“Liefde daagt ons uit om samen
als scheppende mensen een
ideale, liefdevolle en duurzame
wereld te creëren, gebaseerd op
gelijkwaardigheid en respect.”
Uit het manifest Mijn religie is liefde
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VOORWOORD
Over ontvouwen gesproken. Dit jaarprogramma is het resultaat van
een samenwerking van de verenigingen Vrijzinnigen Schiedam,
Rotterdam en Brielle. Wij bundelen zo niet alleen onze krachten,
maar spreiden ook onze vleugels. Met activiteiten in het kader van
bezinning en zingeving, in het licht van gelijkwaardigheid en
respect. Een niet altijd vanzelfsprekende overtuiging, en juist
daarom een verhaal dat we willen blijven delen en doorgeven. Tijd
om de handen nog meer ineen te slaan.
Het thema van dit jaarprogramma, Ontvouwen, is geïnspireerd op
het manifest Mijn religie is liefde. Vanuit dat geloof scheppen wij
een ruimte waarin we elkaar niet wijzen op de verschillen, maar op
wat we samen kunnen delen. Oorspronkelijk vanuit een christelijke
traditie, altijd met ontvouwen handen naar andere
inspiratiebronnen. Noem het verdieping. Denk aan
levensbeschouwing, religie, filosofie en kunst. We ontknopen,
ontwikkelen, ontwarren, ontluiken, ontroeren. Dat maakt ons vrij
en zinnig. Vrij in ons denken, vrij in ons geloven. We hebben alle
kwaliteiten van elkaar nodig om deze wereld levend te houden. Dat
doen wij op vele manieren, met bijvoorbeeld vrijzinnige vieringen,
lezingen, workshops, films en muziek, en zelfs een levendige dienst
in een bus. Jawel, een busdienst, op weg naar een museum.
We hebben ook voor seizoen 2019-2020 een mooi, boeiend
jaarprogramma kunnen maken. We hopen elkaar weer vaak te
mogen ontmoeten. Om te delen en te inspireren.
Richard van der Keur,
Voorzitter Vrijzinnigen Schiedam
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INLEIDING JAARPROGRAMMA
Een boekje opendoen
Een metafoor voor de wereld om ons heen
U heeft vast wel eens zo’n prachtig, in leer gebonden boek gezien
waarvan de bladzijden, op het snijvlak goud gekleurd zijn. Het boek
is in zijn geheel al een ‘hebbeding’, een juweeltje voor in uw kast of
op tafel.
Wij laten ons graag verleiden en reclame speelt daar handig op in.
Het uiterlijk ziet er prachtig uit maar garandeert het ook een mooie
inhoud? Ook omgekeerd kan het geval zijn: een buitenkant van
niets maar van binnen ontroerend mooi.
Onze voorgangers doen diverse ‘boekjes voor u open’, waardoor je
behalve kijken, ook werkelijk leert zien; ze zetten je aan het denken
door vertaalslagen te maken. Met hun gevoel voor humor,
doorwrochte kennis van kunst, cultuur en godsdienst weten ze je
wakker te schudden naar een dieper bewustzijn. Eigenlijk zijn wij
gewoon een openbare school, voor lessen in levenskunst.
Verbindt vrijdenkers en zinzoekers
Veel mensen voelen zich in hun leven verstikt, omdat er nergens
meer ruimte is om emoties te uiten, troost te vinden, gedachten te
delen, of door belemmerende overtuigingen. Ook dit jaar willen wij
met ons programma iets meegeven wat beklijft, iets waar u
werkelijk wat aan kunt hebben.
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Accordeon
Een accordeon die netjes opgevouwen is, lijkt op een plompe stain-de-weg. Maar zodra je hem gaat bespelen, blijkt hoe lenig en
levendig hij kan worden. Door de plooien open en dicht te vouwen
wordt hij tot leven gebracht, kan hij gaan ademen en zingen.
Aan die ‘ademhaling’ besteden wij in ons jaarprogramma speciale
aandacht. Door je te ‘ontplooien’ kun je weer in contact met de
buitenwereld komen, waardoor je je minder ‘benauwd’ kunt gaan
voelen. Ons begrip ‘inspiratie’ is niet voor niets afgeleid van het
Franse woord voor inademen, inspirer.
Daarom aan alle zinzoekers en vrijdenkers die nu werkelijk eens
zichzelf maar ook anderen willen ontmoeten en zich willen laten
inspireren, een programma vol mogelijkheden, films, muziek en
zelfs een interactieve lezing over wat er tussen al die, vooral
moeilijke plooien aan juwelen te vinden is; dat zaken wel eens
totaal anders kunnen zijn dan het uiterlijk zou doen vermoeden.
Wij zijn er voor al die mensen die diep in hun ziel dat vonkje
herkennen. of graag zouden willen voelen maar daar nog niet de
juiste bewoording voor gevonden hebben.
En iedereen is welkom!
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AC TIVITEITEN
Hier vindt u een overzicht van ons programma Ontvouwen. De
activiteiten vinden plaats in Schiedam en Brielle. Het overzicht begint
met een inhoudelijke beschrijving per onderdeel, op datum, gevolgd
door een agenda-overzicht per locatie.
Een aantal van onze jaarlijkse vaste activiteiten staan los van het
thema van ons jaarprogramma, zoals ontmoetingsochtenden en
bepaalde gesprekskringen. Deze programma-onderdelen worden
daarom verderop in het overzicht apart vermeld.
Ons programma is altijd in beweging. Graag verwijzen wij u daarom
ook door naar onze websites. Hier vindt u altijd alle actuele informatie
over ons programma, dus ook eventuele wijzingen of aanvullingen.
Bovendien vindt u op de websites informatie over al onze andere
(reguliere) activiteiten, buiten het jaarprogramma Ontvouwen, met
tevens de actuele agenda. Zie hiervoor: www.vrijzinnigenschiedam.nl
en/of www.vrijzinnigenbrielle.nl.
We openen het jaarprogramma 2019-2020 met een zogenoemde
Startzondag. In deze viering presenteren we het gezamenlijke
jaarprogramma van onze verenigingen Schiedam, Rotterdam en
Brielle, voorgegaan door Ds. Ivo de Jong.
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Zondag 1 september 2019, 10.30 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam

STARTVIERING SCHIEDAM/ROTTERDAM: ‘ONTVOUWEN’
Een muzikale viering over ontvouwen. Met medewerking van de
cantorij, onder leiding van Hjalmar Rosing. Na afloop van de viering
is er gelegenheid voor ontmoeting, met koffie en thee, waarin
mensen van de programmacommissie u meer kunnen vertellen
over de verschillende onderdelen van het jaarprogramma. Iedereen
is van harte welkom.

Zondag 8 september 2019, 10.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

STARTVIERING BRIELLE: ‘ONTVOUWEN’
Er staan weer mooie activiteiten op de agenda van komend seizoen.
Arja Schokker, Cor Lageweg en Ad Soutendijk zullen u hierover in
een interactieve presentatie informeren. Uiteraard is er tijd voor
ontmoeting, met koffie en thee, waarin we elkaar kunnen bijpraten
na de stille zomerperiode. Iedereen is van harte welkom, buren,
familie en kennissen, om kennis te maken met Vrijzinnigen Brielle
en omstreken, en met ons jaarprogramma.
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Startdatum: woensdag 4 september 2019, 10.00 - 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

CURSUS
MEDITATIE EN GESPREKSGROEP
Onder leiding van Els van Roosmalen
Data: iedere eerste woensdag van de maanden september 2019 tot en
met april 2020. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Kosten deelname: € 55,00,
inclusief koffie en thee, voor de gehele cursus.
Met een meditatie, een thema, en soms met een eenvoudige yoga
oefening, is er ruimte om een andere kwaliteit van aanwezigheid te
ervaren en vandaaruit in gesprek te gaan.
Informatie en opgave: Els van Roosmalen, telefoon 06 15 14 81 27.
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Startdatum: dinsdag 10 september 2019, 13.30 – 15.30 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

