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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!



2

47e jaargang nr 6
28 februari 2016

Inhoudsopgave

Colofon

De KGIJ
Is een oecumenische gemeente
ontstaan uit de progressieve r.k.
traditie van de jaren zeventig,
waar tal van protestanten zich bij
aansloten. Ze wil een christelijke
gemeente zijn waar geloof en sa
menleving aan elkaar getoetst
worden.

Het Bulletin
Is een informatieblad samenge
steld voor en door leden van de
KGIJ. Het Bulletin komt uit op de
dag van de viering en is los te ver
krijgen na de viering voor € 1,00
per stuk. Voor abonnees ligt hun
exemplaar klaar of wordt op ver
zoek toegezonden.

Bijdragen voor het bulletin
Inleveren bij de redactie:
Kees de Boer,
Telefoon: 0251247560 of
0630213213.
Email: bulletin@kgij.nl

Uiterste inleverdatum
De zaterdag voor de datum van
verschijnen, bij voorkeur via e
mail.

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

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

Ontwerp voorkant
Redactie Bulletin

Tekening kaft
Woeloem

KGIJ op internet
http://kgij.nl

Kees’ column

Berekenend gedrag, moraal en
statistiek, lieve columnverslin
ders, statistiek, moraal en bere
kenend gedrag. Waar gaat dit
eigenlijk over? Wel, het is nogal
gecompliceerd. Een bepaalde
groep heeft ervoor gezorgd dat
er een referendum wordt gehou
den met als doel een bepaalde
ontwikkeling tegen te houden.
Een referendum is een demo
cratisch recht dus zou men zich
moreel verplicht moeten voelen
om daaraan mee te doen en zijn
of haar mening te geven. Er zal
een bepaald percentage voor en
een bepaald percentage tegen
zijn. Als er meer tegenstanders
zijn dan voorstanders is het ad
vies aan de regering dat ‘het
volk’ tegen is. Zijn er meer voor
standers dan tegenstanders dan
is het advies dat ‘het volk’ voor
is. De regering was al voor dus
het referendum is bedoeld om
de regering van mening te doen
veranderen. Echter om het refe
rendum geldig te laten zijn moet
wel een bepaald percentage van
de stemgerechtigden zijn of haar
stem uitbrengen. Als het ongel
dig is, komt er geen advies voor
de regering en blijft deze dus
voor. Als je tegen bent is het
makkelijk: zoveel mogelijk te
genstemmers mobiliseren en la
ten stemmen. Als je voor bent,
kun je in problemen met je ge
weten komen. Stel dat je er in
slaagt om het referendum te
boycotten zodat er bijna geen
voorstanders gaan stemmen en
daardoor wordt de drempel niet
gehaald, dan heb je gewonnen
want het is dan niet geldig en de
regering blijft voor. Maar als je
wél stemt en vele voorstanders
ook en daardoor wordt de drem
pel gehaald en er zijn meer te
genstemmers dan voorstemmers
dan heb je door je plicht te doen
juist het tegendeel bereikt dan je
had willen hebben. Ik voorzie
orakels die prognotiseren, filoso
fen die ons op ons moraal aan
spreken en politicologen die ons
op onze plicht aanspreken. En
weten we eigenlijk wel waar we
voor of tegen stemmen?? Ik
wens ons en een ieder die eraan
meedoet veel wijsheid toe.

