je herinneringen blijft graven
en je erin verliest;
een kostbaar geschenk bekijk je ook niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen
schat, een veilig bezit.
Dan wordt het verleden een blijvende bron
van vreugde en kracht.
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Waar zal je zijn?

Kris Gelaude

Voorgelezen in de vergadering van de
Pastoraatsgroep van 8 februari.

Waar zal je zijn?
In het geheim van de sterren
waar we samen naar kijken
of misschien in het lied van de wind?
En als het lente wordt in die kwetsbare
tint
van een kortstondige bloesem?

Waar zal je zijn,
als we zwijgzaam van verdriet,
opnieuw je voetstappen horen
en hoe je zachtjes de deur sluit
zoals gewoonlijk?

In Sihanoukville hebben we ook Pater Visser
ontmoet, tot dat moment nog directeur van de
grote technische school. We kregen van hem
een verantwoording van de uitgaven voor de
armste leerlingen, waarvoor hij namens ons
een potje beheert. Vanwege zijn leeftijd (83)
wilde hij graag terug naar Poipet, aan de ande
re kant van Cambodja. Een week na ons be
zoek is hij verhuisd.

Poipet:
Begin januari zijn we
in Poipet geweest,
waar toen dus ook
Pater Visser al was
aangekomen. Hier
steunen we de
vervolgopleiding van
nog eens twaalf
kinderen. Tien van
hen hebben we
gezien, zeven zijn
meisje. We hebben
gesproken over het
nut om een vak te
leren. Voor jongeren
met alleen een
middelbare school is helaas weinig werk te
vinden en studeren kan in Poipet niet. Op dit
moment volgen drie van hen de vakopleiding
op het Don Bosco centrum. Zij hebben
gegarandeerd werk na hun opleiding. Vooral
ook voor de meisjes is het belangrijk een
opleiding te hebben. Nog maar al te vaak wordt
hier weinig aandacht aan gegeven, omdat ze
toch trouwen. Echter als het huwelijk stuk loopt
of de man overlijdt is armoede het directe ge
volg.

Het Ingeborg Evers huis wordt intensief ge
bruikt. Recent was er de kerstviering, daarna
culturele avonden met een groep Koreaanse
vrijwilligers en het feest ter ere van de Don
Bosco dag. In de avonduren maken de middel
bare scholieren er hun huiswerk.
In 2005 is het Ingeborg Evers huis gebouwd
met een capaciteit voor 200 kinderen. Echter er
zijn nu al 312 kinderen aan het centrum ver
bonden. Met de kerstviering waren er meer dan
400 kinderen en volwassenen aanwezig. Te

klein dus. Het is
gemakkelijk te
vergroten door het
podium 5 meter naar
achteren te plaatsen.
Er blijft dan nog
genoeg verkleed
ruimte over. De
kosten hiervoor
bedragen ca. €
4.000, en komen dus
bovenop het
reguliere
programma.
Direct na ons bezoek
heeft een groep

Koreaanse vrijwilligers het Ingeborg Evers huis
opnieuw geschilderd, na 11 jaar gebruik was dit
wel nuttig. Wij zijn blij met zo’n initiatief waaruit
de betrokkenheid blijkt.
Het management van het Don Bosco centrum
in Poipet lijkt intussen gewaarborgd. Voor de
opvolging van Pater Visser is een jonge Kore
aan aangetrokken die momenteel de taal stu
deert in Phnom Penh.
Het bezoek heeft ons opnieuw gemotiveerd.

En toch, wij vinden je niet.

Misschien heb je
ergens iets achtergelaten,
een briefje zomaar in een la,
met een voorzichtig bericht.
Dat je er straks wel zal zijn,
omringend op jouw manier,
maar onaantastbaar voor ziekte en pijn.

We zullen je, net als voorheen,
bij je naam blijven noemen.
Alleen wat zachter,
hoewel de stilte zelden zo hard valt.
De dingen staan roerloos
en jouw plaats aan tafel
bleef nimmer zo leeg.
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Maar geef een teken.
Knipoog of leg een hand
op een schouder,
wanneer je een ogenblik
met ons meeloopt.
Zo ver kan je nooit van ons weggaan
dat er geen glimp van jou meer zou zijn.

Want dood is niet het laatste.
De liefde is sterker.

Vieringencyclus in de eerste helft 2016
(Onder voorbehoud).

