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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

De waarheid, lieve column
verslinders, de waarheid is
de eerste die sneeft in tijden
van oorlog. Nu leven we in
ons deel van de wereld wel
niet echt in een tijd van oor
log, de waarheid bevindt
zich nochtans voortdurend in
de gevarenzone. Dat wil
zeggen, de journalisten die
het in hun hoofd halen om
kritisch te schrijven over de
autoriteiten van het land
waar ze opereren. Of als ze
al te voortvarend uitzoeken
of de beweringen van de
overheid wel kloppen. Hier
te lande valt dat nog wel
mee, maar er zijn streken op
onze mooie aardbol waar ze
vijand van het volk genoemd
worden en waar wordt aan
gemoedigd ze flink aan te
pakken omdat ze nep
nieuws zouden verspreiden,
dat wil zeggen berichten die
niet stroken met de officiële
lezing van de overheid. In
andere landen doet die
overheid, over wereldom
spannende tentakels be
schikkend, het zelf wel door
bijvoorbeeld een journalist in
een hinderlaag te lokken, te
doen verdwijnen en stoïcijns
vol te houden van de
(kroon)prins geen kwaad te
weten. Helaas lukt het niet
altijd om ze daar op aan te
spreken vanwege economi
sche belangen (investerin
gen, banen, enzovoorts) of
omdat ze een piedàterre
zijn op een plek waar we
graag onze invloed willen la
ten gelden. We herinneren
ons de decembermoorden
van 1982 nog wel, vandaag
de dag gebeurt het nog
steeds. De waarheid is
waar/achtig niet benijden.
Ik moet ergens nog ‘1948’
van George Orwell hebben
liggen...

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Wij hebben ‘Geloven in verbondenheid’ geko
zen als jaarthema. Die verbondenheid kunnen
we op allerlei manieren proberen tot stand te
brengen. Geloven is een werkwoord. We doen
er moeite voor. Maar op het moment dat we
een dierbare verliezen aan de dood hebben we
eigenlijk geen woorden nodig om die verbon
denheid te voelen. Zoals we hier zitten weten
we allemaal hoe het is om de pijn en het ver
driet te voelen om de dood van een geliefd per
soon die dichtbij ons stond. Wij moeten verder.
Dat lukt alleen als we
troost kunnen vinden.
Die vinden we in
dierbare herinnerin
gen, tastbaar of niet
tastbaar. Het is fijn als
je die met elkaar kunt
delen.
Met onze voorberei
dingsgroep hebben
we ervoor gekozen
om de tekst te lezen
die is gebaseerd op
de eerste brief van
Paulus aan de Chris
tenen van Korinthe.
Deze brief was ei
genlijk bedoeld om
uitleg te geven over de opstanding van de do
den. Maar deze tekst biedt meer. Wat blijft er
over van een mensenleven als iemand gestor
ven is?
’Want alle zaad kent zijn eigen wasdom zoals
iedere boom zijn eigen vrucht. Zo is het ook
met de mens. Kwetsbaar en voor korte tijd
komt hij op de wereld. Als zaad is hij aan de
aarde gebonden. Maar door te sterven wordt
openbaar wat verborgen ligt in hem’, lezen we
in deze tekst. Dat sprak ons aan. Paulus bena
drukt vooral het leven in het hiernamaals. We
zongen vandaag:

Je denkt na de dood een veel grotere
ruimte
waar je terecht komt
waar we kunnen wat we nooit konden
oogsten wat we niet hebben gezaaid

Voor sommigen zijn deze woorden troostend,
voor anderen niet. Maar voor ons allen geldt
dat wij verder moeten met wat er hier, in dit le
ven nog is nadat we mensen verloren hebben.
Een aantal van ons heeft mogen ervaren dat
er, na de dood van een dierbare, soms nieuwe

verbindingen ontstaan tussen mensen. Dit ge
beurt vooral als je iemand verliest uit je naaste
omgeving. Samen bereid je de afscheidsviering
of bijeenkomst voor. Dan blijken er soms
prachtige initiatieven te ontstaan om uitdruk
king te geven aan de mooie herinneringen of
de dankbaarheid voor de overledene. Dit geeft
veel troost. Er kan ook een band ontstaan tus
sen mensen die elkaar eerst niet of nauwelijks
kenden. Else vertelde over het bronzen vogel
tje dat haar man Ruud maakte voor hun overle
den vriend. Ze verloor nog maar kort geleden
haar broer. Ze werd verrast door de onver
wachte steun vanuit haar omgeving bij het
voorbereiden van de uitvaart.

