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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
“’t Is zoals ’t is”, lieve co
lumnverslinders, “’t is zoals ’t
is”. “’t Geval lait nou een
keer”, “brand is erger”, “je
worre d’r drek gien maidje
van”. Zomaar wat wijsheden
uit het repertoire van mijn
moeder. Ze is inmiddels za
liger. Een krappe maand ge
leden knapte er iets in haar
hoofd. Een belangrijk bloed
vat naar later bleek. Er is
nog overwogen om daar iets
aan te doen maar we werden
ingehaald door de realiteit. 6
Mei hebben we in besloten
kring afscheid van haar ge
nomen. Gedwongen vanwe
ge corona mochten er maar
28 familieleden bij aanwezig
zijn, plus de geluidstechnicus
van het crematorium en de
begeleidster van het uit
vaartcentrum. Terwijl op de
rouwkaart en de rouwadver
tentie alle 50 namen van de
kinderen en (achter)kleinkin
deren vermeld stonden.
Meer dan dertig familieleden
volgden het afscheid via live
stream. Nu is 92 en een half
jaar een respectabele leef
tijd, zeker als je dat in rede
lijke geestelijke gezondheid
weet te volbrengen. Ik moet
dat nog maar zien te halen.
Ik kan er vrede mee hebben
maar toch moet je een drem
peltje over om haar helemaal
los te laten. Ze laat mij en
mijn broer en zussen letterlijk
verweesd achter; vader ging
haar al in 2001 voor. Over
een paar weken zetten we
haar gezellig naast vader
neer op het monumentje op
Duinrust. Zo sluit je zo nu en
dan een hoofdstuk af in je
leven. Zolang dat boek nog
niet uit is, volgt er na elk af
gesloten hoofdstuk weer een
volgend. Ik ben nog niet toe
aan de epiloog…
Kees
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De KGIJ
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Toespraak
Bernadette BoomSicking

Ruim twee maanden leven we nu in een wereld
waarin letterlijk alles in een ander licht is ko
men te staan. Toch zie ik langzaam verschui
vingen ontstaan in hoe wij met elkaar omgaan
met alle veranderingen. De angst om besmet te
raken met het virus begint wat af te nemen. Er
lopen weer wat meer mensen op straat. Win
kels openen voorzichtig hun deuren. Maar ie
dereen houdt zich zoveel mogelijk aan de re
gels. We lijken allemaal wat laconieker te wor
den. Het doet me denken aan de verhalen van
mijn moeder uit de
Tweede Wereld
oorlog. In het begin
van de oorlog
schrok ze altijd erg
van het luchtalarm.
Later niet meer. Ze
vertelde dat ze al
leen maar dacht: o,
luchtalarm. En dan
schuilde ze in een
portiek tot het
voorbij was.
Vreemd genoeg
leert een mens le
ven met omstan
digheden die eerst
onmogelijk lijken.
De titel van deze
viering is: ‘Alle dingen zijn zwaar voordat ze
licht worden’. Dit is een Perzisch spreekwoord.
Wanneer en waarom ze licht worden heeft veel
te maken met hoe wij er zelf mee omgaan.
Omstandigheden kunnen we vaak niet
beïnvloeden, maar wel hoe we erop reageren.
Dit proces beschrijft Etty Hillesum zo prachtig
in haar dagboek. ‘Dat is je ziekte: je wilt het le
ven vangen in eigen formules. Je wilt alle ver
schijnselen van dit leven omvatten met je geest
in plaats van je te laten omvatten door het le
ven’. We willen zo graag de controle hebben
over alles. Onze agenda is al vaak maanden
van tevoren heel precies ingevuld. We laten
niet zo graag dingen aan het toeval over.
’Je wilt iedere keer zelf de wereld opnieuw
scheppen, in plaats van de wereld te genieten
zoals ze is’, schrijft Etty. Daarmee raakt ze iets
aan dat diep in ons allemaal zit. De regie heb
ben over je leven. Zelf bepalen hoe je je leven
invult. Het geeft ons een gevoel van vrijheid.
We dáchten dat we in vrijheid leefden, maar
wás dat ook zo? We hebben net geluisterd
naar het lied waarin gezongen werd: ‘Als vrij
heid was wat vrijheid lijkt, wij waren de mensen

niet die wij nu angstig zijn’.
Ik hoor mensen vaak zeggen: ‘wat ben ik blij
dat ik in Nederland woon. Hier mogen we in
deze lockdown periode veel meer dan in
andere landen’. Een intelligente lockdown
noemt premier Rutte dit beleid. Wees verstan
dig en hou je aan de afgesproken regels. Dat
klinkt sympathiek en geeft ruimte. De meeste
mensen kunnen hier aardig goed mee omgaan.
De wereld nemen zoals die nu, op dit moment
is. Maar er is één maatregel waar ikzelf en ve
len met mij, grote moeite mee hebben. Mensen
in tehuizen mogen geen bezoek krijgen van fa
milie en vrienden. Kans op besmetting bij
kwetsbare mensen is door virologen heel pre
cies berekend. De
formules die hier
uit kwamen klon
ken heel bedrei
gend. Er werd ons
uitgelegd dat dit
een hele moeilijke,
maar weloverwo
gen beslissing
was. Is dit een be
sluit dat in vrijheid
genomen is? Of is
dit ontstaan vanuit
de wurggreep van
de angst? Kiezen
voor veiligheid is
beperkend. Zon
der het te beseffen
sluiten we onszelf
op in een zelf gecreëerde wereld met schijnze
kerheden. We denken steeds weer dat we in
vrijheid kiezen. Maar echte vrijheid kan pas be
staan als er geen angst meer is. Angst voor
ziekte, voor gebrek, voor de ander of voor de
toekomst. Durven wij die los te laten? Daar
schrijft Etty Hillesum over. In de tekst van Han
delingen wordt beschreven hoe de apostelen
niet meer naar buiten durfden toen Jezus niet
meer bij hen was. Je zekerheden verliezen
door wat er gebeurt. Iemand verliezen die je
rots in de branding was. Alles wat je opge
bouwd hebt kwijtraken door een oorlog. Of door
een onzichtbare vijand die we virus noemen.
Probeer jezelf dan maar eens staande te hou
den. De moed niet te verliezen. En toch is dat
mogelijk. Er is een oerkracht die in ons alle
maal zit. Noem het de bron, noem het God, de
heilige Geest of geef het een naam die je wilt.
In de tekst van Handelingen van vandaag zegt
Jezus tegen de apostelen: Maar wanneer de
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie de
kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeru
zalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde’. Wat Jezus voorspelt
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gebeurt uiteindelijk ook. Dit verhaal gaat ook
over ons. Als het ons lukt onszelf te bevrijden
van alles waar we bang voor zijn ontstaat er
ruimte voor onszelf, voor de ander en voor de

wereld.
Mogen wij met deze gedachten op weg gaan
naar Pinksteren!