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Je eigen kracht ontdekken
We zijn aan het begin van de viering binnenge
komen in een donkere ruimte. Voorzichtig werd
het licht ontstoken. Zo wordt voelbaar wat we
vieren met Pasen. Langzaam ontwaakt het
nieuwe leven. Buiten in de natuur, maar ook in
ons. Het is goed om daar elk jaar opnieuw bij
stil te staan. Door rituelen kunnen we ons weer
bewust worden van onze kracht. Rituelen zeg
gen soms meer
dan woorden, want
ze raken onze zin
tuigen aan. Onze
ogen zien weinig in
het donker en we
voelen ons kwets
baar, maar tegelij
kertijd kunnen we
ook onze kracht
voelen omdat onze
andere zintuigen
scherper worden.
De paasnacht is
vanouds het mo
ment waarop men
sen die christen
wilden worden, gedoopt werden. De doop is
een inwijdingsritueel. Wie in de eerste eeuwen
van het christendom als volwassene gedoopt
wilde worden, werd daarop voorbereid door
eerst onderricht te krijgen over het christen
dom. Dit gebeurde in de veertigdagentijd. Deze
mensen, die catechumenen genoemd werden,
mochten, voordat ze gedoopt werden, alleen
het eerste gedeelte van de mis bijwonen. Ze
mochten niet bij het avondmaal zijn. En met
Pasen, het opstandingsfeest van Christus, wer
den zij gedoopt. Ze gingen helemaal kopje on
der en stierven bijna een symbolische dood om
daarna een nieuw leven te beginnen. Dit was
een zichtbaar teken dat het oude leven had af
gedaan. Vanwege deze traditie spreken gelovi
gen in veel kerken hun doopbeloften opnieuw
uit in de paasnacht.
Dit hele doopritueel symboliseert de weg van
duister naar licht. En de verhalen die we van
daag gelezen hebben passen hierbij. De joden
vieren met Pasen dat ze door Jahweh bevrijd
zijn van de Egyptenaren. Dit ongelooflijke ver
haal gaat over de doortocht dwars door de
Rietzee. In de tekst die hieraan voorafgaat
spreken de Israëlieten hun angst uit. Ze roepen
luid tot Jahweh en klagen tegen Mozes. Ze
vragen: ‘waren er in Egypte geen graven dat je
ons naar de woestijn gebracht hebt om te ster

ven?’ Ze hebben totaal geen vertrouwen in de
toekomst en zien alleen nog maar meer onheil
op zich afkomen!
Ook in het lijdensverhaal van Jezus zien we dat
hij vlak voor het moment dat hij zal gaan ster
ven roept: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat
deze beker dan aan Mij voorbijgaan’. Met deze
woorden vertolkt hij de enorme angst waardoor
wij mensen vaak overvallen worden als we heel
erg diep zitten. Die angst komt naar boven in
situaties die we grenservaringen kunnen noe
men. Afscheid moeten nemen van je vertrouw
de leven. Getroffen worden door een ernstige

ziekte van jezelf of
iemand uit je naas
te omgeving, een
naaste verliezen
aan de dood, een
scheiding, moeten
vluchten en huis en
haard achterlaten.
Je door God en al
le mensen verlaten
voelen. Hoe moet
je dan verder? Hoe
kom je bij je eigen
kracht?
Nelson Mandela
heeft in zijn inau
gurele rede toen hij

president werd gezegd: ‘Onze diepste angst is
niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diep
ste angst betreft juist onze eindeloze kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat
we het meeste vrezen’. Mandela wist waar hij
het over had. Jarenlang heeft hij in Zuid Afrika
in gevangenschap geleefd zonder dat er enig
uitzicht was op bevrijding. Als alle hoop lijkt te
zijn vervlogen en mensen in je omgeving je niet
meer kunnen of willen helpen, hoe ga je dan
verder? Wij mensen blijven vaak vastzitten in
onze angst en ons verdriet. We kunnen alleen
maar rationele oplossingen bedenken en als
ook dat ophoudt, worden we wanhopig. En juist
dan kunnen we bij onze diepste kracht komen
en kan er licht doorbreken. Maar daar gaat heel
wat aan vooraf!
In de verhalen van vandaag vinden we metafo
ren voor onze angsten en emoties én het on
verwachte dat kan gebeuren als we ondanks
onze angst tóch op weg gaan! Wie durft er
verder te gaan als hij dreigt te verdrinken in de
zee die op hem afkomt of op de hielen gezeten
wordt door de vijand, zoals de Israëlieten? Ze
denken, hoe dan ook, hun dood tegemoet te
gaan. En toch gaan ze op weg. En dan gebeurt
het ongelooflijke. Als Mozes zijn hand uitstrekt
boven de zee trekt deze zich terug! Er is een
doorgang! En de Egyptenaren verdrinken!
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Aandacht

Else Lindeboom

Het doel van deze rubriek is vooral dat we met
elkaar kunnen meeleven als er iets in ons leven
gebeurt wat ons bezig houdt. Dat kan verdriet
of blijdschap zijn of iets er tussen in. Wij willen
graag dat als er bij iemand iets is, waarbij er

