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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

Zelfverstaan, lieve column
verslinders, wel zeven keer
zelfverstaan stond er in. In de
verklaring die uit 14 paren
van een bevestiging en een
ontkenning bestaat. De on
dertekenaars gaan er in de
verklaring van uit op de
hoogte te zijn van de ware
bedoeling van ons menszijn
in dit ondermaanse (hebben
we allemaal de wekker gezet,
afgelopen maandag, voor die
mooie superbloedwolfmaan?,
maar dit terzijde). Zelfver
staan, ik vond het niet op Wi
kipedia noch op Vandale.nl
noch woorden.org ook niet in
het Groene Boekje. Bestaat
het woord wel? Zou men dat
woord gekozen hebben op
dat niet duidelijk worde wat
daarmee precies bedoeld is.
Dat heeft zijn voordelen als
blijkt dat al te veel mensen
erover vallen. Je bent dan vrij
om de betekenis zelf te defi
niëren, zodat je de scherpe
kantjes ervan kan afvijlen
mocht iemand zich er aan
bezeren. Zelfverstaan kan
natuurlijk ook een samen
voeging zijn van zelf en ver
staan. De tweede betekenis
van verstaan volgens de
Vandale is “een bepaalde
betekenis hechten aan”. Zelf
is een aanwijzend voor
naamwoord. In het Ameri
kaanse origineel staat ‘self
conception’. De manier dus
waarop je jezelf waarneemt
of beschouwd. Deze beteke
nis van zelf zijn we niet ge
wend in het Nederlands. In
oosterse religies hebben ze
het wel vaak over zelf en wel
als zelfstanding naamwoord.
Het zelf. Daarmee bedoelen
ze je complete persoonlijk
heid, niet je lichaam. Je bent
niet ziek. Je bent jezelf en je
hebt een ziekte. Je bent je
geslachtsorgaan ook niet je
hebt er een. Ik kan niet zo
veel met de verklaring be
halve de notie die ik al had:
Wees je zelf, daar is geen
kracht van buiten of bovenaf
voor nodig.

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Twee weken geleden zag ik een aankondiging
voor een cursus mozaïek die me wel wat leek.
Je kon er leren van verknipte wandtegeltjes
een mooi en kleurrijk geheel te maken. Je zou
bijna denken dat deze cursus is bedacht door
de paus. Deze had het in zijn kersttoespraak
van 2018 ook al over een mozaïek, maar dan
in verband met de verschillen tussen mensen.
‘De verschillen tussen ons zijn niet schadelijk of
gevaarlijk, maar een
bron van rijkdom.
Evenals een kunste
naar die een mozaïek
maakt: het is beter
om tegeltjes in vele
kleuren dan slechts
weinig kleuren te
hebben!’, aldus de
paus. Met dit beeld
wilde de paus laten
zien dat je een mooi
en kleurrijk geheel
ziet als je er van bo
venaf naar kijkt. Het
zou saai worden als
alles dezelfde kleur
had. Dat klinkt heel aardig, maar die eenheid
en dat geheel dat wij met elkaar zouden moe
ten vormen, is vaak ver te zoeken. Al vele jaren
worden er pogingen gedaan om meer tot elkaar
te komen. De Week van Gebed voor de Een
heid zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Dit jaar kwam het materiaal voor deze week uit
Indonesië. Een versnipperde samenleving. Ve
len leven in armoede. Er is sprake van corrup
tie. Er zijn spanningen tussen etnische en reli
gieuze groeperingen. Vrouwen worden er nog
vaak onderdrukt.
Ook in de actualisering van vandaag hoorden
we hoe we, tijdens de voorbereiding voor deze
viering, allerlei voorbeelden konden bedenken
waardoor er conflicten ontstonden tussen men
sen. Spanningen tussen verschillende geloofs
gemeenschappen, binnen geloofsgemeen
schappen zelf, maar ook tussen gelovigen en
niet gelovigen. Wetten en regels worden soms
heel rigide toegepast. Dit heeft consequenties.
Mensen kunnen zich gediscrimineerd en bui
tengesloten voelen. Hoe kun je met elkaar in
gesprek komen als je vertrekpunt een me
ningsverschil is dat bestaat uit oordelen over
elkaar, of erger nog vooroordelen?
Vandaag hebben we twee Bijbelteksten gele
zen. De eerste tekst uit Samuël gaat over de
vrouw Hannah die aan het bidden is omdat ze

