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Dan komt de dag, dat wij lucht, water (en vurig) aarde en mens bevrijden.
Dan komt de dag, dan zal het zijn, alles voor allen.
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Kees’ column

Verbeelding lieve columnver
slinders Albert Einstein vond
verbeelding nog belangrijker
dan wetenschappelijke kennis.
Nu had de man een rijkelijke
fantasie, anders kom je nooit
op het idee om een relativi
teitstheorie op te stellen over
wat er zich zoal in het binnen
ste van een atoomkern af
speelt laat staan in daar buiten
in het heelal… Hij zei zoiets
als “Verbeelding is belangrijker
dan kennis. Want kennis is
beperkt tot alles wat we nu
kennen en begrijpen, terwijl de
verbeelding de gehele wereld
omvat, en alles wat er ooit zal
zijn om te weten en te begrij
pen”. Robbert Dijkgraaf ge
bruikte deze tekst in zijn Abel
Herzberglezing die hij onlangs
uitsprak in De Rode Hoed. Er
zit wel wat in natuurlijk. Als je
je vasthoudt aan wat je al weet
en niet verder op zoek gaat
naar dingen die je nog niet
weet, kom je wat betreft ken
nis van de wereld om je heen
en van jezelf niet veel vooruit.
Het kan ook verkeerd uitpak
ken. Tegenwoordig heb je ook
mensen en groepen mensen
die verbeelding gebruiken om
kennis te manipuleren om al
lerlei redenen. Meestal uit
puur wantrouwen jegens over
heid en wetenschappers. Dit
soort verbeeldingen worden
meestal complottheorieën ge
noemd en zijn moeilijk uit te
roeien. Het maakt het vinden
van informatie wel gecompli
ceerd omdat je altijd wel be
vestigingen kunt vinden in de
sociale media. Autisme door
vaccinaties, kanker door het
geluid van windmolens. Mooi
dat we zo makkelijk informatie
kunnen vinden op internet
maar hoe schiften we echt
nieuws van nepnieuws. Of
verbeeld ik me nu van alles...

Kees
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Aandacht

Else Lindeboom

In de zomer, die nu bijna achter ons ligt, is er
voor een aantal van ons wel wat gebeurd. En
dan heb ik het niet over vakantie of uitstapjes
maken, wat ook bij de zomer hoort. En waar
velen hopelijk van hebben kunnen genieten.
In de afgelopen maanden heb ik in de aan

dacht regelmatig stilgestaan bij de situatie
van Paul en Jeanne Baars. Hun leven was
in de afgelopen maanden wel heel erg ver
anderd. Jeanne werd begin augustus 85
jaar. Namens de KGIJ kreeg zij een
bloemetje, waarin wij haar kracht wensten
in haar nieuwe levensjaar. De situatie van
Paul bleef zorgelijk en uiteindelijk kregen wij
op 1 september het bericht dat hij was
overleden. Paul is 94 jaar geworden. Op 7
september waren een aantal KGIJers
aanwezig bij de afscheidsbijeenkomst in
Zaandam. Jan Tulp verving daar onze
pastor, die met vakantie was. Maar het was
erg fijn dat Jan Paul en Jeanne van een
heel aantal jaren geleden kende. Bij het
afscheid hoorden wij dat Paul na zijn
zeevaartperiode er voor koos om aan de
wal met zijn gezin te leven. Paul was een
vriendelijke beminnelijke man, dat klonk
steeds door in alle toespraken. Hij werd een
lieve vader genoemd, die wat zijn ogen za
gen met zijn handen kon maken. Als
treffend voorbeeld hiervan, lag de spreuk :

“Waar vriendschap is en liefde, daar is God”
, elke letter apart in blokjes gemaakt, op de
kist. Maar er waren nog meer voorbeelden
wat Paul allemaal gemaakt had. Jan Tulp
noemde hem geen prater, maar een
doener. Zo was hij jaren lang diaken in de
protestantse kerk van Krommenie, voor
Paul en Jeanne lid werden van de KGIJ. En
bij een spel van de tien plusgroep, zat hij
als zwerver met een gitaar verstopt in het
duin van Wijk aan Zee. Een van zijn zonen
vertelde dat hij thuiskomend van de
zorgboerderij steevast zei: “De sfeer was
goed” en zo werd ook de
afscheidsbijeenkomst beëindigd met wat
een familiegezegde was geworden: “De
sfeer was goed”. Lieve Jeanne, wij wensen
jou in de komende tijd de warmte en nabij
heid van je kinderen en kleinkinderen en
van jullie vrienden en van ons allemaal.

Hierbij vertel ik jullie ook over Corrie van Tole
do, die wel thuis is, maar veel zorg nodig
heeft. Het valt haar zwaar om steeds afhan
kelijk te zijn van anderen. Ook voor haar
man Dick is dit een moeilijke periode. Wij
wensen jullie beiden sterkte en de kracht
die jullie nodig hebben.

Ans en Alfons Baaij hadden ook een moeilijke
zomer. Alfons heeft drie weken in het Rode
Kruisziekenhuis gelegen en is daarna naar
Meerstate gegaan. Hij was bij tijden
verward door een delier. Soms ging het ook
weer wat beter. Maar vanwege alle zorg,
die hij nodig heeft zal Alfons niet naar huis

Thema vieringen 2019/2020

Bernadette Boom

Als thema voor de vieringen van het komende
seizoen hebben we gekozen voor de vier ele
menten aarde, water,
vuur en lucht. We
hebben ze allemaal
nodig om op deze
wereld te kunnen
leven. Ze zijn aan
wezig op onze aarde,
maar ook in onszelf.
Water en lucht heb
ben we dagelijks no
dig. Vuur bestaat niet
alleen uit zichtbare
vlammen, maar staat
ook voor warmte en
enthousiasme. Ook
in onze christelijke
cultuur vinden we
deze elementen terug. Er wordt gedoopt met
water. Lucht of wind is een symbool voor de

Heilige Geest. Met Pasen wordt er vuur aange
stoken. In onze tijd zien we dat deze vier ele
menten door het gedrag van de mens uit ba
lans beginnen te raken. De opwarming van de
aarde is een feit. Steeds vaker ontstaan er tsu
nami’s, orkanen en hevige regenval. In de

afgelopen zomer
hoorden we over de
aangestoken bos
branden in het Ama
zonegebied. Dit ge
bied wordt gezien als
de longen van onze
aarde. Wat kunnen
wij met elkaar doen
om aarde, water,
vuur en lucht weer in
balans te brengen?
Daar willen we in de
vieringen en ont
moetingen van het
komende seizoen
met elkaar over
nadenken.
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terug kunnen. Het is nog niet duidelijk of hij
in Meerstate blijft of dat er nog een andere
plek voor hem gezocht wordt. Ans en
Alfons, ook onze gedachten zijn bij jullie en
wij wensen jullie beiden alles, wat jullie
nodig hebben.

