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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 Kerk van Christus, lieve
columnverslinders, het ge
beurde in Christchurch. Een lid
van de groeiende gemeen
schap van lieden die het witte
ras als hoogste resultaat van
de schepping c.q. evolutie be
schouwen. Zij zijn bang voor
volksvervanging. Een concept
onder andere aangezwengeld
door Franse filosoof Renaud
Camus. Door immigratie van
leden van mindere rassen of
afkomst (zwarten, moslims, jo
den etc.) zou ons mooie ras
verwateren en uiteindelijk vol
ledig vervangen kunnen wor
den. Om dat tegen te gaan
moet de poort op slot, althans
voor mensen die we hier liever
niet zien binnenkomen. Ge
noemd lid richtte een bloedbad
aan in twee moskeeën om
daad bij het woord te voegen
en eigenhandig een deel van
het gezwel uit de samenleving
te snijden. Als je het 74 pagi
na’s beslaande manifest leest,
staan er de vreselijkste dingen
in. Er staan echter ook ‘gema
tigdere’ uitspraken in die je
ook elders in de wereld tegen
komt. Trump in Amerika tegen
de instroom van mensen uit
MiddenAmerika, Wilders en
Baudet hier te lande tegen de
instroom van vooral mensen
uit moslimlanden. Het gaat
daarbij hard tegen hard. De
linkse multiculti’s die onze be
schaving te grabbel gooien te
gen de vaderlandslievenden
die het hier graag zuiver hou
den. Beschaafden in de be
schaafde landen, de moslims
in de moslimlanden, zwarten
in Afrika, joden in Israël. De
woorden Apartheid, Blut und
Boden, Thuislanden schieten
door mijn hoofd. Ik hou een
beetje mijn hart vast als rege
ringsleiders werkelijk naar ‘het
Volk’ zouden luisteren. Zouden
we democratisch kunnen be
sluiten tot intolerantie jegens
mensen van buiten?...

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Wie verlangt er niet naar? Naar een plek om je
even helemaal terug te trekken uit de hectiek
van de wereld. Tijd voor jezelf. Naar je eigen
muziek luisteren of naar je favoriete films kij
ken. Niet de deur uit hoeven. En als je iets no
dig hebt? Ach, dan heb je met een paar keer
klikken op je laptop of je smartphone in enkele
minuten besteld wat je nodig hebt. Waarom zou
je moeilijk doen als je als zoveel aan je hoofd
hebt? We hoorden net in de actualisering over
de aanschaf van een
vaatwasser. Het is zo
verleidelijk en mak
kelijk om spullen te
kopen zonder de
deur uit te hoeven.
Alle consequenties
die zo’n bestelling
hebben voor mede
mensen en milieu zijn
op zo’n moment niet
in beeld. Met onze
overvolle agenda’s
hebben we er be
hoefte aan om ons
terug te trekken op
onze eigen vierkante meter. Begrijpelijk. Maar
deze vorm van terugtrekken levert maar tijdelij
ke rust op. En op het wereldwijd web (www),
dat dit jaar dertig jaar bestaat, kunnen we wel
blíjven zoeken naar verbinding met de wereld
en met onszelf. Hoe vinden we de antwoorden
waar we naar op zoek zijn? Hoe vinden we
rust? Wat moeten we doen? Op welke manier
willen we met elkaar leven? Dat zijn goede vra
gen om eens bij stil te staan in de veertigda
gentijd op weg naar Pasen.
We hebben deze viering de titel meegegeven:
Boek, jij bent geleefd. Deze woorden verwijzen
naar een prachtig lied dat we vandaag gezon
gen hebben. We zongen de woorden:

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus.
Liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