zo graag een kind wil. Maar de priester Eli
heeft al een vooroordeel over haar. Hij denkt
dat ze dronken is. Vrouwen hadden maar wei
nig aanzien en in sommige geloofsgemeen
schappen is dat nog steeds zo. Bij orthodoxe
christenen worden vrouwen niet toegelaten tot
het ambt. In de rooms katholieke kerk kan een
vrouw geen priester worden. Met Bijbelteksten
in de hand wordt er vastgesteld dat dit onmo
gelijk is. Dit brengt mij bij de tekst van Johan
nes die we gelezen hebben. Hierin zegt Jezus
tegen de Farizeeën: ‘Maar u weet niet waar ik
vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt

met menselijke
maatstaven, maar ik
oordeel over nie
mand’. Dat is een
rake opmerking van
Jezus. Oordelen met
menselijke maatsta
ven doen we eigen
lijk allemaal. We
hebben geen ande
re! We weten maar
weinig over iemands
achtergrond en we
hebben ons al een
beeld gevormd. Vaak
gebeurt dat op grond
van vooroordelen.

De afgelopen weken liepen de gemoederen
hoog op door de vertaling van de Amerikaanse
Nashville verklaring, zoals we vandaag al hoor
den in de actualisering. Natuurlijk is deze uit
vergroot in de media en het gaat inderdaad
maar om een paar procent van de orthodoxe
christenen. Gelukkig kwam er ook een tegen
geluid van het humanistisch verbond. Deze
liefdesverklaring is maar liefst 52.000 keer on
dertekend! Toch vonden we dat we hier niet
omheen konden, omdat we, juist in deze week
voor de eenheid, onze deuren willen openzet
ten voor iedereen. We willen niemand uitsluiten
en niemand veroordelen. In de Nashville ver
klaring wordt benadrukt dat het huwelijk be
doeld is als verbintenis tussen man en vrouw.
Homohuwelijken zijn in orthodoxe gemeen
schappen not done en worden zelfs zondig ge
noemd. In een aantal PKN kerken worden ho
mohuwelijken wel geaccepteerd, maar er
wordt wel onderscheid gemaakt. Een huwelijk
tussen man en vrouw, dat toch als de norm be
schouwd wordt, wordt ingezegend. Een huwe
lijk tussen mensen van gelijk geslacht wordt
gezegend en heeft zo minder status.
Helaas hebben al deze uitspraken tot gevolg
dat grote groepen mensen zich gekwetst voe
len. Soms zwijgen ze uit angst om verstoten te
worden. Of ze keren de gemeenschap waar ze
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eens bijhoorden de rug toe. Medestanders slui
ten zich bij hen aan. En zo ontstaat er steeds
meer afgescheidenheid. Wat kunnen we doen
om een brug te slaan tussen mensen die wat
achtergrond en opvattingen betreft, ver van ons
af staan? Dat is een enorme uitdaging! Onze
eerste reactie bestaat vaak uit boosheid en af
keer. Elke vorm van dialoog lijkt onmogelijk.
We laten ons al snel afschrikken door een su
perieure houding van een priester, een domi
nee of een imam. We trekken ons terug in onze
eigen kleur van het mozaïek waarin we ons
veilig en geborgen voelen. Er lijken steeds
meer kleuren bij te komen. Het gevoel van af
wijzing om wie je bent is onverdraaglijk. Dat wil
niemand. Iedereen wil zich geaccepteerd voe
len en verlangt naar liefde. Als we elkaar met
zo’n houding tegemoet treden, komt er meer
ruimte voor een gesprek. Het gaat niet om de
verschillen en onze manier van leven, maar om
onze zoektocht naar geborgenheid en liefde,
waarin we elkaar nodig hebben.
Wat zou het mooi zijn als de stukjes mozaïek
langzaam wat zouden verschuiven. Er zouden
zomaar eens een aantal kleuren naast elkaar
kunnen komen die het mozaïek een nieuwe,
frisse uitstraling geven. Er zouden zelfs nieuwe
kleuren kunnen ontstaan door ze met elkaar te
vermengen. Dit hebben we ook in de politiek
gezien. Weet u nog wel van het paarse kabinet
in de jaren negentig? De Partij van de Arbeid
ging regeren met de VVD. Het rood van de
socialisten vermengde zich met de kleur blauw
van de liberalen. En zo ontstond er paars. Ze
hebben het acht jaar volgehouden, ondanks
hun zeer verschillende achtergronden!
Het menselijke mozaïek van veelkleurige ver
bindingen tussen mensen is nooit af. Wij gaven
deze viering de titel mee: ‘En niets is nog af..’
Dat is niet erg. Wij zijn allen kunstenaars die
zelf een vorm mogen bedenken om het mense
lijk geheel nog mooier, warmer en liefdevoller
te maken. We mogen onszelf toestaan om op
nieuw te leren kijken met de ogen van een
kind. We zongen er vandaag over:

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.

Bij zachtheid passen geen oordelen, uitsluiting,
discriminatie of afwijzing, maar alle kleuren ko
men tot hun recht omdat het licht erop valt. Net
als bij een regenboog waar het zonlicht op
schijnt, worden de kleuren transparant en
vloeien in elkaar over!
Moge het zo zijn!

Nieuwjaarsontmoeting

Op 12 januari hielden we onze jaarlijkse nieuw
jaarsontmoeting in De Stut. Het werd georgani
seerd door Truus Burghout, Jesèl Hooreman,
Anneke van Tongeren en Arnold Vermeulen
met medewerking voor het buffet van Will van 't
Hoff en Ans Baaij.
We zongen 5 liederen, deden een quiz onder
leiding van Anneke met als deskundige jury Je
sèl en Truus. Henk Kaatee hield de nieuwjaars
toespraak en Ina Simoons deed het woord na
mens de kerngroep om onder anderen Henk
nog even in het zonnetje te zetten en met een
bloemetje en een bonnetje te verblijden omdat
hij na 9 jaar afscheid genomen heeft van de
kerngroep. Daarna hieven we het glas op het
nieuwe jaar en deden ons te goed aan de be
kende tafel des overvloeds.

Nieuwjaarstoespraak

Henk Kaatee

Beste mensen,

Een hartelijk welkom op deze nieuwjaarsbij
eenkomst 2019. Ik maak graag gebruik van de
gelegenheid u allen toe te wensen de rest van
2019 vertrouwensvol tegemoet te zien.
Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat
de kerngroep taken uitbesteedt. Als voorbeeld
noem ik dat Aad Hooreman al een aantal jaren
wordt gevraagd om de algemene ledenverga
deringen voor te zitten. Pragmatisme is een
groot goed en als kerngroeplid was ik daar ook
voorstander van. Gebruik maken van de vaar
digheden en talenten van mensen van buiten
de kerngroep, dat kan immers een meerwaarde
betekenen.
Maar nadat ik afgelopen november de kern
groep heb verlaten, moest ik direct ervaren wat
de keerzijde is van deze handelswijze van ‘ta
ken uitbesteden’ door de kerngroep... Vanuit de
huidige kerngroep kreeg ik namelijk in decem
ber al een mail met het verzoek deze nieuw
jaarsbijeenkomst te openen.
Afijn, ik reageerde met een mailtje terug dat ik
over het verzoek na zou denken hoe met deze
boemerang om te gaan. Ik spoedde mij tegelij
kertijd met het enthousiasme van een jonge
hond die het baasje aan ziet komen met de
riem en weet dat hij wordt uitgelaten, naar mijn
laptop om in ieder geval deze inleiding te note
ren.
Maar ja, hoe nu verder. Van de week las ik het
verzoek nog eens na.
Er werd gesuggereerd dat ik weer iets met mijn
jas kon doen. Ik heb het opgezocht. Nieuwjaar
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In het refrein kon naar keuze een zoengeluid gemaakt
worden (XXX) of een worden opgestoken.