En dan zijn er nog Go en Ank Stavenuiter, waar
ons meeleven naar uit gaat. Op zich vindt
Go dat het nog steeds goed met hem gaat.
Hij kan terugkijken op een rustige zomer,
waarin hij ook nog kon genieten van alle
kleine dingen die hij kon doen. Wel kreeg hij
bij recent bezoek aan de specialist te horen,
dat de ziekte meer had toegeslagen. En na
overleg heeft Go besloten om geen chemo
kuur te willen ondergaan. Dat zou zijn leven
misschien kunnen verlengen, maar de kwa
liteit zou er niet beter op worden. Nu is het
voor Go en Ank afwachten, hoe de ziekte bij
Go zich verder ontwikkelt. Daarom wensen
wij jullie nog een mooie herfst en hopen wij
dat de rustige periode zich mag
continueren. En wij hopen dat alle zieken
en hun partners zich gedragen mogen
voelen door de liefde van de Eeuwige.

Een bijna gewoon, maar toch bijzonder bericht:
Will van ’t Hoff werd begin augustus 80 jaar.
Vanuit de pastoraatsgroep hebben wij haar
dubbel gefeliciteerd, vooral ook met het feit
dat de aangezichtspijn, die zij lang had,
verdwenen is door de behandeling. Jou
wensen wij een goed levensjaar, Will.

Beleefd en Aanbevolen

Jan Tulp

Storm op het meer
Een warme windstille dag eind augustus. Een
opa (ik), een vader (zoon Paul) en
twee kleinzoons, Joep (16) en
JeanPaul (15) maken zich op om
te gaan zeilen op het Uitgeester
meer. De avond tevoren is Joep uit
Goor gekomen en logeert bij ons.
We maken ons broodje klaar. We
halen bij de slager Joeps lieve
lingsworst en rijden door naar Paul
en JeanPaul, die ook in Heiloo
wonen. Paul staat klaar, JeanPaul
zoekt snel iets bij elkaar en we
gaan.
Het zeilen lijkt meer op dobberen, maar we
hebben goede zin. Na een half uur komt Joep
tot de ontdekking dat zijn worst nog in de zon
overgoten hete auto ligt. We peddelen terug,
Joep redt zijn worst van een zekere aanval
door maden en vrolijk drijven we het blakstille

meer weer op.
De jongens praten over uitgaan en drankge
bruik. De mores hierover blijken per regio,
maar ook per gezin nogal te verschillen. Jean
Paul, gesteund door de argumenten van zijn
neef, doet een woordenstormpje oplaaien met
zijn vader over het in zijn ogen nogal strikte ge
zinsbeleid van zijn ouders. Ook opa mag vanuit
zijn rijke puberverleden (zaterdagavond 11 uur
thuis, zondag half negen op en naar de kerk,
geen geld voor bier etc….) een duit in het zakje
doen.
Na dit toch wel duchtige leergesprek wordt het
tijd om een broodje te nuttigen. JeanPaul ont
dekt dat hij geen brood heeft meegenomen.
Het “’t Is een keuze: of de IPad of brood klaar
maken” van vader Paul blijft als een wolkje in
de heldere lucht hangen.
Dit is het moment waarop opa, wederom put
tend uit een rijk verleden, vraagt of de jongens
het verhaal van de wonderbare broodverme
nigvuldiging kennen. Het is hen niet bekend.
En Opa vertelt hoe de meesterverteller Jezus
al vertellend met 5000 volgers ergens in the
middle of nowhere was beland. Laat op de dag
kregen de mensen trek. Maar bij navraag had
bijna niemand brood bij zich. De een had ’s
ochtends vroeg wat zitten gamen, een ander
had zijn worstjes in de auto laten liggen en een
derde had het gewoon vergeten. “Verzamel
dan wat er is”, zei Jezus. En dat deden ze: “vijf
broden en twee vissen”. Dat deelden ze…. En
er was genoeg. Nou, zegt Opa, laten we dat
ook maar doen: kijken wat er is en dat delen.
En zo gebeurt. Broodjes gaan over en weer. Er
is zelfs worst.
Opa moet nog wel even uitleggen over twee
vissen en vijf broden en het getal zeven en dat
er altijd als je op tafel legt wat er is, er voldoen
de is voor iedereen. Maar dan kan er weer ge
dobberd worden en gezwommen.

De wind geeft geen zucht, het water blijft als
een spiegel. Na een zonnige dag met geped
del, gezwem en geklooi met water zitten we op
een terrasje voldaan rond een schaaltje heerlij
ke bitterballen en een fris drankje. We spreken
af: volgend jaar weer; met meer wind.
Opa beraadt zich op een versie van “de storm
op het meer”.
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Voorbij de grenzen

Jan Tulp

(Voor vriend Arie van Driel die op 9 mei 2019 al 50
jaar op vleugels van de geest voorbij grenzen ging

als immigrationlawyer).

Voor de hekken, voor de muren
voor de grenzen en de kloven,
waar je tocht dreigt stil te staan
wordt je steeds iets moois gegeven
iets uit niets om van te leven
en om toch weer door te gaan.

Ontmoeting voorafgaand aan de
Vredesweek

Anneke van Tongeren

Op zaterdag 14 september jl. was een kring
van KGIJers bijeen om te praten over grenzen
bij jezelf. Dit thema omdat het linkt aan het the
ma van de Vredesweek van dit jaar: Vrede ver
bindt over grenzen. We stonden na een gezel
lig koffiekwartiertje eerst even stil bij het over
lijden van Paul Baars  Dick Hornberg vertelde
over de grote ketting van houten blokjes die
Paul maakte met op elk blokje een letter van
zijn lijfspreuk: waar vriendschap is en liefde
daar is god.
Dick Hornberg leidde het thema in en daarna
spraken we in groepjes hoe we zelf grenzen
bepalen, of hoe we er tegenaan lopen. Het
laatste heeft veel met het ouder worden te ma
ken. Sommige dingen kunnen dan niet meer.
Ook in andere gevallen verleg je soms je gren
zen. Een boeiende vraag was ook: Hoe denk je
over ‘de lieve vrede’. Dat bleek voor velerlei
uitleg vatbaar  herkenbaar, dat in ieder geval.
Henk Engel zong het lied ‘Hoop’ uit het nieuwe
programma van ‘Achterom’, dat ook over gren
zen gaat.
Aad Hooreman vertelde over de oecumenische
Vredesviering van 21 september.
We collecteerden voor een timmerproject in
Guatemala, waar jongeren de grondbeginselen
van het timmervak leren, maar ook sociale
vaardigheden ontwikkelen. Ze werken aan hun
toekomst, maar ook aan die van hun familie en
vaak zelfs aan die van hun dorpje. (Hieronder
meer over de aanleiding) .
Tenslotte hoorden we het prachtige gedicht
‘Voorbij de grenzen’, dat Jan Tulp maakte voor
het programma van ‘Achterom’ en we besloten
met het zingen van Dona Nobis Pacem.

Lied van Henk Engel:

Hoop

Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol

’t Is de vogel die zijn vleugels
gastvrij uitspreidt in je hoofd,
die je meeneemt op zijn wieken
en je een nieuw land belooft.

’t Is de ladder naar de hemel
die vlakbij is opgericht
hoor de stem die zachtjes fluistert:
klim en richt je naar het licht.

’t Is de stilte na de woorden
die in ’t duister van de nacht
ruimte maakt voor ziel en zinnen
onverhoeds en onverwacht

’t Is de wind, de wind van vrijheid
die je angst als stof verwaait
die je geest weer op doet klaren
stof als pluisjes hoop uitzaait.