Zaterdagavond 9 mei 2020 – 19.15 uur – KGIJ Ontmoeting
Hierbij de reacties van de mensen die hebben gereageerd op de volgende drie vragen.
1. Welk gevoel overheerst bij jou in deze periode?
2. Hoe ervaar je ‘75 jaar vrijheid’ in deze tijd ?
3. Hoe zie je de toekomst in onze veranderende samenleving
De reacties zijn geordend per vraag, uitgezonderd aan het eind de bijdragen van Joop Floor, Jesèl
Hooreman en Jan Evers, bij wie de antwoorden op de vragen meer in elkaar overlopen.
1 Welk gevoel overheerst bij jou in deze
periode?
Ben Tap sr.:
...Heel ambivalent, enerzijds een staat van be
rusting als senior met de huidige situatie en an
derzijds een opstandig gevoel waarin ik verkeer
vanwege het recent overlijden van mijn (enige)
broer, waarbij ik als gevolg van de crisis niet
aanwezig kon zijn. Overigens was het overlij
den niet ‘Corona gerelateerd’, maar moest in
de aanwezigheid van het aantal personen een
goede afweging worden gemaakt; kinderen en
kleinkinderen gaan dan even voor. Anderzijds
een gevoel van berusting in de huidige situatie,
alle tijd om te reflecteren en stil te staan bij de
zin van het leven, onder andere kunnen genie
ten van onze mooie tuin, de vele kikkervisjes
die een plek in de vijver gaan veroveren en het
af en aan vliegen van koolen pimpelmezen en
last but not least mijn bijdrage leveren aan de
bijentelling, waarbij de waarnemer het uiterste
wordt gevraagd om een onderscheid te maken
tussen de honingbij en de wilde bij! Ook binnen
de bijenkast is het met enige regelmaat crisis,
de imker wordt dan geconfronteerd met een vi
rus!! Overigens is dit virus snel te bestrijden, de
firma Bayer heeft hier weer wat op gevonden,
een bijtje met een mondkapje om zou immers
niet van het stuifmeel kunnen snoepen en ook
dat is best verdrietig. Verdriet moet even zijn
tijd hebben en een plaats krijgen, relaties en
vrienden in deze periode zijn belangrijk, in een
zaamheid schuilt werkelijk verdriet. Wens ons
allen veel sterkte.
MarieAgnes Krom:
Stilletjes maar ook bereid zijn om de buurvrouw
te helpen waar ik kan...
Peter van Tongeren:
Echte mixed feelings. Ik wil het graag vergelij
ken met het drijven op een luchtbed in de zee.
In het begin heb je een zalig gevoel, je hoort
alleen de kabbelende golven en je ademhaling.
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Rust om je heen. Een meeuw die voorbij vliegt,
de warme zon op je huid. Dan... plotseling kijk
je op en zie je tot je schrik dat je toch wel een
heel eind van het strand bent afgedreven. Je
beseft dat je in actie moet komen om weer te
rug naar de kust te gaan.
Wil Steenpoorte:
Het gevoel dat bij mij in deze periode over
heerst is, dat ik voorzichtig moet zijn. Ik vind dit
ook moeilijk, omdat ik verschillende mensen
graag zou ontmoeten. Ik ben toch wel erg on
der de indruk geraakt van de ernst van een co
rona besmetting. Daarom houdt ik me aan de
voorschriften. Ik vind dat onze regering ver
standig opereert. Daarom gaat het in ons land
tot nu toe behoorlijk goed. Ik zet wel vraagte
kens bij de regeling dat ouderen in verzorgings
en verpleeghuizen geen bezoek mogen ont
vangen. Dit is haast mensonterend. Het is nu
donderdag 7 mei. Gisteren zijn er verruimende
maatregelen afgekondigd. Daar ben ik wel heel
blij om. Maar we moeten voorzichtig blijven.
Het virus is niet weg.
Marjolijn Bartlema:
Wat voor gevoel overheerst in deze periode?
Tja, aanvankelijk fijn om eens een lege agenda
te hebben. Dat komt zelden of nooit voor.
Ik voel me gezond en klachtenvrij wat betreft
verkoudheid en dergelijke. Nog steeds vind ik
deze ‘stille’ periode niet naar, maar ik merk dat
ik mijn maatje Henny wel steeds meer ga mis
sen omdat ik binnenshuis niet even meer kan
delen of wat dan ook. Stilte kan weldadig zijn
als het maar niet te lang duurt. Gelukkig ben ik
in de omstandigheid dat ik hier en daar be
zoekjes kan brengen en ook thuis bezoek krijg.
Eten met vriendinnen bij de een of de ander
gebeurt regelmatig met gepaste afstand en de
nodige restricties. En inmiddels moet ik mijn
agenda er weer bij betrekken. Ook weer prima.
Ook wandelen en fietsen doe ik graag. Maar
ook fijn dat er weer wat meer ‘vrijheid’ gaat ko
men. Ik zou graag weer eens naar de film of
museum willen maar vind dat een luxe, dus