Liedje voor Henk Kaatee

Geschreven door Anneke van Tongeren
(melodie 'Wonen overal')

1. Kerngroeplid dat is geen baan
Toch was het jaren deel van jouw
bestaan
meedenken, regelen, altijd maar weer
Maand'lijks vergaderen, keer op keer

Henk, xxx, bedankt!

2.
Je blijft voor ons de man van de jas.
Die beeldspraak komt ons ook nu
weer van pas.
Veilig, vertrouwd en verwarmend bij
kou,
zo blijven wij trouw aan dat beeld van
jou

Henk, xxx, bedankt!

2014, 2015 en 2016 heb ik in een toespraak
mijn jas gebruikt. Die jas stond min of meer
symbool voor de KGIJ. Een oude jas, zit nog

goed, die doe je niet zo maar weg, die
spreid je uit om op te picknicken met
je naaste... dat soort beeldspraak... en
zo werd ik dus letterlijk aan mijn jasje
getrokken...
Ja, die jas, ik heb ‘m nog steeds, dat
wel. Maar hoe die nog eens te gebrui

ken. Ik kon geen nieuwe invalshoek
bedenken. Ik weet niet, iets met wijn
in oude jaszakken...dat gaat een keer
fout.
Nee, ik gooi het over een andere
boeg. Er is gepleit, onder andere van

uit de ontmoetingsgroep, om wat meer
verbinding aan te leggen tussen vieringen en
ontmoetingen. Geen naast elkaar staande zui
len, ontmoeting en viering. Vieringen en ont
moetingen die in elkaar doorklinken. De vorige
ontmoeting was de schrijfavond voor Amnesty
International. Die is in de kerstviering terugge
komen onder andere in de actualisering. Ik wil
de uit de ontmoeting van december iets terug
laten komen in deze ontmoeting. En dat is niet
zo moeilijk, want veel van wat we doen met el
kaar, de ontmoetingen en de vieringen, staan in
het teken van die andere wereld, dat we veran
dering willen, maar dat dat niet eenvoudig is en
niet vanzelf gaat. We komen onder andere bij
elkaar om inspiratie op te doen op die weg...
De decemberontmoeting wil ik laten door
echoën. Toen is een gedicht van W. Hessels
voorgelezen, de hordeloper. Daar wilde ik op
voortborduren. Vandaar deze hardloopschoe
nen.
Kijk, we noemen dit een paar. En het fijne is dat
soms de een wat voorop gaat en dan de ander.
Maar, als het goed is, nooit te ver voor de troe
pen uit en nooit te ver achteraan. Want geloof
me, mochten de schoenen te ver uit elkaar ge
raken, wilt u niet degene zijn aan wiens voeten
ze zitten!
Maar goed, als de een gaat kan de ander ei
genlijk niet achter blijven. stel: de een bent u,
de ander is de ander. Dan bent u de ene keer
degene die afzet om over die horde te raken en
de ander op sleeptouw neemt. De volgende
horde is het misschien andersom. Bent u dege
ne die aanhaakt.
En met al die ‘de een’ en ‘de ander’ lopen en
nemen we als KGIJ allerlei hordes. Soms raken
we een horde en stoten we er eentje om. En
gaandeweg de jaren hebben we misschien hier
en daar een horde wat lager afgesteld... Maar
we kunnen nog steeds springen. We komen
nog steeds los van de grond. We ontmoeten,
we vieren, we eten samen, we hebben een be

