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te vinden.”
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van mythes
”Het verhaal doet iets
met ons.”
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De collecte
Op dit moment van schrijven organiseren wij onze vieringen
noodgedwongen nog altijd volgens de ook voor ons geldende
coronamaatregelen. Qua organisatie en invulling doen wij dit zo
veel mogelijk op de manier zoals vaste bezoekers van ons
gewend zijn. Met een aantal ingrijpende uitzonderingen,
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waaronder de wijze van collecteren. Zo vindt er tot nader bericht
geen collecte plaats tijdens onze kerkelijke vieringen. Hiervoor in
de plaats verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage per
bankoverschrijving aan ons overmaken. In de afgelopen periode
is dit alternatief voor het gebruikelijke collectezakje een prima

Pastoriedijk 198, 3195 HK Pernis

oplossing gebleken. U kunt uw bijdrage overmaken op
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Met uw gaven maakt u mede onze wekelijkse vieringen mogelijk.
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Lid of vriend worden van

Telefoon 010-2734356

Vrijzinnigen Schiedam

Verhuur gebouw Stichting Westvest90

Heeft u belangstelling om lid of vriend te worden van
Vrijzinnigen Schiedam? Wij vertellen u er graag meer over.
Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigenschiedam.nl of bel
010 4707522.

Henk Nieuwenhuis
Telefoon: 06 29354520
E-mail: verhuurwestvest90@gmail.com

Colofon
Stemmen is een uitgave van Vrijzinnigen Schiedam (afdeling
van Vrijzinnigen Nederland) en wordt gratis toegestuurd naar
alle leden, vrienden en abonnees.

Kopij Aanleveren kopij uiterlijk 5 februari 2021
E-mail info@richtekst.nl
Abonnement € 20,00 per kalenderjaar, inclusief
verzendkosten. Het blad verschijnt 4 keer per jaar. Met uw
bijdrage steunt u tevens onze vereniging. U kunt zich
aanmelden via info@vrijzinnigenschiedam.nl. Graag onder
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. U
ontvangt per e-mail een bevestiging plus betaalgegevens.

Redactie Richard van der Keur
Fotografie Eigen archief, Pixabay. Tenzij anders vermeld.
Foto voorzijde: Unsplash, Mathieu Bigard.
Drukwerk Juist! Druk en Print, Schiedam
Contact info@richtekst.nl of 06-81122040
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Delen
Richard van der Keur
Tel je zegeningen een voor een, zong mijn moeder
vroeger weleens. Haar woorden echoën in mijn
volwassen leven nog vaak na, zeker nu ik van zeer nabij

nabijheid over haar ontdekkingstocht aan de hand van
brieven en dagboeken van haar moeder. Een geschreven
verleden laat zich lezen in het heden. Laat Stemmen

meemaak wat het coronavirus kan doen. Op dit moment
van schrijven hebben mijn ouders allebei corona.
Anderhalve meter afstand
houden, veel binnen blijven en
weinig bezoek ontvangen zegt

vooral een plek zijn voor verhalen als deze. Teksten waar
we even goed voor mogen gaan zitten. Liefst teksten uit
eigen gelederen, want wij
Vrijzinnigen hebben veel
creatief talent in huis. Zie

niet alles, weten we nu. Zodra
je boodschappen doet ligt het
virus soms eerder in je
winkelwagentje dan een pak
melk. Maar … we tellen onze

“Het is soms heel fijn om je
gedachten te delen over iets wat
een essentieel deel van je
binnenwereld is.”

zegeningen, want juist in een
heftige periode als deze met
ambulances voor de deur van
mijn ouderlijk huis, ervaar ik toch
ook wonderlijk mooie momenten

ook de mooie, persoonlijke
woorden van Greetje
Molenaar, naar aanleiding
van een van haar nieuwste
schilderijen. Kunst kan
helend werken.
Ook al zien we elkaar nu
misschien minder, op de
achtergrond gebeurt genoeg,
waarover meer in deze
Stemmen. Waarbij we wat het
bestuur betreft liever niet langer
kijken naar de kwantiteit, maar

waarvan ik nu al weet die mij de
rest van mijn leven bijblijven.
Ik denk ook aan onze vrijzinnige
geloofsgemeenschap. Oké, de

naar de kwaliteit. Laten we ons
vooral onderscheiden te midden
van het andere aanbod in
Schiedam en omstreken, en
doen waar we goed in zijn.

coronamaatregelen beperken onze
mogelijkheden. Maar zie hoe we
inmiddels soepel vorm weten te
geven aan onze zondagse
vieringen, waarin we luisteren
naar mooie teksten en muziek, inspirerende
overdenkingen, maar juist ook de stilte delen.

Het brengt mij terug naar een mooie herinnering: de
openhartige en leerzame gespreksavonden onder leiding
van Klaas Yntema, nu veertien jaar geleden. In de
HaverSchmidtzaal kwamen we een aantal keren samen
om met elkaar te praten over het prachtige boek Vonken
uit de hemel – In gesprek met Teresa van Avila, van Julie
Feldbrugge. Bij twee ontstoken tafelkaarsen kwamen we