De afgelopen drie
maanden waren er
drie sterfgevallen in
mijn familie. Mijn
moeder overleed
eind juli. Natuurlijk
was er veel verdriet.
Toch voelde ik ook
veel warmte en lief
de toen ik samen
met mijn gezin de
afscheidsviering
voorbereidde. We
hebben samen ge
zongen, muziek ge
maakt, teksten uit
gezocht en geschre
ven. Mijn zoon

maakte een prachtige slideshow van foto’s uit
mijn moeders leven. En wat waren er veel
mensen! Ik voelde dankbaarheid om wat mijn
moeder betekend heeft en nog steeds bete
kent! In zijn toespraak op mijn moeders uitvaart
zei mijn oom: ‘Je kunt ongelukkig zijn omdat ze
er niet meer is, maar je kunt dankbaar zijn voor
alles wat je door haar hebt gekregen. Ze is niet
ons bezit en was dat ook nooit’. Deze woorden
kwamen wel binnen. Mijn zoon zei na afloop
van de viering dat hij zich, ondanks het ver
driet, een compleet mens voelde. Dat vond ik
geweldig.
Dit najaar overleden er nog twee ooms van mij.
Natuurlijk was er opnieuw verdriet. Toch heb ik
bij hun afscheid ook weer die verbinding ge
voeld met alle mensen die mijn ooms om zich
heen hadden tijdens hun leven. Ik ontmoette
een neef en een nichtje van mij die ik nooit eer
der ontmoet had. Ik zag de familietrekken.
Hoewel we elkaar niet kenden, hadden we een
mooi gesprek over hoe zij en wij omgingen met
mijn oom. Ik hoorde anekdotes over zijn leven
waar ik nog niet van wist. Bij mijn andere oom
was ik geroerd omdat ik hoorde dat mijn oom
op zijn sterfbed het lied ‘De steppe zal bloeien’
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wilde zingen. Dat had ik niet gedacht. Zo kende
ik hem niet, maar ik vond het ook mooi. Ik voel
de verwantschap met mijn neven en nichten
die nu, net als ik, een ouder moesten missen.
We hebben deze viering de titel ‘Omzien in
verbondenheid’ gegeven. We kijken terug op
de levens van onze dierbare overledenen. Ze
hebben veel meer achtergelaten dan wat we
met onze ogen kunnen waarnemen. Hun liefde,
hun idealen. Ze blijven bestaan zolang wij ze
levend houden. Over de grenzen van de dood
heen blijven wij met hen verbonden. Vorig jaar
overleed in oktober oprichter en pastor van de
KGIJ Jan Ruijter. Deze man heeft in zijn leven
zoveel tot stand gebracht dat er besloten werd
om een ‘In memoriam’ voor hem te organise
ren. Dit gebeuren vond plaats op 23 juni. Aller
lei sprekers haalden herinneringen op en
schetsten een beeld van de idealen van Jan
Ruijter. Het was een mooie bijeenkomst met
veel mensen die elkaar vonden in de idealen
van Jan.
Alle dierbare gestorvenen die wij gekend heb
ben, hebben sporen achter gelaten. Sporen
van liefde die we met ons meedragen in ons
hart en die we nooit zullen vergeten. We steken
vandaag een kaarsje aan om hen, maar ook
onszelf in het licht te zetten. Er is niet alleen
maar dood en duisternis. Er is meer dan wij in
ons beperkte bestaan kunnen ervaren en ver
moeden. Wij gaan met elkaar verder met alles
wat we ontvangen hebben van onze dierbaren.
Het zit in ons en heeft, zoals we in het gedicht
lazen, wortel geschoten in ons hart. Daarom
zullen we ook vandaag weer zingen: ‘De step
pe zal bloeien’.
Moge het zo zijn!

Aandacht

Else Lindeboom

In de Aandacht in het bulletin van september j.l.
heb ik het er nog niet over gehad dat in au
gustus de moeder van onze pastor Berna
dette is overleden. De meesten van ons
zullen dit inmiddels wel gehoord hebben. In
de weken erna is er een broer van haar
vader en de laatste broer van haar moeder
overleden. Bernadette op deze plaats willen
wij met je meeleven en aan je denken.
Want deze heftige periode heeft natuurlijk
een nasleep, zowel voor jezelf als ook voor
je vader, die je probeert op te vangen en
ook voor de overige familie. Wij hebben
gemerkt hoe je ondanks dit alles bent
doorgegaan en hebt geprobeerd er voor
ons te zijn. Dat waarderen wij heel erg en
wij wensen jou de kracht toe, die je nodig
hebt.

Nel Visser, die altijd bezocht werd door Wil
Steenpoorte, heeft haar een aantal maan
den moeten missen. Zij wil graag hier laten
weten dat zij het heel erg heeft
gewaardeerd dat in de tussen liggende tijd
andere leden van de pastoraatsgroep bij
haar en Ruurd op bezoek zijn gekomen. Dit
is een complimentje voor de
pastoraatsgroep en daar zijn we blij mee.

Ank Stavenuiter heeft al heel lang in de pasto
raatsgroep gezeten, misschien wel vanaf
het eerste uur. Nu is de tijd gekomen dat zij
wat meer vrij krijgt en vanaf deze plaats
willen wij jou bedanken Ank voor alles wat
je gedaan hebt en alle kaartjes die je
gestuurd hebt. Wij nemen het stokje van je
over en wij wensen je een goeie tijd thuis
samen met Go.