Wij sluiten aan bij het thema van januari: ‘zijn
wij zelf een vreemdeling op aarde’?

30 April: Wat heb je nodig als pelgrim?
Wat heb je werkelijk nodig? Moed, vertrouwen
en wijsheid. Waar ga je voor? Wat laat je los
om je eigen keuzes te maken?
Mogelijke bijbelgedeeltes: Psalm 121; Lucas
14, vers 2530.

28 Mei: Wat heb je nodig als mens op aar
de?
Wat zit er in je rugzak? Wie zijn je voorbeel
den? Mensen van nu, je ouders, Bijbelse figu
ren, Franciscus, Maria?

25 Juni: We gaan op vakantie.
Dromen en verlangens over de vakantie. Dro
men van Mozes (het beloofde land) of dromen
van Jozef. Grazige weiden.

Verdere vieringen in 2016.
24 September: Vredesviering.
29 Oktober: Herdenkingsviering.
26 November: 1e Advent.
24 December: Kerstviering.

‘Heliand’

’Heliand’, het verhaal van Jezus uit de 9de
eeuw
Gelovige mensen
hechten vanouds veel
waarde aan het Bijbel
woord in hun eigen
taal of tijd geschreven.
Slechts weinigen we
ten dat al eeuwen vóór
de Reformatie de Bij
belse Boodschap  be
halve in het Latijn na
tuurlijk  ook in onze eigen volkstaal (voor)gele
zen werd.
De ‘Heliand’, een Christusgedicht uit de 9de (!)
eeuw, geeft een verrassende kijk op de leef en

gedachtewereld van onze vroegmiddeleeuwse
voorouders in de noordelijke Nederlanden. De
schrijver schetst een eigentijds beeld van het
leven en sterven van Christus, waarbij hij zo
dicht mogelijk aansluit bij de belevingswereld
van zijn toehoorders in die tijd. Al (voor)lezend
waan je jezelf in de dagen van edelen, adellijke
heren en ‘doodgewone’ boeren en knechten.
In 2006 verscheen deze ‘Heliand’ opnieuw in
eigentijds Nederlands. De ‘vertaler’, Jaap van
Vredendaal maakte het verhaal bijzonder ge
schikt om (hardop) voor te lezen. Dat gaat
pastor Bill van Schie samen met Bert Glorie
dan ook doen. In een collage van kleurrijke
beelden, gezongen middeleeuwse muziek en
melodieuze teksten willen zij een ontmoeting
arrangeren tussen gelovige mensen uit de 9de
eeuw en toehoorders in onze tijd.
Lezers: Pastor Bill van Schie en Bert Glorie,
Muziek: Capella Sancti Adelberti onder leiding
van Bram Verheijen, Datum: dinsdag 15 maart
2016, Tijd: 20 – 22 uur, Plaats: Dorpskerk van

Castricum, Kosten: € 3 incl. koffie/thee.

Oosters Christendom
Graag brengt de Raad van Kerken onder uw
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Democratie als dodelijk exportproduct

Arthur van der Klashorst

Een interessante persoon: William Blum (histo
ricus en geschiedenisleraar). Blum was mede
werker van het State Department in de VS. Hij
schreef ‘Democratie als dodelijk exportproduct’,
een geschiedenis van Amerikaanse buitenland
politiek (2015).
William Blum kun je op YouTube geïnterviewd
zien worden en spreekbeurten zien geven. De
Amerikaans journalist Amy Goodman heeft de
ze historicus meermalen te gast gehad. Hij
bracht erg veel informatie naar buiten. Bijzon
der is de combinatie van historicus, journalist
en auteur in één persoon. Toch is informeren
totaal anders dan systeemverandering.
Het was een van de oprichters van de Under
ground Press Syndicat, wat startte in december
1967. Zij deelden met anderen een drieverdie
pingenhuis in Noordwest Washington. Er was
een printshop in de kelder, ook andere activis
tengroepen gebruikten de ruimte en kregen
hun post daar. De krant was tegen de oorlog in
Vietnam en zorgde ervoor de politiek van SDS1)

te volgen. Verslaggevers van de Washington
Free Press (Washington Vrije Pers) stonden er
op dat zij hun plek kregen in de Washington
Press Corps (journalistieke club). Zij vroegen
toegang tot briefings en andere persgebeurte
nissen, tot zij in deze groepen werden toegela
ten.
In de krant werd informatie opgenomen over de
antioorlogsbeweging, welzijn, politiegeweld,
campus(universiteits)activisme op vijf colleges
in het gebied, over drugs, abortus en de jeugd
cultuur. In 1969 had deze krant een oplage van

23.000 exemplaren.
De achterkant van de kaft van het boek ver
meldt: “Een expansie van gebalde informatie 
Blum wroet in Amerika’s stront”. In het tweede
commentaar noemt Noam Chomsky veruit het
beste boek over dit onderwerp van Blum: ‘De
CIA, a forgotten history’.