’t Zijn de woorden van een liedje
’t is de taal van poëzie.
Voel hoe haar muziek je meeneemt
op golven van een melodie.

’t Is de ladder, ’t is de stilte,
’t is de vogel, ’t is een lied,
’t is de wind die jou gaat brengen
voorbij de kloven van verdriet,
voorbij het hek van onvermogen,
en de scheidsmuur van de haat,
Voel de geestkracht in je stromen
die voorbij de grenzen draagt.
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Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood

Emily Dickinson

Timmerproject Guatemala

Peter van Tongeren

Een paar jaar geleden waren Anneke en ik op
rondreis door Guatemala op zoek naar de Ma

yacultuur. We hadden een prachtige reis waar
we veel leerden van de Mayaindianen. Maar
Guatemala is ook een straatarm land, waarin je
je als westerling een beetje ongemakkelijk gaat
voelen. Wat hebben wij het als ‘rijke’ Europea
nen toch goed!!! Onze gids Susan, een Neder
landse heeft zich het lot van de kinderen van
Guatemala aangetrokken en is daar een tim
merproject begonnen. Wij zijn dan ook dona
teur geworden. Dan heb je toch het idee dat je
wat kunt doen.

Voor een duidelijk verhaal zie de website
www.timmerproject.nl

(De collecte voor het timmerproject tijdens de
ontmoeting van 14 september heeft €95, op
gebracht)

Van de website:
Timmerproject Guatemala biedt kansen
De leerlingen, meestal in de leeftijd van 11 tot
19 jaar, leren in het Timmerproject Guatemala
de grondbeginselen van het timmervak. Het
biedt de kinderen en jongeren creatieve vor
ming en de kans zich voor te bereiden op het
vakonderwijs. Het laat hen ontdekken dat ze
zelf iets kunnen bedenken en maken. Ze leren
met gereedschappen omgaan, technische te
keningen maken en overbrengen op het mate
riaal, zorgvuldig en veilig werken. Een steuntje
in de rug voor een betere toekomst
Spelenderwijs leren de kinderen zo ook beter
lezen, rekenen en meetinstrumenten gebrui
ken. Doordat ze eigen keuzes gaan maken en
hun werkstukken onder hun handen zien groei
en, krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen
en hierdoor een steuntje in de rug voor een be
tere toekomst.



7

Met de vastheid van een rots

Go Stavenuiter

Sinds de ontdekking dat ik agressieve pros
taatkanker heb, weet ik dat ik gemiddeld nog
zo’n twee jaar te leven had. Meer dan voor
heen ben ik bezig af te palen wat er van mijn
geloof is overgebleven. Dat is nog steeds veel.
Maar wat hebben ‘ze’ het me moeilijk gemaakt.

Hierboven staan twee teksten ter illustratie.
De eerste is de tekst van een liedje dat ik al
ken vanaf mijn eerste communie. Als kind vond
ik het een van de mooiste liedjes die ik kende,
zo lieflijk. Het bestaat uit twee coupletjes. Zo
vroeg begon de verwarring al, zeg ik met de
kennis van nu. Woonde de latere Jezus van
Nazareth achter het gouden deurtje? Was hij
dan onze god?
De tweede tekst zal waarschijnlijk gepubliceerd
worden aan het einde van dit jaar. Al een aantal
jaar achtereen hebben neef JanPaul, dochter
Ilja en ik samen een eindejaarskaartje gemaakt
en rondgestuurd. Onlangs zei ik tegen Jan
Paul dat ik niet weet of ik het einde van dit jaar
zal halen en dat het daarom goed kon zijn om
tijdig aan een ontwerp te denken. Al gauw
stuurde hij me iets dat met energie te maken
heeft. Zelf zocht ik in mijn koormappen naar
woorden en zinnen van Oosterhuis die met dat
thema in verband kunnen worden gebracht. Ik
voegde er voor JanPaul aan toe, dat die ‘jij’
een innerlijke kracht is die in ieder mens huist.
Die kracht is het goede in ieder mens. Ze kan
een mens helpen om zelf goede beslissingen
te nemen, om zichzelf te verbeteren, om een
nieuwer en beter mens te worden.
Er is nog een aanleiding om over de dood te
schrijven. Ik ben bezig om mappen met het op
schrift ‘privé’ te ontdoen van papieren die nut
teloos geworden zijn. In een ervan vond ik een
artikel van broer Cees dd. 12 april 2001 met de
titel ‘Het hiernamaals’. Met een roestige paper
clip zaten er twee prachtige artikelen aan vast
van zwager Ben Lemmers en van zus Thea..

Allen vertellen hun levensverhaal. Dat probeer
ik alsnog te doen, na 18 jaar.
“Kinderen, welk geloof hebt gij? Zingt uw credo,
antwoordt mij”. Jaar na jaar werd het burge
meester Wiering van Zwaag gegund om tijdens
de viering van de plechtige communie zingend
deze vraag te stellen. En wij, communicanten ,
zongen als antwoord: “Credo het evangelie
Gods, met de vastheid van een rots, credo,
credo”. We waren zesdeklassers.

Ca. 1941
Jezus, achter het gouden deurtje
woont gij waarlijk, dag en nacht.
Weet u wat ik graag zou willen?
Dat ik u eens even zag.

Moeder kan zo mooi vertellen
van uw leven hier op aard
toen gij nog een heel klein kindje
met een gouden krullenbol waart.

Uit ‘Hoor eens Lieve Heer’, To Hölscher

2019
Jij, iemand in ons verborgen, adem ons open
en wek in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen en
houd ons gaande naar een nieuwe geboorte.