Beleefd en Aanbevolen

Go Stavenuiter

Weer op verhaal
Het herstel duurde lang. Een half jaar geleden
brak ik een heup door een val in de achtertuin.
Ik kreeg een nieuwe, waarmee ik me al heel
gauw redelijk goed kon redden. De situatie
werd ernstig toen ik een longontsteking opliep.
Menigeen dacht, dat ik die niet zou overleven.
Ik had zo’n vreemde, grauwe kleur.
Zelf had ik ook wel in de gaten dat mijn conditie
aanzienlijk minder werd. Gewaarschuwd door
mijn kinderen kwam een goede vriend op be
zoek. Met hem had ik een goed gesprek over
doodgaan en wat daarmee te maken heeft. “Ik
denk dat ik niet bang ben voor de dood”, zei ik
tegen hem. “Ik ben al tweeëntachtig en ik heb
een goed leven achter de rug. Wat wil een
mens nog meer?”.
Voorlopig ben ik er weer, dankzij de grote zorg
van Ank en van Hella, Ilja en Bert. Dankzij de
vele verplegenden en verzorgenden die ik heb
ontmoet en voor wie nooit iets teveel gevraagd
leek. Dankzij de aandacht van veel anderen.
Sinds gisteren staat er geen bed meer in de
kamer. En ik schrijf weer! Dag na dag wilde ik
noteren wat ik dacht en beleefde, maar ik
kwam er niet toe. Na weken, na een paar
maanden zelfs, heb ik met Gerard Castricum
het artikel afgemaakt over de vorm die Heems
kerkers in de Middeleeuwen aan hun dorp heb
ben gegeven. Zij bepaalden grotendeels zelf
hoe wegen moesten lopen en hoe het water uit
de duinen het best benut en afgevoerd kon
worden. Het verschijnt binnenkort in de
Heemskring, het tijdschrift van de HKH.
Toen dat karwei klaar was, namen ook mijn
werkzaamheden in de Kerngroep van de KGIJ
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weer toe. Afgelopen vrijdag werd een ‘praatpa
pier’ goedgekeurd dat ik op verzoek van de
Kerngroep schreef. In de komende ledenverga
dering zal het op de agenda staan. Het gaat
over de vraag hoe bezoekers van de vieringen
meer betrokken kunnen worden bij de thema’s
die in de vieringen aan de orde worden gesteld.

Voor de Historische kring hebben we intussen
zelfs het artikel al klaar voor april 2019. Dat kon
zo vlug omdat Gerard al zoveel voorwerk had
gedaan. Hij is het vooral, die al veel kopieën
van transacties (verkopingen en leningen) in
leesbaar Nederlands heeft ‘vertaald’.
Het eerste afschrift is uit het jaar 1557. De op
stand tegen Spanje stond op het punt van be
ginnen. Daarover een volgende keer meer.
Want ik moet nog iets vertellen over mijn werk
kamer. Die kan ik niet zo achterlaten als ik
dood ga. Er staan naast de vele boeken en
ordners zeker 25 schoenendozen vol met kaar
ten en plaatjes. Daar heb ik in de laatste vijftien
jaar eigenlijk niets meer mee gedaan. Nu heb
ik hopelijk nog de tijd om de inhoud ervan zorg
vuldig na te kijken, ze te ordenen, ervan te ge
nieten en om een deel ervan weg te doen. Het
is niet anders.
Ik ben er intussen aan begonnen. Ik had van
een aantal jaren de post bewaard van Kerst en
Nieuwjaar om na verloop van tijd te kunnen
zien wat er veranderen zou in vorm en inhoud
van de kaarten. Ik heb ze stuk voor stuk beke
ken en gelezen. Veruit het grootste deel is bij
het ‘oud papier’ terechtgekomen. Maar ik vond
het een aderlating, een cultuurvernietiging.
In het laatste kwart van de vorige eeuw be
zochten Ank en ik met een zekere regelmaat
allerlei verzamelbeurzen. Ik zocht er naar spo
ren van het verleden. Ze moesten van papier of
karton zijn en ze mochten niet groter zijn dan
een ansichtkaart. Ik vond er honderden. Ze
maken het beeld completer van het leven van
mijn ouders en grootouders en overgrootou
ders. Ik verzamelde voornamelijk spullen die
met reclame te maken hadden. Daar kan ik hier
niet even gauw een overzicht geven. Daar
moet ik mijn spulletjes eerst voor ordenen en er
het nodige over ‘bijlezen’. Ik kies maar een stuk
of wat voorbeelden.
Ook de vorige generaties kregen te maken met
allerlei veranderingen: ze gingen al wat meer
op reis. Maar wie had er thuis een atlas? Dus
kwamen er reclamekaartjes met provincies er
op en stadsplattegronden. Perry kwam met een
Stuivers Atlas en pepermunt King begon aan
een lange reeks atlasjes die ook op scholen
gebruikt werd. Er werden nieuwe voedingsmid
delen aangeboden en als ze niet nieuw waren,
werden ze niet meer los maar verpakt verkocht:

Honig’s reclamepudding met op de voorkant
van het meeverpakte albumplaatje nr. 266 een
bollenveld bij Uitgeest, meel van de firma
Wouda, Blooker’s cacao, koffie (maar met de
cichorei van Pieters uit Groningen bespaart
men heel veel koffie).
In Hoorn verkocht men Singer’s originele Naai
machine onder het motto ‘Welvaart gedijt door
naarstigheid’. Achterop het kaartje van Borre
mans naaigaren staat een kalendertje van
1883.
Ik heb reclamekaartjes van jachtwater tegen
hoofdluis en van De Koning Tilly, de beroemde
fabrikant van de oprechte Haarlemmerolie.
Verder een uitnodiging van bakker Van de
Bend om zijn St Nicolaas etalage te komen be
zichtigen.
En verder krijgt eenieder een ‘Najaarsgroet’
van den lantaarnopsteker, van den putschep
per J.H. Stark, en een nieuwjaarsgroet van de
bezorger van ‘Het Nieuwe Ochtendblad’.
Het mooiste kaartje dat ik heb is een ‘Eerekaart
voor Handwerken’ van het pensionaat St. Anna
in Harlingen. Mijn moeder bewaarde het haar
leven lang in haar kistje. Zij was de Jongejuffr.
Tecla Beerepoot van wie de naam handge
schreven op het kaartje vermeld staat. Ze
kreeg het op 23 december 1921. Ze was toen
veertien. Ze was in die tijd niet het enige meisje
uit WestFriesland dat naar ‘de overkant’ ging
om kennis en vaardigheden op te doen.
Ik ben van plan op deze materie terug te ko
men. ‘Wie schrijft, blijft …..nog een tijdje.

Go Stavenuiter, 20 oktober 2018.
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Zijn jas

Rutger Kopland

Mijn vader J was nog maar net
gestorven toen mijn moeder A
zijn nieuwe regenjas voorzichtig
van de kapstok nam. Pas eens,
zei ze, hij was er zo trots op.

Daar stond ik dan en voelde
aan de mouwen en bij het sluiten
van de knopen hoe dood hij was
en hoe ver weg mijn jeugd. Oud
en zwak zou ik worden, in deze
plooien zou mijn huid gaan hangen
om mijn knoken.

uit: 'Het orgeltje van yesterday', 1968.
Voorgelezen door Jesèl Hooreman

Je kunt

Auteur onbekend

Je kunt tranen laten omdat zij er niet
meer zijn, of je kunt glimlachen omdat zij
hebben geleefd.

Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze
terugkomen, of je kunt je ogen openen en
alles zien wat ze achterlieten.

Je hart kan leeg zijn omdat je hen niet
meer ziet, of je hart kan vol zijn van de
liefde die je deelde.

Je kunt je rug naar morgen keren en
leven in het verleden, of je kunt morgen
gelukkig zijn om het verleden dat je
deelde.

Je kunt hen herinneren en stilstaan bij het
feit dat zij er niet meer zijn, of je kunt de
herinneringen aan hen koesteren en
laten voortleven.

Je kunt huilen en je verstand uitsluiten en
jezelf afsluiten, of je kunt doen wat zij
gewild zouden hebben.

Voorgelezen door Luus Guillot

In de ontmoeting van 13 oktober 'Present'
werden onder anderen de volgende stukjes
voorgelezen:

Van Alles & Nog Wat

Daan Simoons

1. In wiens schoenen wil je staan en waarom?
Van mijn opa Daniël Simoons, die in Amster
dam woonde op de Dam en dagelijks als effec
tenhandelaar naar de Effectenbeurs ging op
Beursplein 5 met enkel een orderboekje en 7
telefoonlijnen Simoons & Co., Beurscomm. in
eff., kant., Beursstr. 41. (9 v.m.10 n.m.) (Uit
Naamlijst voor den telefoondienst, Amsterdam,
1915). De orders kwamen in persoonlijk con
tact tot stand. Op de Amsterdamse Effecten
beurs noteerde de koper de order in zijn boek
je, de verkoper in het zijne. Dat moest hetzelf
de (datum, fonds, aantal aandelen, prijs) zijn!
Het kwam op vertrouwen en betrouwbaarheid
aan. Hij was betrokken bij de Gereformeerde
Kerken in Hersteld Verband, een groep men
sen die door de Synode van Assen in 1926 ge
dwongen werden om de Gereformeerde Ker
ken te verlaten vanwege hun ‘moderne’ Bijbel
opvatting en geloofsbeleving (Heeft de slang
gesproken?) Waarom? Niet alleen om een
eeuw terug te kijken, maar ook om een eeuw
vooruit te kijken vanuit een boeiend vak.