LEES- EN STUDIEGROEP
CURSUS IN WONDEREN
Onder leiding van Ineke van der Jagt
Data 2019: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.
Data 2020: 14 januari, 11 februari, 10 maart en 14 april. Tijd: 13.30 –
15.30 uur. Kosten deelname: € 50,00 voor de gehele cursus.
Ineke van der Jagt geeft al jarenlang deze Cursus in Wonderen. Uit
lering en ervaring is zij zeer vertrouwd met het komen tot
zelfinzicht vanuit een liefdevolle houding. Cursus in Wonderen
biedt een inspirerende kijk hoe om te gaan met een schijnbaar
uitzichtloze situatie. Het thema dat beoefend wordt, luidt: “Hoe kan
ik hier anders naar kijken, vanuit angst of vanuit liefde?" Mochten
er nieuwe mensen belangstelling hebben voor deze spirituele
leerweg, dan kunnen ze contact opnemen met Ineke van der Jagt.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er gestart met een
kennismakingsgroepje.
INEKE VAN DER JAGT
Ineke van der Jagt geeft al jarenlang de cursus
in wonderen. Uit lering en ervaring is zij zeer
vertrouwd met het komen tot zelfinzicht
vanuit een liefdevolle houding.
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Startdatum: dinsdag 17 september 2019, 20.15 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

FILMAVONDEN
Data 2019: 17 september, 15 oktober, 5 november.
Data 2020: 10 maart, 21 april. Aanvang: 20.15 uur.
Vijf dinsdagavonden, verspreid over het programmajaar, hebben
wij een filmavond. We kijken samen naar een film, gevolgd door
een gesprek onder leiding van Ivo de Jong. Voor het
filmprogramma: zie het inlegvel.

Zondag 6 oktober 2019, 10.00-12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
JODEN EN CHRISTENEN TEGENOVER DE ISLAM
Rabbijn Lody van de Kamp
De onderlinge verhouding tussen moslims en joden in ons land
krijgt veel aandacht. Deze aandacht wordt gestimuleerd door het
nog steeds voortdurende conflict in het Midden-Oosten tussen
Israël en de Palestijnse gebieden. De vraag die in de contacten
tussen de twee bevolkingsgroepen in ons land centraal staat is of er
werkelijk sprake is van een onderlinge ‘vijandschap’, of is er ook
sprake van een beeldvorming rond die onderlinge verhoudingen?
Een belangrijk gegeven is echter dat er ook nog ‘anderen’ in
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Nederland wonen. Zoals bijvoorbeeld christenen. Hoe staan zij
tegenover de relatie tussen moslims en joden? Rabbijn van de
Kamp spreekt hierover in zijn lezing.

RABBIJN LODY VAN DE KAMP
Rabbijn en schrijver Lody B. van
de Kamp (1948) groeide op in
Enschede. In 1978 verkreeg hij de
rabbinale bevoegdheid. Na
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aanvankelijk gewerkt te hebben
in Londen, keerde hij in 1981
terug naar Nederland. Rabbijn
van de Kamp is altijd betrokken
geweest vanuit de Joodse
gemeenschap in politieke en
maatschappelijke discussies.
Sinds 1996 is rabbijn van de
Kamp directeur van de
reisorganisatie Jehoeda Services.
Deze organisatie verzorgt
project- en studiereizen naar
Oost-Europa en Israël. Hij was
lange tijd fractielid voor het CDA
in het Amsterdamse stadsdeel
Zuid en directeur van de afdeling
voortgezet onderwijs van de
Joodse scholengemeenschap
Cheider in Amsterdam.

Dinsdag 8 oktober 2019, 20.15 uur
SCHIEDAM – kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 10 euro

LIEDJESCONCERT
RICHARD VAN DER KEUR in CONCERT
met Hjalmar Rosing op piano
In dit kleine concert ontvouwt Richard van der Keur de wereld om
ons heen. Een poëtische tocht in liedjes, verhalen en gedichten door
een muzikaal landschap van hoopvolle vergezichten. Vocaal
bijgestaan en begeleid op piano door Hjalmar Rosing. Met liedjes
als Ik zal er zijn, Alleen voor haar, blauw als de hemel, Aan mijn
jongere ik en Meisje uit Ballangen. Zelfgeschreven liedjes over de
seizoenen van het leven. Met een enkele cover van onder andere
Abba.
RICHARD VAN DER KEUR
Richard van der Keur is
tekstschrijver, zanger,
theatermaker en schrijft liedjes.
Hij maakte drie cd-albums,
onder andere Noorderlicht en
Klein Bombastisch met zijn
eigen singer-songwriterproject
Emellan. Over laatstgenoemd
album schreef PopUnie: "Het
prachtige Alleen Voor Haar is
één van de hoogtepunten van
het album. Een pianoballade
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met een mooie tekst, uitgevoerd door de zachte en bijna fluwelen
stem van Richard van der Keur. Ook het Zweedse Jag Vet (NL: Ik Weet)
is een pareltje." Zie ook: www.richardvanderkeur.nl

HJALMAR ROSING
Hjalmar Rosing is musicus,
cantor en arrangeur, en hij
zingt. Hij is de vaste organist
van Vrijzinnigen Schiedam.
Hjalmar werkt steeds vaker
samen met Richard. Onder
meer acteerde en musiceerde
hij in het door

Richard geschreven muzikale
theaterstuk Sjunga,
geïnspireerd op de Zweedse
speelfilm As it is in heaven.

Kijk voor actuele informatie over ons
jaarprogramma en onze overige activiteiten
ook op vrijzinnigenschiedam.nl en
vrijzinnigenbrielle.nl.
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Zondag 3 november 2019, 10.00 - 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
NOT A FACTORY
Maarten Hunink
Not a Factory is een project om werk en mogelijkheden te creëren
voor vluchtelingen in Griekenland, die in uitzichtloze situaties
terecht komen. Het project begon in 2018 nadat Maarten Hunink
opmerkte dat het voor vluchtelingen in Griekenland bijna
onmogelijk is om werk te vinden. Mede daardoor, en onder andere
de afwezigheid van een eerlijk en functionerend sociaal stelsel,
komen mensen in zeer uitzichtloze situaties terecht. Dit terwijl er
veel talent en werklust aanwezig is.
Na het ontmoeten van veel nieuwkomers met ervaring in de
textielindustrie, ontstond het idee om in samenwerking met
Griekse organisaties biologische T-shirts te maken met de tekst
‘This is not a T-shirt’. Omdat het T-shirt zoveel meer is en de
mogelijkheid biedt voor mensen om te werken, hun leven op te
bouwen en hun kinderen naar school te brengen. Met een
succesvolle crowdfunding die het streefbedrag voorbij schoot is het
project van start gegaan en worden er ondertussen T-shirts en ook
tassen gemaakt.
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Vervolgens voerde hij het
populairste idee van elke
maand uit, bijvoorbeeld een
maand lang geen afval
produceren of de herkomst van
zijn kleding onderzoeken en de
fabriek opzoeken waar ze
gemaakt waren.

MAARTEN HUNINK
Maarten Hunnik, 35 jaar, is
opgeleid als professioneel
danser en werkte enkele jaren
bij Conny Janssen Danst en
andere moderne dans
gezelschappen. Wegens zijn
interesse in hoe je op een
positieve manier de wereld
kunt beïnvloeden, startte hij in
2012 het project I want to make
the world a better place. Hierbij
konden mensen een jaar lang
ideeën aanleveren wat Maarten
elke maand moest doen om de
wereld te verbeteren.
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Na zijn volgende experiment,
een jaar lang leven als een
boeddhistische monnik in de
stad, vertrok hij in 2016 naar
Griekenland omdat hij
geïnteresseerd was in de
actuele situatie omtrent de
vluchtelingencrisis, gevolgd
door het project Not a factory
in 2018, met de intentie om
werk en mogelijkheden te
creëren voor vluchtelingen, die
in Griekenland vaak in
uitzichtloze situaties terecht
komen.