Ondertussen geniet ik op de zaterdagen van de colleges
van mijn opleiding Theologie, Levensbeschouwing en
Geestelijke Begeleiding, in Bilthoven. In dat kader werk
ik op moment aan mijn eerste ‘officiële’ viering in onze
gemeente. Zondag 20 december, vierde advent, heb ik
mijn vuurdoop. Ik neem u mee op een reis door hoofd en
hart, een spirituele weg door heden en verleden,

aan de hand van het leven van de heilige karmelietes op
ons eigen geloofsleven. Dan raak je aan de diepere lagen
waar je bij de ‘koffie en thee onder het orgel’ niet zo snel
toe komt. Het is soms heel fijn om je gedachten te delen
over iets wat een essentieel deel van je binnenwereld is,

geïnspireerd op een bijzondere ontmoeting tussen
aartsbisschop Tutu en de dalai lama. Met de geboorte van
Jezus op komst bouwen we een talige stal van vreugde,
waar we de deuren openzetten voor een bont gezelschap.
Een nieuwe weg naar een gedeelde spiritualiteit.

en hierin te leren van elkaar.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Een eigen ballade
waarvoor we zelf de muziek mogen maken, het licht van
de duisternis mogen scheiden. In dat verhaal wens ik ook

In Stemmen nieuwe stijl wordt ook steeds meer gedeeld.
Zo schrijft Maja Nieuwenhuis in het artikel Afstand en

u vele zegeningen toe.
!3

Vrijzinnigen Schiedam
Berichten
Vieringen
De zogenoemde tweede coronagolf heeft wederom op
nagenoeg alle geloofsgemeenschappen van Vrijzinnigen
Nederland zijn weerslag. Het bestuur volgt nog altijd de

afloop van de viering zo veel mogelijk in acht, waarbij we een
beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Er wordt
niet gecollecteerd, u kunt uw gave overmaken op ons

landelijk vastgestelde maatregelen. Dat betekent maximaal
dertig bezoekers in ons kerkgebouw, op anderhalve meter
afstand van elkaar, geen samenzang en helaas wederom geen
koffie en thee na afloop van de vieringen. U wordt dringend
verzocht een mondkapje te dragen totdat u plaats heeft

bankrekeningnummer. (Zie pagina 2 van dit blad).

Voor zover nu bekend gelden deze maatregelen in ieder geval
tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat dit jaar ook de
kerstvieringen dit jaar anders vormgegeven zullen worden dan

genomen in de banken. Bij binnenkomst en bij het verlaten
van de kerk kunt u uw handen desinfecteren. Liedboeken
liggen in principe voor u klaar in de banken waar u kunt gaan
zitten. De banken staan waar mogelijk op anderhalve meter
afstand van elkaar. Die afstand nemen we ook voor en na

u gewend bent. Maar, zoals u in dit blad kunt lezen, doen wij
ons uiterste best u telkens opnieuw op creatieve wijze toch een
bijzondere ervaring mee te geven. Uw suggesties en ideeën
zijn altijd welkom.

Leeskring Vrijzinnigen Schiedam
Op 12 oktober jongstleden
hadden wij de eerste
bijeenkomst van het nieuwe
seizoen van onze leesclub. Het

Na deze avond heeft ze haar eerste
liefdesgedicht geschreven. Dat heeft
ze pas twee jaar later aan hem
durven geven, en vanaf die tijd is er

was een kleiner groepje dan
anders, in verband met de
coronamaatregelen. Voor deze
keer hadden we het boek van
Benoîte Groult uitgekozen met

een levenslange liefdesrelatie
begonnen naast hun leven in hun
eigen sociale klassen. Het boek gaat
over het verloop van hun verdere
leven en de verschillende

de titel Zout op mijn huid. Het
boek is in 1988 uitgebracht en
was een wereldwijde
bestseller. In 2016 is de
schrijfster overleden en werd

ontmoetingen op diverse plekken op
de wereld.

het boek opnieuw uitgebracht.

bereidt het voor door een uittreksel
van het boek te maken en voor te
lezen. Daarna hebben we het met
elkaar over de inhoud, het thema, de
titelverklaring, opmerkelijke

Voor de boekbespreking lezen we
allemaal het boek. Een van ons

Het verhaal gaat over een
intellectuele Parisienne en een
Bretonse boerenzoon, die
visser wordt. Ze kennen elkaar
al vanaf hun jeugd vanwege
gezamenlijke vakanties in
Bretagne, maar door hun
verschil in afkomst waren het

citaten, de auteur en alles wat er
over het boek en het onderwerp op
te merken valt. Dus altijd een
leerzame en gezellige middag!

geen vrienden. Dat veranderde
na een avond dansen, waarna
ze zijn gaan zwemmen.

Jeannet van den Hoek
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LIEDTEKST

Gedenken van
overledenen
“De verborgen wegen zijn het mooist, op de
onopengesneden bladen, als het stil gedragen dat
niemand weet, dat niemand ziet, dan na den
dood”, schrijft de schilder Hendrik Werkman
(1882-1945) in een notitie. Zijn schilderij ‘De
drukker van het paradijs’ stond centraal in onze
gedachtenisdienst op Allerheiligen, zondag 1
november jongstleden, voorgegaan door Ivo de
Jong. In deze bijeenkomst herdachten we onze
overledenen de heer J. Mookhoek, de heer G.J.
van der Vlies, mevrouw N. Wiegel-Suur en

De stamboom
Wuivend in de wind

Schepselen van aarde

Takken van een stamboom

Door liefde beademd

Stormen trokken over

Sterker dan het duister

En de boom is blijven staan

Het vuur dat nooit dooft

Daarom zijn we hier

Ook al doet loslaten pijn

Ondersteunen we de ander
Gedenken we een ziel

Voelt het gebroken

mevrouw D. Van Ommen-Dijkstra. In iets andere
vorm vanwege de noodzakelijke
coronamaatregelen. Met muziek van Ivo de Jong
(dwarsfluit), Richard van der Keur (zang) en
Hjalmar Rosing (piano en orgel). Richard zong