2. In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming? Het gaat om het Woord
dat gedaan moet worden. Deze benadering in
de liederen van Huub Oosterhuis en anderen
spreekt mij zeer aan. En ook de aandacht om
tot een eigentijdse vertolking en vertaling te ko
men. Daarbij zijn de verhalen van onze mede
kerkgangers, maar ook van onze voorvaderen
incl. de Bijbel tot troost en steun. Het gaat om
meer dan God loven in onze erediensten. Dat
mis ik wel eens in de zondagse Protestantse
Eredienst.

3. Heeft een culturele activiteit je wel eens
geïnspireerd en zo ja, in welke zin?
Eigenlijk ontleen ik inspiratie aan het zelf doen:
zowel blokfluiten als zingen. Wij blokfluiten
graag in een kwartet. Ik zing met veel plezier in
het KGIJkoor, of een ander koor met dezelfde
(Oosterhuis )liederen, zoals Liturgiekoor, Cas
tricum of Dominicuskoor, Amsterdam, maar ook
bij de Castricumse Oratorium Vereniging met
klassieke oratoria, zoals dit jaar op 23 novem
ber de Elias van Mendelssohn.

4. Waar luister je graag naar en waarom?
Klassieke muziek uit een tijd waarin de blokfluit
(ook) belangrijk was, zoals Dowland. We gaan
graag naar concerten in het Concertgebouw,
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maar nog liever naar een goede (amateur)
kooruitvoering met orkest, of naar het Neder
lands Kamerkoor of een goed amateurorkest
zoals het Naardens Kamerorkest of het Symfo
nieorkest Haerlem. En ik hoor graag kerkliede
ren, ook via het internet. Zo luister ik nu naar
een Dominicusviering (vredesviering) met
koorzang. De voorganger Janneke Stegeman
begint haar toespraak met: Ik weet eigenlijk
ook niet precies wat er nog te zeggen is na
zo’n mooi lied (Niksers, leeghoofden...Ik zegt
hij, ik zal hem recht doen).

5. Welk boek ligt op je nachtkastje?
Heel de schepping, Ab Kerssies. Ik wil kijken
wat het verhaal van Ab na 18 jaar ons te zeg
gen heeft.
En Waarom vuilnismannen meer verdienen dan
bankiers, naar aanleiding van Pikkety, op ad
vies van Jelle Jan.

6. Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Frankrijk, de wijngaarden van de Beaujolais,
met de glooiende hellingen vol wijnstruiken in
rechte lijnen, maar ook de Franse Alpenhoog
ten met hun zicht op kleine dorpjes, een paar
honderd kilometer van hier, en, je raadt het al,
strand en duinen van Castricum.

7. Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je
dan willen bezoeken?
Vlieland, vakantie op een eiland begint zodra je
op de boot stapt. Daar zijn nauwelijks auto's.

We gaan dat de komende week doen. Als je dit
leest zijn we alweer terug.

8. Zou je iets verrassends over jezelf willen
vertellen?
Al heel lang ben ik op zoek naar het uitver
kochte boek van Bernard Huijbers 'Door podi
um en zaal tegelijk; volkstaalliturgie en muzika
le stijl; zes en een half essay over muzikale
functionaliteit' (1969, 2e druk 1994). Huijbers
was na het tweede Vaticaanse concilie (1962
1965) één van de grote stimulatoren van de
vernieuwing van de liturgie in de rk kerk en
daarbuiten met Huub Oosterhuis en zijn eigen
leerlingen, zoals Antoine Oomen en Tom Lö
wenthal vanuit het SintIgnatiuscollege in Am
sterdam. Ik zou graag de ideeën van Huijbers
eens willen lezen over die tijd waarin de kerke
lijke wereld sprong van het Latijn naar de
landstaal. Daar profiteren we nu nog steeds
van.

9. Wat is je levensmotto?
Toch wel onze trouwtekst: Ik en mijn huis, wij
zullen de Here dienen, zegt Jozua in Jozua
24:15, na de verovering van Israël, aan het
einde van zijn leven. Later heb ik bijgeleerd,
dat het niet zo eenvoudig is. Maar toch. Nu
zingen we met de Castricumse Oratorium Ver
eniging op 23 november 2018 het verhaal van
Elias, die de Filistijnse priesters met hun afgo
den over de kling laat jagen, als deze afgoden
geen redding (regen) brengen (1 Koningen 17).
Het spreekt me zeer aan, maar niet in letterlijke
zin.