Startdatum: dinsdag 12 november 2019, 14.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

GESPREKSKRING
JOHANNES EVANGELIE
Onder leiding van Ivo de Jong
Data 2019: 12 en 26 november, 10 december. Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Kosten deelname: 7 euro per middag.
“Met Johannes moet je pas bezig gaan als je de zestig bent
gepasseerd”, doceerde professor Klijn. Inmiddels is onze
voorganger 63 en de meesten van onze leden zijn zelfs nog wat
ouder. Vandaar dat we deze Bijbelstudies in de middag in de
HaverSchmidtzaal organiseren. De eerste keer over Johannes zelf
en het merkwaardige eerste hoofdstuk. Wat daarna komen gaat,
hangt van ons allen af. Drie keer!

Dinsdag 19 november 2019, 20.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

LEZING
FRANÇOIS HAVERSCHMIDT ALIAS PIET PAALTJENS
Dat heertje met zijn witte das was eertijds een minnezanger.
Doch sinds hij die witte das aanheeft, minnedicht hij niet langer.
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Nu preekt het en doet huisbezoek, en
voor de variatie houdt het ’s winters,
driemaal in de week,
lidmatencatechisatie …
Ik bezweer u, mijn allerliefste
vriendin, de draak hier niet mee te
steken; Er zit wezenlijk zoiets
aandoenlijks in, dat een hart er wel
van mocht breken …
Dit gedicht is te lezen als straatpoëzie
op de muur van het pand Oude Sluis 6,
vlak bij Lange Haven 136, het huis waar dominee HaverSchmidt tot
zijn dood in 1894 woonde.
Ivo de Jong is de zestiende in opvolging van de legendarische
dichter en dominee. Evenals François HaverSchmidt komt hij uit
Leeuwarden, en aan dichten, preken en fabuleren bezondigt hij zich
evenzo.
We gaan het hebben over het Oera Linde boek; over de tragiek van
HaverSchmidt; over een preek; over zijn leven, erfenis en invloed
op onze gemeenschap.

Kijk voor actuele informatie over ons
jaarprogramma en onze overige activiteiten ook
op vrijzinnigenschiedam.nl en
vrijzinnigenbrielle.nl.
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Dinsdag 14 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

THEMA-AVOND
SPEELSE ONTMOETINGEN
Laurens van der Leer
Dementie is een ziekte die een groot deel van de oude – en soms
nog niet zo oude – mensen treft. De aandoening tast niet alleen het
geheugen aan, maar brengt vaak ook allerlei andere effecten
teweeg: controleverlies, desoriëntatie, afasie en
gedragsverandering, om er een paar te noemen. Voor mensen met
dementie en voor hun partners, vrienden en familieleden is de
ziekte iets afschuwelijks, vooral omdat het ziektebeeld steeds
ernstiger wordt en er geen perspectief op genezing is.
Toch valt iemand die dementie heeft niet samen met de ziekte. Hij
of zij is niet ‘een demente’, maar een mens met een
levensbeschouwing, met waarden en normen, met talenten, met
een levensverhaal, met emoties en verlangens. De unieke persoon
uit de tijd voordat de ziekte zich openbaarde, is er nog steeds. Het
is de kunst om deze persoon te ontmoeten. Wat vergt dat van een
mantelzorger en van ieder die beroepshalve of als vrijwilliger met
dementie te maken heeft? Hierover gaat deze lezing. Geen
theoretische beschouwingen, maar verhalen uit de praktijk en veel
handige tips.
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LAUWRENS VAN DER LEER
Lauwrens van der Leer is
theoloog en muzikant. Hij werkt
als geestelijk verzorger in het
Brielse verpleeghuis De
Plantage en in de kleinschalige
woonvoorziening Hart van
Rozenburg.

Dinsdag 23 januari en 13 februari 2020, 19.30 – 22.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

WORKSHOP
JE LEVENSVERHAAL SCHRIJVEN
Onder leiding van Yvonne Mallander
Data: 23 januari en 13 februari 2020. Eventueel een derde avond, bij
voldoende belangstelling. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Minimaal 4
deelnemers, maximaal 10. Kosten deelname: € 12,00 per avond.
Herinneringen zitten overal. Aan je schoenen, sieraden, kleuren,
geuren, huizen, werk en mensen om maar eens een paar dingen te
noemen. En dat is nu vaak het probleem ... waar begin je?
Herinneringen zitten vaak goed opgeborgen. Samen gaan we op
zoek naar manieren om de juiste laatjes te openen.
Rudolf Steiner heeft een verdeling in onze levensloop van steeds
zeven jaren aangegeven. In grote lijnen gaat ieders levensloop dus
gelijk op. Aan de hand van deze verdeling gaan we een deel van
ons levensverhaal handen en voeten geven.
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YVONNE MALLANDER
Mijn naam is Yvonne Mallander.
58 jaar, waarvan zo’n 45 jaar
amateurschrijver van

dagboeken gedichten en soms
korte verhaaltjes. Ik heb
eigenlijk altijd gewoon
geschreven wat er boven kwam
drijven. Zo’n tien jaar geleden
kwamen boeken van Julia
Cameron op mijn pad en kreeg
mijn schrijverij ineens een
naam; intuïtief schrijven.
Mensen enthousiasmeren.
Inmiddels geef ik al een aantal
jaren succesvolle workshops en
heb al heel wat mensen aan het
schrijven gekregen. Elke nieuwe
groep zorgt weer voor nieuwe
inspiratie … een onuitputtelijke
bron.

Zondag 26 januari 2020, 10.00 – 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
PREEK VAN DE LEEK
Bram Poldervaart
“Afrika is een confrontatie die veel vragen oproept en aanzet tot
nadenken. Het zet je westerse vanzelfsprekendheden op losse
schroeven.”
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“Zolang armoede, onrechtvaardigheden ernstige ongelijkheid
bestaan in onze wereld, mag niemand echt rusten”, Nelson Mandela
Sinds 2015 leid ik samen met mijn vriend Michiel van den Bergh
een project ter ondersteuning van een middelbare school in het
zuiden van Senegal. Wij zamelen geld in waarvoor wij lesboeken
kopen en verbeteringen aan het schoolgebouw aanbrengen. Wij
geven ook wij allebei een paar maanden per jaar les op de school,
wat ons in staat de maatschappij daar ook van binnenuit te leren
kennen.
Het Afrikaanse continent boezemt bij velen angst in. Het staat gelijk
aan ziektes, criminaliteit en terrorisme. Klopt dit? En hoe zit het
met de vooroordelen die we in het Westen hebben over
ontwikkelingshulp aan Afrika?
Afrika is een culture shock, leven in een Afrikaans land, zoals
Senegal, een voortdurende, soms lastige confrontatie met de
Westerse waarden en normen. De verworvenheden die wij in het
Westen als vanzelfsprekend beschouwen, zijn afwezig in Afrika.
Wat doet het met je als je in een cultuur komt waar 90 procent van
de bevolking straatarm is? Waar de grootste zorg van mensen is de
dag van vandaag door te komen en er geen geld is voor medische
zorg en mensen daarom sterven aan
eenvoudig te genezen ziektes?
Afrika is een confrontatie die veel vragen
oproept en aanzet tot nadenken. Het zet je
westerse vanzelfsprekendheden op losse
schroeven.
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Zondag 2 februari 2020, 14.30 - 16.30 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
OVER HET HOE EN WAAROM VAN LIEFDEVOL LEVEN
Brecht Molenaar
Het is misschien wel zorgelijk dat we als burgers van Nederland
niet meer als vanzelfsprekend beschikken over een collectief
gedeelde taal die antwoord geeft op de vraag: waarom zouden we
liefdevol moeten leven? De tradities die voorheen zo’n antwoord
boden, hebben voor velen hun gezag verloren. We zijn gaan
spreken over een individueel ‘zingevingsproces’, nuttig voor
gezondheid en welzijn en zo nodig door deskundigen met hun
interventies in goede banen te leiden. In onze neoliberale
maakbaarheidscultuur, koersend op technocratisch denken en
zelfbeschikking, dreigt het onbeheersbare buiten beeld te vallen en
het omzien naar elkaar – als respons daarop – in een verdachte
hoek terecht te komen.
Ondertussen is het realiteit dat mensen wederzijds van elkaar
afhankelijk zijn en dat er wel degelijk volop wordt gezorgd voor
elkaar. Het goede nieuws is dat dit ook nog eens heel vaak goed
gebeurt! Er is onderzocht met welk mensbeeld goede zorgverleners
anderen benaderen en hoe zij eigenlijk te werk gaan. Wat zij met
elkaar delen, is volgens Brecht Molenaar een bepaald inzicht in de
bedoeling van het leven: wees liefdevol. Dat wil zeggen: probeer
zorgzaam te leven in verbinding met jezelf, anderen en je omgeving
(ook de natuur).
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Wanneer mensen zo leven, maakt het verder niet uit welke vorm
van spiritualiteit er precies werkt als bron voor hun motivatie,
kracht, toewijding en gevoel voor richting. Misschien beroepen ze
zich zelfs helemaal niet op een bepaalde spiritualiteit, maar doen ze
het gewoon. Het is wel belangrijk dat er een cultuur is waarin het
geven en ontvangen van zorg als noodzakelijk en waardevol
verschijnt. Ook is het belangrijk om organisaties en de samenleving
zó met elkaar in te richten dat er ruimte is voor het ontstaan van
goede zorg.

