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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

Laten we het eens over
poep hebben, lieve column
verslinders, over po…
Nee, laat ik anders begin
nen.
Zeven jaar is ze nog maar,
lieve columnverslinders, ze
zit nog maar in de tweede
klas van de basisschool in
haar dorp in India. Een dorp
in een gebied waar 89%
van de mensen hun be
hoefte in de bosjes doen.
Hanifa, zo heet het wicht,
schaamde zich ervoor om
zichtbaar voor andere met
de billen bloot te moeten
dus vroeg ze haar vader
waarom hun huis geen WC
had. Hij beloofde er een te
bouwen als zij de beste van
de klas zou worden. Je
moet zo iets nooit aan een
kind beloven, die onthouden
dat namelijk. Dus toen er na
zoveel tijd nog geen WC
was, de aanleg werd tel
kens gestopt bijvoorbeeld
omdat het geld op was,
vond ze dat ze moest ingrij
pen. Ze was heel boos op
haar vader en wilde niet
meer met hem praten. In
plaats daarvan toog ze met
een tas vol bewijsstukken
waaruit moest blijken dat ze
al sinds de kleuterschool de
beste van de klas was naar
het politiebureau om haar
vader aan te klagen wegens
bedrog. De politie vatte het
serieus op en belde de va
der niet om hem te arreste
ren maar om de zaak uit te
praten en de bouw te her
vatten. Hij belde ook een
wethouder om het probleem
aan te kaarten. Resultaat:
Hanifa heeft haar toilet
(haar vader bouwde hem
meteen af) maar de hele
buurt kreeg een WC! Ik buig
diep voor de vasthoudend
heid en de creativiteit die
Hanifa ten toon spreidde...

Kees

Prettige Kerstdagen!

De redactie wenst u allen een
prettig Kerst en bedankt de le
den die iets hebben ingezon
den ter opluistering van het
bulletin. De bijdragen hebben
we verspreid over het bulletin
afgedrukt.

De redactie
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Hoe heeft u zich voorbereid op het kerstfeest?
Bent u ook naar de kerstmarkt geweest? Een
paar weken geleden werd vol trots aangekon
digd dat in Haarlem de grootste kerstmarkt van
Nederland gehouden zou worden. Wat was het
druk! Er stond een uitgebreid verslag van dit
gebeuren in de krant. 'Niet devotie maar com
mercie viert hoogtij. Zaterdag liep het stadshart
vol, zodat Jezus’ ge
boorte zakelijk alle
vreugde uit kon kra
men. Een enkeling
kan zich van het
oude plaatje met de
stal nog het Jezus
kind herinneren.
Kerstmis en geboorte
hadden iets met el
kaar van doen. De
sfeer die nu de bo
ventoon voert, is die
van gezelligheid.’
Twee dagen later
stond er alweer een
berichtje op de voor
pagina over een kerstmarkt, maar met een heel
andere boodschap. Er was een aanslag ge
pleegd op een kerstmarkt in Straatsburg door
een geradicaliseerde jongeman. Deze twee
krantenberichten schetsen het contrast tussen
mensen met allerlei verschillende achtergron
den, die elkaar soms, letterlijk, naar het leven
staan. De weg naar vrede op aarde is nog lang.
We zongen vandaag in het openingslied de
woorden: ‘Nacht waarin zou zijn geboren die de
naam heeft ‘dat Gij redt’ ‘. Deze boodschap
wordt al tweeduizend jaar verkondigd. Ik hoor
de een joodse rabbijn een keer zeggen: ‘jullie
zeggen wel dat Jezus de verlosser en de Mes
sias is, maar ik merk er weinig van. De wereld
is toch nog steeds niet veel beter?’ We lezen
het al in de passage van het Johannesevange
lie, dat in de eerste eeuw na Christus geschre
ven is. ‘Het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam...Hij kwam naar wat
van hem was, maar wie van hem waren heb
ben hem niet ontvangen.’ Nog steeds worden
we overspoeld door berichten met wat er alle
maal niet goed gaat op deze wereld. Oorlogen,
geweld, natuurrampen, onrust, gele hesjes op
straat. Toch wordt onze wereld steeds veiliger
en neemt het geweld af, al zou je dit niet zeg
gen. Op deze kerstavond willen we ook eens
stilstaan bij alle kleine lichtpuntjes. Mooie initia
tieven van mensen die weinig aandacht krijgen

in de media, maar die er wel zijn! Wat eens
heel klein begint, kan later uitgroeien tot iets
groots waardoor er iets in beweging wordt ge
zet.
Ook de geboorte van Jezus speelde zich af in
de marge van de samenleving. Zijn ouders wa
ren hele eenvoudige mensen. Bijna niemand
wist ervan of had er interesse voor. Het land
werd overheerst door de Romeinen. We lazen
vandaag het Lucasevangelie vanaf het moment
dat er beweging in het verhaal komt. ‘Opeens
stond er een engel van de Heer bij hen en wer

den ze omgeven
door het stralende
licht van de Heer zo
dat ze hevig schrok
ken. Wees niet
bang’, zei de engel
tegen de herders.
Met deze woorden
en dit gebaar kwam
deze boodschapper
en lichtbrenger naar
mensen toe om hen
nieuwe moed te ge
ven. Zoals de her
ders gevangen zaten
in hun armoedige
bestaan aan de rand