Blum is samen met Noam Chomsky en Michael
Parenti een van de nestors van links in de VS.
Hij werkte als freelance journalist in de VS, La
tijnsAmerika en Europa. Diverse boeken
schreef hij, zoals ‘The CIA, a forgotten History’
en ‘Rogue State’, a guide to the World’s only
Superpower. Dit werd een bestseller nadat
Osama Bin Laden er in een radioboodschap uit
citeerde en zei dat elke Amerikaan het zou
moeten lezen.
De in juni 2015 overleden Karel Koster, mede
oprichter AMOK (antimilitaristisch onderzoeks
collectief) en medewerker bij het wetenschap
pelijk bureau van de SP, heeft meermalen Wil
liam Blum aangehaald en naar hem verwezen.
In zijn autobiografie ‘Dreams from my father’
vertelt Barack Obama, dat hij in 1983 voor het
eerst ging werken bij een adviesbureau voor
multinationale ondernemingen in New York als
onderzoeksassistent en financieel correspon
dent. Obama vermeldt de naam van zijn werk
gever niet. The New Times identificeert het be
drijf als ‘Business International Corporation’.
Eigenaardig dat de New York Times niet ver

1) (new) SDS. Students for a Democratid Society; Studen
ten voor een democratische samenleving. In 2016 nieuw
leven ingeblazen organisatie uit de jaren 1960 en 1970.

aandacht dat, op verzoek van deelnemers aan
de introductie in de Oosterse spiritualiteit, Jo
han Maat twee extra lezingen zal geven hier
over.
Op maandag 21 maart : ‘Leven en Dood’, spiri
tualiteit en viering van Pasen.
Op maandag 9 mei : ‘De mens in hemels Licht’,
spiritualiteit en viering van de zogenaamde
‘Transfiguratie’.
De inleidingen gaan vergezeld van muziekfrag
menten en toelichting bij iconen uit de Oosterse
traditie van het Christendom. De middagen
staan op zichzelf en kunnen afzonderlijk ge
volgd worden. plaats: Parochiehuis Pancratius
kerk, tijd:14 – 16 uur met pauze en koffie/thee,
bijdrage: vrije gift.
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Column

Hetty Franzani

“Rwanda kent geen leescultuur; het enige boek
dat met gretigheid wordt gelezen is de bijbel.
De scholen hebben wel tekstboeken, maar die
zijn vanaf P41), in het Engels en behandelen
uitsluitend leerstof. Een mooi prentenboek, een
spannend verhalenboek of een boek met
sprookjes en vertelsels in het Kinyarwanda is
hier zeldzaam. Daarom zijn de projecten, die
proberen om op de scholen bescheiden biblio
theekjes van de grond te krijgen, zo waardevol.
En ze voorzien in een enorme behoefte”.

Leeshonger
Hij is ongeveer acht jaar oud en zijn naam is
Joseph. Al de hele morgen heeft hij staan
wachten en zodra de headteacher het lokaal
heeft opengemaakt, struikelt hij naar binnen.
De tijd van de examens is begonnen en de ou
dere kinderen zwoegen op de opgaven die lan
delijk zijn vastgesteld. Maar Joseph is nog te
jong en daarom hebben de teachers op dit mo
ment geen tijd voor hem. Joseph is wel naar
school gekomen, hoewel zijn vader allerlei
klusjes voor hem had en hem thuis goed kon
gebruiken.