We lazen de tekst uit Exodus waarin Mozes de
tien geboden ontvangt van de Heer. Maar dat
gebeurt niet zomaar. Hier is wel wat aan vooraf
gegaan. Maar liefst veertig dagen en nachten

trekt Mozes zich terug op de berg Sinaï om
daar alleen te zijn met de Heer. Zonder eten en
drinken, zonder afleiding. Hij komt daar, letter
lijk en figuurlijk, in hogere sferen. Als hij weer
afdaalt is er iets gebeurd met Mozes. Hij heeft
niet alleen de tien geboden ontvangen, maar hij
is zelf ook veranderd. Hij beseft het zelf nog
niet, maar anderen zien het. Zijn gezicht glanst!
Mozes heeft zo’n bijzondere uitstraling dat de
Israëlieten niet eens naar hem toe durven te
gaan. Maar Mozes roept hen bij zich en maakt
de tien geboden kenbaar. Daarna bedekt hij
zijn gezicht met een doek. Blijkbaar was de
glans van zijn gezicht zo sterk dat de Israëlie

ten er niet lang naar
konden kijken.
We zouden, wat hier
beschreven wordt,
een verlichtingserva
ring kunnen noemen.
Zo’n ervaring leidt tot
een ommekeer in je
eigen leven en soms
ook in dat van ande
ren. Wie zich terug
trekt uit de wereld
kan tot bijzondere in
zichten komen. Die
komen niet door nog
meer informatie. In

tegendeel. Wetenschappers die iets groots of
belangrijks ontdekken doen dit ook vaak in
stilte. Maar je hoeft je niet helemaal terug te
trekken om tot nieuwe inzichten te komen en
kleine dingen te veranderen. Iedereen die
dingen achterwege laat uit zijn dagelijkse
patronen zal ervaren dat dit het denken beïn
vloedt. Vasten in de veertigdagentijd was ge
bruikelijk. Het niet, of veel minder eten en drin
ken heeft invloed op je geest. Er ontstaat ver
bondenheid met mensen die honger hebben.
Het Hebreeuwse woord voor vasten betekent
letterlijk: neerbuigen van de ziel. Jouw eigen
belang ondergeschikt maken aan een groter
geheel. Welke keuzes maak je en waarom?
In een land waarin we het zelf goed hebben
valt er veel te kiezen. Dat maakt het extra
moeilijk. Veel is gericht op uiterlijk geluk en
succes. Steeds luxere woningen, mooie auto’s
en vakanties. Wie ervoor kiest om soberder te
leven kan dit ook doen om zelf aandacht te krij
gen. Stiekem naar een beloning verlangen wat
betreft aandacht of geld. Daar gaat het Mat
teüsevangelie van vandaag over. Bidden, vas
ten en aalmoezen geven om zelf gezien te
worden. Jezus benadrukt dat dit niet de bedoe
ling is. In onze tijd waarin alles op de sociale
media geplaatst wordt, is dit nog een hele uit
daging! Het is niet altijd zichtbaar met welke in
tenties mensen keuzes maken. Er was onlangs
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weer aandacht voor de actie van John Lennon
en Yoko Ono in 1969. Ze bleven de hele week
in bed in een hotelkamer van het Hiltonhotel in
Amsterdam. Ze vroegen hiermee aandacht
voor de wereldvrede. In de tijd van de Vietnam
oorlog waar maar geen einde kwam, sprak dit
iedereen erg aan. Ik las in de krant dat dit alles
bedacht was door Yoko Ono. John Lennon was
nooit zo bezig geweest met vrede. Maar het le
verde wel kijkcijfers op. En na vijftig jaar weet
iedereen het nog. Ging het echt om de wereld
vrede? Ging het om henzelf? Of een beetje van
allebei?
Op 15 maart werden we opgeschrikt door een
actie van een jongeman in Nieuw Zeeland. In
zijn vervormde optiek dacht hij dat het nodig
was iets te doen aan de dreiging van de mos
lims voor de westerse wereld. Daarom besloot
hij bij een aanslag op twee moskeeën in Christ
church zo veel mogelijk mensen dood te schie
ten. Hij liet zich oppakken door de politie, want
hij wilde juist die aandacht. Die kun je gebrui
ken of misbruiken. Voor sommige mensen is
dat onderscheid niet zo duidelijk.
Met onderwerpen die iedereen raken, trek je al
snel de aandacht. Er komen steeds meer sig
nalen dat het niet goed gaat met onze aarde.
De opwarming gaat te snel, er zijn steeds vaker
orkanen en overstromingen. Daarom staat het
klimaat bij een een aantal politieke partijen
hoog op de agenda. Dat is mooi, maar het
helpt ook bij het binnenhalen van kiezers. De
verkiezingen van provincies en waterschappen
stonden immers voor de deur. Aandacht voor
het klimaat is hot! De afgelopen maanden heb
ben we kunnen zien hoe duizenden kinderen
en volwassenen de straat op gingen om te de
monstreren. Ik vond het hoopvol dat er zoveel
mensen op de been waren, ondanks de stro
mende regen. Het is een begin om samen op
weg te gaan naar een bewuster leven. Vijftig
jaar geleden bestond de slogan ‘verbeter de
wereld en begin bij jezelf’ al. Met deze woorden
kan iedereen aan de slag. Roepen dat de we
reld moet veranderen en naar anderen of rege
ringsleiders wijzen verandert nog niets. Wie di
rect verandering wil zien, moet bij zichzelf be
ginnen. Ik hoorde een collega zeggen: doe in
deze veertigdagentijd eens iets nieuws dat je
nog nooit gedaan hebt. Dat kan van alles zijn.
Geen vlees eten. Met het openbaar vervoer
gaan in plaats van met de auto. Niets nieuws
kopen. Al die kleine dingen kunnen een bijdra
ge leveren aan een wereld waarin plaats is
voor iedereen, waar genoeg brood is voor ie
dereen omdat het gedeeld wordt. Mogen wij
blijven werken aan het rijk dat Jezus voor ogen
had. Uw rijk kome!
Moge het eens waar worden!