geen enkel probleem. En wat zijn er toch veel
mooie boeken! Rijk om van lezen te houden.
Anneke van de Weide:
In het begin bij al die coronamaatregels voelde
ik een lichte paniek bij mezelf opkomen. Wat
gebeurt er nu allemaal? Ik hoor ook bij de risi
cogroep en dat houdt in dat je strikt de regels
moet naleven! En daar kwam nog bij dat ik me
in die periode heel beroerd voelde. Maar... ik
ben weer opgeknapt en nu geeft deze corona
tijd me veel rust. Ik geniet van de legpuzzels,
kranten uitpluizen, muziek en troosttv. Ook
telefoontjes en kaarten naar mensen sturen is
een leuke bezigheid. En zeker ook ontvangen!
De boodschappen worden door mijn kinderen
verzorgd. Nu het toch wat langer gaat duren
denk ik veel aan de mensen die het nu zo
moeilijk hebben! Ik krijg iedere maand gewoon
mijn AOW en pensioen gestort op mijn reke
ning, terwijl zovelen nu zorgen hebben! Mijn
hoop is dat de besmettingen niet stijgen en dat
snel het vaccin er is! Dan zal er vast een ande
re toekomst voor ons zijn en aankomen!
Dick Hornberg:
Een mix van gevoelens: verwarrende tijd, zor
gelijk, afstandelijker, maar ook rustiger. Bestu
ren komen niet bij elkaar, alleen communiceren
via telefoon, video vergaderen (weer iets ge
leerd...), mails etc. Persoonlijk: extra zorg voor
Jefta omdat behandelingen in het AvL opge
schort zijn omdat hij extra kans op besmetting
heeft. De immunotherapie doet, naast hopelijk
positieve resultaten, ook een aanslag op zijn
afweersysteem. Raar genoeg betekent die
pauze in de behandeling ook een beetje rust en
minder stress... Extra aandacht voor elkaar om
deze tijd goed door te komen en uitkijken op
straat en in winkels. Maar dat geldt voor ieder
een.
Anneke van Tongeren:
Ik onderga deze periode heel wisselend: van
saai tot boos, van genieten tot onrustig . Ik
moest in het begin wennen aan het doorkomen
van de dagen en een nieuwe structuur vinden.
Dat is nu wel gelukt. Het maakt me nog steeds
boos dat de doelgroep gehandicapten zo gene
geerd wordt. Moet mijn gehandicapte zus in
haar groepswoning afgesloten blijven van de
maatschappij tot er een vaccin is gevonden?
Een uurtje op bezoek achter glas is voor haar
geen optie. De rust zo zonder vliegtuigen is
weldadig, de natuur gaat gewoon door met ont
luiken. Alle tijd om de tuin bij te houden.
Henriëtte Dekkers:
Het gevoel van onzekerheid overheerst. Ik

weet niet wanneer Mohammed terugkomt uit
Marokko, die zit daar nog steeds ‘vast’. Verder
voelt het gewoon, al weet je soms niet meer
welke dag het is. Niet ziek worden is ook een
belangrijk punt.
Daan en Ina Simoons:
Een van de belangrijke gebeurtenissen deze
week was de toespraak van onze koning op 4
mei (zie verder hieronder).
Truus Burghout:
Aanvankelijk rustig, moeilijk, want kinderen op
afstand.
Han Floor:
Enerzijds; Rust.De lege agenda geeft mij een
vakantiegevoel. Anderzijds; Ongerustheid en
gemis van fysieke en sociale contacten. Waar
en wanneer houdt het op en met welke gevol
gen? Houdt het wel op? Wanneer kunnen we
weer zorgeloos op familiebezoek? Wie worden
er in fysieke, mentale of financiële vorm getrof
fen? Hoe komen familie en bekenden hier uit?
Hoe komen we hier zelf uit? Wat voor gevolgen
heeft het voor ons verdere dagelijks leven?
Kunnen we over een poosje weer kerken, zin
gen, (op 1.5 meter), zwemmen, knuffelen, een
feestje vieren, met vakantie? Naar de Harte
heem? Allemaal vragen waarop niemand nog
antwoord kan geven en dat maakt onrustig.
Henk Kaatee:
Bij mij overheerst een ambivalent gevoel. Aan
de ene kant zijn de (zelf)beperkingen soms las
tig. Het makkelijk en onbezorgd omgaan met
anderen. Het fysiek toenadering zoeken naar
niet thuiswonende kinderen hou ik al tegen. Dat
ervaar ik als een verschraling. Het overlijden
van een oudcollega aan corona maakt dat het
ook akelig dichtbij is gekomen. Een overlijden
met een gezicht is anders dan de dagelijkse
aantallen die je leest of hoort. De rust op straat,
het kalme, dat kan me bekoren (help, ik word
oud). Het besef dat we niet alles in de hand
hebben vind ik ook uiteindelijk een rustgeven
de. Je hoeft niet overal grip op te hebben en te
houden in het leven. Soms gebeurt het (iets)
gewoon.
2. Hoe ervaar je ‘75 jaar vrijheid’ in deze
tijd?
MarieAgnes Krom:
Heel vreemd nu geen gezelligheid.
Peter van Tongeren:
De viering van 75 jaar bevrijding en de doden
herdenking hebben dit jaar een grote indruk op
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mij achtergelaten, veroorzaakt door twee toe
spraken: die van Arnon Grunberg en die van de
koning. Toespraken die het waard zijn om nog
maals gelezen te worden. Door de huidige
lockdown besef je pas hoe kostbaar maar ook
broos vrijheid is.
Wil Steenpoorte:
75 jaar vrijheid. Het is heel bijzonder. Een voor
recht dat we niet genoeg kunnen waarderen.
Laten we er heel zuinig en zorgvuldig mee om
gaan.
We moeten ons ook realiseren dat er in de we
reld nog heel veel oorlog is, met onnoemlijk
veel slachtoffers. Wat is onze rol daarin, bij
voorbeeld. door leverantie van wapens en
deelname aan bombardementen? Geven wij
vluchtelingen genoeg plek?
Henriëtte Dekkers:
Ik heb veel programma’s gezien en vond de
toespraken van Arnon Grunberg en Willem
Alexander erg goed. Bijzonder en nieuw voor
mij: het leven van Truus Wijsmuller.
Ik realiseerde me weer dat wij hier alles kunnen
en mogen zeggen.
Marjolijn Bartlema :
75 jaar Vrijheid: sinds mijn geboorte in 1946
ken ik niet anders en vind dat zo’n ongelooflijke
rijkdom. Voor mij persoonlijk ervaar ik deze tijd
niet echt als een beperking van mijn vrijheid.
Dat vind ik wel voor al die mensen die ziek zijn,
voor hen die noodgedwongen gescheiden zijn
omdat zij elkaar niet kunnen/mogen ontmoeten!
En achter glas naar elkaar mogen zwaaien ge
paard gaande met een ‘luchtkus’. Dat vind ik
vreselijk. Vrijheid is een groot goed!
Anneke van de Weide:
Dit jaar 75 jaar vrijheid vieren op deze manier,
te beginnen op 4 mei met een lege Dam vond
ik zeer indrukwekkend en het heeft me erg ge
raakt! Ook Bevrijdingsdag was rustig. Maar de
creativiteit van zoveel mensen om er een ge
denkwaardige dag van te maken was groot.
Steeds weer nieuwe verhalen van mensen die
in het verzet gezeten hebben kwamen naar vo
ren. Indrukwekkend om te blijven stilstaan wat
al die mensen voor ons land gewaagd hebben.
Dit mogen we nooit vergeten. Dit moeten we
blijven doorgeven met respect!
Dick Hornberg:
Op mijn verjaardag steekt iedereen de vlag
uit... vroeger kreeg iedereen ook nog elk jaar
vrij... Voor mij behoren 4 en 5 mei onlosmake
lijk bij elkaar. De vrijheid is voor mijn generatie
‘gewoon’, maar niet zomaar tot stand gekomen
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en ook niet vanzelfsprekend. Er zijn teveel te
genstellingen in onze samenleving die de basis
van dat samenleven voor sommige groepen
mensen bedreigen. In onze zeer gemêleerde
maatschappij denkt lang niet iedereen hetzelf
de over vrijheid en wat wij daarvoor moeten
doen. Zeker in de laatste jaren steekt antisemi
tisme steeds vaker de kop op en ik ben daar
over zeer verontrust. Ik mis de tegenbeweging,
zeker in enkele bevolkingsgroepen. Men is
overwegend stil hierover en dat kan, zoals ook
Arnon Grünberg in zijn 4mei lezing zei, het be
gin zijn van steeds grotere onverdraagzaam
heid. Opvoeding, opleiding en maatschappelijk
optreden... die moeten samen dat opkomend
antisemitisme voorkomen en tegengaan. Daar
naast is extra aandacht voor de sociaalecono
mische positie van zogeheten minderheden
van belang, want die kan denkbeelden verster
ken, hoe onterecht en onzinnig ook.
Anneke van Tongeren:
Dit jaar heb ik meer gelezen en gezien rond 4/5
mei dan anders, ik had (en nam) er meer tijd
voor. Indringende beelden èn veel dappere
mensen. Ik besef, dat ik vrijheid om te zeggen
en te denken eigenlijk als gewoon ervaar, ter
wijl dat zeker niet zo is.
Ina en Daan Simoons:
Een van de belangrijke gebeurtenissen deze
week was de toespraak van onze koning op 4
mei tijdens de Nationale Dodenherdenking en
wel met name de passage over het optreden
van zijn overgrootmoeder Koningin Wilhelmina
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
“Werkelijke helden die bereid waren te
sterven voor onze vrijheid en onze waar
den. Maar er is ook die andere realiteit.
Medemensen, medeburgers in nood,
voelden zich in de steek gelaten,
onvoldoende gehoord, onvoldoende
gesteund, al was het maar met woorden.
Ook vanuit Londen, ook door mijn
overgrootmoeder, toch standvastig en fel
in haar verzet. Het is iets dat me niet
loslaat. Oorlog werkt generaties lang
door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit
de oorlog nog steeds in ons. Het minste
wat we kunnen doen is: niet wegkijken.
Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet
apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat
niet normaal is. En: onze vrije,
democratische rechtsstaat koesteren en
verdedigen. Want alleen die biedt be
scherming tegen willekeur en waanzin.
Wij kunnen het, wij doen het samen. In
vrijheid.”