In het Lucasevangelie gaan de bedroefde Ma
ria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder
van Jacobus na de dood van Jezus naar het
graf. Ze hebben welriekende kruiden meege
nomen en verwachten natuurlijk Jezus in het
graf te vinden. Het zijn de vrouwen die een be
langrijke rol spelen bij overgangsmomenten
van geboorte en dood. En ook nu is er iets on
gelooflijks gebeurd. De vrouwen zien dat het
graf leeg is en de steen die ervoor lag is weg
gerold! Ze schrikken enorm! Alweer gaat het
over angst en verdriet en hoe mensen daarop
reageren vanuit hun denkpatronen. Jezus is
gestorven en voor de vrouwen betekent dit dat
er ook iets in henzelf gestorven is. Ze zoeken
naar Jezus, maar wie en wat Jezus was is niet
te vinden in of rondom het graf. Daar is alleen
maar leegte. ‘Waarom zoekt u de levende on
der de doden? Hij is niet hier...’, zeggen de
twee onbekende mannen die ze tegenkomen.
Wij mensen blijven vaak zoeken op plekken
waar geen leven meer is en er is heel wat voor
nodig om de loodzware steen van ons hart weg
te rollen. De zee, de Egyptenaren, de steen en
het graf zijn beelden voor onze angsten. Deze
vormen een muur waar we vaak niet doorheen
komen. Maar we zijn méér dan die angst en die
muur. Ook in het levensverhaal van Jezus zien
we hoogte en dieptepunten die voor ons zo
herkenbaar zijn. Woestijnervaringen, vijandig
heid, pijn, lijden, angst, eenzaamheid en ten
slotte overgave. Na de woorden: ‘Vader in uw
handen beveel ik mijn geest’ was hij bevrijd.
Bevrijd van zijn angsten, bevrijd van zijn fysie
ke begrenzing. Die bevrijding is weggelegd
voor ieder mens.
Nelson Mandela zei: ‘We zijn geboren om het
goddelijke dat in ons allen aanwezig is, te ma
nifesteren. Het is niet slechts in enkelen, maar
in ieder van ons aanwezig. En als we dat licht
laten schijnen schept dat voor anderen de mo
gelijkheid hetzelfde te doen. Als we ons van
onze diepste angst bevrijd hebben, zal onze
aanwezigheid alleen al anderen ook bevrijden’.
Dwars door alle lagen van ons bestaan blijft
onze scheppingskracht aanwezig. Wij zijn allen
lichtbrengers.
Moge het zo zijn.

Beleefd en aanbevolen

Go Stavenuiter

De morgen komt...
Niet gek, dacht ik, toen ik het rooster zag voor
het schrijven van een column in het Bulletin. Ik
mag met Pasen. Mijn moeder zou zeggen:
“Daar kan je wel tachtig columns aan ophan
gen. Dat onderwerp is zo breed”.
Wie bij de voorbereiding van een viering
betrokken is of wie lid is van het koor, is haast
ongemerkt al weken bezig met de bezinning
op Pasen. Omdat je de teksten en de melodie
en al zo vaak leest en zingt, herken je allerlei
situaties in het leven van alle dag.
Neem nou RobbertJan, een oomzegger1) van
43, vader van twee jonge kinderen. Een heel
aardige, sportieve, jonge vent. Hij kreeg een

1) Oomzegger (m/v). Een oom of peetzegger is een kind
van broer of zus. Neef en nicht is meer voor kinderen van
ooms en tantes.