10. Aan welke KGIJer wil je deze rubriek door
geven en waarom?
Aan André Kater, die als bas naast mij zingt in
het KGIJkoor (een aanwinst voor de bassen).
Met zijn partner Wilma maakten ze deel uit van
de feestcommissie van het KGIJkoor. Na een
vaartocht met elektrische boten door het Wor
mer en Jisperveld ging het begin juli 2018
richting Akerendam in Beverwijk, waar we op
uitnodiging van Wilma en André in de Orange
rie en verspreid door de tuin heerlijk hebben
gegeten van de tafel des overvloed, iedereen
had weer zijn best gedaan om iets lekkers op
tafel te zetten. André is bewonderenswaardig
snel ingeburgerd in de KGIJ. Hoe krijg je dat
voor elkaar?
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Uit de Kerngroep

Corine Bart

Bij de vergadering op 12 oktober ontbrak Ber
nadette Pilanen wegens ziekte. Bernadette
Boom was er wel en start na een zomer, waarin
ook twee ooms overleden, weer langzaam op.
Ze vertelde dat ze welkom is op het 60jarig
huwelijksfeest van Jeanne en Paul Baars. Wat
een mijlpaal voor deze KGIJers.
De meeste tijd van de vergadering ging zitten
in het voorbereiden van de ledenvergadering in
november. Ria Immanuel deelde haar besluit
mee dat ze stopt als kerngroeplid, omdat ander
vrijwilligerswerk haar tijd en energie opeist. Wie
vult haar vrijgekomen plek? We hopen echt op
nieuwe kandidaten! Henk en Peter zorgen voor
de financiële stukken en controle van de boe
ken over 2017 door de kascommissie, die op
miraculeuze wijze in het voorjaar niet heeft
plaats gevonden.
Go schreef een praatpapier over de toekomst
van de KGIJ en we zijn heel benieuwd hoe
hierop gereageerd wordt in de ledenvergade
ring. We hopen dat Bernadette op tijd beter is
om het jaarverslag af te krijgen en de stukken
te versturen.
Op 16 november is de volgende kerngroepver
gadering bij Will.

Een mooie activiteit

(Ingezonden door Daan Simoons)

Een mooie activiteit van Felicity Goodwin als
componist, pianist/organist en vaste begeleider
verbonden aan het projectkoor van het Nieuw
LiedFonds. Anneke Meiners schreef bij een
eerdere gelegenheid over een optreden in de
Martinikerk in Groningen dat ze in het publiek
over het pianospel van Felicity Goodwin had
gehoord: ‘Wat een duidelijk en helder spelende
pianiste, wat een genot, zo trefzeker’.

25 jaar Nieuw LiedFonds, vier het met ons
mee

Als daar muziek voor is een dag vol poëzie,
muziek, theater en vooral... zingen
Zaterdag 17 november 2018, Koepeltheater,
Leeuwarden.

Vier het feest mee en ontmoet Vasalis
Theater door Nette Blanken en Bram van der
Vlugt.
Met veel plezier kunnen we aankondigen dat

Nettie Blanken en Bram van der Vlugt de feest
vreugde komen verhogen. Nettie Blanken is
geraakt door de poëzie van Vasalis en samen
met Bram en Floris van der Vlugt roept zij de
dichteres dit najaar tot leven in de theaters.
Nettie, Bram en Floris gingen direct graag in op
ons verzoek om een deel uit hun muziekthea
terstuk Vasalis  Altijd vandaag te komen spe
len op ons feest. Ook via You tube te beluiste
ren.

Zingen
Kom zingen met Tom Löwenthal (componist en
dirigent van het eerste uur) en Geke Bruining
Visser (de huidige dirigent en componist). De
meest geliefde nummers van het Nieuw Lied
Fonds staan op het programma, onder meer
Dit ene weten wij van Henriëtte Roland Holst
en het lied Welkom van Margryt Poortstra, dat
in 2007 werd gekozen tot beste liturgische lied
van het jaar. En omdat Leeuwarden culturele
hoofdstad is, zal de Friese vertaling van het
lied ‘Dit is de plaats’, Dit is it plak, klinken.

Poëzie
Hoor hoe de dichteressen Juut Meijer en Anne
ke Meiners hun teksten hebben geschreven.
Wat inspireerden hen? Hoe kwam de tekst tot
stand? Juut schreef onder meer Dit is de plaats
en Anneke schreef onder meer Waar liefde
woont.

Muziek
Luister naar muzikale improvisaties door Felici
ty Goodwin (componist, pianist/organist en
vaste begeleider van het projectkoor) en Emma
Breedveld (componist en violist).
Entree: 18 euro, inclusief programmaboekje
met alle melodieën en teksten en twee con
sumpties. (betaling bij binnenkomst)
Lunch: zelf meebrengen.
Tijd: Van 1117 uur (inloop vanaf 10.15 uur met
koffie/thee).
Adres Koepeltheater: Vredeman de Vriesstraat
24A, 8921 BT Leeuwarden.
Tijdens de pauzes zijn cd's, partituren en het
oeuvreboek 'Als daar muziek voor is' te koop.
Aanmelding via https://www.nieuwliedfonds.nl/
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Disobedience

Jan Henneman.

Zondag a.s. om 20.00 uur is er in de Vrijburcht
in Heemskerk een boeiende film waarvoor ik
jullie graag even langs deze weg wil tippen.
In het programma van de Culturele Cirkel draait
namelijk “Disobedience”, Ongehoorzaamheid.