Die we laten gaan

onder andere zijn zelfgeschreven Ik zal er zijn en
later De stamboom, een vrije vertaling van Ivo
van het lied The family tree van de Amerikaanse
band Venice, vocaal en op piano begeleid door
Hjalmar Rosing. Verder klonken onder andere de

Voelt het gebroken

liederen Als het ademen faalt (a-capella) en
Vrienden die zijn overleden. Er werden teksten
gelezen uit Genesis. Een kaarsje branden, ieder
persoonlijk, was er die morgen niet bij. Daarvoor
in de plaats brandde Edith van Broekhoven een

Laat het ons tot troost zijn

kaarsje voor de overleden leden – alleen Jaap van
der Vlies, op uitnodiging aanwezig om met ons
zijn vader te herdenken, ontstak zelf een kaarsje
voor in de kerk – en Ivo deed dit voor alle
overledenen aan wie ieder die ochtend
persoonlijk dacht.

In de familie die we zijn

Maar we zijn niet alleen

Ook al doet loslaten pijn
In de familie die we zijn

Al worden takken kaal
Vallen bladeren neer
Veerbare veerkracht is meer

Maar we zijn niet alleen

Afstammelingen keren weer

Al worden takken kaal
Vallen bladeren neer

Laat het ons tot troost zijn

Elke keer

Elke keer
Afstammelingen keren weer

Afstammelingen keren weer

Vader op zoon
Venice - The family tree.
Vrije vertaling: Ivo de Jonge

Moeder op dochter
De grond waaruit we leven
Heeft ons sterker gemaakt

Dankwoord
Het was een verrassing om prachtige bloemen
te ontvangen. Ze vormen een warme pleister
op de nare gebeurtenis die ik vijf weken
geleden heb ervaren: een nachtelijke overval
in mijn huis. Gelukkig knap ik op en heb ik
veel hulp bij de verwerking daarvan; geen
zorgen, want de schoonheid van het leven
blijft ook altijd mijn deel.

Greetje Molenaar
Ivo de Jong, Richard van der Keur en Hjalmar Rosing vertolken het lied De stamboom.
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Terug- en vooruitblik Tweede Zondagen
maar bidden moed en inspiratie, zodat wij zien, horen en
handelen vanuit ons hart. Zeker in deze voor veel mensen
moeilijke tijd.

In november ging ik zelf voor. Niet met de verwerking van de
apostel Paulus, zoals oorspronkelijk de bedoeling. Omdat wij
vanwege de coronamaatregelen niet door de kerk mogen lopen
en de mogelijkheden voor spel daardoor beperkt zijn, koos ik
voor die zondagochtend uiteindelijk voor een lezing over
Fransiscus van Assisi. Over zijn bekering en zijn prachtige
legenden: spreken met vogels en dieren. Fransiscus richtte een
klooster op met bedelmonniken, later met vrouwen, de
Clarissen. Hij deed veel goeds en probeerde met mensen te
praten, geweldloze communicatie. Iets wat we in deze tijd wel
nodig hebben. Fransiscus stierf op 3 oktober 1226 te Assisi en
werd begraven op 4 oktober. Omdat hij heilig is verklaard, is
Dierendag naar hem vernoemd. De kinderen Kamil en Elin
waren in deze viering aanwezig. Kamil is al oud genoeg dat hij
kan mee luisteren en Elin ging onder begeleiding van Els
werkjes doen. Al met al een fijne viering. Met dank aan
Hjalmar, die mij bijstond en enkele liederen zong, zoals het
Zonnelied van Fransiscus.

De decemberviering zal worden verzorgd door Hjalmar. We
kijken ernaar uit. In het nieuwe jaar zullen Fleur en Maja een
bijdrage geven. De thema’s van deze bijeenkomsten volgen
nog. Wij hopen dat we een betere tijd tegemoet gaan, zodat
meer mensen naar deze vieringen kunnen komen.

De oudst bekende afbeelding van Fransiscus van Assisi, een
fresco in het klooster van San Benedetto. [Bron: Wikipedia.]

Iedere tweede zondag van de maand geven mensen van binnen
en buiten onze vereniging invulling aan de zondagse viering.
Soms anders van vorm, meestal anders van inhoud en vaak
actueel. Zo was er in de maand september een meditatie over

Gerda van de berg

melaatsheid, lepra en corona. In oktober was Ruud Kats te
gast en gaf een mooie lezing over bidden; geen verlanglijstjes,

Erfpacht
In de ledenvergadering van 11 oktober jl.
heeft het bestuur akkoord ontvangen voor
de conceptovereenkomst
erfpachtoverdracht van ons kerkgebouw

ADVERTENTIE

aan Stichting Westvest90. Op dit moment
ligt het concept voor aan het landelijke
bestuur van Vrijzinnigen Nederland. De
overeenkomst is opgesteld na ruim een
jaar overleg tussen beide besturen, in

Koﬃe Thee & Zoet

samenspraak met juristen. De notariële
akte wordt na verwachting ondertekend in
januari 2021. De overdracht geeft de
vereniging noodzakelijke financiële
armslag voor haar voortbestaan.

Telefoon 06-54686563
info@koﬃetheeenzoet.nl
www.koﬃetheeenzoet.nl

Hoogstraat 153b
3131 BB Vlaardingen

Ook te vinden op Facebook en Instagram
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Uitgelicht
Activiteiten Schiedam
Vreugde
Het begin van een gedeelde spirituele weg
Viering van Richard van der Keur, zondag 20 december 2020

Heb je naaste lief, zegt de christen. Als jezelf, vult de boeddhist
aan. Op deze vierde advent deelt Richard zijn binnenwereld en laat
zijn licht schijnen op de aankomende geboorte van een nieuw
perspectief. Een vreugdevolle morgen waarin verschillende
achtergronden, culturen en religies samenvloeien. Het begin van
een gedeelde spirituele weg. Een viering met poëzie, muziek,
overdenking en verstilling.