Naar Huub Oosterhuis

De oorlog was net voorbij, denk ik. Misschien
hadden we de kerstnacht net achter de rug.
Toen kon de nachtmis toch nog doorgaan om
dat de hele kerk schitterend met carbidlampen
was verlicht. Wel was het vreselijk koud, die
nacht. We liepen op kleppers, een half uur
heen en een half uur terug.
Ik mocht ‘doorleren’ maar niet op de RijksHBS.
Toen in 1948 het R.K. WerenfridusLyceum in
Hoorn van start ging, zorgde vader dat ik na
een jaartje ULO daarheen overstapte. Een hele
verandering. Een jongen uit een dorp tussen de
kinderen van winkeliers, advocaten en onder
nemers. Ik maakte kennis met een andere we
reld, waar ik niet echt inpaste..
We kregen godsdienstles van de moderator
van het ziekenhuis. Hij confronteerde ons met
het probleem wie de voorrang moest krijgen als
het bij een zwangerschap mis ging, de moeder
of het ongeboren kind.
In het dorp hield ik zo mijn eigen contacten. Ik
was lid van de verkennerij en droeg met mijn
verslag in belangrijke mate bij aan het winnen
van de districtswedstrijd. In een weekend
moesten we onderzoeken hoe de tramweg ge
lopen had van Hoorn naar Enkhuizen. Later gaf
ik gevolg aan een herhaald verzoek van de ka
pelaan om mee te doen met de achttienjarigen
cursus in de cafézaal van Jan de Lange.
Van enige begeleiding naar verdere studie was
geen sprake. Zelf zag ik werken in het onder
wijs als een goede mogelijkheid, de opleiding
was betrekkelijk goedkoop en eenvoudig. Ik
werd toegelaten tot het derde leerjaar en zou
na drie studiejaren onderwijzer zijn met hoofd
akte, en met een godsdienstdiploma. Of ik voor
dat laatste iets extra heb moeten doen, weet ik
niet. Het was nodig om benoemd te mogen
worden op een katholieke school. Als onderwij
zer op de parochiële jongensschool in ‘het
Hobbetje’ van Beverwijk kreeg ik als neventaak
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de begeleiding van de schoolmis op dinsdag.
Dat hield in dat ik, staande achter een micro
foon moest vertellen wat de priester –met zijn
rug naar het kerkvolk zoal in het latijn stond te
bidden. Ik vond dat wel leuk werk. Ik was toen
22 jaar.
Na ons trouwen woonden we in de nieuwbouw
wijk Oosterwijk en waren we actief in de Jozef
parochie. We bleven dat toen we na drie jaar
verhuisden naar een eengezinswoning, meer
naar het centrum van Heemskerk. Na de be
noeming van Jan Ruijter tot kapelaan van de
Jozefparochie, kwam in Oosterwijk een bewe
ging op gang die de R.K. kerk van binnenuit
wilde vernieuwen. Die ontwikkeling kreeg we
reldwijde belangstelling. Een andere liturgie,
andere liederen met teksten van Oosterhuis,
een grote gerichtheid op de maatschappij en
de mogelijkheid voor priesters om te huwen.
De Kritische Gemeente IJmond werd opgericht.
Ze verkreeg toestemming van de bisschop om
een zelfstandige kerkgemeente te zijn. Maar
toen Jan Ruijter trouwde werd de toestemming
ingetrokken. De KGIJ zette haar activiteiten
voort en huurde een kerkgebouw voor haar
vieringen. Wij hoorden bij de eerste leden. En
kele belangrijke veranderingen: Elke bezoeker
werd uitgenodigd om mee te doen aan het
‘breken en delen’, ook de kinderen. Niet de
consecratie werd het belangrijkste in de viering,
het ging juist om het delen, zowel in de viering
als in de maatschappij. In samenhang met de
vieringen waren er een groot aantal op de
maatschappij gerichte werkgroepen ten behoe
ve van gastarbeiders, woonwagenbewoners,
gehandicapten e.a.). Voor wie er meer van wil
den weten, kwam er een groep ‘Bijbel op her
haling’.
De basisgroep KGIJ heeft een grote invloed
gehad op ons gezin en op de keuzes die we
maakten op allerlei gebied, religieus, politiek en
maatschappelijk. De KGIJ bestaat nog, als een
betrekkelijk kleine groep. Maar actief zijn Ank
en ik niet of nauwelijks meer. De kinderen zijn
al lang geleden hun eigen weg gegaan.
Toch reken ik me nog steeds tot de gelovige
christenen. Ik vraag me wel af wie, waarom,
wanneer kans hebben gezien om door de
eeuwen heen mensen te laten geloven dat ze
zondig zijn, dat Jezus gezien moet worden als
zoon van God en dat hij door zijn kruisdood de
mensen heeft verlost.
Jezus Christus was een voorganger van het
beste soort. Hem volgen blijft een goede zaak.

Go Stavenuiter, 6 september 2019

Manse vrouwen

Anneke van Tongeren

In Museum Kennemerland in Beverwijk is tot
13 oktober aanstaande nog de tentoonstelling
‘Manse Vrouwen’ te zien.
Het geeft een overzicht van ruim 100 IJmondse
‘Powervrouwen’ uit heden en verleden, die hun
sporen hebben verdiend en van wie de invloed
op de een of andere manier nog steeds merk
baar is in onze samenleving. Er hangen foto’s
van deze vrouwen met informatie over wat zij
deden – ze verdienen die aandacht en waarde
ring. Een van hen is Trees Kruidenberg, een
van de oprichtsters van ‘Vrouwen voor Vrede’
in de IJmond. Als tekst staat bij haar foto:

Trees Kruidenberg is geboren en opgegroeid in
1940 in Krommenie. Ze gaat als administratief
medewerker werken bij diverse bedrijven. Ze
volgt cursussen en klimt op tot directiesecreta
resse. Tot haar pensioen werkt ze bij GeDe
verpakkingen in Limmen. Ze trouwt, gaat in
VelsenNoord wonen en krijgt twee kinderen.
Daar ook ontwaakt de activiste. In 1980 wordt
kernafval per trein, en later met vrachtwagens,
dwars door VelsenNoord vervoerd om in zee
gedumpt te worden. Onaanvaardbaar, vindt
een groep vrouwen en ze gaan actievoeren.
Het leidt tot de oprichting van Vrouwen voor
Vrede in de IJmond. Ze is voorzitter van het
Vredesplatform IJmond, waarin ze zich o.a. in
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zet voor het vredesonderwijs. Ze initieert en or
ganiseert nog vele acties rondom de voor haar
zo belangrijke thema’s vrede, geweldloosheid,
veiligheid, vooroordelen en discriminatie. Privé
is ze sportief, fietst veel, en zingt nog liever. In
2007 is ze benoemd tot Vredesvrouw van het
jaar. Later is ze ook nog Koninklijk onderschei
den.
In de ‘Margriet’ van 30 januari 1981 zegt ze;
“Wat is dat voor wereld waarin onze kinderen
opgroeien?” en “Je kunt je ogen sluiten voor
het gevaar (van kernwapens). Je kan het ook
onder ogen zien en doen wat in je macht ligt
om het tij te keren. Samen met vrouwen uit de
hele wereld willen we onze onmacht omzetten
in kracht.” De beweging Vrouwen voor Vrede
groeide na dat artikel van 900 naar 2000 vrou
wen.

Trees woont nog in VelsenNoord.

Uit de kerngroep

Corine Bart

Na een zomer vol zon en warmte, uitgerust en
wel, vergaderde de kerngroep op 6 september
weer bij Ina in Castricum. Vlak daarvoor ontvin
gen we het droevige bericht van het overlijden
van Paul Baars; met 94 jaar het oudste KGIJ
lid van dat moment. Else Lindeboom had goed
contact met de familie en heeft alle berichten
aan ons doorgegeven. Bernadette Boom was
net op vakantie en vond het jammer dat ze niet
tot steun kon zijn. Jan Tulp heeft dat als haar
vervanger waargenomen. We wensen Jeanne
vanaf deze plek heel veel sterkte met dit grote
verlies. We hoorden van de zomerontmoeting
op 3 augustus in de Stut. De opkomst was
groot en zo ook de waardering voor het werk
van de pastoraatsgroep die dit toch maar weer
elk jaar organiseert. Bedankt! We gaan aan de
slag met de voorbereiding van de ledenverga
dering in november. Het jaarverslag moet weer
gemaakt worden en er zijn dringend nieuwe
kerngroepsleden nodig. Het zou echt fijn zijn
als we versterking konden krijgen. Go gaat –
heel begrijpelijk – stoppen. De groep is nu echt
wel erg klein om al het werk te kunnen doen.
Meld je aan bij een van de leden als je je kan
didaat wilt stellen.
De Vredesviering van 21 september is mooi
opgezet. Het belooft een hele happening te
worden in de kerk van het Apostolisch ge
nootschap in Heemskerk. Als je dit leest is het
alweer voorbij! Op 28 september dus geen
viering bij ons.
De volgende vergadering is op 11 oktober in
Beverwijk.