Aandacht

Else Lindeboom

In de aandacht van februari schreef ik over
Paul en Jeanne Baars. Zij hebben intussen
heel wat kaarten ontvangen en zijn blij met het
meeleven. Maar er is ook al weer heel wat ge
beurd. Paul is toen hij opstond van een stoel, in
elkaar gezakt en heeft hierbij een heupbeen
gebroken. Hij heeft een week in het ziekenhuis
doorgebracht en is geopereerd. Daarna ging hij
weer terug naar zijn plek in Zaandam, die hij
gelukkig herkende. Intussen was dit ook een
moeilijke tijd voor Jeanne. Haar kinderen bren
gen haar geregeld naar Paul in het ziekenhuis
en nu weer in Zaandam. Lieve Jeanne en Paul,
ook nu leven wij met jullie mee. Wij hopen dat
Paul weer herstelt en dat jij, Jeanne niet meer
zo lang hoeft te wachten voor er voor jou ook
plaats is in Zaandam. Wij blijven aan jullie den
ken.
De bloemen uit de viering van 23 februari wer
den gebracht naar Corry en Dick van Toledo.
Zij waren hier heel blij mee. Corry heeft veel
last van haar rug en loopt daardoor moeilijk.
Voor de pijn krijgt zij pijnstillers. Er is veel hulp
en dat is ook nodig. Het is geen makkelijke tijd
voor Corry en Dick. Daarom willen wij ook hier
jullie en jou speciaal Corry veel sterkte wensen.
Wij hopen dat er in je rug verbetering op kan
gaan treden. En ook aan jullie zullen wij den
ken.
Om nog even met iets leuks te eindigen: in on
ze gemeente zijn er weer een paar jonge
grootouders bij. En dat is toch heel bijzonder
om mee te maken. Wij wensen jullie veel geluk
met deze nieuwe kleine. En omdat ik niet zeker
weet of ik het mocht zeggen in de aandacht,
houd ik het hierbij en wie wil komt er wel achter
wie het zijn!

Actualisering

Daan Simoons

Gratis thuis bezorgen bestaat niet

Schade
Eerder deze maand
hield mijn vaatwasser
na zeven jaar trouwe
dienst ermee op. Bin
nen twee minuten had
ik er via een bekende
webshop vóór 23:59
een besteld en dus een
dag later gratis in huis
én geïnstalleerd. De
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Van Alles & Nog Wat

Kees de Boer

1. In wiens schoenen wil je staan en waarom?
In niemands schoenen. Ik ben tevreden met
wie en wat ik ben, althans ik doe het ermee.
Iedereen is zijn/haar eigen persoon en ik vind
dat het niet de bedoeling is in iemand anders
huid te kruipen. Hoe zou ik reageren? Als die
persoon of als mijzelf. In het eerste geval heb
ik er niets bij te winnen, in het tweede geval is
die andere persoon mogelijk niet zo ideaal
meer...