Wanneer zondag 20 december 2020 Aanvang 10.30 uur Waar
Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam

Foto Unsplash, Hà Nguyên

Kerstviering voor jong en oud
Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december
Inmiddels zijn wij, de leden van de Bijzondere Vieringengroep, al
een keer bijeen geweest om te brainstormen over de komende
kerstviering. Het thema is al bekend: ‘Er is een roos ontloken’.
Wij nodigen u van harte uit om bij alle vieringen aanwezig te zijn.

Namens de Bijzondere Vieringengroep, Elly van Rooijen

Wanneer Vrijdag 25 december 2020 Aanvang 10.30 uur
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam
ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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VAN DE VOORGANGER

Thuisdienst
Ivo de Jong
Zondagmorgen 8 november 10.00 uur – Zwolle. Helaas …
Niet in Brielle. Ik mis dat, en ik mis Brielle. Twee keer heb ik
na de lockdown dienst
mogen doen, maar deze
keer moesten we weer
afblazen. Onze regio’s
kleurden rood en het
dringende advies was:
niet meer dan drie zielen
samen.

gaan: het virus lijkt te bezweren door ons eigen gedrag – en
daar hoort dan ook het afmelden van een kerkdienst bij.

“Hij had de pest aan softe leiders en
zwarte bestuurders en schold hen uit
voor communisten.”

Voor mij kwam de ommekeer
toen ook de Verenigde Staten
steeds meer van rood naar
blauw leken te kleuren.
Georgia, Pennsylvania – ik ben
er eens geweest. Pittsburg,
Philadelphia. En natuurlijk

Het leek erop dat we weer de
verkeerde kant op gaan.
Maar dat is een gevoel. Want
wat bleek dit een

Atlanta: twee jaar geleden
begonnen daar rassenrellen.
Trumps antwoord was geweld,
zowel verbaal als fysiek. Hij
had de pest aan softe leiders en

gedenkwaardige week. Ik
ben drie nachten en dagen
aan de TV gekluisterd
geweest: Fox, CNN, NOS.
Ik zag Amerika rood kleuren

zwarte bestuurders en schold
hen uit voor communisten. Dat
nu juist, juist deze twee staten
de toekomst konden doen
‘swingen’! Trumps strategie

en vreesde nog eens vier
jaren Trump. Ik mocht hem
meteen al niet, hij
herinnerde me aan de
pestkoppen in de klas die

werkt niet langer, of zelfs
averechts. De politiek van
‘verdeel en heers’ (divide et
impera – bedacht door de
antieke Romeinen) blijkt

altijd gelijk hadden en ons
imponeerden met de macht
van hun dommekracht. Je
raakt die angst nooit
helemaal kwijt.

vruchteloos. En dat is toch een
van de zegeningen van dit
digitale tijdperk.

Het absolute kantelpunt was de
toespraak van Kamala Harris.
Trumps leugentaal geloofde ik
niet, maar haar woorden waren
wáár, oprecht, hoopvol en
vastberaden; ze kwamen recht

Zo werd deze week
aanvankelijk overschaduwd
door een ‘gevoel van
naderend onheil’, alsof de
grauwsluier die het virus
Foto: Unsplash, Gayatri Malhotra
over ons heeft gelegd
langzaam maar zeker alles
lamslaat. Ik wilde eergisteren, vrijdag, een stuk voor Brielle
afkrijgen. Ik voelde me echter moe en moedeloos en kreeg

uit ons hart. De eerste vrouw
aan de macht in de USA, en dan nog een met een kleur ook.
Wat een teken, wat een kracht! Ze had het over de Ver-enig-de
staten, en dat “Joe and I” daar op zouden inzetten, en allereerst
het klimaat en de pandemie met open vizier (en mondkapjes)

geen inspiratie. Het had er de schijn van dat we met de wereld
de verkeerde kant op gingen. Maar dan blijken in Rotterdam
de besmettingscijfers langzaam weer de beterende kant op te

zouden aanpakken. Geen ontkenningen, geen leugens. Wat een
krachtvrouw! (Ik hoor Trump al roddelen dat ze geen
Amerikaanse is, dat deed hij eerder bij Obama ook).
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En wat een voorrecht dat
mijn moeder dit nog mee
mag maken. Mam had

“Daar kwam de inspiratie weer: de
lucht en mijn hart kleuren blauwer, mijn
optimisme keert terug.”

de vliegen en de kosten
daar, en hoe beroerd
Gauguin er aan zijn eind

slechts lagere school toen
ze thuis voor de vijf
jongere kinderen moest
zorgen. Haar moeder had
tbc en kuurde in Appelscha, opa Jan Snoek fietste op houten

gekomen was. Maar hij had
een droom nodig, een
andere werkelijkheid, en
van dat soort mensen
bleken er meer. Zoals de Chassidische joden. Zoals de

banden tweemaal per week naar haar toe. Op mijn moeders
eenentwintigste werd zij door mijn vader uit Winschoten
geschaakt. Het kwam ongelegen, maar moeder heeft het goed
geregeld. Ze heeft daar een paar jaar geleden een boek over
geschreven: Wij en onze Pabbe. Mijn vader was ook allerminst

christenen met hun nieuwe Jeruzalem. En dat soort van bergen
verzetsmensen zijn er ook nu nog, getuige Kamala Harris.