De film speelt in een orthodox Joodse gemeen
schap in onze tijd. Een jonge vrouw keert naar
deze gemeenschap terug, waar ze uit verban
nen is wegens haar liefde voor een vriendin.
Haar vader is overleden en dat trekt haar weer
daar naar toe. Met de nodige reserves wordt ze
ontvangen. Maar haar vroegere vriendin, nu
getrouwd in die gemeenschap, is haar nog niet
vergeten. Zij raken weer verliefd en moeten
dan een beslissing nemen... De man van de
vriendin wordt ook nog eens gekozen als op
volger van de overleden rabbijn, de vader van
de verbannen vrouw... Een heftige maar schit
terende film die je niet snel zult vergeten.
Kijk op de website van de Culturele Cirkel
Heemskerk (http://www.decirkelheemskerk.nl)
voor verdere informatie en eventueel reserve
ren. Kosten 6 euro.

Nieuwsbrief Hospice Beverwijk

Beverwijk, september 2018.

Nieuwsbrief voor alle donateurs

Graag willen wij u, zoals gebruikelijk, via deze
jaarlijkse nieuwsbrief informeren over onze
Stichting Hospice Groep MiddenKennemer
land, oftewel de Hospice Beverwijk.

Vrijwilligers
Zoals u weet is de inzet van onze zeer betrok
ken en deskundige vrijwilligers voor de gastbe
woners in ons Hospice (BijnaThuisHuis) en bij
de mensen thuis onmisbaar. Gelukkig kunnen
wij op voldoende vrijwilligers rekenen om de
zorg en ondersteuning te verlenen, zodat wij
aan mensen een zo goed mogelijke laatste le
vensfase kunnen geven. Natuurlijk zijn er elk

jaar mensen die, vaak na vele jaren inzet, stop
pen met hun werk in de Hospice, maar wij vin
den gelukkig altijd weer nieuwe vrijwilligers. Op
dit moment hebben wij ongeveer 85 vrijwilli
gers; ruim 60 daarvan zijn actief in de directe
zorg of bij mensen thuis. De anderen zijn actief
in ondersteunende functies zoals koken, bood
schappen, klussen, tuin, administratie, publici
teit en bestuur.

Dat er nog steeds een grote behoefte is aan de
zorg en ondersteuning vanuit onze organisatie,
blijkt wel uit de aantallen mensen die wij in de
laatste vier jaren hebben kunnen ondersteu
nen:
in 2014: 66 gastbewoners en bij 46 mensen

thuisinzet
in 2015: 60 gastbewoners en bij 39 mensen

thuisinzet
in 2016: 45 gastbewoners en hij 36 mensen

thuisinzet
in 2017: 72 gastbewoners en bij 44 mensen

thuisinzet

Het aantal gastbewoners was in 2017 hoger
dan in 2016, maar het aantal dagen dat zij in
ons Hospice verbleven was minder, waardoor
onze ‘bezettingsgraad’ met circa 78,5% lager
was dan de circa 95% in het jaar 2016.

Afscheid en welkom
Op 1 maart 2018 is een van de grondleggers
van ons Hospice, coördinator Irene Alderliefste,
met pensioen gegaan. Vanaf het allereerste
begin heeft zij met ongelooflijk veel energie en
een zeer grote betrokkenheid samen met an
deren de basis gelegd voor de huidige Hospice
Beverwijk. Onder de regie van Irene zelf heb
ben wij tijdens een heel mooie bijeenkomst
warm afscheid van haar genomen. Zij had zelf
een aantal mensen gevraagd om een bijdrage
te leveren in de vorm van een gedicht, een
voorval uit haar geschiedenis bij ons of een
lied. Zij hield niet van toespraken en het is, op
een kleine onvermijdelijke bijdrage van onze
voorzitter na, haar ook gelukt om die te vermij
den. Op 1 maart 2018 is haar opvolgster, Jet
Flesseman, deel uit gaan maken van ons team
van coördinatoren. Met haar veelzijdige erva
ring in de gezondheidszorg en haar warme
persoonlijkheid past zij prima in ons Hospice en
zij heeft, na een korte inwerkperiode, al een
vaste aanstelling gekregen. Op de Open Dag
op 13 oktober a.s. kunt u met haar kennisma
ken.

Donaties en sponsoring
Onze stichting ontvangt zeer regelmatig nieuwe
donaties en giften, ook in het afgelopen jaar.



10

Een paar donateurs geven ons elke maand een
bedrag, anderen doen dit jaarlijks. Daarnaast
ontvangen wij regelmatig donaties van familie
of bekenden van mensen die in ons Hospice of
in hun eigen thuissituatie in hun laatste levens
fase verzorgd zijn. Dit jaar hebben wij ook weer
enkele grote donaties ontvangen van mensen
en van organisaties die speciaal een actie voor
onze hospiceorganisatie hebben gehouden.
Donaties, die speciaal gegeven zijn ten behoe
ve van de vrijwilligers, worden ook uitsluitend
bestemd voor onze vrijwilligers, o.a. voor onze
jaarlijkse ontmoetingsdag in september. Dank
zij een mooie donatie van Roparun kunnen wij
vier nieuwe bedden aanschaffen voor onze
gastbewoners, die het mogelijk maken dat zij
laag in en uit bed geholpen kunnen worden als
dat nodig of gewenst is.