2. In welke zin word je geïnspireerd door het
christelijk geloof (zoals de KGIJ) of wellicht
door een andere levensbeschouwelijke of
religieuze stroming?
Door het christelijke geloof al niet meer sinds
dat ik een jaar of 11 was… Ik heb meer met de
Oosterse levensbeschouwingen die niet zo
zeer uitgaan van een belerende god die van al
les met ons voorheeft als we hem maar aan
bidden. Zeker het hindoeïsme is uit te leggen
als een bijna atheïstische poging om het leven
om ons heen te duiden. Hun poging om de
schepping te begrijpen is de mooiste die ik ooit
gelezen heb, daar deze overloopt van de twijfel
en onvermogen het te bevatten. Het staat in de
Rig Veda, boek nummer 10 vers 129. Ga er
maar aanstaan:

1. Toen was zelfs het niets er niet, noch het bestaan,
Er was toen geen lucht, noch de hemel erachter.
Wat bedekte het? Waar was het? In wiens onderhoud?
Was er dan kosmisch water, in de onpeilbare diepte?

2. Toen was er geen dood noch onsterfelijkheid
noch was er toen de fakkel van dag en nacht.
Dat Ene ademde windstil en zichzelf in stand houdend.
Daar was dat Ene, en er was geen ander.

3. In het begin was er alleen duisternis gehuld in
duisternis.
Dit alles was alleen maar onverlicht kosmisch water.
Dat Ene dat tot stand kwam, ingesloten in niets,
is eindelijk opgestaan, geboren uit de kracht van hitte.

bezorging en installatie werden uitbesteed aan
een extern logistiek bedrijf. De bezorgers kwa
men echter vijf uur later dan gepland aan en
zijn na uren overwerk ook vermoeid. Helaas
werd de nieuwe vaatwasser tijdens het installe
ren beschadigd en werd ook de vloer ‘meege
nomen’. Tot mijn (naïeve) verbazing werkt dit
bedrijf volgens de bekende ‘Deliveroo’zzp
constructie en zijn ze niet verzekerd voor der
gelijke schade. Gratis bezorgen bestaat niet.
De kosten en risico’s uitbesteden wel. Wij de
lusten, maar niet de lasten. Wel de goed
koopste vaatwasser gratis bezorgd en geïn
stalleerd, maar via goedkope bezorgers die, via
een zzpconstructie, waarschijnlijk net boven
het minimumloon werken, inclusief standaard
overwerk en onverzekerd tegen allerlei risico’s.
Dit alles voor uw en mijn gemak.

In de spiegel kijken
Nu is de standaardreactie om te wijzen naar de
overheid of de rechter (want het is toch le
gaal?) En ja, de ‘eeuwige’ flexcontracten en
Deliverooconstructies gaan ten koste van de
rechtsbescherming van de werknemer. En daar
ligt inderdaad een opgave bij de overheid, ook
om ervoor te zorgen dat er meer transparantie
komt in hoe bedrijven werken en omgaan met
personeel. Maar hoe zit het met mij? Wat mag
ik van mijzelf verwachten? Gemakkelijker is
mijn schuldgevoel en verantwoordelijkheid uit
te besteden, met het vingertje te wijzen naar
Den Haag of de rechter, zodat ik niet in de
spiegel hoef te kijken en mijn (koop)gedrag niet
hoef aan te passen. Want eerlijker  en lastiger
 is het om zelf te werken aan bewustwording.
Dat mijn eenzijdig staren naar de laagste prijs
met de beste voorwaarden nu niet alleen een
malig ten koste is gegaan van mijn vloer, maar
structureel ten koste gaat van mijn naasten. En
ja dat is micropolitiek bedrijven door middel
van mijn koopgedrag. Dat betekent wat minder
wegkijken en de volgende keer toch
misschien maar de vaatwasser
aanschaffen bij de lokale ondernemer.