Diezelfde week terug in Pernis begin ik mijn veertig uren
nieuws. Woensdag en donderdag: afgrijzen en ongeloof. Want

voorstander van emanciperende vrouwen. Dat mam haar
werkzame leven beëindigde als beleidsmedewerker
emancipatiezaken van Friesland is een prestatie van jewelste.
Je moet tegen de stroom inzwemmen om bij de bron te komen:
dat wisten niet alleen de zalmen, maar ook de Snoek die mijn

had de pestkop gewonnen, dan hadden we Trump, Putin,
Trump, Netanyahu en Erdogan (en Baudet en
Wilders). Weliswaar een stuk minder vreselijke nachtmerrie
dan de buren in Werkmans tijd – in 1945 is hij gefusilleerd) –
maar desalniettemin.

moeder is. Juist daarover ging die speech van Kamala
Harris. Maandag 2 november werd mijn moeder 87. Er
mochten maar drie anderen komen, dus ging ik op dinsdag.
Mam blijkt nog altijd helder en strijdbaar: ze heeft me net nog
met Wordfeud verslagen.

Deze oorspronkelijk Brielse ochtend werd ik wakker met een
gevoel dat er andere tijden aan het aanbreken zijn, dat we het
ergste gehad hebben, en dat de zachte krachten zullen
overwinnen. En al was ik niet ‘live’ bij jullie, het is inmiddels
12 uur, ik ben weer wat verder. Daar kwam de inspiratie weer:
de lucht en mijn hart kleuren blauwer, mijn optimisme keert
terug. Het hoeft niet steeds erger te worden; die algoritmes
scheppen wij zelf! We kunnen er tegen opstaan, met geuren en
kleuren tegenop geloven. Mijn moeder heeft de tijden zien

Dinsdag dus, kon ik meteen nogmaals naar het Belvedère
museum. Mam woont om de hoek. “Van goede kunst en
muziek knap je altijd op”, had ik van Erik Scherder gehoord.
Ik wilde Jan Mankes zien, maar toen viel ik voor de Groninger
graficus Hendrik Werkman. Henk van Os roemt hem als een
van de grootste kunstenaars van de afgelopen eeuw: “Zeker
even belangrijk als Van Gogh en Mondriaan.” Ik kende
Werkman van de Chassidische verhalen, zijn ‘druksels’ bij de
verhalen van Martin Buber. In de Wereldoorlog illegaal

veranderen. Ze heeft een nieuwe knie en wandelt weer. Dat
was in haar jonge jaren ondenkbaar geweest. Tbc is
overwonnen, grootouders communiceren tegenwoordig met
kleinkinderen – wat hebben we op mams verjaardag leuk
gezoomd met ons allen! En ik? Op mijn achttiende levensjaar

uitgegeven. Ik wist ook, dat hij drie weken voor het einde nog
gefusilleerd was. De ware verhalen besefte ik niet, tot dan toe
zat hij bij mij op de reservebank. Die dinsdag kwam hij
binnen.

speelden Vietnam, Ulster, de Berlijnse muur, Franco, Salazar
het Griekse kolonelsbewind, was er Biafra, de apartheid in
Zuid-Afrika.

Het komt niet allemaal ineens goed, angst blijft een

Werkman maakte dit Zuidzee-eiland in 1936. Werkman
ontwaakte op een ochtend in 1935 en wist zich omringd door
brallers: Hitler, Stalin, Musolini (en Mussert en Colijn hier).
Werkman wilde weg, ergens anders leven. Hij was
bewonderaar van Gauguins Tahiti, dus dat land werd zijn

machtsfactor, maar toch. Ik wil geloven dat de zachte krachten
zullen overwinnen. En Werkman was een held. Het Kan Wel.

verlangen. Even zelfs in het echt. Maar ook Werkman wist van
!9

ARTIKEL

Afstand en nabijheid
Het begon met een e-mail van een nicht uit Amerika. Die leidde voor Maja Nieuwenhuis naar een fietstocht van
haar moeder in de hongerwinter van 44/45. “Van binnenuit kijk ik nu met haar ogen, hart en handen naar wat
zij meemaakte.”

TEKST MAJA NIEUWENHUIS

Op 4 juli jongstleden. ontving ik een mail van een nicht uit
Amerika met als bijlage brieven die haar vader en mijn

Het is daar niet van gekomen, omdat ze niet goed met de
elektrische typemachine overweg kon, en de computer had

moeder (broer en zus) aan hun moeder hadden geschreven. In
die brieven vertelden zij mijn oma hoe hun fietstocht verlopen
was van Den Haag naar Almelo in de hongerwinter van 44/45.

zijn intrede nog niet gedaan. De mail van mijn nicht werkte als
een wake-upcall om dit plaatsvervangend voor haar ter hand te
nemen.

Bijzonder was vooral dat dit bericht binnenkwam op de dag

Zo beleef ik nu, vijfenzeventig jaar na de bevrijding en tien

dat precies tien jaar geleden mijn moeder overleed. Het was
voor mij een aanleiding om het dagboek op te zoeken dat mijn
moeder in die winter heeft geschreven. Daarvan had zij mij
weleens iets verteld en ook vertrouwde ze mij toe dat ze het
graag wilde uittypen, zodat anderen het zouden kunnen lezen.

jaar na haar overlijden, een bijzondere combinatie van afstand
en nabijheid. Op dagen dat ik daarvoor gelegenheid heb, type
ik één dag uit het dagboek uit, zodat ik in een natuurlijk tempo
met haar meebeweeg.