van de samenleving, zo kunnen velen zich ge
vangen voelen in hun situatie. Dat kan van al
les zijn. Je kunt je gevangen voelen in je om
standigheden. Een slechte gezondheid, ouder
dom, eenzaamheid, of je hebt iemand verloren.
Misschien ben je niet blij met je werk of heb je
een moeizame relatie. Of je bent gevangen in
een systeem van een land waardoor je jezelf
niet kunt zijn. Je hebt anderen nodig om je uit
zo’n isolement te halen. Boodschappers van
licht zodat je weer verder kunt. We hoorden in
de actualisering over de actie van de internati
onale mensenrechtenorganisatie Amnesty In
ternational. Al jarenlang schrijven vrijwilligers
brieven aan regeringsleiders om politieke ge
vangenen vrij te krijgen. En het blijkt te werken!
Gevangenen worden beter behandeld en ko
men soms zelfs vrij. Het motto van Amnesty is:
Het is beter een kaars aan te steken dan de
duisternis te vervloeken. En zo is het.
Ook het kleine joodse meisje Anne Frank was
een lichtbrenger. We lazen vandaag een stukje
uit haar dagboek dat veel indruk gemaakt heeft
op miljoenen mensen over de hele wereld. Als
iemand zich gevangen voelde was zij het wel.
In een achterhuis in Amsterdam zat ze met
haar hele familie opgesloten. Een uitzichtloze
situatie. Ondanks alle ellende blijft ze in de in
nerlijke goedheid van de mens geloven. Het
meest hoopvolle zinnetje uit dit fragment is: ‘en
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toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles
zich weer ten goede zal wenden’. Hieruit
spreekt de hoop dat er een ommekeer zal ko
men. Daar willen wij graag bij aansluiten. Met
deze bemoedigende boodschap willen we het
kerstfeest vieren. De geboorte van de kleine,
kwetsbare Jezus herinnert ons eraan dat dit
een teken is van een nieuw begin en nieuwe
kansen.
Op de omslag van het boekje staat een plaatje
waarop te zien is hoe Josef naar de hemel wijst
waar een prachtige komeet te zien is. Het is
bijna of je hem hoort zeggen: ‘en toch, als ik
naar de hemel kijk’. Deze woorden hebben wij
als titel voor deze viering gekozen. Ze nodigen
ons uit om verder te kijken dan ons eigen, be
perkte aardse bestaan. Er gloort licht aan de
horizon! En er zijn altijd weer lichtbrengers.
Opeens stond daar een engel: een Syrische
man redde iemand uit het water. Er kwam
zomaar iemand langs toen je je zo verdrietig
voelde en niemand had om mee te praten. Een
buurvrouw vroeg je te eten toen je alleen was.
Een vriend bood je een lift aan omdat je zelf
niet kon rijden. Op lokaal niveau zetten vrijwilli
gers zich jarenlang in voor ontheemden, voor
daklozen en voor mensen die leven in armoe
de. Deze kleine gebaren van nabijheid komen
meestal niet in de krant. Maar ze maken wel
het verschil in verhoudingen tussen mensen
onderling. De boodschap die deze mensen
overbrengen aan een ander is: ‘Wees niet
bang. Ik zie jou, ik bén er voor jou!’ Wie zich
gezien voelt door een ander kan dan antwoor
den: ‘Hier bén ik!’ Het isolement, de gevangen
schap wordt doorbroken. Er ontstaan weer
nieuwe verbindingen tussen mensen. Net als
Josef mogen wij naar de hemel kijken. Er is al
tijd wel een ster die licht laat vallen op iets
kleins, iets moois.
Ik wens u allen een hoopvol kerstfeest met veel
lichtbrengers!
Moge het zo zijn!

Actualisering viering 24 december

Jesèl HooremanHeijma

Zaterdag 8 december was ik bij de ontmoeting
die Dick Hornberg en Henriëtte Dekkers had
den voorbereid. Die ontmoeting stond in het
teken van 10 december... de Dag van de Rech
ten van de Mens. Amnesty vraagt mensen we
reldwijd brieven te schrijven voor personen die
onrecht is aangedaan. Dit jaar schrijven we
voor vrouwelijke activisten. Want het wordt
steeds gevaarlijker om op te komen voor men
senrechten. En vrouwen die hun nek durven uit
te steken voor anderen krijgen nog vaker dan

mannen te maken met intimidatie, lastercam
pagnes en verkrachtingen.
Op de tafels lagen posters, kaarten en voor
beeldbrieven met foto’s van de vrouwen die mij
aankeken. Nog nooit had ik aan een schrijfactie
meegedaan. Ik koos uit aan wie ik zou schrij
ven... een vrije keuze... En begon te schrijven
aan het Iraanse hoofd van Justitie. Riep op Al
tena Daemi onmiddellijk vrij te laten. Tijdens
haar gevangenschap moet ze toegang hebben
tot medische zorg buiten de gevangenis.
Daarna stuurde ik nog drie kaarten met teksten
als:
Beste Nawal Benaissa... je bent een geweldig
voorbeeld van de kracht van vrouwen in Ma
rokko... geef niet op.
Geraldine Chacon uit Venezuela... wij bewon
deren je vanwege je mensenrechtenwerk. We
steunen jou en je moeder in jullie strijd voor
volledige vrijheid.
Vitalina Koval uit Oekraïne... we herhalen de
leus die je zelf gebruikt: Rebelleer! Heb Lief!
Geef je rechten niet op! Nederland steunt je.
Opbeurende woorden van iemand uit een ver
land, die misschien niet zo moedig is. Het was
stil aan de tafel waar ik schreef, we waren ver
bonden met hen op dat moment.
Opdat wij ze niet vergeten.

Aandacht

Else Lindeboom

Deze keer moet ik beginnen met een heel ver
drietige mededeling. Henny, de vriendin van
Marjolijn Bartlema is in de nacht van 12 de
cember overleden. Als u dit leest heeft de uit
vaart op dinsdag 18 december plaats gevon
den. In de viering van 24 november jongstleden
hebben wij bij de voorbeden stilgestaan bij de
beroerte (dacht men toen) of het infarct (zo
bleek later) wat Henny op die morgen had ge
kregen. In de periode dat zij in het ziekenhuis
lag, ging het steeds minder goed met haar. Zij
bleek een beschadiging opgelopen te hebben,
waardoor zij heel onrustig en angstig was en dit
werd eigenlijk alleen maar erger. Henny is van
uit het ziekenhuis naar een speciale zorgafde
ling van Meerstate gebracht. Marjolijn is vol lof
over de manier waarop zij daar is behandeld
met alle zorg en liefde. Maar ook daar bleef
Henny heel, heel onrustig. Uiteindelijk is Henny
daar door medicatie rustig geworden en is zij
na enkele dagen ingeslapen. Hoe verdrietig dit
ook is voor Marjolijn, uiteindelijk is zij blij dat
Henny tot rust is gekomen en nu voor goed rust
heeft. Lieve Marjolijn, op deze plek wensen wij
je alle steun en kracht die je nodig hebt en wij
delen in je verdriet.
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Vanuit de viering van 24 november zijn de
bloemen gebracht naar Joop Floor, Hij kwam
die morgen uit het ziekenhuis na een heupope
ratie. Op dit moment gaat het goed met Joop.
Hij moet veel oefenen en doet dit ook. Hij hoopt
over enige tijd weer mogelijkheden te hebben
om zich lopend verder te verplaatsten dan hij
de laatste tijd kon. Joop, wat fijn dat de ergste
horde genomen is en wij hopen dat je nu zelf in
staat bent de volgende hordes te gaan nemen.
In de bijeenkomst van 3 december heeft de
Pastoraatsgroep op enigszins feestelijke wijze
afscheid genomen van Ank Stavenuiter, die ja
renlang lid was van de groep. Wij hebben haar
bedankt voor alle kaartjes en het meeleven dat
zij naar velen heeft laten merken. Ank had de
laatste tijd veel zorg voor haar familie en heeft
nu ik dit schrijf afscheid moeten nemen van
haar broer Rob. Gecondoleerd met dit verlies
Ank. Je hebt je zorg voor hem vaak uitgespro
ken. En nu heeft ook hij rust. Wij komen alle
maal op een leeftijd dat wij steeds vaker af
scheid moeten nemen van leeftijdsgenoten en
dit is indrukwekkende gewaarwording. Van hier
uit wens ik jou Ank, samen met Go, goeie
feestdagen en datzelfde wens ik aan ieder die
dit leest. Ik hoop dat wij in het nieuwe jaar weer
samen met elkaar verder mogen gaan. En dat
wij elkaar blijven steunen in alle lief en leed. En
zoals de titel was van de novemberviering:
elkaar tot zegen zijn!