Maar Joseph had van zijn moeder, die leer
kracht is op deze school, gehoord dat de nieu

we bibliotheek vandaag open zou gaan en dat
je een half uur de kans kreeg om in een echt
boek te lezen. Geen studieboek maar een ver
halenboek en Joseph kan bijna niet wachten.
Hij staat te springen voor de boekenkast, die in
een hoek van het lokaal is opgesteld.
Maar eerst moet iedereen in een bank gaan zit
ten. De Muzungu teacher legt het systeem uit in
het Engels en de headteacher vertaalt. Maar
voor Joseph is dat niet nodig. Hij heeft zichzelf
Engels geleerd en spreekt en verstaat het beter
dan de leerlingen van P61). Als hij aan de beurt
is om een boek uit te zoeken, hoort en ziet hij
niets meer. Een écht boek, niet een tekstboek
voor rekenen of natuurkunde, maar een boek
met een spannend verhaal, het sprookje van de
Leeuwenkoning. Veel te vlug voor Joseph is het
half uur om. Hij moet zijn boek weer inleveren
en wordt met zijn klasgenoten naar buiten
gedirigeerd. De volgende groep is aan de beurt,
P4. Maar Joseph maakt zich klein en valt niet
op tussen de kinderen van de andere groep. Hij
heeft zijn boek weer te pakken en is het
volgende half uur totaal verdiept in het verhaal.
Als hij het voor de derde keer probeert, herkent
de Muzungu teacher hem; met een lachend
gezicht maar met een beslist gebaar neemt ze
hem het boek af: “Nee Joseph, nu zijn andere
kinderen aan de beurt”. Joseph knikt gedwee,
maar als ze even niet kijkt, grijpt hij zijn kans.
Hij grist het boek van de plank en rent er mee
naar buiten. Achter een flinke eucalyptus
verstopt hij zich; hij is zo benieuwd naar de
afloop van het verhaal. Dan voelt hij een hand
op zijn schouder: “Vind je het zo mooi Joseph?”
Hij schrikt en weet het eerste moment niet wat
hij moet zeggen. “Houd je zo van lezen
Joseph?” Verlegen knikt hij. “Je moeder is hier
teacher”, gaat ze verder. “Hoe zou je het vinden
als ze een paar keer in de week een boek voor
je meeneemt?” Joseph is té verrast om
antwoord te geven, maar het is aan zijn hele
gezicht te zien dat dát precies is wat hij zo
vreselijk graag zou willen. Voor Joseph is deze
morgen een hele nieuwe wereld opengegaan.

Bron: 50PlusWijzer, januari 2016

1) P4 en P6: Primary school; Basis onderwijs in 6 klassen

P1 t/mP6

meldt dat de krant in 1977 had achterhaald dat
‘Business International Corporation’ van 1955
tot 1960 in meerdere landen had gediend als
mantelorganisatie voor de CIA.

’Democratie als dodelijk exportproduct’,
ISBN: 9789462670235, Uitgever: Uitgeverij
Epo, prijs: € 24,90

Nieuwsbrief Apulso februari 2016

Wilma van Beek

Stichting aPULSO kiest voor Community Based
Tourism, als duurzame en respectvolle tegen
hanger van massatoerisme. In het massatoe
risme gaat de winst naar de eigenaren en de
werkers krijgen een loon waarvan zij hun ge
zinnen niet kunnen onderhouden. In dit project
werken kleine lokale ondernemers voor een
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eerlijk loon. Wij geloven in Community Based
Tourism als middel om structurele armoede te
bestrijden.

Wilma van Beek, secretaris en projectleider
van het aPULSOprojecten sinds 2002 actief in
Nicaragua. “Ik ben gehecht aan de gastvrije
bewoners. In mijn werk in Amsterdam Oud
West heb ik gezien hoever mensen boven
zichzelf uitstijgen, als zij hun kracht opnieuw
ontdekken. Dat is ook gebeurd in dit project, de
vrouwen op Ometepe gaan vastberaden en vol
enthousiasme recht op hun doelen af. Dat
maakt dit werk zó leuk.

Nieuwe ontwikkelingen
14 januari zou ik
vertrekken naar Ni
caragua. Op dok
tersadvies moest ik
jammer genoeg mijn
werkbezoek annule
ren, mijn beide achil
lespezen zijn ontsto
ken en in de rechter
zit een scheurtje. Ik
mag wel lopen, maar
met mate. Het gene
zingsproces duurt
een half jaar tot een
jaar. Dat was een
flinke tegenvaller.