We hebben prinses Wilhelmina leren kennen
als een heldin, die vanuit Londen op kwam
voor de Nederlandse vrijheid. Dat ze gevlucht
is, dat ze het Nederlandse volk in de steek
heeft gelaten en grotendeels gezwegen heeft
over het lot van de Nederlandse Joden, kwam
niet aan de orde.
Velen hebben zich wel eens afgevraagd: heb
ik, heeft mijn familie wel genoeg gedaan om de
moord op de joden te voorkomen. Mij houdt de
laatste tijd nog wel bezig wat de prijs was van
deelname aan het verzet en het verbergen van
onderduikers. Kun je dat wel vragen van je
partner, je gezin, je familie, je vrienden? Rustig
en met overtuiging sprak Koning Willem Alex
ander deze woorden. Hij bleek goed in zijn vel
te zitten en ook na te denken over de grote we
reldproblemen. De rol van koningin Wilhelmina
werd bespreekbaar gemaakt. Zonder verwijten
bracht hij zijn standpunt naar voren. Een mens
aan wie we het bestuur over het land kunnen
toevertrouwen.
Truus Burghout:
Nauwelijks wil in ieder geval zelf boodschap
pen doen.
Han Floor:
In principe hebben wij hier in deze tijd nog een
behoorlijke vrijheid. Als ik het vergelijk met de
landen om ons heen met een volledige lock
down, dan zijn wij hier nog bofferds. Ik voel me
dus echt wel vrij ondanks de beperkingen. Naar
festivals gingen we al nooit op 5 mei, dus die
misten we ook niet. Alles wat op tv geboden
werd op 4 en 5 mei maakten dat we het intens
en bewust beleefden.
Henk Kaatee:
In deze tijd? In coronatijd? Ik vind het moeilijk
om, sterker nog, meen terughoudend te moe
ten zijn om allerlei vergelijkingen te trekken
tussen 4045 en nu. Natuurlijk zijn we beknot in
onze vrijheid, maar deze hedendaagse vrij
heidsberoving staat denk ik ver weg van die
waar 75 jaar geleden Nederland van verlost
werd. Het zwaartepunt van 75 jaar vrijheid ligt
voor mij trouwens op de avond voor bevrij
dingsdag. In plaats van op 4 mei ergens te her
denken keek ik nu tv. Met herdenken op Wes
terbork, op de Dam of zingend bij een herden
kingsdienst in Amstelveen ervaar ik een actie
vere betrokkenheid.