stuur, we zingen samen, we kijken naar elkaar
om, we trekken met elkaar op en we mogen el
kaar aan het jasje trekken. We halen nog inspi
ratie en voldoening uit de KGIJ.
De strekking van een toespraakje als deze is
vaak opwekkend van karakter, het jaar is vers,
de inkt van de goede voornemens is nog niet
eens opgedroogd...We gaan er een mooi jaar
van maken.
Is die peptalk wel nodig? Vorig jaar ston
den we aan de vooravond van de het in
terne onderzoek, het elkaar bevragen
hoe en hoelang we de KGIJ nog zien
bestaan, onder de, door sommige mis
plaatst bevonden, titel ‘hoe lang nog’.
De conclusie, getrokken in het voorjaar,
was dat we ons in ieder geval nog rede
lijk probleemloos de komende 2 jaar
zagen functioneren op het niveau van
2017/2018. Dat zou dan tot zomer
2020 zijn. Het is weliswaar geen belofte
dat het gaat lukken, maar wel een ambi
tie!
2019 wordt dus een jaar om te consolideren.
Handhaven wat we hebben!
Ik zou er bijna het glas op willen heffen, maar
dat is voorbehouden aan een kerngroeplid...
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De tafel des overvloeds. Foto: Bernadette Pilanen

3.
Henk, verwissel jij nu maar je jas
Penningmeester, dat is wat je was
Gewoon KGIJlid dat is nu genoeg.
Na al die jaaren: klaar met gezwoeg!

Henk, xxx, bedankt!

Het bloemetje is goed aangekomen in huize KaateeFoto: Henk Kaatee

Ina Simoons bedankt Henk Kaatee namens de kerngroep

Foto: Corine Bart

Quiz o.l.v. Anneke an Tongeren. Groene kaart als stelling juist

is, rood als hij onjuist is.

Foto: Corine Bart
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Van Alles & Nog Wat

Judith Vleer

1. In wiens schoenen wil je staan en waarom?
Ik heb niet echt een idool, maar ik heb wel altijd
grote bewondering gehad voor Nelson Mande
la: blijven geloven in je idealen, hoe zwaar de
weg ook is om die idealen te bereiken.

2. In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Van huis uit ben ik eerst gereformeerd en later
hervormd opgevoed en heb ook belijdenis ge
daan, maar daarna hield ik het geloof wel een
beetje voor gezien. Ik deed het meer voor mijn
ouders dan voor mezelf. Per toeval kwam ik in
het koor van de KGIJ terecht en in de KGIJ
voelde ik me meteen thuis, niets moest, alles
mocht, geen dogma’s, iedereen was welkom,
mooie liederen, moderne teksten, dat sprak me
allemaal zeer aan. Tot op de dag van vandaag
spreekt daarom het lied “Ik wens je vrede, ge
groet ben jij, en wie je ook bent wees welkom
hier” mij ook nog steeds heel erg aan. Ik ben
niet van één godsdienst of geloofsovertuiging,
iedereen mag geloven wat men wil, mijns in
ziens is het allemaal te herleiden naar één bron
waaruit wij allemaal putten, waarbij voor mij
liefde en verbinding zoeken met elkaar belang
rijke waarden zijn.

3. Heeft een culturele activiteit je wel eens
geïnspireerd en zo ja, in welke zin?
Ik ben in de loop van mijn leven diverse keren
in Kamp Westerbork geweest en dat heeft mij
altijd geïnspireerd tot tolerantie en verdraag
zaamheid, iedereen in deze wereld hoort er bij
en mag er zijn, ongeacht ras, kleur, afkomst of
seksuele voorkeur.