Beleefd en Aanbevolen

Jan Tulp

Lampje

In mijn agenda staat bij 15 december: “beleefd,
bulletin”. Het wordt dus weer tijd voor een stuk
je. Ik had het kunnen vermoeden, ook zonder
die agenda, want al sinds 2006 deelt de redac
tie van het Bulletin mij voor de rubriek “Beleefd”
in bij het decembernummer. En dat is altijd – of
je wilt of niet – enigszins sturend in de onder
werpkeuze. De enige uitzondering op deze
reeks is 2016, een pauze na 10 jaar kerststuk
jes. Een korte pauze, want vorig jaar was het
weer raak.
Ik schreef toen over voorlezen voor kinderen. Ik
had het boek “Lampje” willen voorlezen voor
een schoolklas in Heiloo in het kader van “50+
leest voor”. Te elfder ure besloot de leerkracht
van de klas toen dat ze het boek te spannend
vond voor haar groep 7 en ik moest een ander
boek kiezen. Dit jaar was er de herkansing:
groep 7 in een andere school. Het werd een
waar feest om een groep kinderen in dit ver
haal mee te nemen.

Ik herlees het stukje dat ik vorig jaar schreef.
Dat was wel erg summier over het boek dat dit
jaar ook nog eens bekroond werd met de ‘gou
den griffel’. Daarom nu iets meer over Lampje.
Een titel die wel past bij de kersttijd. Wat voor
meer kinderboeken geldt gaat voor dit boek
zeker op het is evengoed literatuur voor vol
wassenen. Het is geschreven in korte zinnen –
geen zin te veel – in poëtische taal met won
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derschone beelden. Iets over de inhoud met
citaten uit het boek.
Met de eerste zin word je direct het verhaal in
gezogen:

“Op een avond zijn de lucifers op, net als
er een vreselijke storm opsteekt”.

En dat is erg want met die lucifers moet het
licht van de vuurtoren worden ontstoken. Dat
doet Lampje altijd, de dochter van de vuurto
renwachter. Zij moet daarvoor de 61 treden van
de toren omhoog klimmen. Haar vader kan
nauwelijks naar boven komen: hij heeft maar
één been.

“Eigenlijk heet ze Emilia. Maar dat was
ook haar moeders naam geweest.
En vroeger vond haar vader het lastig dat
altijd twee mensen opkeken
als hij riep en later wilde hij de naam
nooit meer horen.
Dus noemt hij haar Lampje”.

Mooie zin met een geheim: leeft die moeder
nog, is ze gestorven, wat is er gebeurd…?
Later in het verhaal zal duidelijk worden dat
moeder Emilia is overleden. Lees even mee
hoe het dilemma van Lampje op die avond
wordt beschreven:

“Morgen lucifers kopen, denkt Lampje.
Onthouden.
Onthouden is moeilijk, vindt het meisje.
Er zit altijd zoveel in haar hoofd:
liedjes, verhalen, dingen zie ze moet
leren, dingen die ze wil vergeten,
maar die toch steeds terugkomen. Als ze
iets moet onthouden vergeet ze het
meestal, en wat ze wil vergeten onthoudt
ze maar steeds.”

Het verhaal blijft tot aan het eind lichtvoetig en
licht van toon. Dat mag een wonder heten,
want het leidt je een wereld binnen van verlies,
mishandeling, eenzaamheid, schuld, rouw, ver
langen, troost, mysterie, woede, geduld, ver
zoening en vooral van veerkracht. Het is ge
laagd, maar nergens verdwaal je.
De lucifers blijft op, de vuurtoren zonder licht
en de storm breekt los in meerder opzichten.
Een schip vergaat:

“Beneden, scheef op de rots in het
midden van de baai ligt een schip.
Het ligt er als een ziek kind tegen zijn
moeder.”

Lampjes vader krijgt de schuld en – hij is aan
de alcohol en heeft soms losse handjes – on
bekwaam verklaard voor de opvoeding van zijn
kind. Lampje wordt uit huis geplaatst naar het
“zwarte huis”, het huis waarvan gezegd wordt
dat er een monster woont. Het huis waar Mar
tha, de scepter voert in opdracht van “de Admi
raal” die afwezig is, ergens op zee... Ieder –
ook in het huis – is bang voor het ‘monster’ dat

op de bovenkamer woont.
“De hele dag denkt Martha aan die kamer
boven.
Ze denkt eraan, maar gaat er niet
naartoe.
Morgen, zegt ze iedere avond tegen
zichzelf. Morgen ga ik.
Maar ze gaat niet. Ze ruikt de hele dag de
in kranten gepakte vissen in de
kelderkast.
Ze gaan steeds erger stinken. Het is echt
tijd om ze te gaan brengen.
Maar ze gaat niet”.
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De kamer waar om die reden niemand naartoe
durft gaan, maar …. ook de kamer met ven
sters die uitzicht geven op de baai en de vuur
toren van Lampjes vader, de vader naar wie ze
ondanks wat gebeurd is verlangt.
Je voelt hem aankomen: Lampje wordt degene
die het geheim van het ‘monster’ blootlegt en
na veel strijd met hem bevriend raakt. Het blijkt
een zeemeerjongen te zijn, verdwaald in een
verkeerd lijf of beter – net als Lampje – in een
verkeerd huis.
Meer vertel ik hier niet over het verhaal. Lees
het zelf. En als het lukt: lees het voor aan an
deren, liefst aan kinderen. Samen zul je ervan
smullen.
Het verhaal brengt je in aanraking met de ge
heime en donkere kanten van het bestaan.
Vooral met ‘het andere’ en ‘de ander’. In die zin
staat de teneur van het verhaal haaks op het
angstige ‘onze mensen eerst’ dat in onze da
gen nogal vaak klinkt. Lampje blijft bij zichzelf,
is kwetsbaar en moedig en overwint die
angst… Lampje leest als een sprookje van
licht. Goed om tot je te nemen in donkere en
angstige tijden!
Lampje is geschreven door Annet Schaap. Van
huis uit is ze illustratrice van kinderboeken.
Meer dan 200 boeken heeft ze van tekeningen
voorzien. Lampje is haar debuut als schrijfster.
En ook dit boek is prachtig geïllustreerd. Als je
meer wilt weten kijk ook eens naar
www.annetschaap.com. Genieten!