BRECHT MOLENAAR
Brecht Molenaar is
humanistisch geestelijk
verzorger en heeft lange tijd
gewerkt bij het Maasstad
Ziekenhuis te Rotterdam. Ze is
nu docent bij het
Opleidingsinstituut voor
Theologie, Levensbeschouwing
en Geestelijke Begeleiding in
Vrijzinnig Perspectief voor de
vakken Religieus Humanisme en
Ethiek, zorgethiek en presentie.
Ze is ook betrokken bij Stichting
Presentie.
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Zondag 1 maart 2020, 10.00 – 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
HET NUMINEUZE
Tjeu van den Berk
“Ieder van ons heeft wel eens een mysterieuze ervaring gehad, die de
wereld als het ware even voor ons stilzette en een innerlijk verlangen
in ons wekte.”
Tjeu van den Berk vertelt tijdens deze lezing over zijn boek Het
Numineuze, wat er gebeurt als het ons overkomt; hij geeft
voorbeelden die hij aantrof bij schrijvers als Bomans, Mulisch,
Otten, Virginia Woolf, Coetzee, Van Ruysbeek, Soyinka en Pavese.
Het zijn ervaringen die de droomwereld van het kind raken,
alsmede de verbeeldingswereld van de volwassene, ervaringen die
de grens tussen de zichtbare wereld en het alomvattende waar wij
deel van uitmaken voor een moment uitwissen, die het
bestaansmysterie verhelderen en onzegbaar geluk behelzen. De
term 'het numineuze' werd geijkt door Rudolf Otto en door Jung
overgenomen. Van den Berk gaat breed in op Jungs visie op het
onbewuste en verwerkt praktisch wat Otto theoretisch uiteenzette.
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DR. TJEU VAN DEN BERK
Dr. Tjeu van den Berk werkte
aan de Katholieke
Universiteiten te Amsterdam en
Utrecht. Eerder verschenen Die
Zauberflöte (5e druk),
Mystagogie (5e druk), Het
mysterie van de hersenstam (5e
druk), Het Numineuze (2e
druk), Op de bodem van de ziel,
Eigenzinnig kunstzinnig en In de
ban van Jung.

Dinsdag 3 maart 2020, 20.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

INTERACTIEVE LEZING
ONTVOUWEN
Dit jaarprogramma heet Ontvouwen. We zien handen die opengaan.
Gevouwen handen, die aan de slag willen; ora et labora, bid en
werk.
Het idee dat je je handen moest vouwen om met God te spreken,
komt van de oude Galliers. Ten teken van overgave zette de strijder
zijn zwaard in de grond, vouwde zijn handen om het gevest, en
boog deemoedig het hoofd. Op die manier zijn wij met God gaan
praten. Zo hebben de meesten van ons het geleerd: handjes
gevouwen, sluit oogjes toe: “Als ik het niet precies zo doe, luistert
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God vast niet”. Goddank, ook geloof kan zich ontvouwen en
ontspannen. Ingebed zijn is even zo goed mogelijk in muziek, in
meditatie, in yoga.
Deze avond willen we de verschillende manieren waarop we doen
aan elkaar wagen; reiki, dans, yoga, dagboek, kaarsen branden.
Laten we van elkaar leren.

Zondag 7 maart en zondag 8 maart 2020, 11.00 – 17.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

EXPOSITIE
VILTKUNST EN SIERADEN
Annie Veldkamp en Anli de Vries
In deze duo-expositie tonen de kunstenaars Annie Veldkamp en Anli
de Vries hun vilten kunstwerken en sieraden.
De vilten kunstwerken van Annie Veldkamp kenmerken zich
doordat het dikwijls grote objecten zijn met een driedimensionale
uitstraling. Warm, origineel en natuurlijk. Vernieuwend is het
gebruik van zeefdruktechniek op het vilt. Haar thema is ‘natuurlijk
mooi’. En dat is het: Natuurlijk Mooi. Mooi natuurlijk.
Een doordacht ontwikkelingsproces vormt de basis voor elk
sieraad. Bij het ontwerpen van haar sieraden gaat zij uit van hoe zij
het leven ervaart, met geometrische figuren als uitgangspunt die
symbool staan voor wetmatigheden en regels, de toevoegingen
zorgen voor spanning en balans. Het samenspel van ambachtelijke
technieken en eigenzinnige vormgeving typeren haar werk.
Sieraden die gedragen willen worden.
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ANLI DE VRIES
Anli de Vries voltooide na een
kaderopleiding creatieve
handvaardigheid de opleiding
goudsmid aan de Vakschool
voor Goud- en Zilversmeden in
Schoonhoven. In haar atelier in
Zwartewaal ontwerpt en maakt
zij sinds 1999 sieraden van
voornamelijk zilver. Naast de in
West-Europa gangbare
technieken gebruikt ze
ambachtelijke toepassingen die
zij heeft geleerd van
edelsmeden in Zuidoost-Azië.
Anli de Vries heeft zowel in
binnen- als buitenland
geëxposeerd.
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ANNIE VELDKAMP
Annie Veldkamp woont en
werkt in Sint-Oedenrode. Sinds
2000 heeft ze haar eigen atelier
‘AV look’. In 2011 heeft deze
selfmade artist de
kunstacademie Filarski
afgerond. Sinds 2005 werkt zij
dagelijks intensief met vilt.
Werken met dit natuurproduct
is voor haar rustgevend en ze
kan hierin haar gedachte kwijt.
“Het is voor mij een vorm van
mediteren”, zegt ze hierover.

Dinsdag 17 en 31 maart 2019, 20.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle (17-03, 20.00 uur)
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam (31-03, 20.15 uur)
Entree: 7 euro

KUNSTLEZINGEN
KERK ALS EEN KUNSTWERK
Ivo de Jong
Henri Matisse, Mark Rothko, Stanley Spencer, Pablo Picasso en
Friedensreich Hundertwasser – vijf wereldberoemde kunstenaars
die allen kerken hebben ontworpen of beschilderd. In Nederland
denken we aan de Rotterdammer Aad de Haas. Wat bewoog deze
kunstenaars? Wat maakt hun kunst zowel tijdloos als actueel? We
zullen het gaan zien. Meer informatie volgt, maar noteer deze data
alvast.