Oproep

Corine Bart

Op 6 november is de volgende algemene le
denvergadering. Hierbij zal de samenstelling
van de kerngroep op de agenda staan. Wie is
bereid zich kandidaat te stellen? Versterking
van het team is dringend gewenst. We verga
deren 1 keer per maand op vrijdagmiddag bij
een van ons thuis.Wil je meer informatie? Meld
je dan bij Ina Simoons of via het mailadres van
de kerngroep secretaris@kgij.nl.

Ik weet niets over God

Daan Simoons

Ik weet niets over God, ook nu niet, hier en
nu. Maar Hij of Zij, wat maakt het uit, laat mij
niet los.’
In de vroege ochtend van 24 augustus 2019
overleed Jan Nieuwenhuis op 95jarige leeftijd.
Vijftig jaar speelde hij een leidende rol in de
Amsterdamse Dominicusgemeente, evenals de
KGIJ een basisgemeente ontstaan in de zesti
ger jaren.
Als Dominicaans priester heeft hij zich zeer met
de jeugd bezig gehouden. Bekend is zijn boek:
‘Terwijl de boer slaapt’, dat vele drukken be
leefde. Ook bij de KGIJ kwam hij om met ons
over de jeugd te praten. Ouderen onder ons
zullen zich hem nog wel herinneren.
Bij de publicatie van het boekje: ‘Bij tij en ontij’.
26 zondagspreken plus twee artikelen van
Henk Hillenaar en Pieter van der Ven op 6 ja
nuari 2019 hield hij een toespraak, waaruit ik
het onderstaande citeer.

Zondagspreken, wat zijn dat eigenlijk?
Ik heb mijn best gedaan om iets te zeggen wat
ik echt meende. Niet wat ingestudeerd was,
maar echt mezelf. Ik stond er niet om te herha
len wat er al stond, maar om te proberen te
zeggen wat ik dacht en voelde. Zoveel keer,
telkens iets anders en toch hetzelfde. Maar er
is nog iets. Ik durf het nauwelijks te zeggen,
maar ik heb ook de ervaring dat je als je ouder
wordt sommige dingen weet. Zeker weet. Waar
je voorheen over twijfelde, zocht en probeerde,
is het iets wat je nu geschonken wordt: stellig
heid, vastheid, lijnen, zo is het. Niemand maakt
mij meer iets anders wijs.
Ik weet niet zeker of één en één twee is. De
geleerden beweren van niet. Maar ik weet ze
ker dat ik iets kan en wil. Dat ik er niet voor
niets ben. Dat er in en achter en boven en on
der mij een kracht is, een stem, een impuls,
een hand die mij begeleidt en roept, af en toe
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bij de haren grijpt en mij, dat geloof ik vast,
opvangt als de dag is gekomen.
Ik wil noch kan iemand van u verplichten om
hetzelfde te weten. Maar ik kan er niet onderuit.
Ik weet in gemoede niet of ik geloof of geloven
kan, maar ik weet, ik wéét dat ik niet alleen ben
en dat er iemand, God weet, die er is, die me
vasthoudt, een engel die me troost, die me
kwelt, ik zou niets zijn zonder die metgezel.
Zoals Vasalis ooit in een gedicht geschreven
heeft:

In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van steen is gemaakt,
bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel,
de stenen bloem van uw gelaat.

Ik kan mij niet van U bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan Gij
de oude weelden zijn voorbij.
Maar niets kan mij meer van U scheiden.

Ik wil het vandaag proberen te zeggen. Als de
kalender je toefluistert dat je binnenkort 95
wordt, dan kan ik niet anders dan hoop houden
dat leven groter is dan doodgaan. En dat ver
andering en ontluistering ook iets zijn van een
schepping. Dat ouderdom ook iets heeft van
een visioen. En dat er meer is tussen hemel en
aarde dan je ooit hebt kunnen beleven.
Ik weet niets over God, ook nu niet, hier en nu.
Maar Hij of Zij, wat maakt het uit, laat mij niet
los. Ik ben door Hem of Haar in mijn heup ge
raakt en ik vrees dat geen mens mij kan wijs
maken dat het niet zo is.
Is dat misschien de kroon van de ouderdom?
Dat je iets, maar niet veel, zeker weet. En dat
geen mens het van je af kan nemen. Dat je er
desnoods, als het dan niet anders kan, mee
dood kunt gaan.

Amen. Dat wil zeggen: het is goed zo.

Open Dag Hospice Beverwijk

Dick Hornberg

Open Dag Hospice Beverwijk op zaterdag
12 oktober a.s.
Op 11 mei jl. heb ik tijdens een ontmoeting een
en ander verteld over het werk binnen onze

Hospice organisatie. Daarbij kwam ook ter
sprake dat wij één keer per jaar een Open Dag
hebben, gelijktijdig met de landelijke Dag voor
de Palliatieve Zorg. Ook in 2019 zullen wij weer
deze Open Dag organiseren en wel op zater
dag 12 oktober a.s. Vanaf 12.00 uur tot 16.00
uur staat ons gebouw aan de Zeestraat 92 in
Beverwijk voor iedereen open om eens kennis
te maken met ons werk en het huis. Wij merken
regelmatig dat mensen toch een beetje angstig
aankijken tegen zo’n hospice. Want… mensen
gaan er immers dood. En dat is meestal ook
zo. Wij ondersteunen mensen, die terminaal
zijn, om hen een kwalitatief zo goed mogelijke
laatste levensfase te kunnen bieden. Als men
sen dan in ons gebouw komen, zijn zij vaak
verrast over de warme en relatief lichte sfeer
die er in het gebouw is. Graag nodigen wij jullie
uit om op die zaterdag kennis te komen maken
met het gebouw om dan ook een rondleiding
en een toelichting te krijgen over het werk van
onze stichting. Velen weten niet dat wij, naast
de 4 gastenkamers in ons mooie gebouw aan
de Zeestraat, ook mensen thuis ondersteunen
in Velsen Noord, Beverwijk, Wijk aan Zee,
Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Daarbij
worden de directe naasten ook deels onder
steund omdat zij even ontlast zijn van de direc
te zorg en ondersteuning aan hun naaste.
Jullie zijn dus van harte welkom op zaterdag 12
oktober a.s. van 12.00 tot 16.00 uur; Zeestraat
92, Beverwijk.