Lukas

Ingezonden door Wil Steenpoorte

Laatst had ik plotseling zin
om te schrijven. Dat heb ik soms.
Want als ik schrijf kan ik
een andere wereld door de achterdeur
binnen gaan.
Niemand kent me daar, ze denken
dat ik van het personeel ben.

Ik schrijf trouwens beter
dan ik spreek.

Buiten donker en nat. Het waait.
Een avond van glimmende
hersenspinsels
rond lantaarnlicht. Ik ga
iets warms bedenken:

De redactie van het KGIJbulletin had een
oproep gedaan om gedichtjes en/of verhalen in
te zenden voor dit Kerstnummer. Ze staan
verspreid door dit bulletin. Dit is er één van:

een jong paar gaat een kind krijgen. Zij is
hoogzwanger. Eerst was er
nog gedoe over de vader, hij vertrouwde
haar niet. Maar dat kwam goed. Ik
bedoel:
hij legde zich erbij neer
dat zij misschien.

De ramen rammelen
in de storm. Regendruppels
maken het geluid van mijn oude
Remington Noiseless
schrijfmachine.

Zij moesten op weg vanwege
een of andere maatregel
van een of andere overheid. Nu
zoeken ze onderdak.
Het is koud en nat en
alles is vol. Uiteindelijk 

Ik vergat te zeggen dat dit alles zich
afspeelt
lang geleden. In een tijd voor televisie,
mobieltje, auto, voor elektriciteit, voor
schoon water.
Een tijd van niets.

 vinden zij verblijf in een stal vol
koeien. En ja hoor, daar moet zij
bevallen. Ze krijgt een gezonde zoon.
Dat was het verhaal. Althans,
de harde kern.

Kopje koffie gehaald, gewoon
omdat ik daar zin in had. Ik moest
trouwens ook even nadenken.

Toen heb ik het verhaal wat
uitgebreid. Eerst een soort
kraamvisite erbij, met daklozen
en allochtonen als bezoekers.

Later dacht ik: dat arme kind
moet een toekomst krijgen.
Weet je wat? Ik maak hem later
koning. Dan wordt mijn verhaal
meer een sprookje. Daar
houd ik van.

En na een glas wijn
heb ik er ook nog een leger
zingende engelen bij gedaan. Ja,
dat zag ik zo voor mij, dat die
jonge ouders,
in die nacht
in die stal
dat gezang hoorden,
puur van geluk.
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Dat kan toch?
Dat ze zo gelukkig waren?

Ikzelf ook. Ik werd
er ook gelukkig van,
die nacht, ik hoorde
ze ook.

Toen was mijn verhaal af.
Ik riep mijn kinderen en
las het ze voor.
Ze luisterden aandachtig.

Toen vroeg er een:
is het echt gebeurd?
Ik zei: natuurlijk,
wat ik bedenk is echt gebeurd.
Maar zij zeiden:
We geloven er niets van.

Uit ‘Kom liefde, kom!’ Jelle Jan Klinkert

Ontmoeting

Henriëtte Dekkers en Dick Hornberg

Ontmoeting 8 december 2018
Elk jaar besteden wij binnen de KGIJ aandacht
aan de Internationale Dag van de Mensenrech
ten, op 10 december. In de Ontmoetingsgroep
hebben we afgesproken om dit jaar Amnesty
International (AI) in de schijnwerpers te zetten
en daarbij actief in te spelen op de acties van
AI. Op 8 december jl. hebben wij, met ruim 20
mensen, brieven en kaarten geschreven voor 8
dappere vrouwen, die allen strijden voor het
respecteren van een of meer mensenrechten
en daarvoor vervolging ondergaan en in de ge
vangenis zitten. Amnesty heeft dit jaar bewust
ervoor gekozen om deze schrijfacties, onder de
titel “Write for Rights”, voor deze strijdsters
voor mensenrechten te organiseren. En ook wij
KGIJ’ers hebben voor hen brieven naar autori
teiten geschreven; ook hebben wij direct of in
direct aan hen een kaart geschreven om hen
de groeten te doen en een hart onder de riem
te steken.
In totaal hebben wij 36 brieven en 33 groeten
kaarten geschreven en na de ontmoeting heb
ben wij de brieven en kaarten verstuurd. Erva
ring leert dat de aandacht voor de rechten van
mensen via deze schrijfacties daadwerkelijk
een positief effect heeft op de positie van ge
vangenen en hun rechten. Het collectief, over
de gehele wereld, schrijven naar dezelfde au
toriteiten voor dezelfde mensen heeft ertoe ge
leid dat diverse mensen vrijgekomen zijn. Ei
genlijk was Amnesty International van plan om

deze actie voor 9 vrouwen te houden, maar
één van hen is tijdens de voorbereiding van de
schrijfactie vrijgelaten.
De Internationale Dag van de Mensenrechten
wordt elk jaar op 10 december gehouden, om
dat op 10 december 1948, precies 70 jaar ge
leden dus, de Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens heb
ben vastgesteld. Helaas zijn er vele landen, die
deze Verklaring wel hebben ondertekend, maar
zich er niets of niet veel aan gelegen laten lig
gen. Vandaar dat acties zoals die van Amnesty
International nodig zijn en blijven. Overigens:
de afdeling Nederland van AI bestaat dit jaar 50
jaar en ook daarom hebben wij ervoor gekozen
om via onze ontmoeting actief mee te werken
aan de acties van AI.
Wij zijn onze ontmoeting begonnen met het lied
“Signalen”, gezongen door Herman van Veen
en met de tekst van Willem Wilmink. Iedereen
die in het bezit is van de KGIJkalender van dit
jaar, kan deze prachtige en rake tekst lezen,
want hij staat op de pagina van de maand no
vember. Na het schrijven van de brieven en
kaarten zijn er twee gedichten gelezen, van
Remco Campert en van Wim Hessels.
Goed om deze actie samen met elkaar te doen!
Als je vaker dit soort brieven wilt schrijven, kun
je je aanmelden voor de nieuwsbrief van AI die
je via email kunt ontvangen. Je ontvangt dan
van AI voorbeeldbrieven en je kunt zelf beslis
sen of je daar elke keer of incidenteel aan wilt
meedoen.
Je kunt je aanmelden via de website
www.amnesty.nl