behoefte aan meeleven is, dit wordt verteld aan
iemand van de Pastoraatsgroep of aan mij.
Jullie worden hiertoe van harte uitgenodigd.
Deze maand zijn wij er niet van op de hoogte of
er mensen onder ons zijn met ziekteproblemen,
die wij nog niet wisten.
Daarom houden wij het dit keer bij de verjaar
dagen. Steeds meer leden worden hoog be
jaard en misschien is dat wel minder erg dan
we vroeger dachten. Uiteindelijk blijft iedereen
ook jong van binnen.
Op 10 april hoopt Ruurd Visser 85 jaar te wor
den. Wij zien hem wat minder in de vieringen.
Hij blijft liever thuis omdat bij hem de geheu
genproblemen zijn toegeslagen, zoals wij alle
maal ervaren. Maar de een wel wat meer dan
de ander. Ruurd woont op nummer 9 en de
straat loopt naar het station, dus dat is wel be
kend. Ruurd van ons allemaal hartelijk gefelici
teerd. Wij hopen op een goed levensjaar voor
jou en dat je mag genieten van de lente, nu al
les weer gaat bloeien. Ook Nel willen wij felici
teren met je man en je een compliment maken
hoe kranig je overal op af gaat.
Op 21 april wordt Dick van Toledo 85 jaar. Dick
gaat ook maar door, is nog lid van de Pasto
raatsgroep. Af en toe is er wel eens wat met
een been of zo, maar toch fietst Dick nog over
al naar toe. Soms zijn er zorgen over de kinde
ren, die bijna meer ongelukjes hebben dan de
ouders.
Dick van hier uit ook alvast van harte gefelici
teerd en samen met Corrie een leuke verjaar
dag gewenst en een goed levensjaar.
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Van Alles & Nog Wat

Tiny van Overveld

In wiens schoenen je een dag zou willen staan
en waarom?
Mijn eigen schoenen passen (meestal) goed.
Maar als ik toch voor een dag in de schoenen
van een ander zou mogen staan, zijn dat die
van Floortje Dessing. Vertellen over een prach
tige reis, die je maakte, daarin veel mensen
ontmoette en kennismaakte met een andere
cultuur. Dat zou me wel lokken!

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?
In de KGIJ word ik geïnspireerd door de liede
ren die we zingen en de bijbelverhalen. Ik vind
de verhalen meestal mooi en zie ze als voor
beelden die me ‘bij de les’ houden. Bij de groep
KGIJers voel ik me thuis. Andere inspiratie
bronnen zijn boeken en gedichten.

Heeft een culturele activiteit je wel eens geïn
spireerd en zo ja, in welke zin?
Samen met onze dochter hebben we een bal
letabonnement. Gezellig samen uit te
gaan,maar ook inspirerend te zien wat jonge
mensen met hun lichaam kunnen uitbeelden.
Een toneelstuk is ook inspirerend door de tekst
en de mimiek, waardoor gevoelens worden uit
gebeeld.

Waar luister je graag naar en waarom?
Muziek (concert in Amsterdam bijvoorbeeld). Ik
kijk graag naar een boekbespreking, een pro
gramma over geschiedenis en reisverhalen.

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Black Box van Amos Oz. Een boek uit 1991,
wat ik herlees. Ik was de inhoud vergeten,
maar die boeit me weer. Uit brieven die vier
mensen elkaar schrijven lees je hun levensver
haal. De keuze Israël/Palestijnen komt bij de
verschillende personen duidelijk naar voren.

paar maanden geleden bij zijn eerste bezoek
aan een arts al te horen dat hij ongeneeslijk
ziek was. Hij vond een chirurg die hem mis
schien zou kunnen opereren, als de tumoren
door chemo en allerlei training wat zouden
slinken.
Om de een of andere reden heb ik me het lot
van die jongen aangetrokken, door hem met
grote regelmaat te schrijven. Eerst stuurde ik
hem een enkel regeltje. Toen ik merkte dat mijn
hulp aansloeg, werden het er meer, maar nooit
meer dan één kantje.
Na een uren durende operatie kwam Robbert
Jan afgelopen dinsdag weer tot bewustzijn.
Meteen schoot me het gesprek te binnen waar
mee we de Paasviering beginnen. Ik mailde
hem de tekst van een lied:

“Wachter, hoe ver is de nacht, hoe ver,
hoe ver?”, “De morgen komt”, zegt de
wachter, “maar nog is het nacht”.

Ik weet niet of hij het al gelezen heeft. Anders
misschien Sandra wel, zijn vrouw. Of misschien
mijn zus en zwager wel die nu urenlang naast
zijn bed de wachters zijn om houvast te geven
aan de man die af en toe even wakker wordt.