Zondag 22 maart 2020, 14.00 – 16.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

INTERACTIEVE LEZING
KINDERTOLK EN GEDRAGSVERTALER
Rian van Wel
Hoe kijken we naar onszelf en de wereld om ons heen? Rian van
Wel had van jongs af aan al een ‘vreemde’ voorliefde voor het
gedrag van mensen. Waarom is iemand zoals hij is, doet hij zoals hij
doet, en waar moet ik eigenlijk aan voldoen? Levensvragen die nóg
belangrijker voor haar werden toen in 2009 haar tweelingbroer
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overleed. “Zijn overlijden maakte mij bewust van mijn eigen leven.
Wie ben ik, waarom leef ik wel en wat heb ik hier te doen?”
Rian van Wel heeft de gave om ons op een totaal andere wijze naar
onszelf en de wereld om ons heen te laten kijken. “Wat ik voorheen
altijd deed is het gedrag van de ander ontrafelen. Waarom doet hij
wat hij doet en wat maakt dat hij me elke keer op mijn ziel trapt?
Waarom word ik zo vaak afgewezen, niet gezien, gehoord of
begrepen? Pas toen ik deze vragen omdraaide vielen alle
puzzelstukjes op zijn plaats. Want we kunnen pas begrijpen
waarom de ander doet wat hij doet, als we weten waarom wij doen
wat we doen.”
In deze workshop neemt Rian van Wel ons mee naar onze
waarheid en ons geloof. “Wat is helpend en wat belemmerend?
Welke emoties lopen als een rode draad door je leven? Welke
overtuigingen en oordelen heb je daarover? Hoe kunnen we hier
anders mee omgaan, op een andere manier naar kijken en welke
antwoorden zitten hierin? Met andere woorden: de mooiste reis die
je kunt maken is de reis naar binnen. En hoe minder bagage je
meedraagt, hoe fijner de reis.”
Deze bijeenkomst is interactief
en wordt georganiseerd in
samenwerking met Stichting
Meredia.
Nieuwsgierig geworden naar
Rian van Wel en haar werk? Kijk
voor meer informatie op
www.rianvanwel.nl.
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Zondag 5 april 2020, 10.00 – 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
EEN ONTDEKKINGSTOCHT IN EEN VOORTDURENDE STAAT
VAN VERWONDERING
Leen Hordijk
Een ontdekkingstocht in een voortdurende staat van verwondering is
de titel van een documentaire die in 2017 werd gemaakt over de
resultaten van de boringen Zuurland bij Brielle. Vanaf zijn jeugd
verricht Leen Hordijk, tot aan zijn pensionering in 2016
streekarchivaris van Voorne-Putten en Rozenburg, grondboringen
in de polder Zuurland bij Brielle met het doel inzicht te verkrijgen
in de ontwikkeling van het leven van planten en dieren gedurende
de laatste 2 miljoen jaar. De boringen, die mondiale bekendheid
genieten, zijn verantwoordelijk voor de ontdekking van onbekende
diersoorten. Feiten en onzin over klimaatverandering,
zeespiegelrijzing, evolutie en het
uitsterven van planten en dieren
komen ter sprake. Ook de rol van de
mens wordt ter discussie gesteld.
“Ontwikkeling (evolutie) van soorten
volgens de wetten van Darwin
geeft weliswaar een sluitend en vooral
bevredigend antwoord op het
ontstaan en de ontwikkeling van het
leven, maar de praktijk wijst uit dat
een geleidelijke aanpassing of evolutie
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een illusie is. Het gebeurt veelal schoksgewijs. We moeten er
bovendien voor waken alleen te zoeken naar bewijzen die deze
evolutie aantonen en daarbij andere aanwijzingen en oorzaken,
zoals symbiose, te negeren. Ik wil zelfs nog een stap verder doen en
daarbij word ik bijna theologisch. De tegenstelling tussen de
evolutietheorie en de creatiegedachte, een tegenstelling die vooral
door atheïsten wordt gekoesterd, bestaat niet. Ik geloof in de
evolutie van de schepping en in de schepping van de evolutie. Ik
geloof in een paradijs op aarde, maar daar moeten we wel hard
voor werken. De hemelpoort is ook gesitueerd op aarde.”
De documentaire van rond 20 minuten wordt voorafgegaan door
een korte inleiding. Na vertoning van de film is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.

Dinsdag 14 april 2020, 20.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Entree: 7 euro

LEZING
EVOLUTIE EN GELOVEN
Voorafgaand aan de busdienst van zondag 19 april – Inspiratie
onderweg – is er een lezing over het thema. U bent vanzelfsprekend
ook welkom als u niet met de busdienst mee gaat. Wie komt
spreken, maken we nog bekend.
Zie voor meer informatie onze activiteit van 19 april 2020,
‘Busdienst: Inspiratie onderweg’.
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Zondag 19 april 2020, 10.00 uur/10.30 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle – 10.00 uur
SCHIEDAM – kerkgebouw Westvest 90, Schiedam – 10.30 uur
Entree: 30 euro (met museumjaarkaart: 16 euro)

BUSDIENST
INSPIRATIE ONDERWEG
Vertrek bus Brielle: 10.00 uur. Daarna rijdt de bus door naar Schiedam.
Vertrek Schiedam: 10.30 uur. Opgeven via de lijst in de kerk of per email ivodejong@me.com.
Geen dienst in kerkjes maar een busdienst! Paaskaarsen van Brielle
en Schiedam in de gordel voorin; ds. Ivo de Jong in toga met fluit,
organist Hjalmar met ukelele; liedjes over het thema van deze dag.
Doel: Haarlem, thema: wetenschap ontmoet geloof.
In 1784 werd in Haarlem het allereerste museum van Nederland
geopend. Nog altijd draagt het de eretitel: “Museum van de
verwondering”. Op 22 april is er een expositie met Rembrandts
etsen; en gaan we mee met de theatrale tour De Lorentz Formule
terug in de tijd; naar de periode 1909-1928 toen
Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz in Teylers Museum zijn
eigen bloeiende laboratorium had.
Ook gaan we een stuk vrijzinnige geschiedenis herbeleven. Darwin
werd een belangrijk breekpunt. De NPB is mede ontstaan in de
botsing tussen religieuze overtuigingen en de nieuwe
evolutietheorie.
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In het museum ligt de fossiel van de Noachmens: een wezen dat de
zondvloed had mee gemaakt, al bleek het later een
reuzensalamander. Maar wat is hier over geloofd en gesteggeld!
De bus vertrekt uit Brielle om 10 uur; is dan half elf in Schiedam. In
Haarlem kunt u lunchen voor eigen kosten, maar u kunt ook zelf
eten meenemen. Kosten busdienst en toegang: 30 euro (met
museumjaarkaart bent u 14 euro goedkoper uit).