Grens

Remco Campert

Zolang de wereld bestaat, is er leed op de we
reld. Het was ver weg. je hoorde er pas maan
den later over. Nu is het dichtbij gekomen.
Slechts de wand van het televisiescherm
scheidt ons van het leed van de vluchtelingen.
Ik schreef er een gedicht over:

Vluchtelingen worden bij voorkeur
vertoond
voor het prikkeldraad van een land in
Europa
dat zijn grens gesloten houdt

Vluchtelingen
het is zo’n veilig woord
je vergeet bijna dat het een mens is

De volgende twee gedichten werden voorgele
zen in de ontmoeting van 8 december:
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eens vol van het licht van zijn toekomst
verknald door het streven
van een machtsbeluste dictator

Mensen knippen gaten in prikkeldraad
zwaarbewapenden houden hen tegen
onmenselijkheid viert triomf.

Hordenloop

Wim Hessels

Lopen voor het leven en hop;
over een muur van twijfel
over een muur van angst
over een muur van onzekerheid.
Even de angst geraakt
uit evenwicht en toch verder;
over een muur van ongeloof
over een muur van onmacht
over een muur van tegenslag.
Ongeloof overkomen
door onmacht buiten adem en toch
over een muur van behoudzucht
over een muur van laster
over een muur van haat.
Laster achtergelaten
haat nog in de oren
met de oude maten even afgerekend,
wankelend
struikelend
bijna gevallen!
maar toch nog
over de streep van hoop.

Als nu het kind eens kwam

I.E. SchoutenReckman

Ingezonden door Ans Baaij

Als het Kind nu eens kwam, in onze
dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen
vragen?

Maria Jozef en het Kind, zij kloppen bij u
aan,
Zal dán de voordeur van uw huis meteen
wijd open gaan?
Bent u bereid zo’n armlijk stel de kamer
in te leiden,
En bij de kerstboom hen een maal en
dranken te bereiden?
U liet hen op de deurmat, wees hen de
weg, dat wel,
Naar, vijf minuten lopen, een aardig, klein
hotel.

Als nu het Kind eens kwam, in onze
dagen,
Waar zou Het dán een rustplaats vragen?

Bij de hotels, daar kan het Kind direct
weer ommekeren,
Het had voor Kerstmis immers lang reeds
moeten reserveren?
Maar reserveren is een woord dat heeft
de mens bedacht.
Het Kerstkind weet: tweeduizend jaar
werd Het toch al verwacht.

Als nu het kind eens kwam, in onze
dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen
vragen?

Bij ’t Leger van het Heil? Daar staan de
mensen in de rij,
Want juist op Kerstmis is ook daar geen
enkel bed meer vrij,
Het tehuis voor onbehuisden? De plek
van ’t Nieuw Begin?

Maar ’t is alleen voor groten. Een kind
mag er nog niet in.
Zelfs een stal, net zoals toen, zal nu nog
moeilijk gaan,
Waar haalt Sint Jozef nog een krib met
hooi en stro vandaan?

Als nu het kind eens kwam, in onze
dagen,
Waar zou Het dan een rustplaats kunnen
vragen?

Rectificatie

In het vorig bulletin werd in het bijschrift van het
gedicht van Hayarpi Tamrazyan ten onrechte
gesteld dat het werd voorgedragen in de
Doopsgezinde Gemeente IJmond. Het maakt
deel uit van de marathondienst in de Bethel
kerk in Den haag. Onze excuses voor dit mis
verstand.

De redactie
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Van Alles & Nog Wat

Hans de Wolf

(Oud collega (André Kater) van mijn werk
(Nuon in Velsen) vroeg mij of ik deze rubriek

wilde doen. Ik kon niet weigeren.)

1. In wiens schoenen wil je staan en waarom?
Vroeger was één van mijn broers mijn grote
voorbeeld. En dat kwam tot uiting toen ik (net
als hij toen deed) op m’n twaalfde ongeveer zei
dat ik naar zee wilde. En dat was bijna gelukt.
Zelfde opleiding gedaan, ook nog op dezelfde
zeevaartschool in Haarlem. Helaas voor mij
kwam het er uiteindelijk niet van. Achteraf
dacht ik wel eens: als hij stratenmaker was
geweest was dat waarschijnlijk wat ik ook wilde
worden. Ik wilde graag doen wat hij deed.

2. In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of reli
gieuze stroming?
Het geloof speelt bij mij op de achtergrond een
rol. Vroeger was het geloof meer aanwezig.
Misschien omdat ik vroeger vaker in de KGIJ
kwam dan nu. Ik was toen ook actief in de
KGIJ, onder andere als koorlid.
Ik merk wel dat ik steeds meer vragen stel over
het geloof. Niet over het nut ervan, maar naar
de oorsprong ervan. Waar komt het vandaan,
de verhalen, de inspiratie. Enige twijfel is er wel
ingeslopen.

3. Heeft een culturele activiteit je wel eens
geïnspireerd en zo ja, in welke zin?

4. Waar luister je graag naar en waarom?
Thuis opgevoed met veel klassieke muziek,
maar daarnaast luister ik zo beetje alles, maar
het liefst naar progressieve rock.

5. Welk boek ligt op je nachtkastje?
Niet zozeer op m’n nachtkastje, in m’n bed
slaap ik namelijk.
Beneden in de huiskamer ligt het boek ‘Mijn
jaren met Obama’ geschreven door de tekst
schrijver en later adviseur van Barack Obama.
Geeft een mooi inkijkje hoe het ongeveer ge
gaan is tijdens de jaren met Obama in het witte
huis.

6. Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Sinds vijf jaar wonen we in de Zeestraat in Be
verwijk en dat is dagelijks genieten. Het is
vooral leuk om er te wonen. Oud huis met een
mooie omgeving, waarin de achtertuin toch wel
de mooiste plek is.

7. Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je
dan willen bezoeken?
Ik heb niet echt een voorkeur, maar IJsland en
Schotland staan hoog op m’n verlanglijstje.

8. Zou je iets verrassends over jezelf willen
vertellen?

9. Wat is je levensmotto?
Altijd blijven lachen en geniet van het moment.
Vaak zeg ik daarom: “deze dag kun je inlijsten”
(zo mooi). Ook kan ik genieten van iets kleins
als zingende vogels bij ons achter. Geluk zit in
kleine dingen.

10. Aan welke KGIJer wil je deze rubriek
doorgeven en waarom?
Omdat ik niet vaak in de KGIJ kom, en daarom
niet weet wie tot nu al geweest is, laat ik de
keuze over aan de redactie van het bulletin.

Geluk

Jan van der Haar, Enkhuizen

Ingezonden door Tiny van Overveld

Geluk bestaat
oftig uit
kloine dinkies,

Bewaar ze.

Bewaar ‘t
as ‘n parel
in ‘n skulp.

As ‘n
dauwdruppel
op ‘n roôs.

As ‘n traan
van bloidskap
op je wang

Bewaar ‘n
gloimpie ‘
van ‘n kind.

Bewaar ‘t
in je oigen
en deêl ‘t
met are.

Den duurt ‘t
geluk langerder.

Want gien mens
ken, allíen
gelukkig worre.

Uit Skroivendvort
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Uit de kerngroep

Corine bart

Go moesten we missen op de vergadering van
7 december. We waren dus met een geheel
damesgezelschap. De agenda wordt bepaald
door de lopende zaken en vragen die van de
leden naar ons toe komen. Het valt me altijd
weer op hoeveel er gebeurt zonder dat je er ei
genlijk erg in hebt. Zo draaien de werkgroepen
met hun eigen programma en krijgen we daar
van verslag of worden we gevraagd om actie of
besluit. De vieringen en ontmoetingen worden
voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Mooi
dat er zoveel mensen hierin actief zijn.
De kerngroep doet zijn best om dit allemaal te
volgen en met gezond verstand te reageren op
de uiteenlopende vragen. Zo kwamen de kerst
viering en de nieuwjaarsontmoeting aan de or
de, maar ook vragen van buiten de KGIJ. De
kerken in Heemskerk en Beverwijk zijn bezig
de gebedsweek in januari en de vastenmaaltij
den in april te organiseren. Via Adri Hooreman
worden we ook daar bij betrokken. Het radio
programma ‘kerken in dialoog’ van Heemskerk
FM wordt inmiddels opgenomen; we proberen
nog aan te haken.
De KGIJwebsite is nodig aan een update toe.
Alle groepen zal worden gevraagd een nieuwe
tekst aan te leveren bij Kees. En ook de leden
lijst zouden we in het beveiligde deel willen op
slaan, zodat iedereen altijd bij de meest actuele
gegevens kan, mits men het wachtwoord kent.
Garantie op veiligheid is dan wel een vereiste.
Tussendoor wisselen we lief en leednieuws uit.
Ik neem me voor om op 8 december de ont
moeting bij te wonen. Dat deed ik nog niet eer
der. Er zullen brieven worden geschreven voor
Amnesty; altijd goed om te doen.
Op 11 januari is de volgende kerngroepverga
dering bij Corine.

Een andere Kerst

(Geschreven voor mensen voor wie Kerst geen
feest zal zijn en misschien ook voor anderen)

Richard Klijnsma

Ingezonden door Ans Baaij

Niets vanzelfsprekend
geen dag
geen uur
geen stille nacht
geen God
niets vanzelfsprekend

woorden genoeg
om te roepen
om te fluisteren
van protest
van hoop
van angst
van waarom
woorden genoeg

Ikbenmetje
ander woord
woord dat weegt
woord van boven?
woord om te horen
om mee te dragen
alle lange dagen
Ikbenmetje

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Truus Burghout, Jesèl Hooreman,
Anneke van Tongeren

Op zaterdag 12 januari 2019 houden we tradi
tiegetrouw onze Nieuwjaarsontmoeting in De
Stut. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. Om
17.00 uur zal de kerngroep de traditionele
nieuwjaarstoespraak verzorgen. Daarna gaan
we vooral veel zingen. Het koor zal aanwezig
zijn ter ondersteuning. De voorbereidingsgroep
zorgt voor wat afwisseling tussendoor. Vanaf
ongeveer 18.00 uur staat het buffet centraal .
Het plan is bekend: We maken met elkaar weer
een indrukwekkend twee gangenbuffet met
een keus aan vis, vlees en vegetarische ge
rechten en diverse heerlijkheden als dessert.
Graag tijdig (uiterlijk 9 januari) doorgeven wat
je denkt mee te nemen voor het buffet. Dat kan
bij Will van ’t Hoff (pvthoff@ziggo.nl, 0251
233419) of bij Jesèl Hooreman
(aadenjeselhooreman@gmail.com, 0251
235253).
De avond is afgelopen rond 19.30 uur.

Hou me vast, laat me gaan...

Henk Engel

Achterom speelt nog twee keer ‘Hou me vast,
laat me gaan.....’
Een programma van ongeveer een uur, wat
ontstaan is tijdens ‘Een Luchtig Slot’ in Egmond
aan den Hoef begin september.

De woordeloze eerste schreeuw zegt: ‘hou me
vast’,
de sprakeloze laatste adem: ‘laat me gaan’.
Daartussenin een leven
waarin een diep verlangen
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de ene keer ‘hou me vast’
en de andere ‘laat me gaan’ roept.
Deze middag:
een mensenleven in poëzie, muziek, lied en
beeld
over dat verlangen.
Speels, luchtig en toch serieus.

Donderdag 31 januari 2019, tijdens een van
de avonden van ‘Rond de Waterput’ in Heiloo
Holleweg 11 Heiloo
Aanvang: 20.00 uur

Zondagmiddag 3 februari 2019, in de
Dorpskerk te Castricum. Onderdeel van een
programma van de Raad van Kerken.
Gevraagde bijdrage is drie euro (incl. een kopje
koffie of thee). Aanvang: 15.00 uur

Kerstlied “Het geschiedde”

M. Steehouder

Zo donker als de wereld is,
zo stil gaan wij in duisternis,
wij blijven niet in deze nacht,
geen woord van God blijft zonder kracht.