4. Waar luister je graag naar en waarom?
Ik hou niet echt van één muziekstijl, het kan
van alles zijn, van Nederlandstalige muziek tot
The Beatles, als het maar melodische muziek
is, dus bijvoorbeeld geen jazz.

5. Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Ik lees eigenlijk bijna nooit in bed want het pro
bleem is dat ik dan niet kan stoppen, ik word er
niet slaperig van; er liggen hooguit wat week
of maandbladen (die zijn meestal met een half
uur/drie kwartier wel uit!). In de huiskamer ligt
nog wel een stapeltje boeken, bovenop ligt “Het
Pauperparadijs”. Ik ben afgelopen zomer tij
dens een fietsvakantie in Veenhuizen geweest
en was wel onder de indruk van de oorsprong

van dit heropvoedingexperiment, ooit begon
nen uit ideële motieven, maar op een misluk
king uitgelopen.

6. Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Ik hou erg van bos en heidegebieden, die geu
ren doen me meteen terugdenken aan mijn
jeugd, die ik tot mijn 14e heb doorgebracht in
het mooie Limburgse heuvellandschap. Hier in
de buurt ga ik graag naar de duinen, daar kun
je heerlijk wandelen en fietsen.

7. Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je
dan willen bezoeken?
Ik zou graag nog eens naar het Verenigd Ko
ninkrijk of Scandinavië willen, of naar Australië
waar de zoon van mij overleden zus woont,
maar ik zou ook nog heel graag eens naar Ca
nada gaan. De natuur daar is prachtig, maar er
wonen ook nog eens 6 nichten/neven die ik
dan zou willen bezoeken.
Dat vergt echter eerst nog wel wat uitzoekwerk,
want sinds het overlijden van mijn ouders is het
contact helemaal verloren gegaan (dat is al
zo’n kleine 20 jaar). Maar goed, wie weet komt
het er ooit nog eens van, het is mooi om dro
men te hebben.

8. Zou je iets verrassends over jezelf willen
vertellen?
Helaas, ik heb geen verrassingen voor jullie in
petto, what you see is what you get!

9. Wat is je levensmotto?
Mijn kinderen zouden zeggen ‘doe maar ge
woon, dan doe je gek genoeg’ (dat klopt ook
wel hoor), maar ik ben ook een mens van ‘pluk
de dag’ en ‘wees blij met de dingen die je hebt’.

10. Aan welke KGIJ’er wil je deze rubriek
doorgeven en waarom?
Ik geef deze rubriek door aan Jo Commandeur,
ik ben benieuwd hoe zij de wereld inkijkt en wat
haar allemaal bezighoudt.