Een verhaal dat verteld moet worden

Jarek Kubacki

‘Er zijn verhalen die simpelweg gedeeld moe
ten worden omdat ze over een realiteit vertellen
die anders is dan die van de vermeende Real
politik’ zei prof. Fernando Enns, doopsgezind
vredestheoloog, enkele dagen geleden tijdens
de Duitse Kirchentag in Dortmund. Toen ik dit
las dacht ik aan het verhaal dat we sinds onge
veer een jaar samen vertellen of, beter gezegd,
met elkaar maken. Het begin daarvan kent u al:
via een gezamenlijke vriend leerde ik een Oe
kraïense priester kennen, Ivan Horodytskyi.
Vorige zomer bezocht ik hem samen met Lu
kasz in zijn dorp Ladantsy en in het najaar be
zocht hij ons en nam ook aan onze openings
dienst deel. Wat volgde was een inzamelactie
met als doel het parochiehuis in Ladantsy te
verwarmen. En het lukte: onder meer dankzij
jullie steun! Het huis is verwarmd, wij mochten
daar een prachtige Oosterse Kerst vieren maar,
wat uiteraard veel belangrijker is, konden er af
gelopen winter activiteiten plaatsvinden waar
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mee anders gestopt had moeten worden: cur
sussen, ontmoetingen en last but not least
koorrepetities. Daar heeft men ruimschoots ge
bruik van gemaakt en jullie kunnen mij geloven
dat dit te horen is: het koor zingt steeds beter
en beter. Inmiddels is het zelfs in de prijzen ge
vallen: op verschillende festivals.
Onlangs hadden we de koorleden op bezoek in
ons huisje in de PoolsSlowaakse bergen. Je
kunt ze zien: op de foto die bij de bergrivier
Grajcarek is gemaakt. Nog 70 jaar geleden
heette deze rivier echter anders: Homole. De
huidige naam is Pools, de oude was... Oekra
ïens.

Hoewel de huidige PoolsOekraïense grens
daar meer dan 150 km vandaan loopt, bestond
hier eeuwenlang een Oekraïense (of, zoals
men het toen noemde: Rutheense) nederzet
ting. Sinds de middeleeuwen sprak men hier
een Oekraïens dialect, ging men in één van de
twee Oosterse kerken bidden die de regio rijk
was, koesterde men Oekraïense tradities, ge
bruiken, klederdracht. En toen kwam het jaar
1947. Zowel de Sovjets als de Polen waren
bang dat de Oekraïense bevolking weleens in
opstand zou kunnen komen: tegen de Poolse
machthebbers. In de meer oostelijk gelegen
gebieden was dit namelijk al het geval. Dat de
Ruthenen die hier woonden, daar niet aan
deelnamen, was voor de Realpolitik geen argu
ment. Ze moesten weg. Hun houten huizen en
eenvoudige boerderijen werden aan de Poolse
buren overgedragen. Van de ene dag op de
ander verdween er een hele bevolkingsgroep
met haar cultuur, traditie en geloof. Sommigen
moesten helemaal naar het Noorden van het
land waar ze in de polders gingen wonen die
eerder door de dopers werden bewoond. Want
die moesten daar ook weg. Het was weliswaar
een veel rijker en beter ontwikkeld gebied maar
gelukkig werden ze er nooit…
Het was mijn droom dat onze Oekraïense gas
ten in één van de twee kerken die tegenwoor

dig door de Polen gebruikt worden, een ves
perdienst zouden mogen houden: in hun taal,
met hun prachtige gezangen. Dit bleek echter
onmogelijk. De plaatselijke pastoor wilde de
groep niet eens persoonlijk komen begroeten.
Uiteindelijk mochten we wel naar binnen om
het interieur te bekijken en er een paar liederen
te zingen: waaronder (op mijn verzoek) de
geestelijke hymne van Oekraïne: ‘Боже
великий, єдиний, Нам Україну храни’ (‘O
God, de Geweldige, de Enige, bescherm onze
Oekraïne’). Toen dit lied juist in die muren
klonk, kon ik mijn tranen niet bedwingen. De
zang vulde de hele kerk alsof de geesten van
de oude kerkgangers met ons meezongen…
Het was zingen tegen de klippen op, als een
zalm tegen de stroom van een bergrivier gaan
die eventjes weer, op z’n Oekraïens, Homole
heette.
Op de laatste dag gingen we naar Slowakije.
Slechts enkele kilometers over de grens maar
daar heeft die gedwongen volksverhuizing
nooit plaatsgevonden. Daarom konden wij daar
een ByzantijnsKatholieke geloofsgemeen
schap bezoeken waar het koor tijdens de Litur
gie mocht zingen en Ivan een preek kon hou
den. We werden uitermate gastvrij en met veel
warmte onthaald. Daarnaast kreeg het koor
meer dan 400 euro collectegeld en de plaatse
lijke priesters toonden zich meer dan geïnte
resseerd in onze activiteiten in Ladantsy.
Want die activiteiten gaan door. Tegen de Real
politik die in de naam van de vermeende ‘ver
betering’ van onze relaties met Rusland de be
langen van het Oekraïense volk ondermijnt. Te
gen de onwil om te begrijpen dat de onafhan
kelijkheidsstrijd die Oekraïne voert een strijd
voor Europa is: voor onze gezamenlijk idealen.
Tegen ons Westers groepsegoïsme. Nee, we
doen niet mee aan de grootschalige wereldpo
litiek. Wij proberen daarentegen het leven in
een klein dorpje in het westelijke deel van Oe
kraïne wat leefbaarder te maken en van daaruit
onze plannen en activiteiten uit te breiden. In
het najaar willen we samen met een lid van het
Apostolisch Genootschap uit Heemskerk naar
Ladantsy gaan om daar 700 brillen uit te delen.
Ivan zal ervoor zorgen dat er ook in de naburi
ge parochies mensen die te arm zijn om zelf
een bril aan te schaffen, de kans krijgen om
hun gezichtsvermogen te laten testen en de
juiste bril te ontvangen. Daarnaast richten we
ons nu op de dorpsschool die in een vreselijke
toestand verkeert. Het is Ivan gelukt om voor
de activiteiten die hij reeds heeft ontwikkeld
een prijs van de regionale overheid te winnen:
ong. 1000 euro. Met dat geld kunnen wij één
leslokaal laten renoveren en inrichten. Maar het
probleem is dat het hele schoolgebouw zowat
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uit elkaar valt. Een ander doel is de aanschaf
van een liftbusje voor de minder validen en de
ouderen. Wij willen zo’n busje hier of in Duits
land zo gunstig mogelijk kopen en in Oekraïne
laten repareren. Om al die ideeën te bekosti
gen heeft Łukasz in Lviv (Lemberg) een stich
ting opgericht. Zo hoeven onze activiteiten niet
(alleen) onder de kerkelijke vlag plaats te vin
den.
Zo vertellen we ons klein verhaaltje dat anders
is dan de vermeende Realpolitik. Het is klein
schalig en het lijkt zonder betekenis: behalve
dan voor de mensen in Ladantsy die plotseling
weten dat er andere mensen zijn die van hun
bestaan afweten en die zich hun lot aantrek
ken. Weinig? Wellicht maar we doen het toch.
En het is ONS verhaal. Wij maken het samen.
En we nemen het mee als we straks, na de va
kantie, onze ‘dienst met het water’ gaan vieren.
Welk water neem ik dan mee? Ik weet het nog
niet. Misschien het water uit Grajcarek/Homole.
Misschien het water uit de Zwarte Zee of uit de
bron in Ladantsy… Hoe dan ook zal het water
met een verhaal zijn. Een verhaal over het
menselijk lijden, over ongerechtigheid, over
pijn. Maar ook over de kracht van menselijke
geest, van het goede en het dat daarin opge
sloten ligt. Het goede en het mooie dat vanuit
de bron van alle bronnen afkomstig is. En dat
soms, onverwacht tevoorschijn komt…

Raad van Kerken Castricum

Hanneke Klinkert

Oktober 2019

Cultureel Café 12e editie, vijf lezingen, vijf
inleiders
Thema: Diverse ontwikkelingen in Nederland
vanaf de Eerste Wereldoorlog tot 1940

Op vrijdag 4 oktober 2019 zal historicus Kees
Janse een inleiding verzorgen met als titel Ne
derland als neutraal land in de Eerste Wereld
oorlog. Het betreft hier de eerste inleiding in het
kader van het Cultureel Café. In totaal gaat het
om een reeks van vijf inleidingen, gebaseerd
op het thema Diverse ontwikkelingen in Neder
land vanaf de Eerste Wereldoorlog tot 1940. In
zijn met afbeeldingen ondersteunde inleiding
gaat Kees Janse in op aspecten die tot de Eer
ste Wereldoorlog hebben geleid, gevolgd door
de aanvang van deze oorlog en de stappen die
zijn gezet om Nederland als neutraal land door
deze oorlog te laveren.