Voor uw giften en donaties zijn wij u zeer er
kentelijk en wij bedanken u daarvoor hartelijk.
Wij blijven voor een deel van onze kosten af
hankelijk van donaties en giften en hopen dat u
ons financieel wilt blijven steunen via ons
bankrekeningnummer NL 21 RABO 0311 9551
69 ten name van Stichting Hospice Groep Mid
denKennemerland of via onze website
www.hospicebeverwijk.nl.

Rabo fietsdag 10 juni 2018
Ook in 2018 hebben wij met velen deelgeno
men aan de fietsdag die Rabobank IJmond al
een aantal jaren organiseert. Die fietstocht is
bestemd voor iedereen. De deelnemers verdie
nen per persoon een bedrag ten behoeve van
een vereniging of stichting, die voldoet aan de
voorwaarden van de Rabobank. Dit jaar
hebben wij van de Rabobank een bedrag van
€212,50 mogen ontvangen. Misschien een idee
voor u om volgend jaar ook mee te fietsen t.b.v.
ons Hospice?

Onze doelstelling blijft, samen met U: “Laat
niemand in eenzaamheid sterven”.

Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers.
Ron Hopman, voorzitter

Stichting Hospice Groep MiddenKennemer
land
Zeestraat 92, 1942 AT Beverwijk
Telefoon: 0251218316

Email: info@hospicebeverwijk.nl
Website: www.hospicebeverwijk.nl

Raad van Kerken Castricum

Hanneke Klinkert

Lezing over Heiligen door Henk Brandsma
De Katholieke Kerk kent meer dan 12.000 Hei
ligen. De traditie van de heiligverklaring vindt
zijn oorsprong bij de martelaren uit de eerste
christentijd. Zij die hun leven offerden voor het
geloof, werden daarvoor binnen hun geloofsge
meenschap geëerd. Stap voor stap ontwikkelde
zich een Romeinse procedure die in de der
tiende eeuw uitmondde in een systeem van
zalig en heiligverklaring. Zo is er in de loop der
eeuwen een bonte verzameling godgewijde fi
guren ontstaan over wie de verhalen vaak al
even kleurrijk zijn. Een aantal daarvan passeert
in deze lezing de revue.
Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: 3 euro (inclusief koffie/thee)
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Ontmoeting met God, lezing door Gerben
van Manen*
Geloven heeft te maken met persoonlijke erva
ringen. In het geloof ervaar je iets van God, je
merkt dat er iets van zijn kant komt. Volgens de
Bijbel openbaart God zich, Hij maakt zichzelf
aan mensen bekend. Hoe werkt dat? In zijn
proefschrift heeft Gerben van Manen deze vra
gen gesteld aan de DuitsJoodse filosoof Franz
Rosenzweig (18861929) en de Nederlandse
theoloog Kornelis Heiko Miskotte (18941976).

Van hen heeft hij geleerd dat de openbaring
waar het in de Bijbel over gaat, een ontmoeting
met God is in het hier en nu.
Datum: dinsdag 27 november 2018
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijd: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro (inclusief koffie/thee)

*Gerben van Manen (1977) studeerde theolo
gie in Utrecht en deed onderzoek in Leiden. Hij
is samen met zijn vrouw predikant in Capelle
aan den IJssel.

Voor meer informatie zie: www.rvkcastricum.nl

Informatiemiddag

Kees de Boer

Door de Verenigde Naties is 21 september uit
geroepen als Internationale Dag voor de Vre
de. Het doel is een wereldwijde dag van ge
weldloosheid en wapenstilstand. In het kader
hiervan organiseerden Vrouwen voor Vrede
IJmond samen met de KGIJ en PAX een infor
matiemiddag met als titel “Wij laten de nieuwe
generatie aan het woord”. Er waren zo'n 45
geïnteresseerden op afgekomen.
Spreker was Meindert Mak die sprak over zijn
opleiding en werk als nucleaire lobbyist bij
PAX.

Hij is één van de studenten die door PAX is
opgeleid. Zij volgden trainingssessies onder
anderen bij Buitenlandse Zaken, Clingendael,
NRG (Nuclear Research and consultancy
Group, voorheen ECN) Petten en Universiteit
Leiden en vertegenwoordigden PAX tijdens een
conferentie over kernwapens in Genève.
In 2017 is de Nobelprijs voor de Vrede toege
kend aan de Internationale Campagne tot Af
schaffing van Kernwapens (ICAN), waarin PAX
een belangrijke rol heeft. Meindert heeft daar
uitgebreid over verteld.

Foto: Bernadette Pilanen
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