Er is afstand: in tijd, vijfenzeventig jaar geleden; in leeftijd,
mijn moeder was toen achttien jaar, een leeftijd die ook voor
mij lang geleden is en bovendien een levensfase waarin ik haar
niet gekend heb. Afstand door de omgeving waar het dagboek
over schrijft: Overijssel, oorlogstijd. Veel afstand dus, maar

❝Zo beleef ik nu, vijfenzeventig
jaar na de bevrijding en tien
jaar na haar overlijden, een
bijzondere combinatie van
afstand en nabijheid.”

vooral toch zo veel nabijheid. Van binnenuit kijk ik nu met
haar ogen, hart en handen naar wat zij meemaakte en hoe zij
zich gaande en staande hield. Mooi ook om bepaalde
karaktertrekjes te herkennen, bijvoorbeeld bij een uitspraak
over degene bij wie ze in huis was en
tante werd genoemd: “Als ze mij uit
wil horen, moet ze vroeger opstaan.”

Wat ik lees, deel ik vervolgens met
mijn overzeese familielid, die nu
weliswaar in het verre Amerika woont,
maar bij wie ik lang geleden gedurende
een schoolseizoen doordeweeks een
kamer heb gedeeld. Dat was in de tijd
dat ik de middelbare school in Den
Haag moest afmaken, terwijl mijn
ouders naar Schiedam waren verhuisd.

Een fietstocht in de hongerwinter van 44/45, van Denk Haag naar Almelo.
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❝ Maar gelukkig, een beetje God is
overal te vinden waar mensen God
liefhebben in de liefde voor elkaar.”

Ik word geraakt door een boekrecensie van Een Nazaretmanifest, geschreven door de anglicaanse priester Samuel

En ja, alle wegen leiden naar corona in deze tijd. Beleven wij
nu ook niet een tijd van afstand en nabijheid? Een tijd waarin
die begrippen getoetst worden, opnieuw belicht of juist tot hun
oorspronkelijke betekenis teruggebracht.

Wells. Het hart van theologie noemt hij: “God is met ons.”
Dat besef als de eenvoudige, maar kwetsbare kern van ons
leven. En daar handen en voeten aan geven! Hij betoogt dat niet
sterfelijkheid ons grootste probleem is, ook armoede is dat niet.
Ons grootste probleem is volgens hem isolement. Dat benadrukt

Er wordt gesproken over het nieuwe normaal van 1,5 meter
afstand van elkaar. Wil je dat wel normaal vinden? Een
maatschappij waarin de ander en jijzelf eerder als
besmettingshaard dan als medemens beschouwd wordt. Aan de

weer eens de pijn door hemeltergende omstandigheden in
zorginstellingen als gevolg van coronamaatregelen tijdens de
inmiddels eerste golf, die bezoek (bijna) onmogelijk maakten.
Kerkbezoek, als ontmoetingsplaats bij uitstek met God en
gemeenschap, was en is nog wel veel minder vanzelfsprekend

andere kant kun je ook ervaren dat iemand goed in de ogen
kijken op die afstand meer waard is dan drie vluchtige
luchtzoentjes terwijl je ‘op elkaars lip zit’. Waar gaat het om bij
het maken en ervaren van verbinding? Bij sacred dance (dansen
in een kring rondom een middelpunt) dansen wij nu op afstand

in coronische tijden.

met de handen los. Toch ervaren we verbinding door extra op
het midden en elkaar betrokken te zijn.

Maar gelukkig, een beetje God is overal te vinden, vooral waar
mensen God liefhebben in de liefde voor elkaar. Ik wens ons
daarbij als samenleving dichtbij en ver weg de nodige

Wat zegt dit alles over Gods nabijheid? Van God waren wij al
gewend dat hij dan weer verborgen, dan weer ver weg, soms

discipline, inspiratie en creativiteit. Laten we daarbij de heilige
Geest, die nog veel te doen heeft, niet in de weg lopen.

zelfs afwezig lijkt, om onverwachts dichterbij ervaren te
worden dan wij onszelf vaak zijn.

GEDICHT

Het is wat het is zegt de liefde
Haar eerste droom van blij verrukken
Ging naar de jonge dichter uit;
Hij koos voor haar de eerste stukken
Die hij kon spelen op zijn fluit
Alexander Poesjkin (1799-1837)
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COLUMN

Sint en kerst en de kracht van mythes
Aries van Meeteren

Sinterklaas in coronatijd verloopt nogal anders dan anders.
Geen intochten, geen sinterklaashuizen en in vergelijking
met voorgaande jaren een stuk minder gedoe over zwarte
piet. Zelfs het afvoeren uit bibliotheken van boeken over de
zwart geschminkte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen
en gouden oorbellen is tamelijk geruisloos verlopen.

Ik dacht nog even: wat als sinterklaas zich net als ieder
ander aan de coronarichtlijnen zou houden en gewoon in
Spanje zou blijven? ‘Vermijd buitenlandse reizen’, is
immers het devies. Wat zou er dan gebeuren? Het zou 2020
nog onvergetelijker maken dan het jaar nu al is. Maar het
schrappen van het kinderfeest zou natuurlijk ondenkbaar
zijn geweest. Niemand wil een jaar zonder sinterklaas. En
dus meerde de goedheiligman onverstoorbaar aan in het
verzonnen dorpje Zwalk.

“Wat is echt en wat praten we elkaar
aan? En waarom doen we dat?”