Uit de kerngroep

Corine bart

De vergadering van 11 januari was voor de
eerste keer op de Zeestraat in Beverwijk bij
Corine thuis en de kerngroep was voltallig aan
wezig samen met Bernadette.
We concludeerden dat de mooie kerstviering
goed bezocht werd door zowel koor als ge
meenteleden en dat er ook wat onbekende ge
zichten te verwelkomen waren.
Het programma van de nieuwjaarsontmoeting
kwam aan bod, waar we ook afscheid zouden
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gaan nemen van Henk Kaatee als kerngroep
lid. Hij was er niet bij op de laatste ledenverga
dering. We konden na zoveel jaren trouwe
dienst Henk niet ongemerkt naar de zijlijn laten
stappen. Een lied was in de maak door Anneke
van Tongeren en Ina en bloemen en een bon
netje had Will al besteld. Later zouden we mer
ken dat Henk helemaal niet uit beeld zal raken,
want zijn toespraak c.q. sketch bij de nieuw
jaarsontmoeting waren zeer geestig en to the
point, dit keer met hardloopschoenen in plaats
van met ‘de jas’. Wat ons betreft houden we
Henk erin in deze rol! Ik vond zelf die ontmoe
ting sowieso erg geslaagd na zoveel jaar afwe
zigheid. Wat een mooi buffet stond er klaar, wat
een gesprekken werden er gevoerd, de liede
ren waren heerlijk om mee te zingen en de quiz
van Anneke was een leuk intermezzo. Compli
menten voor de organisatoren.
Op de oproep voor deelname aan het radiopro
gramma ‘kerken in dialoog’ van Heemskerk FM
(te beluisteren op maandagavond 19.00 uur)
kregen we geen reactie. We besluiten daarom
om hier niet aan mee te doen.
De website wordt stap voor stap bijgewerkt.
Binnenkort zal er een veiligheidscertificaat op
worden gezet (met een ’slotje’), waardoor we
achter het wachtwoord de ledenlijst kunnen op
slaan. Kees de Boer geeft hier advies over.
Kees houdt ook de Facebookpagina van de
KGIJ gevuld met informatie over de vieringen.
De verbinding van ontmoetingen en vieringen
blijft onder de aandacht, net als de actualiteit.
Zo komt de Nashvilleverklaring en/of de lief
desverklaring in de viering van 26 januari aan
de orde. Weliswaar pas laat nadat het zo veel
stof deed opwaaien in de media, maar we kun
nen er niet omheen en eerder is er geen goede
gelegenheid voor. Dat is inherent aan het vie
ringenschema van een keer per maand. In fe
bruari is Bernadette Boom een poosje vrij en
wordt de toespraak door Arrie van Nierop ge
houden. Will ontving nog de hartelijke dank
voor het leuke kerstpakket dat ze voor de be
taalde krachten verzorgde.
De datum voor de volgende algemene leden
vergadering plannen we in principe op 3 april
als ook de vastenmaaltijd in de Stut wordt ge
houden. Zet hem met potlood in de agenda; we
moeten nog even navragen of dat overal zo
gaat passen.
Op 8 februari is de volgende kerngroepverga
dering bij Bernadette Pilanen.

Raad van kerken, Castricum

Hanneke Klinkert

De vrouw in de spiegel
Zondagmiddag 27 januari
2019 om 15.00 uur in de
Dorpskerk is de vertelvoor
stelling “De vrouw in de spie
gel” door Eveline Masetti.
Deze vertelvoorstelling gaat
over zien en gezien worden,
over een lang gekoesterde
droom die plotseling tot een
einde komt als Eveline ge
confronteerd wordt met haar
visuele handicap.
Bijdrage: € 5 (inclusief kof
fie/thee)

Muziek en poëziegroep Achterom* ‘Hou me
vast, laat me gaan’
Het leven als een gaan tussen veiligheid en
avontuur, tussen eb en vloed. Je voelt je veilig
in je eigen huis, veilig bij die ander. En een vol
gend moment zoek je het avontuur op, laat je
de veiligheid los. Veranderingen, die je leven
op z’n kop zetten. Berichten in het nieuws die
wereldbeelden doen kantelen. Dichters, kinde
ren, beeldend kunstenaars, clowns en profeten
zijn in staat in dat gaan het leven troostrijk te
beïnvloeden. Hun manier van kijken zet het le
ven vaak opnieuw en inspirerend op zijn kop. In
“Hou me vast, laat me gaan” spelen we in mu
ziek, in poëzie en beeld met dat gaan tussen
eb en vloed. Tot troost, ter inspiratie.