3. Hoe zie je de toekomst in onze
veranderende samenleving
Barbara Godfroij:
We leven in een veranderende samenleving.

Zeker. Maar wat is daar bijzonder aan? Hoe
snel veranderde de samenleving toen het Ro
meinse rijk instortte en de bischop van Rome
probeerde de macht in Rome te houden door
de baas over nog nauwelijks bestaande ko
ninkrijken te worden. Hoe veranderde de sa
menleving toen de Karolingers land begonnen
uit te delen en zo de adelstand ontwierpen,
waardoor boeren lijfeigenen werden. Hoe ver
anderde de samenleving toen de handel het
ontstaan van steden mogelijk maakte en vrije
burgers de koningen en adel probeerden te ne
geren. Hoe veranderde de samenleving toen
de boekdrukkunst het mogelijk maakte dat tek
sten verspreid werden. Niet gek dat vanaf dan
geschriften in de volkstaal verschenen, zodat
kennis werd verspreid. Wat bleek? De aarde
was rond en de mens niet het middelpunt van
het heelal, nog wel van de schepping? De 16e
eeuw, Men ontdekte de wereld, men vertrouw
de de kerk niet meer, men wilde geen eigen
dom meer zijn van het Habsburgse of Spaanse
koningshuis. Maar niemand wist hoe het dan
wel moest. Wat een onzekere, veranderende
wereld. De gouden, 17e eeuw, ook de verse
protestanten kregen godsdienstoorlogen. Be
palen welke de staatsgodsdienst was beteken
de de macht. Het volk was bang voor de hel.
Ga zo maar door, de Franse revolutie, de in
dustriële revolutie, het nationalisme met vrese
lijke wereldoorlogen tot gevolg. Was er een tijd
zonder veranderende samenleving? Panta
Rhei, alles verandert. Deze inleiding beschrijft
mijn gevoel over hoe belangrijk onze 21e eeuw
is en onze positie erin. Heel belangrijk en heel
interessant, maar niet belangrijker dan al die
andere eeuwen. Ik zie het leven als het stokje
dat je doorgeeft in een lange estafette. Die es
tafette, waartoe en waarheen, is het grote mys
terie. Ons leven is daar maar een heel klein
onderdeel van. Maar misschien toch niet onbe
langrijk. hoe belangrijk is ieder steekje van een
heel groot weefsel. Dat de wereld om ons heen
verandert? Wat zou het saai zijn als alles bij het
oude bleef.
Peter van Tongeren:
In de hoop op een echt veranderende samen
leving, waar ik nog niet zo zeker van ben!!, zie
ik meer mogelijkheden om op afstand te kun
nen vergaderen (Lukasz kan nu echt zonder
schuldgevoelens een vergadering in Tokyo
meemaken!) Meer vliegverkeer en spotgoedko
pe kerosine hopelijk van de baan. Even een
weekendje Bali!! te gek voor woorden!! Maar
nogmaals tussen droom en daad staan wetten
in de weg en praktische bezwaren. (Naar Wil
lem Elsschot) Maar de hoop moet blijven!!
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Wil Steenpoorte:
Hoe kijk ik naar de toekomst? Ik denk dat we
heel anders moeten gaan leven. Niet meer de
hele wereld over vliegen. Niet meer van alles in
goedkope landen laten produceren.
Veel minder de auto gaan gebruiken. Langza
mer rijden. We moeten met elkaar zorgen dat
we deze aarde zo goed mogelijk beheren.
Wij zijn verantwoordelijk voor de toekomst,
vooral van onze kinderen en kleinkinderen.
We zullen misschien minder geld te besteden
hebben , maar meer genieten van een mooie
natuur en schonere lucht.!!!
MarieAgnes Krom:
Ik zou het niet weten.
Marjolijn Bartlema:
Over de toekomst: ik weet niet of er echt iets
verandert omdat ik denk dat we allemaal weer
terugvallen in ons bekende patronen.
Maar ik hoop wel op meer gemeenschapszin,
omzien naar elkaar in bredere zin. Ik bewonder
alle bijzondere initiatieven die worden geno
men.
We zien zo’n mooie creativiteit! Zoals alle res
taurant  en caféhouders op de Nieuwmarkt in
Amsterdam het idee hebben opgevat alles ge
meenschappelijk te doen en te delen. Het lijkt
of er een collectief of coöperatie ontstaat. Dat
zou toch mooi zijn.
Anneke van der Weide:
Ik hoop dat de toekomst na deze coronaperio
de zal gaan veranderen.
Hoe mooi was het dat we met zoveel dank
baarheid voor de mensen, die allemaal klaar
stonden voor een ander, dit lieten blijken door
geklap, muziek, gebak, bloemen, planten etc.
Het weer oog hebben voor elkaar en er voor
elkaar zijn is een mooi toekomstbeeld.
Dit doet me denken aan het lied van John
Lennon : Imagine:
Een wereld zonder rijkdom
Geen honger, geen geweld.
De hebzucht overwonnen.
Het gaat om meer dan geld.
Een wereld voor ons allen.
Delen al het moois.
Henriëtte Dekkers:
Ik ben niet zo optimistisch over de toekomst.
Veel zal veranderen  alles zal minder worden –
veel mensen zijn hun werk kwijt. Hoe gaat de
solidariteit tussen jong en oud verder? Trekt de
gezondheidszorg het? Daarbij geeft het wel
een gevoel van verbondenheid dat het iets is
wat iedereen aangaat.
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Dick Hornberg:
In aansluiting op mijn antwoord op vraag 2: ik
ben eigenlijk van ‘het glas is halfvol’, maar ik
zie de toekomst niet echt rooskleurig in. Lande
lijk en internationaal zullen tegenstellingen gro
ter worden, veel meer werkloosheid en armoe
de en daarmee een grotere druk op uitkeringen
en dergelijke. De samenhang in onze samenle
ving komt, denk ik, sterk onder druk te staan en
waar eindigt het gevoel dat wij samen uiteinde
lijk sterker staan dan apart?
Persoonlijk hoop ik dat de behandeling van
Jefta weer snel opgestart kan worden en dat
die therapie positief zal werken. Er is al genoeg
onzekerheid.
Anneke van Tongeren:
Grote vraag in hoeverre alle beperkingen van
dit moment blijvende invloed zullen hebben.
Gaan we minder vliegen ? Gaan we landen
helpen hun eigen voedselproductie op te zet
ten, zodat ze niet afhankelijk zijn van import?
En dichterbij : hoe creatief gaan we in de KGIJ
bedenken hoe we ons kunnen aanpassen?
Vieringen in kleiner verband? Hoe laten we el
kaar weten wat we nodig hebben? Ik besef
heel erg dat ik rijk ben met een huis, familie,
gezondheid, pensioen, tijd.
Truus Burghout:
Moeilijk, afstand ,wil graag weer contact met
KGIJers.
Han Floor:
Dat weet ik dus niet. Anders. Ik geloof niet dat
het ooit weer wordt zoals het was. Dit is ons
overkomen en zal van invloed zijn op ons ver
dere leven. Of ben ik nu te pessimistisch???
Henk Kaatee:
De toekomst is, zoals altijd, ongewis. Terugval
len in oude patronen kan zomaar. Maar mis
schien wordt er veel meer thuisgewerkt nu dat
goed blijkt te functioneren (bij velen die in de
kenniseconomie werken). Misschien neemt het
besef toe dat er grenzen zijn aan wat we moe
ten willen.
Misschien zien we deze crisis slechts als een
klein deukje. (’Weet je nog in 2020? Ja, gekke
tijd’). Misschien zien we deze corona als een
milde uitbraak. Kinderspel vergeleken met die,
die 10 jaar later zou uitbreken... Voorlopig zie ik
(de angst voor) corona nog wel een tijdje blij
ven hangen.
Joop Floor:
Mijn eerste gevoel betreft vooral de corona
verandering. Verdriet daarover dat overheerst
nog bij mij. De 75 jaar vrijheid is voor mij