Shamir Ceuleers, lezer te Breda,
Trouw 2822019

Of een ander voorbeeld van de daad bij
het woord:
Dominicuskerk
Vandaag zondag 10 maart 2019 was
de Dominicus het startpunt van de
Klimaatmars voor de Groene Kerken.
Na de dienst stroomde de kerk vol met
dappere mensen die vastbesloten wa
ren om de regen te trotseren en
aandacht te vragen voor een beter
klimaat. De deelnemers werden

toegesproken door vertegenwoordigers van
verschillende kerken en kregen de zegen mee.
Overal in de kerk waren regenjassen, paraplu’s
en spandoeken te zien. Ook de Dominicuskerk
had spandoeken gemaakt en tijdens de
kindernevendienst hebben de kinderen ook hun
boodschap op een spandoek gezet.
De bijeenkomst werd afgesloten met het sa
men zingen van
De Wildernis, zal bloeien als een roos...
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4. In het begin daalde het verlangen erop af
dat was het oerzaad, geboren uit de geest.
De wijzen die hun harten met wijsheid hebben doorzocht
weten wat verwant is met wat niet is.

5. En zij hebben hun koord over de leegte uitgerekt,
en weten wat boven was en wat beneden.
De krachtige zaden maakten vruchtbare krachten.
Beneden was sterkte, en daarover was een impuls.

6. Maar tenslotte, wie weet, en wie kan zeggen
Waar het allemaal vandaan komt,
en hoe de schepping is gebeurd?
de goden zelf zijn later dan de schepping,
dus wie weet waar het vandaan is gekomen?

7. Vanwaar de hele schepping zijn oorsprong had,
de maker, of datgene het nu heeft gemaakt of niet;
de maker, dat het allemaal vanuit de hoogste hemel bekijkt,
datgene weet het  of misschien weet datgene het ook niet.

3. Heeft een culturele activiteit je wel eens ge
ïnspireerd en zo ja, in welke zin?
Ooit, tijdens een Esperantojongerenbijeen
komst hebben we eens iemand van Loesje uit
genodigd voor een workshop postermaken.
Toen dat eenmaal op gang was gekomen be
greep je meteen waarom ze zo’n sessie een
brainstorm noemen. De inspiratie spatte ervan
af...

4. Waar luister je graag naar en waarom?
Wij luisteren thuis soms naar 3FM maar ‘s
avonds eigenlijk altijd naar Pinguin Radio via
Internet (is helaas niet meer op de kabel).
Voornamelijk indiemuziek (indie staat voor on
afhankelijk, dus niet onder contract van een
groot muzieklabel). Veel muziek die je anders
niet zou horen. Op de dinsdagavond is er om
23.00 uur altijd een bluesuur.

5. Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Zou geen enkele nut hebben. Zodra ik mijn
kussen ruik, sluiten mijn luiken en ben ik binnen
5 minuten vertrokken...

6. Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
We hebben een jaarkaart (tegenwoordig 3 jaar
geldig) van de Kennemerduinen. Als het in een
weekend mooi weer is, gaan we vaak een
rondje fietsen. Vaak van Beverwijk via de dui
nen naar de Egmonden dan soms via Limmen,
soms via Alkmaar en Heiloo weer terug. Vooral
van de duinen genieten we veel.

7. Als het mogelijk zou zijn, welk land zou je
dan willen bezoeken?
Wij zijn beide niet zo vreemdelandenbezoe
kerig. Elke zomer fietsen we een rondje van 4

weken (goed voor 1200 tot 1400
km) binnen Nederland van
camping naar camping (telkens
een overnachting van 2 à 3
nachten). Er is nog zoveel
moois te vinden in ons eigen
land.

8. Zou je iets verrassends over
jezelf willen vertellen?
Ik heb het timmermansoog van
mijn vader geërfd. Hij bestond
het om op een stuk hout dat hij
wilde inkorten, twee keer af te
meten, daarna aan mijn moeder
te vragen of hij het goed had
afgetekend om vervolgens aan
de verkeerde kant van het
streepje af te zagen...

9. Wat is je levensmotto?
Accepteer het leven zoals het is

en wees tevreden met wat je aandeel daarin
blijkt te zijn. Go with the flow. Het is een
ontdekkingsreis die begint met je geboorte en
niet eerder ophoudt dan op het moment van
verscheiden. Verbaas je over alles wat zich
aan je manifesteert.

10. Aan welke KGIJ’er wil je deze rubriek
doorgeven en waarom?
Aan Ben en Barbara Tap. Ik ben benieuwd met
welke antwoorden op deze vragen zij op de
proppen komen.