Gelukkig maar. Want zo krijgt weer een nieuwe generatie
terugkerend doen-alsof. Mooi toch om ons daar jaar in jaar uit
in te trainen? Juist na de ‘ontmaskering’, zou ik zeggen.

kinderen een waardevolle les in de kracht van mythes.
Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry van de Universiteit in
Gent miskent die kracht als hij kritiek heeft op sinterklaas:
“Kinderen worden jaar op jaar bedrogen en voorgelogen door
zowat iedereen die ze vertrouwen. Hun lichtgelovigheid wordt

Voor kerst geldt hetzelfde. Het verhaal van de stal en de kribbe
in Bethlehem is evenzeer een mythe. De wieg van Jezus stond
volgens het oudste evangelie gewoon in Nazareth. En Jezus
werd al helemaal niet midden in de winternacht geboren. Is het
daarmee ‘maar een verhaaltje’? De intensiteit waarmee we ons

schaamteloos uitgebuit […] Wat veel mensen onderschatten, is
dat de Grote Onthulling bij sommige kinderen een bittere pil is
om te slikken. Niet alleen omdat de wereld onttoverd wordt,
maar ook omdat het vertrouwen in grote mensen beschadigd
wordt.”

jaar in jaar uit op het kerstfeest storten laat zien dat we zover
toch niet willen gaan. Het verhaal doet iets met ons.

Zou het? Het heeft mijn tere kinderziel weinig kwaad gedaan.
Maar Boudry gaat nog verder. Hij legt in zijn opiniestuk in De
Morgen nog een link met religie. “De Franse schrijver
Stendhal zei over God dat zijn enige excuus is dat hij niet

Elk jaar krijgen we, onbedoeld wellicht, een gratis lesje in
‘mythen’ cadeau van de sint of de kerstman. Een les in de
kracht van verhalen die iets anders leren dan de journalistieke
5 w's en 1 h (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe). Een
verhaal dat geen historische, maar wel een andere waarheid
vertelt, van de terugkeer van het licht te midden van de
duisternis, van de komst van betere tijden en de droom van de

bestaat. Over sinterklaas kan je zeggen dat zijn niet-bestaan
zijn enige blaam is.” Normaal veeg ik dit soort keutels snel
weer van mijn scherm en ga over tot de orde van de dag. Maar
ik blijf denken aan wat Boudry opwerpt. Want wat is echt en
wat praten we elkaar aan? En waarom doen we dat?

overwinning van het goede. En dat midden in de winternacht.
Aries van Meeteren is vrijzinnig voorganger van Kerk met de
beelden in Hardinxveld-Giessendam. Zijn column Sint en kerst en
de kracht van mythen verscheen eerder op de website van de VVP,
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Frans Kellendonk omschreef religie ooit als ‘oprecht veinzen’.
Waar wel wat in zit, denk ik. Want buiten de basic trust die de
basis vormt voor elke religie is alles wat we over God zeggen
maar een slag in de lucht. Ook het sinterklaasfeest is een
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Boeken
Wat lezen we?
De Vrijzinnigen in Schiedam lezen heel wat af. Welke boeken staan er in hun boekenkasten? Welk boeken
tippen wij elkaar? Maja Nieuwenhuis tipt het boek Het hart van het christendom van Marcus Borg. Hoe gaan
christenen om de grote vragen rond God, Jezus en de Bijbel? De theoloog en nieuwtestamenticus toont ons de
onderlinge verschillen. En die zijn groot, lezen we in een recensie van Jan Offringa voor het tijdschrift Volzin.
“We kunnen tegelijk moderne en gepassioneerde gelovigen zijn.”
Geloven christenen, als het erop
aankomt, niet allemaal hetzelfde?
Deze nivellerende gedachte is niet
besteed aan Marcus Borg, bekend
theoloog en nieuwtestamenticus uit
de Verenigde Staten. In zijn boek
over het 'hart van het christendom'
laat hij juist zien hoe groot de

❝God is geen anonieme
kracht of energie, maar een
‘aanwezigheid’ die zich
persoonlijk laat ervaren.”

Het hoofdstuk over God loopt
eveneens uit op een ‘meer’. Borg
laat zien hoe het klassieke beeld van
een God die af en toe in de wereld
ingrijpt grote problemen oplevert.
Zoals veel moderne theologen kiest
hij voor een panentheïstische
benadering: God als

onderlinge verschillen zijn.
Orthodoxe en moderne gelovigen
gaan wezenlijk anders om met de
grote vragen rond God, Jezus, Bijbel
en ethiek. Op de achtergrond staan

allesomvattende Geest. Voor hem
een oeroud en volop bijbels concept
waarin God niet onpersoonlijk
wordt maar ‘meer dan persoonlijk’.
God is geen anonieme kracht of

twee totaal verschillende totaalvisies,
paradigmata genoemd, die vandaag
de dag in de kerk naast elkaar leven.

energie, maar een ‘aanwezigheid’
die zich persoonlijk laat ervaren.
Iezus openbaart ons het hart van
deze God.

In zijn boek ontvouwt Borg de
meerwaarde van het moderne
paradigma, dat de laatste eeuw in
opkomst is. Dat heeft zich ontwikkeld
in "de ontmoeting tussen christendom
en moderne en postmoderne wereld,

Opvallend is een fragment over de
betekenis van Iezus’ kruisiging.
Borg kan niet meegaan in de
klassieke verzoeningsleer, en vindt
die ook te weinig: "Ik geloof in het

inclusief wetenschap, historische
studies, religieus pluralisme en
culturele diversiteit”. Tegelijk gaat
deze moderne benadering de
schaduwkanten van het christendom

kruis als een betrouwbare
onthulling van het kwaad van
heersende systemen, als beeld van
de nederlaag van de machten, als de
openbaring van de ‘weg’ of het

niet uit de weg. Door schade en
schande wijs geworden, gaat Borg op
zoek naar de kern van een authentiek geloof en christelijk
leven. Borg laat graag zien dat modern geloof geen slap
aftreksel is van de orthodoxie. Telkens blijkt er een ‘meer’ te