inmiddels gewoon. Maar die coronaverande
ring als uitdagend aangaan, daar ben ik nog
niet aan gewend, al is dat denk ik, een onver
mijdelijkheid. Dus: hoe maken we op welke wij
ze dan ook, er iets ‘leuks’ van. Want ik wil de
laatste tijd van leven, ondanks de toenemende
zorgopgave, niet bij de pakken neer blijven zit
ten. Het verlies aan beleefbaarheid van aan
hankelijkheid steekt best wel diep.
Jesèl HooremanHeyma:
Een vreemd en soms wat angstig gevoel als ik
wakker wordt ,vaak vroeg in de ochtend en dat
voor een avondmens! Wat is er ook alweer en
welke dag is het ? Alles wat richting gaf is weg.
Maar ik maak er elke dag wat van... ik kom tijd
te kort. Goed eten ,veel telefoontjes plegen en
kaarten sturen , sociale contacten onderhou
den ook in mijn buurt waar ik al bijna 43 jaar
woon. De beperking van het niet kunnen doen
wat je anders altijd deed wordt toch gecompen
seerd door andere waardevolle ervaringen. De
lente, de tuin, de wandelingen in ons mooie
Heemskerk met al dat groen doet wonderen.
Tel je zegeningen denk ik steeds. We hebben
in de familie zieke mensen (geen corona) waar
we ons zorgen over maken. Afgelopen dagen
heb ik veel gekeken naar de herinneringen uit
de oorlog de onvrijheid van de mensen en hun
grote angst. Als Amsterdammer heb ik veel
verhalen van mijn ouders gehoord . Ik zag dat
ik nog al wat boeken heb staan die speelden in
oorlogstijd. Wat heb ik dan een vrijheid met de
mensen om mij heen. Ik hoop dat die vrijheid
blijft, dat we vrij zijn om te zeggen wat we wil
len, dat de toekomst van de jonge mensen
hoopvol blijft. Straks ga ik naar onze Matthijs.
Ik mag vandaag een uurtje bij hem zijn op ge
paste afstand. Wel jammer dat ik hem niet mag
knuffelen, maar er zijn ergere dingen.
Jan Evers:
Kantelpunt. “Niets is moeilijker dan de geschie
denis herkennen als je er middenin zit”. Geert
Mak. De vragen als alternatief voor de KGIJ
ontmoeting van 9 mei liegen er niet om, ze ra
ken de kern van de uitdagingen waarvoor wij
op dit moment staan.
Enkele weken geleden werden we gebeld door
de huisartsenpost: “Of we nagedacht hadden
over wel of niet Intensive Care”. Dat kwam
goed uit, want ik had al besloten dat ik dat niet
zou willen. “Fijn dat u er al over heeft nage
dacht, dan stuur ik u een formulier toe dat u
kunt ondertekenen”. Het formulier bleek een
soort keuzemenu te zijn voor het levenseinde.
Reanimatie, hartbewaking, palliatieve zorg,
euthanasie, hospice, noem maar op, alles
kwam voorbij. Goed dat het allemaal bespreek

baar is, maar ook confronterend. Ik ben aan
mijn laatste stukje bezig. Dat veroorzaakte ook
reflectie, hoe is mijn leven vergaan en waar
staan wij nu?
Eind jaren 60 hebben wij als gezin de keuze
gemaakt om te gaan werken in ontwikkelings
landen, gemotiveerd om daadwerkelijk bij te
dragen aan de bestrijding van armoede in de
wereld. Met relativering van mijn eigen bijdrage
constateer ik met voldoening dat de wereld een
ongelofelijke slag heeft gemaakt in de armoede
bestrijding. Alle ‘human development indexen’
zijn positief omgebogen: Honger is terugge
drongen, onderwijs verbeterd, gemiddelde leef
tijd significant gestegen, gezondheidszorg ver
beterd, enz.
Waar staan we nu?
Afgelopen winter heb ik verschillende boeken
gelezen over ons (voort)bestaan als mensheid
waaronder: “Sapiens”, “Onbewoonbare aarde”
en “Waarom de aarde niet naar de knoppen
gaat”. Al vóór de coronacrisis uitbrak dacht ik:
We staan op een kantelpunt in de geschiede
nis, met het klimaatprobleem als dominante
factor, maar ook gigantisch grote andere mili
euproblemen, de toenemende rechts en mate
riële ongelijkheid, de niet te stuiten migratie, de
opkomst van China en de degeneratie van
Amerika. De coronacrisis maakte in één keer
zichtbaar wat scheef was: 30.000.000 Amerika
nen werkloos in een paar weken tijd, wellicht
een veelvoud daarvan in landen als India en
Bangladesh, mensen die geen kant opkunnen,
zelfs niet naar huis terug. De meeste slachtof
fers vallen onder gemarginaliseerde groepen.
Economisch worden in eigen land ZZPers,
flexwerkers en kleine zelfstandigen het meest
direct getroffen. De rechts en inkomensonge
lijkheid worden significant zichtbaar.
Deze week hebben we het bizarre bevrijdings
feest meegemaakt, 75 jaar vrede, wat een
groots feest had moeten zijn werd wreed ver
stoord door corona. Toen ik de koning een
zaam op de Dam zijn indrukwekkende toe
spraak hoorde uitspreken voelde ik ook symbo
lisch: Dit is een kantelpunt. Bijna alle overle
venden van WO II zijn nu overleden, hierdoor
zullen herdenkingen anders worden. Zal de
motivatie om vrijheid te gedenken gekoppeld
aan de gebeurtenissen in WO II zo sterk blij
ven?
Grote problemen dus, nog steeds. Al ben ik in
de slotfase van mijn leven, de motivatie te pro
beren zaken ten goede te veranderen en het
geloof dat dit ook kan, zijn er niet minder om.
Wat mij betreft is een aantal factoren cruciaal:
Een grote taak voor overheden. Uiteraard wel
democratisch en van de goede kleur, dat is al
moeilijk genoeg, maar als het aan de vrije
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markt wordt overgelaten worden de problemen
alleen maar groter. Alleen overheden kunnen
het algemene belang dienen. Internationale sa
menwerking waar maar mogelijk. Veel van de
problemen waar de wereld voor staat kunnen
alleen internationaal worden opgelost. Nu te
rugtrekken op eigen territorium zou de grootste
fout zijn.
Een sterk Europa, al was het alleen maar om
een antwoord te hebben op aanstormend Chi
na. Een grote rol voor technologische ontwik
keling. Terug naar de basis kan niet meer.
Technologie heeft ons veel gebracht maar heeft
tegelijkertijd de problemen van nu veroorzaakt.
Meer sturing in de ontwikkeling ervan is een
absolute voorwaarde.
Hoopgevend in deze crisis is dat de afgod eco
nomie wereldwijd echt (even) moest wijken
voor welzijn, een geweldige ervaring. Ook zien
we overal saamhorigheid, indrukwekkend. Zou
den we dit vast kunnen houden? Zou de mens
heid op een punt kunnen komen dat welzijn het
wint van materie, status en (veelal perverse)
marktprikkels? De wereld is hard en meedo
genloos, daar denk ik niet naïef over, maar er is
ook zo veel goeds. De honger is overwonnen,
nu de rest nog.
Tussen het alles overheersende coronanieuws
las ik vanmorgen twee korte stukjes in de krant:
1. AirFrance/KLM maakt een nieuw transforma
tieplan met ambitieuze milieudoelen, het oude
plan verdwijnt in de prullenbak.
2. Shell (In het verleden toch niet altijd onze
grootste vriend) gaat op de Maasvlakte een
waterstoffabriek bouwen met windenergie als
grondstof, groot genoeg om er 2.300 vrachtau
to’s op te laten rijden, nadat zij een paar maan
den geleden bekend maakten dit ook te gaan
doen in de Eemshaven. “Never avoid a perfect
crisis”. Deze slogan wordt veelvuldig gebruikt in
bedrijven, maar geldt natuurlijk ook voor poli
tiek en samenleving. Moge de coronacrisis me
de voor een positief kantelpunt zorgen.
En de KGIJ? Ik zie met respect de zorg om el
kaar en de directe omgeving, maar ik mis ook
wel het grote verhaal, waar het in het verleden
zo vaak over is gegaan. Wat mij betreft komt dit
terug op de agenda.
Bernadette BoomSicking:
Naar aanleiding van de vragen voor de ont
moeting van 9 mei heb ik een gedicht geschre
ven. Mijn creatieve zoon Bruno heeft er weer
een kort filmpje van gemaakt dat te zien is
wanneer je onderstaande link bezoekt. Ik hoop
dat een aantal mensen er plezier aan zullen
beleven.
https://youtu.be/ofHyy5F_gXM
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Ik mag naar buiten
Bernadette BoomSicking