Touroperators melden zich
Gelukkig is er ook goed nieuws. In december
hebben twee touroperators ieder tweemaal een
groep toeristen bij de vrouwen ondergebracht!
Het bezoek dat ik vorig jaar met drie vrouwen
bracht aan de touroperators, begint zijn vruch
ten af te werpen. Inez, Eugenia, Maria en
Georgina (van links naar rechts) zijn blij met de
gasten van de touroperators

Intensieve, professionele nazorg
Januari 2016 zou Apulso het Ometepe project
afsluiten met nog een jaar nazorg. De nazorg is
noodzakelijk om het project duurzaam te ver
ankeren voor de toekomst. Want het moment
waarop kleine ondernemers, die zich hebben
verenigd in een coöperatie, zelfstandig worden,
is een cruciaal moment. Veel projecten zakken
in, korte tijd nadat de Nederlandse partneror
ganisatie zich heeft teruggetrokken.
In onze bestuursvergadering hebben wij daar
om besloten om nog een half jaar een deskun
dige vrijwilliger uit te zenden, om het project
toekomstbestendig te maken. Toen kwam Apul
so op het spoor van een consultant met veel
werkervaring in ontwikkelingslanden met be

trekking tot economische ontwikkeling van gro
te en kleinere bedrijven.
Hij is erg geïnteresseerd in ons project en is
bereid om in het najaar enkele weken naar
Ometepe te gaan om ons project professioneel
door te lichten, met het oog op de toekomst.
Een vrijwilliger, die een half jaar blijft, zou tege
lijk met hem kunnen vertrekken, zodat de con
sultant de vrijwilliger kan instrueren op welke
punten de vrouwen nog coaching nodig heb
ben. Doel: duurzame verankering van het pro
ject, als Apulso zich terugtrekt. De consultant
zal ook ter plaatse iemand zoeken die de vrou
wen zal blijven monitoren na het vertrek van de
vrijwilliger. Fondsenwerver Esther Langen zal
subsidie aanvragen voor deze vorm van na

zorg. Wij van Apulso
zijn heel erg blij met
deze nieuwe ontwik
keling. Zo kunnen wij
ons op een verant
woorde manier te
rugtrekken volgend
jaar.
We hebben dit pro
ject twee jaar inten
sief voorbereid en
uitgevoerd met pro
fessionele hulp en
met enthousiaste
vrijwilligers in Neder
land en in Nicaragua,
we hebben met

hoofd, hart en ziel en met raadpleging van des
kundigen in ons netwerk de vrouwen geholpen
om hun kleine onderneming op te starten. We
hebben gezorgd voor drie jaar scholing door
een lokaal opleidingsinstituut, we hebben ze
een microkrediet en giften kunnen geven door
gulle donateurs, subsidiegevers en fondsen.
Na de inspanningen van al deze mensen wil
Apulso een goede toekomst voor de vrouwen
in dit project waarborgen. Wij denken dat deze
vorm van nazorg, de beste zorg is die wij kun
nen organiseren voor Georgina, Martha, Anita,
Eugenia, Inez, Maria, Marcelina, Rosa, Esney
da en Isabel.
Namens Apulso,
Wilma van Beek
Website: www.apulso.nl

17 Werelddoelen voor duurzame
ontwikkeling

Inge KlaassenPopma

De Werelddoelen (Global Goals) zijn een ver
volg op de Millenniumdoelen 2015 van de Ver
enigde Naties (VN).
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Heemskerk Kijkt Verder (een platform van or
ganisaties die zich bezighouden met milieu,
vrede en ontwikkelingssamenwerking) heeft
met vele activiteiten en artikelen in deze krant
getracht de Heemskerkse burgers te informe
ren over deze wereldwijde doelen. Gemeente
Heemskerk was een van de eerste Millennium
gemeenten van Nederland. Binnenkort hangen
de nieuwe en de oude doelen in de etalages
van bouwmarkt Visser/Big Boss/Multimate.

De oude hebben ervoor gezorgd dat in
2015:
 De helft minder extreme armoede is;
 90 procent van de kinderen krijgt basisonder
wijs;
 Kindersterfte bijna gehalveerd is;
 De opmars van malaria en TBC stopte;
 2,3 miljard mensen meer toegang kregen tot
schoon drinkwater.

Er is nog genoeg te doen. Denk aan groeiende
ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meis
jes, vrede en veiligheid en klimaatverandering.
De 193 lidstaten van de VN hebben de nieuwe
werelddoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Zij
gelden overal en voor iedereen.