Kijk voor actuele informatie over ons
jaarprogramma en onze overige activiteiten
ook op vrijzinnigenschiedam.nl en
vrijzinnigenbrielle.nl.
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Zondag 3 mei 2020, 10.00 – 12.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 7 euro

INSPIRATIEZONDAG
DE SCHOONHEID VAN WATER – GOUD VAN DE TOEKOMST
Giovanna Gomersbach
Welzijn & vitaliteit-deskundige Giovanna Gomersbach wil met de
publicatie van het “mooiste en compleetste boek over water”
aandacht vestigen op de ongekende en onderschatte waarde
ervan. Zij beschrijft tal van ontdekkingen en verkreeg diepgaande
inzichten in de rol van water in het leven. “En dat raakt ons
allemaal.”
“Na mijn hele leven al bezig te zijn geweest met voeding en
levensenergie, kwam ik eind 2010 in aanraking met
‘gerevitaliseerd’ water. Ik was heel verbaasd dat er verschil zou
kunnen zijn tussen het ene water en het andere, wanneer zij uit de
kraan komen. Om te kunnen begrijpen waarom en hoe ik mijn
water thuis zou willen en kunnen behandelen, ben ik dit gaan
uitpluizen. Het rapport dat ik hierover dacht te schrijven
resulteerde eigenlijk onverwacht in De schoonheid van water –
goud van de toekomst.
Water is overal en altijd aanwezig, in en om ons heen. We staan er
zelden bij stil, hoe essentieel water is voor alles wat leeft en nog
minder bij hoezeer water wezenlijk deel uitmaakt van wie wij
zijn. Met oog voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid van water
voert dit boek je mee op reis, via Water & Welzijn, Water &
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Mysterie, Water & Universum en Waterveredeling. Zo ontdek je
water steeds opnieuw en zie je ook dat water alles in het leven
verbindt. Het wordt helder dat wij deel uitmaken van het levende
geheel.
In deze presentatie zoomt Giovanna in op de belangrijkste reden
waarom wij water zo hard nodig hebben: de hydratatie van alle
cellen in ons lichaam. Ook dit onderzoek bracht verrassende
inzichten met zich mee.

Zie ook www.deschoonheidvanwater.nl.
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Zondag 10 mei 2020, 11.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Entree: 10 euro

WORKSHOP
KLANKREIS
Onder leiding van Cora de Jonge
Maximaal 17 deelnemers. Opgeven per e-mail:
arjaengerrit@gmail.com. Neem voor de klankreis een matje en
kussens mee om te op liggen.
Je laten verrassen door helende klanken! Regelrecht vanuit het hart
verzorg ik een intuïtieve klankreis, die diepgaand inwerkt op
lichaam en geest. Laat je meevoeren op de klanken en trillingen van
klankschalen, sjamanendrums, Zen-fluit, gong, oceandrum,
rainstick en windgongs.
Alles in het leven heeft z’n eigen trilling, z’n eigen resonantie. Of we
het nu hebben over onze gedachten, onze emoties, ons fysieke
lichaam of wat je dan ook kunt bedenken: het resoneert. Een
gezond lichaam trilt zuiver in een eigen frequentie. Wanneer je niet
lekker in je vel zit, gestrest bent of lichamelijke klachten hebt, is
deze lichaamseigen trilling verstoord. Door het bespelen van
instrumenten ontstaan klanken, die trillingen afgeven, waardoor je
lichaam weer in balans komt. In feite is klank 'geluid geworden
trilling'.
De trilling van een instrument als een klankschaal is krachtig en
verplaatst zich snel door je lichaam. Doordat je lichaam voor 80%
uit water bestaat, ontstaat door de trilling als het ware een
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innerlijke massage en zal de trilling van het lichaam mee resoneren
met de trilling van bijvoorbeeld de klankschaal.
Het gevolg hiervan is dat spanningen, zowel in het lichaam als ook
op andere lagen van bewustzijn loskomen en oplossen, zodat je op
een natuurlijke manier weer in evenwicht komt. Het is absoluut
heerlijk ontspannend!

SAC RED DANC E
Startdatum: maandag 16 september 2019, 10.00 – 12.00 uur
SCHIEDAM – kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
Startdatum: woensdag 18 september 2019, 20.00 – 22.00 uur
BRIELLE - kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle

DANS
SACRED DANCE
Onder leiding van Willemijn van der Nolk van Gogh
SCHIEDAM
Data 2019, 1e cyclus (9 ochtenden): 16 en 30 september, 14 en 28
oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december, plus een nog nader te
bepalen datum. Data 2020, 2e cyclus (11 ochtenden): 6 en 20 januari, 3
en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei. Kosten
deelname per cyclus: € 150,00 voor de hele cursus. Leden en vrienden
Vrijzinnigen Schiedam: € 120,00.
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BRIELLE
Data 2019, 1e cyclus (8 avonden): 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 6
n 30 november, 11 december. Data 2020, 2e cyclus (8 avonden): 8 en
12 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april. Tijd: 20.00
tot 22 uur. Kosten deelname per cyclus: € 72,00. € 144,00 voor de
gehele cursus. Inlichtingen en opgave: Marijke van der Mueren,
telefoon (0181) 4157667, e-mail: mfgvandermueren@hotmail.com
In de danscirkel zijn we allemaal gelijk en toch zo mooi anders.
Door de herhalingen in de dans en het aanwezig zijn in het moment
‘ontmoeten’ wij onszelf, de ander en soms het onbenoembare in
elkaar. Willemijn: “Sacrale Dans is voor mij een dansvorm die kans
geeft door beweging in stilte te komen, daar waar tegenstellingen
in mij als twee geliefden samensmelten.”
Sacrale Dans kent geen beginners of gevorderden. Bij het
merendeel van de dansen is de groep met elkaar verbonden in een
cirkel, het symbool van eenheid. De danspassen staan vast en we
dansen o.a. op hedendaagse, religieuze, klassieke en folkloristische
muziek. Het is voor iedereen toegankelijk, danservaring is niet van
belang en leeftijd speelt geen rol.
WILLEMIJN VAN DER NOLKVAN GOGH
Willemijn heeft opleidingen tot
docente Sacrale Dans gevolgd bij
Esclarmande Tuk, Brigitte
Stufkens – Geerlings en Friedel
Kloke – Eibl in Duitsland.

39

DANSMEDITATIE
Startdatum: dinsdag 3 september 2019, 10.00 – 12.00 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam

DANS
DANSMEDITATIE
Onder leiding van Roos Crama
Data 2019, 1e cyclus (7 ochtenden): 3 en 17 september, 1, 15 en 29
oktober, 26 november, 10 december. Data 2020, 2e cyclus (8
ochtenden): 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en
28 april, 12 mei en 9 juni. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Kosten deelname:
€ 162,00 voor de gehele cursus. Leden en vrienden van Vrijzinnigen
Schiedam: € 144,00.
Aanmelden: minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus, onder
gelijktijdige overmaking van het bedrag aan Roos Crama NL 35 ABNA
0481 8959 30 t.n.v. R. Crama o.v.v. Dansmeditatie 2019-2020
Dans is volop verbonden met het leven van Roos Crama. “In de
ochtend kom ik los vanuit de stilte en vind ik het fijn om fysiek
zowat al mijn afzonderlijke spieroefeningen aan te doen. Oefenen
en oefenen om vervolgens weer terug te keren naar het stiltepunt,
waar van alles in beweging is.” Aldus Roos. Dansmeditatie of
Sacrale Dans laat moed en deemoed, passie en compassie hand in
hand gaan. De dansen bestaan uit het herhalen van een
bewegingszin met thema en worden ontworpen op hedendaagse,
klassieke, folkloristische en Zuid-Amerikaanse muziek. “Je
spiergroepen raken verwarmd en koelen weer af en vinden dit
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conditioneel verantwoord en lekker.” Vanaf 16 tot 101 jaar,
danservaring is niet vereist

Zondag 29 december 2019, 11.00 – 15.30 uur
SCHIEDAM - kerkgebouw Westvest 90, Schiedam

DANS
DANSEND EN MEDITEREND HET JAAR UIT
Onder leiding van Roos Crama
Aanmelden: voor 1-12-2019 onder gelijktijdige overmaking van 30,aan Roos Crama NL 07 INGB 0002 1438 85 t.n.v. R. Crama o.v.v.
Oud&Nieuw.

ROOS CRAMA
Roos Crama heeft de dans – en
bewegingsexpressie
therapieopleiding Tilburg en de
opleiding tot docente Sacrale
Dans bij Esclarmonde Tuk
gevolgd. Ze choreografeert en
werkt regelmatig met andere
docenten samen.
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VASTE AC TIVITEITEN
BRIELLE
Startdatum: woensdag 4 september 2019, 10.00 – 11.30 uur
KOFFIE-INLOOP kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Met gastvrouw Hilda Elzinga-Holstein
Elke eerste dinsdagochtend van de maand kunt u zomaar
binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek. Er wordt
doorgaans geen speciaal onderwerp aan de orde gesteld.