Op vrijdag 18 oktober 2019 zal Jan Plugboer
spreken over De crisisjaren 19301940 in theo
logisch opzicht.
De overige inleidingen hebben betrekking op
de crisisjaren 19301940 in politiek, econo
misch en cultureel opzicht, honderd jaar vrou
wenkiesrecht, de schoolstrijd en de verzuiling
en op architectuur en kunst.

Alle inleidingen vinden plaats op vrijdagmid
dag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in het Pa
rochiecentrum, Dorpsstraat 113 (naast de
Pancratiuskerk). De kosten voor het bijwonen
van de vijf inleidingen bedragen € 20,00.

Concertvoorstelling over David
door harpiste Regina Ederveen
Harpiste Regina Ederveen geeft een concert
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voorstelling over herdersjongen en Koning Da
vid. Daarbij laat zij op haar gouden harp mu
ziek horen uit allerlei stijlperiodes: klassiek,
Joods en modern. Ook laat ze eigen improvisa
ties op de Psalmen van David horen. Afwisse
lend met de muziek leest Regina teksten voor,
onder meer uit de Bijbel over David in een he
dendaagse vertaling, maar ook eigen teksten
waarin Joodse ‘Witzen’ zijn verweven. Verras
sende visuele elementen, zoals schilderijen
van Krijnie Wolff, ondersteunen het geheel.
Deze middag wordt georganiseerd door de
Raad van Kerken Castricum in samenwerking
met de provinciale werkgroep Kerk & Israël in
NoordHolland
Datum: Israëlzondag 6 oktober 2019; Plaats:
Dorpskerk; Tijd: 16.00 uur; Vrije bijdrage na
afloop

Thuis in de Kosmos,
leeskring door pastor Bill van Schie
De titel ‘Thuis in de Kosmos’ zegt al precies
waar het de schrijver Taede Smedes om gaat:
Wij, mensen, zijn niet langer het centrum van
alles wat bestaat. Wetenschap en techniek
hebben ons tot het inzicht gebracht, dat wij
slechts een onderdeel van het grote ‘schep
pingsverhaal’ zijn geworden. Samen een boek
je (100 pag.) lezen, dat uitnodigt tot uitwisseling
van gedachten en vragen. Dat is waar pastor
Bill van Schie belangstellende meelezers toe
uitnodigt.
Datum: woensdagavond 9, 16 & 30 oktober
2019; Plaats: Parochiecentrum; Tijd: 13.30
uur; Bijdrage: € 6

Poëzie en Geloof:
Maria de Groot en Hanny Michaelis
Neerlandica Hanneke Klinkert zal opnieuw een
cursus geven over religie in eigentijdse poëzie.
Het komende seizoen zullen we gedichten le
zen van: Maria de Groot en de joodse dichteres
Hanny Michaëlis, waarbij de Tweede Wereld
oorlog een rol van betekenis speelt.
Data: De cursus is elke tweede donderdag
morgen van de maand en zal beginnen op
donderdagmorgen 10 oktober
Tijd: 9.30 – 11.30 uur Plaats: Maranathakerk
tot januari, daarna de Schakel; Bijdrage: €
20 inclusief koffie/thee + reader

Oecumenische vesper en film over Hilde
gard von Bingen
met inleiding en nagesprek door Ds. Dick van
Arkel
Datum: zaterdag 19 oktober 2019
Plaats: Dorpskerk
19.00 uur: vesper met liederen op teksten
van Hildegard von Bingen uit het Nieuw

Liedfonds
20 uur: film over Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen was componist, weten
schapper, dokter, schrijver, poëet, politica, eer
ste Duitse mystica, ecologisch activiste en be
nedictijner abdis. Een visionaire vrouw, haar tijd
ver vooruit.

Domweg gelukkig in een Leekster straat

INLIA

Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s Tussen
Voorziening (TuVo) in Eelde; de Syrische Aïsha
en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste
twee raakten in de oorlog ernstig verbrand.
Ibrahim dompelde hen keer op keer in water
om de vlammen te doven. Inmiddels wonen ze
in Leek.
Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim
glimlacht van oor tot oor en gooit de voordeur
wijd open voor ons. “Kom binnen!” Hij is blij ons
nu in zijn woning te kunnen ontvangen. “We
kennen alle buren”, vertelt hij enthousiast, “We
hebben ze allemaal te eten uitgenodigd. Alle
maal Nederlandse mensen. En pal naast ons
een Afghaanse moeder met haar kinderen. Een
kranige vrouw”.
Hij wijst op de huizen, vertelt samenstelling van
huishouden, leeftijden en beroepen. Hij geniet
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er zichtbaar van om nu echt in Nederland te
wónen. Een eigen plek, een huis in een rijtje,
met voor en achtertuin. De voortuin is net
deels omgespit, de achtertuin een complete
moestuin. De plantjes staan er fier bij.

Het huis is sober en keurig ingericht. Aïsha
weet sfeer te maken met weinig middelen; ou
de regenlaarsjes worden bloempotten, oude
broeken een nieuw vloerkleed. In de huiskamer
prijkt een foto van het hele gezin in de TuVo.
Dochter Layla maakt een hartje met haar han
den. De vier kinderen moeten het boven doen
met twee kamers. Met de zolder is Ibrahim nog
druk bezig. “Dat wordt een studeerkamer voor
de kinderen. Kijk, dat dakraam is er nieuw in
gekomen. Mooi hè?”
De kinderen zitten op dit tijdstip nog op school
en ook Aïsha is naar school; inburgeringsles
sen. Best lastig, zullen we later van haar horen.
Want in Syrië is ze nooit naar school geweest.
Dan valt zo’n inburgering lang niet mee, ook al
ben je slim.
Ibrahim daarentegen vliegt door de lesstof
heen. Het A1studieboek heeft hij in slechts
twee maanden afgewerkt. Hij is zelfs vast van
plan het theorieexamen dat hij binnenkort voor
zijn rijbewijs moet halen, in het Nederlands te
doen.
Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: “Dan
moet je mensen kunnen helpen, dus moet je
goed met ze kunnen praten”. Buschauffeur?
Dat verrast ons. In Syrië dreef Ibrahim een kle
dingzaak. “Dat wilde ik hier ook heel graag,
maar volgens de gemeente is het heel moeilijk
om in dit land een winkel te beginnen. Ze raad
den me aan dat maar te vergeten”.
Buschauffeur dus. Hij gaat ervoor. Zes uur per
dag studeert hij. Om Nederlands te leren, en
alles wat er nog meer nodig is. Morgen heeft hij
een toets. Versneld, omdat hij daar op aange
drongen heeft. Het hele gezin werkt keihard
aan de taal. Als de kinderen thuis komen, doen
ze taalwedstrijdjes met z’n allen. Woorden op
schrijven waarvan je denkt dat de rest ze nog
niet kent, bijvoorbeeld. ‘De muis’, ‘het doel