Woord aan Maria toegezegd,
gezongen voor Elisabet:
twee vrouwen zonder macht en staat
in wie de toekomst open gaat:

‘Het zal de machtigen vergaan,
wie zwak is zal in vrijheid gaan,
de wapens worden neergelegd,
de armen komen tot hun recht.

Zoals geschiedde in de nacht
met herders, eenzaam op hun wacht:
een helder en bevrijdend licht
dat vreugde bracht op hun gezicht.

Wij weten hoe het is gegaan
met mensen ver van ons vandaan;
zo zal het gaan met ons vandaag:
God opent toekomst, maakt verhaal.

Dat ons geschiede naar jouw woord,
dat onze toekomst helder wordt,
dat nacht het laatste woord niet is
maak zo met ons geschiedenis.

Oproep

Corine Bart

Oproep deelname aan discussieprogramma
radio Heemskerk FM
Zoals in de ledenvergadering in november ge
vraagd, is hierbij meer informatie over het pro
gramma ‘Kerken in dialoog’ van Heemskerk
FM. In plaats van het uitzenden van een kerk
dienst op de zondagavond wil men als vernieu
wing daaraan voorafgaand een discussiepro
gramma maken en uitzenden op maandag
avond.

Vier kerkgenootschappen uit Heemskerk heb
ben al toegezegd mee te doen; de Protestantse
gemeente, de Rooms katholieke kerk, het
Apostolisch genootschap en het Leger des
Heils. Iedere kerk levert een gesprekspartner,
er is een centrale presentator, tussendoor
wordt muziek gedraaid.
Iedere twee weken is er een opname van 2
discussieprogramma’s van een uur. Die wor
den, na montage, ongeveer een maand later
uitgezonden. De uitzending van de kerkdienst
is aansluitend en verhuist dus naar de maan
dagavond. Onderwerpen die genoemd zijn: is
de kerk nog van deze tijd? Wat kunnen de ker
ken voor de vluchtelingenopvang betekenen?
Muziekcultuur in de kerken, rijkdom en armoe
de, hoe slimmer de mens hoe minder we God
nodig hebben? Wie is onze naaste? Wat bete
kent vastentijd tegenwoordig? Als we als KGIJ
mee willen doen, zou er een groepje van 45
leden gevormd kunnen worden die om beurten
aan zo’n opname mee doen op maandagavond
van 2022 uur en het typische KGIJgeluid (zo
dat er al is) kunnen laten horen. Op de ALV
leek hier animo voor te zijn. In ieder geval laten
we dan van ons horen. De kerngroep realiseert
zich dat dit best een grote opdracht is. Mis
schien moeten we een keer bij een opname
aanschuiven om te luisteren en kijken hoe het
er precies toe gaat. Geïnteresseerden kunnen
zich melden via secretaris@kgij.nl of gewoon
een kerngroeplid aanspreken. We kunnen dan
de stukken toesturen die we van Heemskerk
FM hebben ontvangen.
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Het licht

Een kerstvertelling uit Dagblad Kennemerland
van 27 december 1997.

Door Everard

Ingezonden door Ans Baaij

Het geschiedde op de laatste dag voor de
kerstvakantie dat alle kinderen van de hoogste
groepen, bijeen gedreven in het handenarbeid
lokaal, van Juf Sophie een bal klei kregen en
de opdracht daaruit een lid van de Heilige Fa
milie te kneden. Een ezel of een herder mocht
ook. Als het maar met Kerstmis te maken had.
Maar dat is niet iedereen gegeven. Immers, er
zijn er met een fantasie zo rijk en zo weelderig
dat die zich amper in klei laat vangen. Zoals bij
het kleine meisje uit groep vier wier grote brui
ne ogen onwennig de grauwe klomp voor haar
aftastten.
Wat zij zag was een stralende Maria, feestelijk
uitgevoerde koningen en majesteitelijk voort
wiebelende kamelen, maar haar vingertjes
konden haar wervelende visioenen niet bijbe
nen. En bovendien, de porties waren maar
klein en er gaat een hoop klei zitten in twee
kamelenbulten.
Ze dacht diep na. Wacht es, schapen! Die wa
ren vast lekker makkelijk.
“Hé zussie!” boog een grote jongen uit groep
zes zich over haar heen, “wat ben jij daar nou
aan het maken, oliebollen op pootjes?”
Geschrokken hamerden haar vuistjes de scha
pen tot platte schijven.
Misschien kon ze toch beter maar gewoon Jo
zef maken, met zijn staf. Aarzelend begon ze te
boetseren, maar ach, met de Jozef die zij
schiep zou Maria nimmer uit vrije wil in de echt
zijn getreden. Veeleer leek hij op een onbekend
beest met een omhoog gegroeide staart en al
lerminst op het hoofd van de Heilige Familie.
Zodat het dus daardoor kwam dat het vriendin
netje naast haar slap ging liggen van het la
chen en daarna troostend zei dat die arme Jo
zef best wel écht ziek kan zijn geweest. Van de
lange reis en de drukte en de koeienlucht en
zo.
Het kleine meisje verbeet haar tranen en dacht
dapper: het kindje in de kribbe, dat kan ik zeker
wel! En uit de platgeslagen Jozef boetseerden
haar vingertjes de kleine Messias, kraaiend in
zijn wiegje van stro.
Doch toen ze daarmee gereed was, riep die
pestjongen uit groep zes dat het precies leek
op Jezus in een raceauto en toen ook alle an
dere jongens vonden, dat het net Jezus was in
een raceauto vulden de bruine ogen zich met
tranen.

Zodat Juf Sophie er toen bijkwam, haar over de
krullen streek en vroeg wat er aan de hand
was. Het meisje snikte dat iedereen dacht dat
ze Jezus in een raceauto had gemaakt.
“Jongens zijn dom, die begrijpen er niks van”,
sprak juf zachtjes in haar oor, “het is zeker nog
niet af hè, maar ik kan nu al zien wat het wordt,
die oude herder met een bochel. Heel mooi,
hoor!”
Woedend verbrokkelt het kleine meisje de Ver
losser tot onherkenbare hompen maar dan,
door de tranen heen, breekt ineens een ondeu
gende lach door.
“Weet je wat ik gemaakt heb?” fluistert ze het
vriendinnetje toe.
“Nou, wat dan?”
“Ha, ha, de drollen van de kameel”.
Eerlijk gezegd, weet ik niet, of ook juf Sophie
daar verrukt over was, maar van één ding ben
ik zeker: het Goddelijk Kind moet dik tevreden
zijn geweest. En al het andere is onbelangrijk.