Licht dat ons aanstoot...
Ik prijs me gelukkig dat we binnen de KGIJ nog
steeds zoveel oeroude woorden en beelden
gebruiken die met name Huub Oosterhuis voor
ons uit de Bijbel heeft opgedoken en herge
bruikt. Hoe langer hoe sterker geeft me dat het
gevoel van verbondenheid met vorige genera
ties. Het gesprek met de wachter staat in het
Bijbelboek Jesaja. Het stamt uit de achtste
eeuw voor Christus. “De morgen komt”, zegt de
wachter. Dat is een waarheid als een koe. Na
elke nacht een nieuwe morgen. Oosterhuis
bedacht voor ons het woord ‘aanstoot’. Je ziet
het voor je: “Licht dat ons aanstoot in de
morgen”. Licht dat ons een zetje geeft, licht dat
ons aanvuurt om te bewerkstelligen dat ergens
al een wereld daagt waar mensen waardig le
ven mogen.

Goed is dat je niet...
Samen met een andere oomzegger, JeanPaul,
maakte ik ook dit jaar weer een nieuwjaars
kaartje. Daarop stond psalm 1 die we ook in de
paasviering zingen. Simpel van tekst:

“Goed is dat je niet doet wat slecht is,
niet achter oplichters aanloopt, niet
met Ploert en schender heult. Goed is
dat je goede woorden overweegt en
wil: Heb je naaste lief die is als jij, de
vluchteling, de arme doe hen recht”.

Niet simpel om ze uit te voeren. Maar lukt het
je, dan zal je leven. Dan zijn wij mensen in be
kenden veranderd. De ochtendmist trekt op.
Wij worden wakker van het eerste licht, alsof
iemand ons bij naam en toenaam heeft
geroepen.
Ik wens ieder van jullie een zalig Pasen.
Go Stavenuiter, 2016, aan het begin van de
lente.
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Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Ik woon hier graag, kan nog steeds van ons
uitzicht genieten. Ik fiets graag in de polder,
daar ben ik ook geboren! Ruimte, wijdsheid!

Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je dan
willen bezoeken?
De Baltische landen. Te ver om met de caravan
heen te gaan, maar misschien nog eens met
een georganiseerde reis?

Zou je iets verrassends over jezelf willen ver
tellen?
Sinds een half jaar doe ik mee in een theater
groepje in de Stut. Ik leer er veel van. Het ver
rast me hoe leuk ik het vind om te ‘spelen’ en
samen met anderen iets te bedenken.

Wat is je levensmotto?
Een groot woord! Ik probeer positief in het le
ven te staan en in ieder mens iets positiefs te
zien.

Aan welke KGIJer wil je deze rubriek doorge
ven en waarom?
Aan Han Floor. Ik bewonder Han om haar inzet
voor het koor al veel jaren.

Uit de Kerngroep...

Anneke van Tongeren

Dinsdagmiddag 15 maart vergaderde de Kern
groep bij Ria Emanuel. We spraken kort over
de afgelopen en komende vieringen en ont
moetingen: in de viering van 27 februari was
Bertus Stuifbergen een welkome gastspreker,
die ons terloops attendeerde op ons 45jarig
bestaan. (de borrel volgt!) Er was een mooie
stilte in de viering en sfeervol gitaarspel van
Henk Engel. Na de Paasviering op 26 maart is
de viering van 30 april de eerstvolgende. De
voorbereidingsgroep is al een eind gevorderd.
We kregen het verslag van de koorvergadering
en constateerden: wat hebben we toch een fijn
koor!
In de ontmoeting van zaterdag 13 februari
deelden we gedachten over de zorg voor el
kaar onder leiding van leden van de Pasto
raatsgroep. Op 12 maart inspireerde Jan Tulp
ons met ‘het tweede levensverhaal’ van Vincent
van Gogh.
De eerstvolgende ontmoeting is die van 16
april (dus drie weken na de Paasviering). De rol
die de media spelen in ons leven en hoe wij er
mee omgaan staat dan centraal.
De ledenvergadering is verschoven naar
woensdagavond 1 juni. De reden hiervoor is,
dat op de geplande datum in april diverse
Kerngroepleden en wellicht ook anderen ver
hinderd zijn in verband met zitting in stembu
reaus bij het Oekraïnereferendum.
In de Pastoraatsgroep is een nieuwe ronde van
huiskamergesprekken afgesproken (zie info
elders in dit bulletin). Er zijn drie groepen ge
pland van maximaal tien personen. In de Paas
viering liggen de intekenlijsten.
In de Vrouwengroep vertelde Hetty Franzani
heel boeiend over haar werk in Afrika.
Tenslotte bespraken we een verslag en infor
matie van het RDC (Regionaal Diaconaal Cen
trum), ontvangen via Aad Hooreman, die ons
vertegenwoordigt in de Raad van Kerken.