Datum: zondag 3 februari 2019, Tijd: 15.00 uur,
Plaats: Dorpskerk, Bijdrage: € 3 (inclusief
koffie/thee)

Schuif aan bij Tafels van Hoop
Mensen met een migratieachtergrond voelen

*) Hans van der Laan: fluit, saxofoon, voordracht, zang,
Henk van Meegen: piano, voordracht, Henk Engel: gitaar,
voordracht, zang, Jan Tulp: gitaar, accordeon, voordracht,
zang
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zich vaak eenzaam, en dat
terwijl we weten dat per
soonlijk contact heel be
langrijk is voor een succes
volle integratie. Samen met
scholen, kerken en families
willen Kerk in Actie en de
Raad van Kerken, in sa
menwerking met de Stich
ting Welzijn, deze mensen
laten weten dat ze welkom
zijn en hen helpen om zich
hier thuis te voelen. Daar
om organiseren wij ook in

Castricum Tafels van Hoop. Voor dit evene
ment heeft het voorbereidingsteam een afwis
selend en boeiend programma samengesteld
waarin tips gegeven worden om te aarden, zo
als een presentatie arbeidsparticipatie door een
werkgever en een ambtenaar en een taalspel;
ook is er een optreden van clowns en tot slot
een internationale maaltijd met pianomuziek
door Jan van de Schaaf. De maaltijd zal ver
zorgd worden door zowel anderstaligen als
autochtonen. De maaltijd wordt afgesloten met
zang door Farangis. De burgemeester zal de
bijeenkomst openen met uitleg van zijn functie.
Datum: zaterdag 9 februari 2019 , Tijd: 15.00 
19.00 uur, Plaats: aula Jac. P. Thijsse College

Workshop ‘God in de supermarkt’
De afgelopen eeuw is de wereldbevolking
enorm toegenomen tot de huidige 7,3 miljard.
Bovendien is de welvaart voor veel mensen
gestegen. De huidige intensieve manier van
voedsel produceren is niet alleen een succes

verhaal over steeds meer en beter voedsel
produceren. Er zijn gevolgen voor mens, dier,
producent en milieu en de afgelopen decennia
zijn steeds meer problemen ontstaan, die zor
gen voor een maatschappelijk debat. In de su
permarkt wordt dit debat zichtbaar en proberen
verschillende partijen, variërend van politieke
stromingen, NGO’s, bedrijven en documentai
remakers de consument te beïnvloeden. De
supermarkt wordt meer en meer de plek waar
je gedrag beïnvloed wordt door wat je weet en
hoe je denkt over ‘goed’ en ‘kwaad’. Het is vast
herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je
vraagt je af: “Wat eten we vanavond?” Je hebt
het niet gemakkelijk als consument in de su

permarkt. Bij elk schap moeten keuzes ge
maakt worden, en het is geen gemakkelijke af
weging tussen lekker, goedkoop, gezond,
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor
de producent. Het palet aan keurmerken kan
helpen, maar zorgt ook voor verwarring. De
workshop “God in de supermarkt” verkent de
keuzes die we maken, helpt argumenten te be
grijpen en verbindt deze met een helder ethisch
kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, in
formatief en gaan in een hoog tempo een se
rieuze maar niet te zware dialoog aan. We ge
bruiken veel materiaal uit actuele documentai
res en websites.
Datum: vrijdag 22 februari 2019, Tijd: 19.30
uur, Plaats: Parochiecentrum, Bijdrage: € 5
(inclusief koffie/thee)

Psalmenvesper
Op zaterdag 16 februari 2019 is er om 17.00
uur in de Dorpskerk een oecumenisch vesper
met als Thema Nieuw Begin. Voorganger: Ron
Hopman. Centraal zullen enkele psalmen staan
die te zien zijn in de Dorpskerk op de expositie
over Psalmen geschilderd door Henk Pieters
ma. De vesper wordt voorafgegaan door een
liedmiddag waaraan meegewerkt zal worden
door het Liturgiekoor onder leiding van Jelle
Jan Klinkert en Jubilate onder leiding van Tom
Berkhout. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom
om de liederen in te studeren en mee te zingen
die aan het eind van de middag om 17.00 uur
in de vesper zullen worden gezongen. Voor de
muziek wordt een kleine bijdrage van € 5 ge
vraagd. Opgeven bij jellejan@jjklinkert.nl
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