Van de Raad van Kerken

Hanneke Klinkert

Voor een nieuw begin, de agenda van Gene
sis
Een leeshuis door ds. Dick van Arkel
Na de goede ervaringen in het vorige seizoen
is er ook dit jaar opnieuw een leeskring toege
voegd aan het programma. We lezen dit keer
het boekje ‘Voor een nieuw begin’ van Maarten
den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theo
logie in Leiden en voormalig rector van het se
minarium Hydepark, het bij en nascholings
centrum van de Protestantse Kerk in Neder
land.*
Wat moet er gedaan worden om de samenle
ving overeind te houden? Maarten den Dulk
legt voor deze vraag zijn oor te luisteren bij de
eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva,
Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van
Babel. Deze eerste elf hoofdstukken uit Gene
sis blijken een oeroude en actuele agenda te
zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te
wachten én te doen staat. Ze verleiden om met
vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te
gaan.
Data: dinsdagen 15, 22, 29 januari en 5 febru
ari 2019
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: EUR 5 (inclusief koffie/thee)
*De leesboeken worden voor de deelnemers
aan deze leeskring centraal ingekocht en uitge
deeld.
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Het geloof van Leonard Cohen
door ds. Edward Kooiman (Heiloo)
Over de religieuze inspiratie van Leonard Co
hen “Halleluja”, “Suzanne”, “So long Marianne”,
de teksten van de in 2016 overleden zanger en
dichter Leonard Cohen gaan over de grote the
ma’s van het leven: liefde en dood. Maar op
vallend genoeg gaan ze ook vaak over religie.
De van oorsprong Joodse zanger verweeft in
veel van zijn teksten bijbelse motieven. Daarbij
lopen joodse en christelijke verwijzingen soms
door elkaar heen. Maar Leonard Cohen was
ook een tijd lang lid van de ‘Church of Sciento
logy’ en bekeerde zich op latere leeftijd tot het
Boeddhisme en bracht jaren door als monnik in
een ZENklooster ten noorden van Los Ange
les. Al die religieuze tradities hebben hun neer
slag in de donkere, romantische en poëtische
teksten van Cohen. Samen met zijn warme,
diepe stemgeluid, heeft de muziek dan ook een
bijna hypnotiserende werking.
Op deze avond analyseren we verschillende
van zijn songteksten met name op de geloofs
aspecten die erin worden verwoord.
Datum: woensdag 16 januari 2019
Plaats: Dorpskerk
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: EUR 3 (inclusief koffie/thee

Vertelvoorstelling door Eveline Masetti*
“De Vrouw in de spiegel”
Zien en Gezien worden
“Alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is onzichtbaar voor de ogen”.
“De vrouw in de spiegel” is een meeslepende
vertelvoorstelling van een lang gekoesterde
droom die plotseling tot een einde komt als
Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele
handicap. Alles wordt donker. Angst, schaamte,
pijn en verdriet houden haar lange tijd in de
greep.
De Bijbelse personages Bartimeus, Lavinia en
Maria Magdalena laten verteller Eveline zien
hoe ze op een andere manier naar zichzelf kan
kijken. Hoe kijk jij naar jezelf? Wat zie je?
Eveline Masetti is pastor, coach en verteller. Ze
vertelt haar persoonlijke verhaal in haar voor
stelling “De vrouw in de spiegel.” In het kader
van haar afstuderen aan de vertelacademie te
Utrecht neemt zij u mee op reis, van het don
ker, door de schemering naar het licht.
Deze vertelvoorstelling is begeleid en door
Pauline Seebregts, verteller, mentor en docent
aan de Vertelacademie. Externe begeleiding is
door Eveline gevraagd aan haar inspirator en
voorbeeld Kees van der Zwaard. Kees is schrij
ver, scenarist, theoloog en theatermaker.
Datum: zondag 27 januari 2019
Plaats: Dorpskerk

Tijd: 15.00 uur
Bijdrage: EUR 5 (inclusief koffie/thee)
Na afloop is er gelegenheid om Eveline en
elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie
of thee.

Kerstwens Stem in de Stad

Erica Euving en Olga Vehmeijer

Geacht bestuur,

In 2018 wist Stem in de Stad zich omringd door
veel mensen, die het goede zoeken én steu
nen. Niet voor zichzelf maar voor de ander. Die
anderen zijn bewoners van Haarlem uit alle
windstreken: vluchtelingen, jongere of oudere
eenzamen, mensen in de war, daklozen en
mensen met grote problemen. Zij hebben een
veilige en hartelijke schuilplaats nodig, een
herberg waar mensen betrouwbaar met elkaar
omgaan. Stem in de Stad probeert die herberg
te zijn.
Met uw interesse en meedenken steunt u ons
werk en draagt u bij aan een warm welkom.
Een kop koffie, een luisterend oor, hartelijkheid
en hulp bieden ruim 250 vrijwilligers en 16
teamleden bijna alle 365 dagen van het jaar.
Opgewarmd, gehoord en gesterkt kunnen
mensen hun pad weer gaan, soms kreupel,
soms ook weer een klein beetje op vleugels
gedragen.
Van harte willen wij u bedanken voor uw warme
belangstelling, uw gulle bijdragen in welke
vorm dan ook in 2018. Wij hopen dat u weer
met ons meetrekt in het nieuwe werkjaar.
Kerstdagen met vrede en inspiratie en een ze
genrijk 2019 wensen wij u van harte toe.
Namens gasten, vrijwilligers, bestuur en team,
Erica Euving en Olga Vehmeijer,
beleidsmedewerkers fondsrelaties
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem, 023
534 28 91

‘Jij geeft licht’

Interreligieuze viering
Om goed samen te leven, hebben we elkaar
nodig Iedereen is van waarde, hoe verschillend
we ook zijn. Iedereen heeft licht en kracht no
dig om te leven én om door te geven aan men
sen om ons heen. Dat is wat de organisatoren
van deze bijzondere viering bindt en inspireert.
Stichting Samen Haarlem, de Alevitische
Gemeenschap Haarlem, stichting Zohor, stich
ting Mozaïek en Stem in de Stad. Met muziek,
woorden en licht willen we dit samen met u
vieren! Wij geven licht door. U ook?
Datum: 26 December, aanvang: 16:00 uur,
locatie: Groenmarktkerk.