Ik mag naar buiten, maar niet te ver en te lang
Ik stel mezelf gerust ik ben niet echt bang
Met anderen praten maar niet te dichtbij
Een kus of een knuffel is er niet bij
Begrensd in mijn doen en laten
Loop ik vaak door lege straten
Niet echt ongelukkig dat zeker niet
Maar soms ook met een stil verdriet
In vrijheid geboren
Nooit oorlog gekend
Dit stemt me dankbaar en blij
Maar was ik ook werkelijk echt vrij?
Die vraag klimt steeds maar in mijn hoofd
Waar heb ik altijd in geloofd?
Juist nu, in deze tijd
Ben ik het antwoord even kwijt
Voorzichtig komen er woorden en gedachten
Over wat ik kan en mag verwachten
Het leven is kostbaar het is een geschenk
Het leven, de vrijheid is niet wat ik denk
Hoe kleiner mijn wereld hoe meer ik ga zien
alles is er maar wij dachten van niet
We wilden steeds meer tot ons eigen verdriet
Nu zijn we dankbaar voor ieder moment
Alsof je opnieuw geboren bent
In die anderhalve meter
Gaat het steeds een stukje beter
In de ruimte tussen jou en mij
Ontstaat iets nieuws dat maakt me blij
Verslag van opleiding tot energiecoach.
Henk Kaatee
Vanuit de KGIJ is vorig jaar zomer een overleg
geweest bij de Omgevingsdienst IJmond. Ge
spreksonderwerp was of en hoe de KGIJ op
bescheiden, praktische schaal zou kunnen bij
dragen aan de energietransitie. Een optie die
genoemd werd was het leren bedienen en ge
bruiken van een warmtecamera zodat we bij
bewoners (lees KGIJleden) inzichtelijk zouden

kunnen maken waar veel warmte weglekt uit de
woning...
Ben Tap, Joop Floor en Henk Kaatee hebben
zich opgegeven en hen is een opleiding tot
energiecoach aangeboden. Deze opleiding is in
februari/maart gegeven in SantpoortNoord.
Een groep van zo’n 16 mensen volgde de op
leiding die vier avonden in beslag zou nemen.
De opleiding betrof een theoretisch deel waar
het ging over besparing van energie. Denk
hierbij aan isolatie (van tochtstrips tot spouw
muur en dak en vloerisolatie tot HR++ glas).
Verder kwamen alternatieve energiebronnen
aan bod. Denk hierbij aan het plaatsen van
zonnepanelen of het gebruik van een warmte
pomp. Een belangrijke conclusie die altijd geldt:
isoleren en zonnepanelen lonen altijd! Een der
de avond hebben we een bezoek gebracht aan
een woning om concreet te bekijken wat in dat
specifieke huis gedaan zou kunnen worden
aan energiebesparende (of opwekkende)
maatregelen. Door de coronacrises heeft het
laatste deel (gespreksvoering) online plaatsge
vonden.

Op basis van deze cursus zouden we in staat
moeten zijn om samen met bewoners om de
tafel te zitten en te overleggen wat de wensen
en mogelijkheden zijn. Onze rol is meer inven
tariserend (wat wil de bewoner, wat is mogelijk
en haalbaar en betaalbaar) en informerend. Let
wel: We denken mee, maar zijn geen erkende
adviseurs. Maar met een blik op het elektrici
teitsverbruik en gasverbruik, de ervaringen van
de bewoner en eventueel een rondgang door
de woning kan er misschien best een interes
sante winst geboekt worden, waar uiteindelijk
de portemonnee niet perse onder hoeft te lijden
maar waar u wel bijdraagt aan het behoud van
de aarde!
En nu?
De vraag was of de KGIJ een praktische bijdra
ge kan leveren aan de energietransitie. De cur
sus is gevolgd zodat we (beter) in staat zijn om
mee te denken met KGIJleden die op dit ge
bied iets zouden willen veranderen aan hun
woning en daarover eens willen spreken met
een van de ‘energiecoaches’. We zijn er klaar
voor! (Coronaafhankelijk)

Van de kerngroep
Corine Bart

Het onderdeel met de warmtecamera zat even
wel niet in deze cursus. De winter (welke?) was
al duidelijk op zijn retour en het moge duidelijk
zijn dat het registreren van het weglekken van
warmte bij (vries)kou het beste zichtbaar wordt.
Persoonlijk vind ik dat wel jammer, want met
zo’n warmtecamera kun je toch een soort van
zichtbaar bewijs leveren waar winst is te beha
len.