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.

Zetduiveltje

De redactie

In het vorige bulletin is in de rubriek ‘Beleefd en
Aanbevolen’, ingevuld door Dick Hornberg, een
storende fout geslopen die een beetje ridicuul
aandoet en die niet in de door Dick aangele
verde tekst stond.
In het artikel heeft hij
onder anderen een
aantal voorbeelden
gegeven over de
manier waarop de
media een rol kun
nen spelen bij on
derzoeken. Hij heeft
onder meer ge
noemd de rubriek
Nieuwsuur op de tv,
waarbij ik de Tee
vendeal heb genoemd. In de afgedrukte tekst
staat in plaats van Teevendeal het woord Te
gendeel. Nogal iets anders, nietwaar... Zo kun
nen misverstanden ontstaan.
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Huiskamergesprekken

Marjolijn Bartlema

Vanuit de Pastoraatsgroep is samen met Ber
nadette Boom een nieuwe ronde huiskamerge
sprekken gepland. Er zijn weer drie mogelijk
heden: op een avond, een ochtend of een mid
dag. Het thema is: ‘Zoeken wij God of zoekt
God (hij/zij/het) ons?’.
Bernadette zal de gesprekken leiden. De maxi

Reactie Angela Merkel

Lenie Dijkstra

Tijdens onze Kerst bijeenkomst spraken we
met elkaar over de redevoering van Mevrouw

Merkel voor das Parlement. Over haar opstel
ling voor vluchtelingen waren we erg onder de
indruk.

Allemaal hadden we de redevoering gelezen,
of er iets van op de radio en tv gehoord of ge
zien. Spontaan besloten we haar dat te laten
weten en haar een hart onder de riem te ste
ken. We stuurden haar een mooie kaart met
een nog mooiere tekst.
Na een paar weken kregen we ook antwoord,
wat we natuurlijk heel leuk vonden. We dach
ten dat moet ook in het Bulletin!

Namens de Vrouwengroep Lenie Dijkstra

male groepsgrootte is tien personen.
Data en tijd :
Dinsdagavond 5 april om19.30 uur bij Else

Lindeboom.
Dinsdagmiddag 12 april om 13.30 uur bij Wil

Steenpoorte.
Dinsdagochtend 19 april om 10.00 uur bij Atie

Driesten.
Tijdens de Paasviering liggen de inschrijfformu
lieren op de informatietafel. Opgeven kan ook
bij Marjolijn Bartlema (tel: 0251236909 / email:
mbartlema@casema.nl)

Bericht van INLIA

Asielzoekers werken mee op jaarlijkse
vrijwilligersdag ‘NL Doet’.

Dit bericht is ingezonden door INLIA, waarvoor
we in de ontmoeting van 12 maart voor hebben

gecollecteerd.

“Waar je ook bent, je kunt altijd bijdragen”