‘pad’ van transformatie, als de
openbaring van de diepte van Gods
liefde voor ons, en als de proclamatie van radicale genade. Ik
geloof in het kruis dat alles is.” Borg schrijft met een eenvoud
en helderheid die nooit oppervlakkig worden. In Het hart van

zijn. Bij geloven gaat het bijvoorbeeld niet zozeer om het
instemmen met een aantal vaste waarheden. Des te meer om
een bepaald perspectief op de werkelijkheid, als door God
gedragen en gevoed. Dat leidt tot een radicaal vertrouwen, en
tot een leven gekenmerkt door wijsheid en liefde. Die

het christendom laat hij zien hoe we tegelijk moderne en
gepassioneerde gelovigen kunnen zijn.
Deze recensie verscheen eerder in juli 2010 in het tijdschrift Volzin.
Marcus Borg - Het hart van het christendom. Uitgeverij Kok, 252
bladzijden. 1e druk 2010.

meerwaarde geldt ook het lezen van de Bijbel, wanneer dit
metaforisch gebeurt, dat wil zeggen: meer zeggen: ‘meer dan
letterlijk en feitelijk’.
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KUNST

Wat vertelt het jou?
Greetje Molenaar wilde graag vrij schilderen, haar eigen stijl ontwikkelen. Dus ging zij aan de slag toen het
moment zich aanbood. Nu neemt zij ons mee in haar ervaringen van spetteren, niet te veel nadenken en
uitleven. “Loslaten en vertrouwen op iets nieuws.”

TEKST GREETJE MOLENAAR-FERWERDA

Schilderen wilde ik altijd al, terwijl in het verleden lesgeven
in tekenen de hoofdzaak was. Ook wilde ik vrij schilderen,
terwijl ik al veel schilderijen voor mijn kleinkinderen maakte.

“Vertrouwen op het goede
dat er óók is.”

Of het nu ‘vissen in de zee’, ‘draken’, ‘Harry Potter’ of
‘Donald Duck’ was, het lukte wel, en ze mochten bestellingen
plaatsen. De schilderlessen die ik volgde had ik nodig voor de
techniek en waren leuk!

In oktober overkwam me een zeer traumatische gebeurtenis
… dus … schilderen, laag na laag … en de emoties
woordeloos op het doek. Ook weer er overheen, nog eens en

Sinds vorig jaar wilde ik vrij zijn en mijn eigen stijl

nog eens! Verder komen en weer de diepte in om de
verdwenen levensvreugde te vinden. De helende werking van
kleuren, vormen en beweging ervaren, kijken en invoelen.
Mijn hart helen en verzachten. Vertrouwen op het goede, dat
er óók is!

ontwikkelen. Ik wilde dus autodidactisch verdergaan! De
eerste lockdown in het voorjaar bood me een kans om veel
tijd te besteden aan die ontwikkeling, en wat heb ik ervan
genoten! De vrijheid, het beweeglijke proces om laag na laag
eroverheen te schilderen, los te laten wat er al leuk uitzag –
nee: loslaten en vertrouwen op iets nieuws! Spelen, dikke
kwasten, spetteren, dunne kwasten, vegen met lappen en niet
zoveel nadenken, me uitleven! Kijken, worstelen en weer
doorgaan. Transformeren en zowel de alledaagse dingetjes als
nare emoties onder ogen zien en meenemen in dat proces. Het

Zo gaat het door, en ik eindig met een vraag aan de lezer om
rustig naar deze twee schilderijen te kijken, waarbij de ene het
begin van het proces, en de tweede het eindresultaat is van
mijn schilderwerk in het voorjaar …

eindresultaat als cadeau zien, als bijverschijnsel van het meer
belangrijke proces!

Wat vertelt het jou?

In het atelier: het beweeglijke proces van vrij schilderen. Twee schilderijen, links het begin van het proces, rechts het eindresultaat.
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Agenda
Vieringen en activiteiten
zo 7 februari

Schiedam

Ds. Ivo de Jong
zo 14 februari

Westvest 90, Schiedam

Project Tweede Zondag

www.vrijzinnigenschiedam.nl

zo 21 februari

Aanvang: 10.30 uur,

Ds. J.F. Klijnsma

tenzij anders vermeld

zo 28 februari
Ds. E.H. Cossee

2020
zo 6 december - 2e advent

zo 7 maart

Ds. Ivo de Jong

Ds. Ivo de Jong

zo 13 december - 3e advent

zo 14 maart

Project Tweede Zondag

Project Tweede Zondag

zo 20 december - 4e advent

zo 21 maart

Richard van der Keur

Ds. K. Bezemer

do 24 december

zo 28 maart

Kerstavondviering

Ds. M. van den Broek

Aanvang: 22.00 uur
Ds. Ivo de Jong
vr 25 december
Kerstviering
Voor en door alle leeftijden.
2021
zo 3 januari - Nieuwjaarsvesper
Aanvang: 16.30 uur
Ds. Ivo de Jong
zo 10 januari
Project Tweede Zondag
zo 17 januari
Ds. N. Verburg
zo 24 januari
Ds. J.B. le Grand
Zo 31 januari
Bijzondere Viering
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Vrij schilderen
Zie het schilderij van Greetje Molenaar-Ferwerda. Vrij schilderen. De helende werking
van kleuren en vormen. De beweging ervaren, kijken en invoelen. Je hart helen en
verzachten. Vertrouwen op het goede. Want ja, dat is er ook.