De 17 Werelddoelen zijn:
1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) ar
moede
2. Einde aan honger door voedselzekerheid en
duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor
iedereen

5. Gelijke rechten en empowerment van vrou
wen en meisjes
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen
voor iedereen
7. Betaalbare en duurzame energie voor ieder
een
8. Economische groei, werkgelegenheid en fat
soenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen

landen
11. Steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de
oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en
biodiversiteit
16. Veiligheid, publieke diensten en recht voor
iedereen
17. Meer mondiaal partnerschap om doelen te
bereiken

HKV wil de komende tijd aandacht besteden
aan deze voor iedere wereldburger belangrijke
vervolgdoelen. Dat kost tijd, menskracht en
geld. Wij hopen samen met alle Heemskerkers,
het gemeentebestuur, bedrijven en organisaties
over de grenzen te blijven kijken van ons land
dat ondanks alle binnenlandse problemen een
van de beste landen van de wereld is om in te
leven.
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Dag van Hoop

Stem in de Stad presenteert Podium voorjaar
2016
Naast het dagelijkse werk voor mensen in de
marge, organiseert Stem in de Stad ook dit
voorjaar weer een se
rie lezingen, concer
ten, films en de Dag
van Hoop. Het pro
gramma is een zoek
tocht naar inspiratie
voor diaconaal werk.
‘Met elkaar werken we
aan een wereld met
wat meer zachtheid’,
zegt pastor en direc
teur Ranfar Kouwijzer.
‘Dat willen we graag
delen met mooie ver
halen en kwetsbare
getuigenissen.’
Naast vaste momen
ten van gebed en me
ditatie in de Groen
marktkerk en de Ka

trijnkapel van Stem in de Stad, vinden er ver
schillende lezingen plaats. Zo spreekt Kick
Bras op dinsdag 23 februari over ‘De samen
hang tussen levensvragen en spirituele erva
ringen’. Op 5 maart geeft professor Christa An
beek, bekend van de boeken ‘Overlevings
kunst’ en ‘De berg van de ziel’, een inleiding op
de expositie ‘Kwetsbaarheid en Kracht’ van
kunstenaar Jeannette Claessen. Aansluitend is
er een rondleiding langs de tentoonstelling.

Dag van Hoop
Een van de hoogtepunten van het voorjaars
programma is de Dag van Hoop op 17 april. Na
het succes van dit festival in 2015, organiseert
Stem in de Stad dit jaar opnieuw een feestelijke
dag met interviews, muziek, minicolleges, kunst
en film en hapjes en sapjes. ‘Op deze dag vie
ren we verbinding met moslims, joden, christe
nen, humanisten en iedereen van goede wil’,
aldus Ranfar Kouwijzer. Iedereen is van harte
welkom.
Voor het volledige programma, kijk op
www.stemindestad.nl
Graag tot ziens bij Stem in de Stad, Nieuwe
Groenmarkt 22, Haarlem.

Liturgiekoor Castricum

Jelle Jan Klinkert

Het Liturgiekoor Castricum zingt de Mattheus
Passie van Willem Vogel.
Op Goede vrijdag, 25 maart 2016 zal het Litur
giekoor met gastzangers de Mattheus Passie
van Willem Vogel uitvoeren. Dat gebeurt in de
Vesper die om 21.00 begint in de Dorpskerk te
Castricum.
Willem Vogel (1920 – 2010) was een echte
protestantse kerkmuziekmaker. Hij was jaren
lang organist in de Oude Kerk van Amsterdam,
waar hij ook de SweelinckCantorij dirigeerde.
Hij werd onder anderen bekend door zijn fraaie
Evangeliemotetten. In het nieuwe liedboek
staan maar liefs 91 werken van hem: liederen
en onderdelen van het ordinarium.
Daarbij schreef hij ook een aantal korte Pas
sies (de meeste niet langer dan een half uur),
alle bestemd voor gebruik in de liturgie: van
Lucas, Johannes, Marcus en Mattheus, en de
ze laatste, de Mattheus Passie, voert het Litur
giekoor uit. In deze Passie laat Vogel weer zien
wat hij zo goed kan: het muzikaal verwoorden
van emoties in muziek. Het resultaat is, on
danks (of dankzij) het gebruik van oude kerk
toonaarden, een korte Passie die hoogst mo
dern aandoet. En die op indrukwekkende wijze
het verhaal over het lijden en sterven van Je
zus weergeeft.
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Agenda