Ontmoeting 9 maart

Anneke van Tongeren

Op zaterdag 9 maart jl. stonden ‘Vrouwen’ cen
traal in de ontmoeting. Van muziek van Hilde
gard von Bingen aan het begin, tot aan een he
le serie vrouwen aan het eind. Jesèl Hooreman
las het gedicht “De moeder, de vrouw” van
Martinus Nijhoff en op de tafel in het midden
van de kring lagen veel interessante knipsels
over vrouwen. In de Vrouwengroep was afge
sproken om vooral de huidige stand van zaken
voor vrouwen te bespreken. Na een toelichting
door Jesèl bogen we ons in vier groepjes over
de vragen:
Wat vind je van de huidige situatie van vrou

wen?
Welke opdracht hebben wij (ouderen) voor de

vrouwen en mannen die nu opgroeien?
Durf je je nek uit te steken als het om vrou

wenrechten gaat?
Er ontstonden geanimeerde discussies. “Welke
vrouw bewonder je?” was aan het eind een
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vraag voor iedereen. Waarna een scala aan
belangrijke vrouwen langs kwam op allerlei ge
bied. We collecteerden voor het nieuwe Vrou
wenhuis dat in Kabul gebouwd wordt en voor
de steun, die door de stichting NAHID aan de
vrouwen daar wordt gegeven.(Nahid was een
Afghaanse vrouw die bij een geweldloze de
monstratie gedood is). Het was weer een waar
devol uurtje, prima gecoördineerd door Jesèl.

De moeder de vrouw

Martinus Nijhoff

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd 
laat mij daar midden uit oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Het gebouw

Stichting Nahid

Na het winterklaarmaken en het schilderwerk
buiten heeft het werk wat betreft het gebouw
stil gestaan. In de twee woonruimtes op de be
gane grond wonen nog steeds de twee bewa
kers met hun gezinnen, zodat het gebouw be
waakt is. Deze twee mannen werken vanaf het
begin al voor onze stichting. Met hun gezinnen
wonen zij nu in het gebouwinaanbouw. Zij
ontvangen rechtstreeks van ons hun maande
lijkse bijdrage. Ook hun kinderen kunnen op
deze manier naar school. Zij verzamelen de in
formatie die wij nodig hebben. Daarnaast zijn
zij een onmisbare steun voor de vrouwen en
kinderen.

Omdat de financiën van de stichting niet toerei
kend zijn om het gebouw verder af te maken,
hadden we in 2017 besloten om aan de onder
steuning van de vrouwen prioriteit te geven.
Dat betekent dus dat de afbouw van het ge

bouw stil stond. Maar nu we contact heb
ben met een financieel bemiddelaar is er
weer hoop. We zijn begonnen aan het
schrijven van een projectplan en hopen in
2019 daar iets mee te bereiken. We probe
ren twee projecten van de grond te krijgen;
het een om het gebouw af te maken en een
om weer vrouwenopvang te realiseren,
namelijk op de tweede verdieping. Zahir
heeft een projectplan geschreven en we
hebben alle formaliteiten eraan toe ge
voegd. De bemiddelaar reageerde er tot nu
toe positief op. Begin maart hebben we
verder contact met hem over een begelei
dende brief die naar allerlei fondsen zal
gaan. We hadden van tevoren enkele goe
de gesprekken met hem. Hij gaf ons beide
veel vertrouwen. Maar het blijft natuurlijk
afwachten wat het resultaat zal zijn. En of
er een resultaat zal zijn.
Hopelijk kunnen we in de nieuwsbrief van
september meer nieuws hierover geven.
Maar als daar aanleiding toe is, zullen we u
eerder al op de hoogte brengen van het
verloop.