Vergaderen met de kerngroep in het corona
tijdperk is een bijzondere aangelegenheid. Op
8 en 17 april en op 15 mei vergaderden we via
Zoom. Het is geweldig dat de techniek ons in
staat stelt om live contact met elkaar te hebben
en zo de noodzakelijke agendapunten te be
spreken. Maar het is natuurlijk zeer beperkt in
het ‘echte’ en persoonlijke contact. Je ziet de
anderen op een heel klein deel van je compu
terscherm – of zelfs op je mobiele telefoon; nog
kleiner!  en het geluid laat ook te wensen over.
Maar we doen het ermee.
Een groot deel van de tijd gaat op aan bespre
ken wat we doen met de komende vieringen en
ontmoetingen en hoe daarover te communice
ren. Steeds gaat er een nieuwsbrief uit met
nieuwe informatie. De Paasviering van 11 april
ging niet door! Over de hele wereld werden
kerkdiensten gehouden in bijna lege kerken en
uitgezonden via videoverbindingen. De voorbe
reidingsgroep van onze Paasviering bood een
digitaal alternatief aan compleet met een film
pje; een hele klus in zo’n korte tijd. De kern
groep is benieuwd of alle leden dit hebben kun
nen zien en wat ze ervan vonden. Maar ook
hier belemmeren de antibesmettingsmaatre
gelen ons om dat te kunnen peilen.
De ontmoetingen van 25 april en 9 mei gingen
niet door in de Vrijburcht. Ook hier werd een al
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ternatief geboden in de vorm van een ‘schrijf’
ontmoeting; creatieve mensen hoor!
We besloten de ALV van 15 april te verplaatsen
naar 3 juni. Maar zelfs dat is nog te vroeg voor
een fysieke vergadering. Om toch te kunnen
voldoen aan de voorwaarden voor het behou
den van onze ANBIstatus zullen we via email
het verslag van de vorige ALV in oktober 2019
en de jaarrekening 2019 aan de leden voorleg
gen ter goedkeuring. De statuten en het huis
houdelijke reglement voorzien niet in een alter
natief. Gezien deze uitzonderlijke omstandig
heden rekenen we op het begrip van de leden
om het zo te doen.
De huiskamergesprekken en de viering van
BorgStaan verhuizen ook naar het najaar van
2020.
De pastoraatsgroep en pastor Bernadette
Boom houden naar we begrijpen goed vinger
aan de pols bij de leden, die dat nodig hebben.
Nu buigen we ons over ‘Hoe weer beginnen
met bijeenkomen?’. Daar is grote behoefte aan,
maar we moeten ook voorzichtig omgaan met
ieders gezondheid. Zeker gezien de leeftijds
opbouw van onze leden, die veelal boven de
70 zijn. We zullen in gesprek gaan met de
werkgroepen vieringen en ontmoetingen, met
de pastoraatsgroep, met het koor, met de Stut
en de Vrijburcht om te zien wat daarvoor nodig
en mogelijk is. De kerngroep wil graag onder
steunend zijn in de voorwaardenscheppende
sfeer en het leggen van contacten met exter
nen. Goed ideeën zijn altijd welkom. Laat ze
horen via secretaris@kgij.nl

Onze Vader
Daan Simoons

De paus vraagt miljoenen christenen samen
te bidden
Paus Franciscus is op 25 maart 2020 miljoenen
christenen wereldwijd in het ‘Onze Vader’ voor

gegaan, in gebed tot God om de verspreiding
van het coronavirus te stoppen. De paus no
digde vooraf alle gelovigen wereldwijd uit om
het Onze Vader te bidden, woensdagmiddag
om 12:00 uur. “We willen om Gods genade vra
gen nu de mensheid zo op de proef wordt ge
steld door de pandemie. We moeten dit samen
doen, alle christenen ter wereld, van elke kerk
en gemeente, uit elke hoek, taal en land”, zei
de paus. Voorafgaand aan het gebed zei Fran
ciscus te zullen bidden voor de zieken en hun
families, voor zij die in de zorg werken, voor de
autoriteiten, agenten en vrijwilligers, voor de
dienaren van de kerk.
Onze Vader die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als
ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid Amen
Voor mij was het aanleiding nog weer eens na
te denken over dit gebed. In de katholieke en
de protestantse kerken wordt het eigenlijk iede
re zondag, vaak hardop, gebeden door alle
aanwezigen. Het wordt genoemd gebed dat
Jezus ons heeft gegeven. Het is beslist geen
teken van armoede. Door alle eeuwen heen is
het als het grootste gebed beschouwd, ook om
de diepe inhoud.

Wat is nu ons probleem? We zingen
wel
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade 
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Paus Franciscus, vanuit de pauselijke bibliotheek in het
Vaticaan, gaat voor in het Onze Vader. Beeld Reuters
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Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Laten we, na vijftig jaar KGIJ zonder Onze Va
der, dit prachtige gebed het Onze Vader, onze
God, mee bidden in deze pandemie die ons
allen treft en denken aan elkaar.
Of zullen we dit onderwerp volgend jaar eerst
voorzichtig aan de orde stellen in een viering of
een ontmoeting?
Bijschrift foto:
Paus Franciscus, vanuit de pauselijke
bibliotheek in het Vaticaan, gaat voor in het
Onze Vader. Beeld Reuters

Raad van Kerken Castricum
Hanneke Klinker
Voorzitter RvK Castricum

Tot onze grote spijt kan de Raad van Kerken
Castricum door de nog steeds geldende voor
schriften in verband met het coronavirus ook de
altijd goed bezochte zomerfilms met maaltijd
vooraf in het Parochiecentrum niet door laten
gaan.

Bedankt
Kees de Boer
Namens mijn hele familie wil ik een ieder be
danken die op wat voor manier ook blijk van
medeleven heeft gegeven.

We hopen op versoepeling van de voorschrif
ten en proberen in het najaar een programma
te brengen dat uitvoerbaar is met enige afstand
tussen de deelnemers.
Kijk op onze website voor nieuwe berichten:
www.rvkcastricum.nl

Viering 23 mei
Op de volgende pagina's vindt u de dia's die
verwerkt waren in de video van de alternatieve
viering van 23 mei.
De link naar de video vindtu op de website van
de KGIJ onder het tabblad 'Voor leden'.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