punt’, ‘de zomer’. Goed bezig.
Toch zijn Aïsha en Ibrahim een tikje bezorgd of
ze het wel goed doen. De woordenschat van
de kinderen groeit goed, maar de zinsopbouw
rammelt nog. En ze zitten toch al een aantal
maanden op school. “Geef ze een beetje tijd”,
lachen de tolk en ik, “een paar maanden is echt
te kort; het komt vast goed”. Aan de gedreven
heid van de ouders zal het in ieder geval niet
liggen, denken we zo.
Ondertussen komen ook de kinderen thuis. Met
de fiets, natuurlijk. Een oerHollands tafereeltje.
De school is een paar kilometer verderop. Een
fijne school, vindt het ouderpaar. Hele aardige
leerkrachten, prima directeur. Ibrahim kijkt wel
eens stiekem vanaf een afstandje toe, om te
zien hoe het met de kids gaat. Of ze leuk spe
len met de andere kinderen. De oudsten zijn
een beetje verlegen, hopelijk verdwijnt dat
steeds meer. De jongste speelt met heel veel
jongens en meisjes. “Zo fijn om te zien”.
Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over
hoe dit jongste zoontje en dochtertje Layla in
brand stonden na een raketinslag. Hoe hij hen
keer op keer in een vat water moest onder
dompelen om het vuur te doven. Wat zal je dan
inderdaad blij zijn als je je kinderen weer ziet
spelen.
Layla krijgt op school alle aandacht die ze no
dig heeft. Aïsha kleedt haar iedere dag in een
ander setje en verzorgt haar haar steeds an
ders. Zodat ze zich ondanks haar verminkingen
niet minder voelt dan andere meisjes. Onlangs
wilde ze oorbellen. Maar dat kan pas als beide
oren geopereerd zijn. “Dan krijg je de mooiste
oorbellen van het land”, heeft Ibrahim haar be
loofd.
Verminkt en nog steeds heftige operaties on
dergaan: dat valt niet mee voor een meisje van
9 jaar. Of voor de ouders. “Iedereen heeft ob
stakels in het leven, het gaat erom die proble
men op te lossen”, zegt Ibrahim, “Aïsha en ik
proberen samen altijd een wijze oplossing te
vinden”. Aïsha glimlacht naar haar man, dat
heeft hij weer mooi gezegd. Op de achtergrond
spelen de kinderen. Domweg gelukkig in een
Leekster straat.

Nationaal Debat

Mariënburg nodigt u uit voor een Nationaal De
bat over het onderwerp “Christendom en xeno
fobie” (Naaste of Vreemde?)

Wanneer: zaterdagmorgen 30 november 2019
Inloop vanaf: 10:00 uur
Aanvang: 10.30 uur, tot 13.00 uur
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amster
dam
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Sprekers:
Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër
Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands
2018
Alle aanwezigen in een openbaar debat
Gespreksleider Henk Baars

De huidige tijd kent een grote opkomst van po
pulistische en nationalistische stromingen. Het
lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voe
dingsbodem vindt onder christelijk conservatie
ve kringen in alle kerken. In zeer katholieke
landen als Polen, Hongarije, en in andere Oost
Europese landen wordt immigratie van hulp
zoekende nietwesterse mensen tegengewerkt.
Ook in het overwegend protestantse Denemar
ken is wantrouwen jegens de vreemdeling een
politiek issue. Maar het probleem is niet be
perkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een
‘volijverig’ katholiek en voormalig Amerikaans
veiligheidsadviseur, dezelfde die de president
adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkin
deren te scheiden van hun moeders, polemi
seert al jaren tegen bisschoppen en kerken die
belang hechten aan sociale aspecten en men
senrechten en is sinds kort ook in Europa ac
tief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt presi
dent Trump terdege gesteund om zijn antiim
migratiepolitiek. De vragen waar wij na het lui
steren naar de inleidingen over in debat willen
gaan, zouden dan ook kunnen zijn:

Spannen kerken zich voldoende in om – de
christelijke boodschap indachtig 
tegenwicht te geven aan opkomend
nationalisme en daaruit voortkomende
xenofobie?

Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet chris
telijk zijn (veelal moslim) een rol?

Hoe moet een ‘goede’ Christen zich opstellen?

Noteer in uw agenda en/of schrijf direct in! De
deelnamebijdrage is € 10, per persoon. Meer
informatie en inschrijving op:
www.marienburgvereniging.nl

Ontmoetingsdag KGG

Ontmoetingsdag kleine, zelfstandige
Geloofsgemeenschappen 9 november 2019
Het bestuur van de Oecumenische basisgroep
Jonge Kerk Roermond nodigt ons uit voor een
Ontmoetingsdag op zaterdag 9 november a.s.
in haar Ursulakapel, Voogdijstraat 24 te Roer
mond. Extra aanleiding voor deze twee jaar ge
leden al beloofde bijeenkomst is het heugelijk
feit dat de Jonge Kerk dit jaar haar 50jarig ju
bileum viert. Dat wil men niet ongemerkt voorbij
laten gaan. De basisgroep nodigt ons uit om
samen te zijn rond het thema ‘Delen, geven en
ontvangen’.

Programma
Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee met vlaai
klaar.
Drie sprekers zijn uitgenodigd die ons zullen
inleiden op het gebied van wat ons bezighoudt/
kan houden als ‘Kleine gemeenschappen’.

• Als eerst spreker zal Paul Wennekes ons
meenemen naar aanleiding van zijn inter
nationale onderzoek naar diverse vormen
van kleine geloofsgemeenschappen. Wat
kunnen wij daarvan leren met het oog op de
toekomst?
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Agenda

• De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b.,
monnik van de Slangenburg in Doetinchem
en hoogleraar in Nijmegen. Hij gaat in op
het vlak van spiritualiteit, hetgeen voor onze
gemeenschappen onontbeerlijk is.

• Tenslotte zal Juut Meijer, theologe en pastor
van de Dominicusgemeente in Amsterdam
ons meenemen in het zoeken naar wat
onze plaats in de maatschappij, in onze
wereld zou kunnen zijn.

Ontmoeten
Na de lunch, die door onze mensen verzorgd
zal worden, zal zoals gezegd het middagpro
gramma gericht zijn op de ontmoeting in onder

ling gesprek rond stellingen, waarbij we van ta
fels en onderwerpen zullen wisselen. Op die
wijze hopen wij de gelegenheid te bieden om
zoveel mogelijk onderling contact te maken
rond zaken die ons allen aangaan.

Vieren
Dit samenzijn willen wij 16.10 uur besluiten met
een korte Vesperdienst, waarna het glas gehe
ven kan worden.
Adres: Ursulakapel Voogdijstraat 24, 6041 GD
Roermond. De kapel bevindt zich op loopaf
stand vanaf het station.
Meer informatie op: www.jongekerkroermond.nl