Werkgroep Ontmoetingen

Anneke van Tongeren

Onlangs kwam de Werkgroep Ontmoetingen
weer bijeen voor de halfjaarlijkse planning. Zo
als altijd bespraken we kort de afgelopen vijf
ontmoetingen en daarna maakten we plannen
voor het komende vijftal. De maartontmoeting
is inmiddels geweest, zie het verslag in dit bul
letin. Voor de ontmoeting van 6 april zijn weer
leden van ons omringende kerkgenootschap
pen uitgenodigd. Truus en Anneke overlegden
met Jarek en Hans Croese van het Apostolisch
Genootschap over een mogelijk thema.
Contactpersonen van PKN Heemskerk en PKN
Beverwijk reageerden ook al positief. Nadere
berichten volgen spoedig.
In de meiontmoeting zullen we alles horen
over de zorg in en vanuit het Hospicehuis in
Beverwijk, met natuurlijk de gelegenheid om
vragen te stellen.
Bij de Pinksterontmoeting op 8 juni draait alles
om inspiratie.
Na de zomer en na de zomerontmoeting pak
ken we de draad weer op: op 14 september
maken we een begin met het thema van de
Vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”.
Bij de gesprekken in de ontmoeting van 12 ok
tober zal ‘Familie’ centraal staan.
Ons lijstje van mogelijke thema’s kan altijd wor
den aangevuld, dus geef vooral ideetjes door.
Laat ook weten als je wilt meewerken aan de
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Raad van Kerken Castricum

Hanneke Klinkert

Lezing Stabat Mater door Fred Suring*

Er zijn heel veel com
ponisten, vanaf de re
naissance al, die een
Stabat Mater hebben
geschreven. Al die
composities zijn geba
seerd op een middel
eeuws gedicht van
Giovanni di Fidanza:
‘Stabat mater doloro
sa’, dat het lijden van Maria bij het kruis van
haar zoon beschrijft, één van de twaalf smarten
van Maria. Het meest bekende Stabat Mater is
misschien wel dat van Pergolesi, maar ook on
der anderen Haydn, Rossini, Dvořák, Poulenc
en Letlandse componist Arvo Pärt schreven
een prachtig Stabat Mater, ze komen allemaal
voorbij in beeld en geluid tijdens deze lezing.
We maken ook twee zijdelingse uitstapjes naar
de beeldende kunst.
Datum: zondag 7 april 2019, Tijd: 20.00 uur,
Plaats: Dorpskerk, Bijdrage: € 5 (inclusief kof
fie/thee)

Liefde sterk als de dood
Palmzondagvespervie
ring met lezing over
Marc Chagall door Ds.
Dick van Arkel
Gaat het over Chagall,
dan gaat het ook over
de Bijbel, die voor deze
joodse kunstenaar de

rijkste poëtische bron vormt. Hij ontwikkelde
een heel eigen stijl en interpretatie van de Bij
belverhalen. Marc Chagall (18871985) deelde
het bittere lot van de joden in de 20e eeuw,
maar verloor in zijn kunstwerken geen moment
de zin van liefdespaartjes, circusscènes,
maanlichtovergoten landschappen en minnaars
uit het oog. Zijn werk bij het bijbelboek ‘lied der
liederen’ (Hooglied) vormen daarvan een hoog
tepunt. Omdat vanouds het Hooglied de feest
rol is die gelezen wordt bij het joodse Paas

voorbereiding bij een bepaald onderwerp. Bin
nenkort nemen Jesèl en Anneke deel aan een
overleg samen met vertegenwoordigers van de
Kerngroep en de werkgroep Vieringen. Dan zal
het vooral gaan over thema’s voor het volgen
de seizoen in het algemeen.