Startdatum: dinsdag 15 oktober 2019, 10.00 – 11.30 uur
ONTMOETINGSOCHTEND kerkgebouw Kerkstraat 10, Brielle
Met gastvrouwen Loes Deur en Lia Klöne
Op de derde dinsdag van de maanden oktober t/m mei komen er
(veelal eigen) mensen iets vertellen of laten zien over hun werk,
hobby, vakantiereis of een bijzondere activiteit.
Nadere informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrief of e-mail.
De toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom
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ROTTERDAM
Specifieke activiteiten voor ouderen
In het kader van de samenwerking Vrijzinnigen Schiedam en
Rotterdam hebben wij al enkele seizoenen ervaring opgedaan met
gespreksgroepen voor senioren. Ouderen zijn mensen met een heel
leven vol levenservaring achter zich. In feite zouden wij veel van
hen kunnen leren. Onze gehaaste maatschappij brengt echter met
zich mee, dat wij niet zoveel tijd meer nemen om naar hen te
luisteren. Als senior loop je zo al snel de kans dat je in een
isolement raakt of het gevoel krijgt (maatschappelijk) niets meer
waard te zijn.
De kracht en het plezier van de seniorgespreksgroepen zit hem in
het feit, dat gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten, in eigen
tempo met elkaar om kunnen gaan, met elkaar van gedachten
kunnen wisselen en de geest kunnen blijven scherpen. Verder
kunnen zij er terecht voor levensvragen en hoe die binnen hun
vrijzinnigheid bevredigend beantwoord kunnen worden. De
gesprekken vinden plaats onder leiding van goed geïnformeerde en
empathische gespreksleiders. We staan borg voor een ontspannen
sfeer, waarin we elkaar in alle openheid en veiligheid kunnen
ontmoeten.
Daarnaast staat het iedereen vrij, oud, of nog jong om eens aan tafel
aan te schuiven om te horen wat er onder deze groep leeft of om
gewoon iets van hun wijsheid op te steken.
Interesse? Onze voorvanger Ivo de Jong vertelt u er graag meer
over. Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigenschiedam.nl
of bel 06-53455966.
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MANIFEST: MIJN RELIGIE IS LIEFDE
Mijn religie is Liefde
In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit
liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot
uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied
voor het leven’, over ‘ahimsa, een geweldloze omgang met alle
levensvormen’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit
alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid,
één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van
eenheid in alle religies: Liefde.
Verbondenheid
Liefde inspireert ons mensen – om ons – op dít moment, in het hier
en nu, vanuit compassie te verbinden met onszelf en van daaruit
met alle mensen, met de dieren- en plantenwereld om ons heen.
Dan kunnen we leven vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid.
Door deze verbondenheid geven we een zinvolle invulling aan ons
leven en gaan we bewust om met de aarde, met haar bewoners en
al haar bronnen.
Verwondering
Liefde spreekt de taal van het hart. Vanuit ons hart ervaren wij de
schepping, en dus ook ons eigen bestaan, als een mysterie – een
mysterie waarover we ons iedere dag weer verwonderen. In de
liefdevolle taal van het hart is de mens een bloem in de tuin van de
schepping, een bloem die deelneemt aan het mysterie. De mens
beschikt over een creatief bewustzijn en is daarom ook schepper.
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Meer dan ooit worden wij vandaag uitgedaagd om samen in de
‘global community’ bewust scheppend in het leven te staan.
Menswording
Alle grote tradities zien menswording als dé grote spirituele
opdracht. In het hier en nu willen we de betekenis van die opdracht
ervaren. Bewustzijn stelt ons in de gelegenheid om optimaal mens
te zijn. Met dit bewustzijn gaan we op zoek naar ons thuis, naar
onze bron, naar een plaats, een stad, een land waar we spiritueel
onder dak zijn. Zo vinden wij de weg naar onze humaniteit, naar de
bron van Liefde waaruit we voortkomen.
Bevrijding
In de verhalen van de grote tradities in de religie van de liefde
draait het steeds om de erkenning van het feit dat we als bevrijde
mensen mogen leven en dat we daarom ook kunnen meewerken
aan de bevrijding van alle levende wezens, mensen en dieren.
Respect
Liefde is ‘gepraktiseerde eerbied voor het leven’. Deze eerbied
geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren,
voor heel de aarde. Ze heeft een kosmische reikwijdte. We brengen
de lichamelijke, geestelijke en sociale integriteit van elk schepsel
tot uiting in ons gedrag.
Compassie
Compassie (mededogen) vormt de basis van alle religieuze,
ethische en spirituele tradities. Steeds wordt op ons het appel
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gedaan om alle andere levende wezens te behandelen zoals we zelf
behandeld willen worden.
Opstaan
We leven in een wereld die niet overeenstemt met onze innerlijke
waarden en normen. Het visioen van een harmonieuze, liefdevolle
wereld betekent ook een profetisch opstaan tegen pijn, verdriet en
lijden, armoede, uitbuiting en oorlog. In plaats van zwijgend toe te
zien, verheffen we onze stem en engageren wij ons in concreet
gedrag tegen alle onrecht en geweld, tegen alles wat deze wereld
verscheurt en vernietigt.
Heelwording
Overal wachten mensen, dieren, planten en situaties op
heelwording. Liefde nodigt ons uit op zoek te gaan naar ons
spirituele thuis. Op zoek te gaan naar mensen die samen met ons,
scheppend en bevrijdend, willen werken aan de realisering van het
gedeelde verlangen naar recht, vrede, heelheid. In ons engagement
vinden we de weg naar ons oorspronkelijke bewustzijn, onze
authentieke wensen en verlangens, onze waarachtige identiteit.
Creatie
Liefde daagt ons uit om samen als scheppende mensen een ideale,
liefdevolle en duurzame wereld te creëren, gebaseerd op
gelijkwaardigheid en respect. In deze wereld komen wij tot ons
volle potentieel als mensen die niet alleen zichzelf en elkaar maar
alles wat leeft waarderen. Dat leidt tot een duurzame wereld die
beantwoordt aan onze gemeenschappelijke waarden en normen,
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aan ons gemeenschappelijk hartsverlangen naar liefde,
verbondenheid en openheid.
Bestaansverheldering
Liefde vraagt ons om geworteld in het leven te staan, met een
helder zicht op ons eigen bestaan en dat van anderen. Met dat
heldere zicht opent ons hart zich voor wat ons – in bezinning en
ontmoeting – kan inspireren om samen bij te dragen aan een
mooie, liefdevolle, menswaardige en duurzame wereld.

Bron: mijnreligieisliefde.nl
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AGENDA
In de agenda staan alle in dit boekje vermelde programma-activiteiten op een
rij. De agenda is onderverdeeld in de locaties Schiedam en Brielle. Kijk voor
actuele informatie ook op onze websites www.vrijzinnigenschiedam.nl en
www.vrijzinnigenbrielle.nl. Hier vindt u tevens overzichten en actuele
nieuwsberichten over onze vele andere activiteiten, zoals de zondagse
vieringen.