De stoep voor het speeltuingebouwtje is scho
ner dan ooit. Mos, gras en andere ongerechtig
heden zijn verwijderd uit de voegen tussen de
tegels, alles is keurig aangeveegd. Om de hoek
werkt Foday stug door, het pad dáár moet ook
schoon. Binnen drinkt de rest van de vrijwilli
gers een kopje koffie. “Hij wil geen koffie”, ver
telt voorzitter Annie Loer van speeltuinvereni
ging Oosterpoort in Groningen, “hij wil het werk
afmaken.”
Een van de andere vrijwilligers voelt zich
prompt bezwaard: “Ik heb nog helemaal niks
gedaan, maar zit al wel aan de koffie.” Het is
‘NL doet’dag; de jaarlijkse dag waarop mensen
van allerlei pluimage vrijwilligerswerk verrich
ten. Van Koning tot boerenknecht of, zoals hier
bij de speeltuin: van Kamerlid tot asielzoeker.
Foday, 39 jaar oud, komt uit Sierra Leone. Hij
kwam vijf jaar geleden in Nederland aan. Met
een kapotte rug; drie wervels bijna verwoest.
Hij weidt liever niet uit over hoe dat gekomen
is. “Door de problemen in mijn land”, zegt hij.
Inmiddels is hij geopereerd en is zijn wervelko
lom met metalen pinnen versterkt. Maar de pijn
is gebleven. En pijnstillers helpen maar heel
even.
“Als ik niks doe, wordt de pijn alleen maar er
ger”, zegt Foday, “de hele dag zitten of op bed
liggen; daar wordt het niet beter van. Zo blijf ik
in beweging, dat is goed voor mijn spieren.”

INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven
ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich
inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.
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2008 aangesloten bij de wereldwijde organi
satie van Mayors for Peace. Mayors for Peace
werd in 1982 opgericht tijdens een speciale VN
zitting over
Ontwapening door de
burgemeesters van
Hiroshima en
Nagasaki met als doel
een nucleair vrije we
reld te bereiken in
2020. Inmiddels zijn er
wereldwijd 6500
Mayors for Peace.
Vrouwen voor Vrede
IJmond is sinds 1982 actief. Dat er kruisra
ketten geplaatst zouden worden in Nederland
bracht hen op de been. Sinds die tijd vragen de
vrouwen op diverse manieren aandacht voor
ontwapening en geweldloze con
flictoplossingen.
De vredesboom is bedoeld als symbool voor
vrede, voor een nucleair vrije wereld en voor
het leven op aarde.

De vredeswalnotenboom.

Ria Pouw

Tijdens een bijzonder geslaagde bijeenkomst
op vrijdag 18 maart heeft burgemeester W.J.A.
VerkleijAmers, Mayor for Peace, samen met
de kinderen van Basisschool Kornak een vre
desboom geplant en daarbij een plaquette ont
huld. De walnotenboom werd geplant aan de
Gorskamplaan hoek Kromme Sloot te Uitgeest,
nabij de Basisschool Kornak. Dat de plek sym
bool mag staan voor ieders wens naar vrede,
overal en voor iedereen. Met begeleiding van
muziek van De Trawanten en loslaten van witte
duiven was het een geslaagd evenement. De
kinderen kregen van de initiatiefnemers Vrou
wen voor Vrede IJmond een gevouwen kraan
vogel mee. Symbool voor een lang en gelukkig
leven maar ook symbool van Mayors for Peace
voor een kernwapenvrije wereld.
Op verzoek van Vrouwen voor Vrede IJmond
hebben burgemeesters in de IJmond zich in

Maar onkruid schoffelen, de stoep vegen: dat is
toch niet het makkelijkste werk voor je rug? Fo
day haalt zijn schouders op. “Ik wil laten zien
dat je iets kunt bijdragen, waar je ook bent en
wat er ook met je is. Je kunt altijd iets bijdra
gen.” Hij glimlacht en pakt de bezem.
Foday is een modelvrijwilliger, vinden ze bij de
speeltuin. “Hij kwam hier vanochtend aan met
zijn eigen gereedschap en plastic zakken voor
het afval”, vertelt bestuurslid Koos Lap, “Wij
hoefden nergens voor te zorgen. En hij is se

cuur: ik zou het daar bij de fietsenrekken ge
woon met een grote bezem hebben aange
veegd, maar hij deed het met stoffer en blik.
Om al het vuil in de kleine hoekjes ook weg te
halen. Ik ging ramen lappen, bleef hij de trap
vasthouden. ‘Je moet voorzichtig zijn’ zei ‘ie.
Goeie kerel.” Lap doet ondertussen zijn naam
eer aan en gaat door met ramen lappen, dit
keer binnen. Buiten werkt Foday gestaag ver
der. Hij neuriet. Je kunt altijd wat bijdragen.
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Foto's: Ria Pouw
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Agenda