feest (Pesach), verdiepen we ons aan het be
gin van de Goede Week en in de nabijheid van
het joodse en christelijke Paasfeest in deze
leeswijzer van Chagall bij het Hooglied.
Chagall las het Hooglied met heel andere ogen
dan de rabbijnen en christenen. Voor de joodse
schilder Marc Chagall (18871985) stond de
liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij
maakte voor het Franse nationaal museum
Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het
bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn
visie op de liefde heeft weergegeven.
Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan
de innerlijke beelden die hem geschonken wer
den, waaraan hij ‘slechts’ kleur diende te ge
ven. ‘Dromen’ noemde Chagall zijn schilderijen
vaak: “Ik heb de bijbel gedroomd”.
Datum: zondag 14 april 2019, Tijd: vespervie
ring 19.00 uur, lezing 19.30 uur, Plaats:
Dorpskerk, Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Vertelvoorstelling: Ik huil mijn vaders tranen
Script en regie: Martine Faber
Theatergroep CONTEXT Marianne Rutgers en
Anneke Keijsper
Twee persoonlijke ver
halen. Eén stoel. Een
kort toneelstuk dat het
verhaal vertelt van
twee vrouwen van de
naoorlogse generatie,
die om verschillende
redenen nog dagelijks
worstelen met de oor
log. De verhalen van
dochters zijn de verha
len van de vaders.
Breekbare relaties
soms, waarin liefde en
onbegrip hand in hand gaan. Zo gaat dat bij
elkaar opvolgende generaties. Wat doe je met
de zwijgzaamheid van je vader? Wat doe je
met je schaamte over wat is gebeurd? En altijd
weer: je houdt van die man.
De vrouwen vertellen over hun vader en de
oorlog. Langzaam ontrolt zich hun ontroerende
verhaal. In al zijn eenvoud herkenbaar en in
dringend, ook voor al diegenen die niet de oor
log maar wel de strijd met de vader kennen.
Het stuk duurt een klein half uur en is geheel
op zijn plaats in de week voorafgaand aan 4
mei. Na een korte inleiding over de generaties
en de kinderen die verder moeten met wat de
ouders hun hebben gegeven, volgt de voorstel
ling. Daarna is er een nagesprek met de aan
wezigen en de spelers over het thema.
Gespreksleider ds. Dick van Arkel .
Datum: woensdag 24 april 2019,
Plaats: Dorpskerk, Tijd: 20.00 uur,
Vrijwillige bijdrage na afloop

* Fred Suring werkte als docent fluit, muziekgeschiedenis
en coördinator kunsteducatie bij Cool kunst en cultuur in
Heerhugowaard
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Zienderogen

De eerste Zienderogen missie van 2019
Op 1 februari is de eerste missie van 2019 voor
twee weken naar Ambon Indonesië geweest.
Anne Marie Elsevier orthopedist, Jorien Schou
ten orthoptist/optometrist, Mardani Jasin opti
cien/contactlensspecialist en Anne Smit gepen
sioneerde optometrist. Bij het overstappen in
Jakarta werd ons verteld dat er in de koffers
elektronische apparatuur was ontdekt. De kof
fers moesten achterblijven en zouden een dag
later alsnog opgestuurd worden. Bij aankomst
in Ambon bleek echter dat de koffers waren
achtergehouden vanwege de inhoud van 600
recept monturen, 144 kant en klare leesbrillen
en de pasdozen met pasbrillen. Ondanks dat
gaan we in Ambon met geleende oogmeetap
paratuur aan de slag. Eerste dag 132, tweede
dag 134, derde dag 145 patiënten. Daarna een
halve dag in een oogkliniek ogen gemeten.
Daar waren een aantal kinderen met hele hoge
sterktes tot S16.00. De meesten hadden he
laas al een dubbelzijdige amblyopie ontwikkeld.
De tweede helft van de dag cursus gegeven
aan de medewerkers van een oogkliniek. Cur
sus over wat orthopedie is, hoe je kan meten

met de skiascoop en een interactieve workshop
over low vision. Zo succesvol dat de oogarts
voorstelde om volgende keer dezelfde cursus
te geven aan de studenten van de medische
universiteit Patimura. De tweede week hebben
we op drie scholen in totaal 1250 kinderen ge
screend en zo nodig van een brilrecept voor
zien. Kinderen krijgen gratis een bril van de
overheid. Maar de ogen opmeten van de kin
deren door de lokale opticiens is lastig. Na an
derhalve week blijkt dat de douane 16.000.000
Rp (circa 1000 euro) contant wil hebben. Na
betaling door de gemeente Ambon krijgen we
pas halverwege de tweede week de koffers. De
laatste twee dagen hebben we besteed om
naar de locaties terug te gaan om met de pa
tiënten alsnog de monturen uit te zoeken. Nor
maal gesproken nemen we dan de monturen
mee terug naar Nederland om daar de glazen
in te slijpen. Dit keer, om gezeur met de doua
ne te voorkomen, hebben we ervoor gekozen
om de brillen te laten maken door een groep
opticiens in Jakarta. Ondanks dat de koffers
erg laat kwamen en we helaas niet alle mensen
een tweede keer hebben kunnen zien voor het
uitzoeken van een montuur, toch een geslaag
de missie.
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Zie ook: https://kgij.nl/agenda