AGENDA SC HIEDAM
Kerkgebouw Westvest 90, Schiedam
zo
di
ma
di
di
ma

01-09-2019
03-09-2010
16-09-2019
17-09-2019
17-09-2019
30-09-2019

10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur

Startzondag
Dansmeditatie
Sacred Dance
Dansmeditatie
Filmavond
Sacred Dance

ma
di
ma
di
di
ma
di

01-10-2019
08-10-2019
14-10-2019
15-10-2019
15-10-2019
28-10-2019
15-10-2019

10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dansmeditatie
Concert Richard van der Keur
Sacred Dance
Dansmeditatie
Filmavond
Sacred Dance
Dansmeditatie

di
ma
di

05-11-2019 20.15 uur
11-11-2019 10.00 uur
12-11-2019 14.00 uur
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Filmavond
Sacred Dance
Gesprekskring Johannesevangelie

di
ma
di
di

19-11-2019
25-11-2019
26-11-2019
26-11-2019

20.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Lezing Piet Paaltjens
Sacred Dance
Dansmeditatie
Gesprekskring Johannesevangelie

ma
di
di
ma

09-12-2019
10-12-2019
10-12-2019
23-12-2019

10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Gesprekskring Johannesevangelie
Sacred Dance

ma
di
ma
di

06-01-2020
07-01-2020
20-01-2020
21-01-2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Sacred Dance
Dansmeditatie

ma
di
ma
di

03-02-2020
04-02-2020
17-02-2020
18-02-2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Sacred Dance
Dansmeditatie

ma
di
di
di
ma
di
zo
ma
di
di

02-03-2020
03-03-2020
03-03-2020
10-03-2020
16-03-2010
17-03-2020
22-03-2020
23-03-2020
31-03-2020
31-03-2020

10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
20.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Avond over gebed, meditatie en reiki
Filmavond
Sacred Dance
Dansmeditatie
Workshop kindertolk Rian van Wel
Sacred Dance
Dansmeditatie
Cursus Kerk als Kunstwerk
(deel 1, zie Brielle, di 17-03-2020)
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ma
di
di
zo
ma
di
di

06-04-2020
14-04-2020
14-04-2020
19-04-2020
20-04-2020
21-04-2020
28-04-2020

10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
10.00 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Lezing over evolutie en geloof
Busdienst naar Teylers Museum
Sacred Dance
Filmavond
Dansmeditatie

ma
di
ma

04-05-2020 10.00 uur
12-05-2020 10.00 uur
18-05-2020 10.00 uur

Sacred Dance
Dansmeditatie
Sacred Dance

ma

09-06-2020 10.00 uur

Dansmeditatie

Kijk voor actuele informatie over ons programma Ontvouwen, onze overige
activiteiten en de agenda op www.vrijzinnigenschiedam.nl.

AGENDA BRIELLE
Kerkgebouw, Kerkstraat 10, Brielle

Ter info: een volledig agenda-overzicht per kwartaal van álle
activiteiten van Vrijzinnigen Brielle, inclusief zondagse vieringen, vindt
u in ons kwartaalblad Vrijzinnig Leven.
di
wo
zo
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03-09-2019 10.00 uur
04-09-2019 10.00 uur
08-09-2019 10.00 uur

Koffie-inloop
Meditatie en gespreksgroep
Startzondag

di
wo

10-09-2019 13.30 uur
18-09-2019 20.00 uur

Cursus in wonderen
Sacred Dance

di
wo
wo
zo
di
di
wo
wo

01-10-2019
02-10-2019
02-10-2019
06-10-2019
08-10-2019
15-10-2019
16-10-2019
30-10-2019

10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Koffie-inloop
Cursus meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Inspiratiezondag Rabbijn L. van de Kamp
Cursus in wonderen
Ontmoetingsochtend
Sacred Dance
Sacred Dance

zo
di
wo
wo
di
di
wo

03-11-2019
05-11-2019
06-11-2019
06-11-2019
12-11-2019
19-11-2019
20-11-2019

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
20.00 uur

inspiratiezondag Maarten van Hunink
Koffie-inloop
Meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Cursus in wonderen
Ontmoetingsochtend
Sacred Dance

di
wo
wo
di
wo
di

03-12-2019
04-12-2019
04-12-2019
10-12-2019
11-12-2019
17-12-2010

10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Koffie-inloop
Meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Cursus in wonderen
Sacred Dance
Ontmoetingsochtend

di
wo
wo
di

07-01-2020
08-01-2020
08-01-2020
14-01-2020

10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
13.30 uur

Koffie-inloop
Meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Cursus in wonderen
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di
di
wo
do
zo

14-01-2020
21-01-2020
22-01-2020
23-01-2020
26-01-2020

zo
di

02-02-2020 14.30 uur
04-02-2020 10.00 uur

Inspiratiezondag Brecht Molenaar
Koffie-inloop

wo
wo
di
do
di
wo

05-02-2020
05-02-2020
11-02-2020
13-02-2020
18-02-2020
19-02-2020

10.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
20.00 uur

Meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Cursus in wonderen
Cursus Je levensverhaal schrijven
Ontmoetingsochtend
Sacred Dance

zo
di
wo
wo
za
zo
di
di
di
wo

01-03-2020
03-03-2020
04-03-2020
04-03-2020
07-03-2020
08-03-2020
10-03-2020
17-03-2020
17-03-2020
18-03-2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

13.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Inspiratiezondag Tjeu van den Berk
Koffie-inloop
Meditatie en gespreksgroep
Sacred Dance
Expositie Annie Veldkamp en Anli de Vries
Expositie Annie Veldkamp en Anli de Vries
Cursus in wonderen
Ontmoetingsochtend
Cursus Kerk als kunstwerk
Sacred Dance

wo
di
zo
wo

01-04-2020
07-04-2020
05-04-2020
08-04-2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Meditatie en gespreksgroep
Koffie-inloop
Inspiratiezondag Leen Hordijk
Sacred Dance
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20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

thema-avond dementie
Ontmoetingsochtend
Sacred Dance
Workshop Je levensverhaal schrijven
Lekenpreek Bram Poldervaart

di
zo
di
wo

14-04-2020
19-04-2020
21-04-2020
22-04-2020

13.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Cursus in wonderen
Busdienst naar Teylers Museum
Ontmoetingsochtend
Sacred Dance

zo
di
zo
di

03-05-2020
05-05-2020
10-05-2020
19-05-2020

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

Inspiratiezondag Giovanna Gomersbach
Koffie-inloop
Klankreis Cora de Jonge
Ontmoetingsochtend

di
di

02-06-2020 10.00 uur
07-07-2020 10.00 uur

Koffie-inloop
Koffie-inloop

di

04-08-2020 10.00 uur

Koffie-inloop

Kijk voor actuele informatie over ons
jaarprogramma en over onze overige
activiteiten ook op vrijzinnigenschiedam.nl
en vrijzinnigenbrielle.nl.
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VRIJZINNIGEN SC HIEDAM, ROTTERDAM
EN BRIELLE
Voorganger
Ivo ( I.M.) de Jong
Pastoriedijk 198, 3195 HK Pernis
Telefoon: 010 – 84 15 105 / 06-53 455 966
E-mail: ivodejong@me.com
Schiedam
Kerkgebouw: Westvest 90, 3111 BZ Schiedam
Postadres: Vrijzinnigen Schiedam, Hooiland 11, 3221 XD, Schiedam
E-mail: info@vrijzinnigenschiedam.nl
Telefoon secretariaat, Maarten Bijl: 010 4707522
Website: www.vrijzinnigenschiedam.nl
Rotterdam
E-mail: r.pothuis@kpnplanet.nl
Telefoon secretariaat: Henk Koekoek, 06 - 10302131
Website: www.vrijzinnigen.nl/rotterdam
Brielle
Kerkgebouw: Kerkstraat 10, 3231 VG, Brielle
Postadres: Vrijzinnigen Brielle, Slagveld 30, 3231 AN Brielle
E-mail: info@vrijzinnigenbrielle.nl
Telefoon secretariaat, Paul Deur, 06-18 74 11 19
Website: www.vrijzinnigenbrielle.nl
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“Liefde vraagt ons om geworteld in
het leven te staan, met een helder
zicht op ons eigen bestaan en dat van
anderen. Met dat heldere zicht opent
ons hart zich voor wat ons – in
bezinning en ontmoeting – kan
inspireren om samen bij te dragen
aan een mooie, liefdevolle,
menswaardige en duurzame
wereld.”
Uit het manifest Mijn religie is liefde
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