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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.

De collecte 
Op dit moment van schrijven organiseren wij helaas geen 
vieringen, wat alles te maken heeft met de coronapandemie die 
ons land nog altijd in de greep heeft. Vanaf 1 april 2021 gaan 
onze deuren weer open, te beginnen met onze viering op Witte 
Donderdag. Daarbij nemen wij de op dat moment geldende 
coronaregels uiteraard strikt in acht, en organiseren wij onze 
vieringen qua inhoud en invulling zo veel mogelijk op de manier 
zoals vaste bezoekers van ons gewend zijn. Met een aantal 
ingrijpende uitzonderingen: tot nader bericht vindt er 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 
oplossing gebleken. U kunt uw bijdrage overmaken op 

IBAN: NL43 ABNA 045 834 51 56  t.n.v. NPB Schiedam. 

Met uw gaven maakt u mede onze wekelijkse vieringen mogelijk. 

Lid of vriend worden van 
Vrijzinnigen Schiedam 
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 707522. 

Colofon

http://www.vrijzinnigenschiedam.nl
mailto:ivodejong@me.com
mailto:bijlhoudt@hotmail.com
http://www.vrijzinnigenschiedam.nl
mailto:ivodejong@me.com
mailto:bijlhoudt@hotmail.com
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“Het is niet zo dat ik niet in staat ben herinneringen te 
koppelen aan periodes of momenten in mijn leven”, schrijft 
Thomas Verbogt. “Maar mijn tijd kan ik niet meer indelen in 
lang geleden en nog langer geleden, 
alles wat van belang was, gebeurde 
achter elkaar, je zou het een lange 
dag kunnen noemen.”  

 

Onlangs heb ik de nieuwste roman 
van Verbogt uitgelezen, Als je de 
stilte ziet.  Juist in die stilte doemt 
zijn prachtige taal op, zijn dansende 
zinnen. Ze openen luiken naar eigen 
herinneringen. Je leven verpakt in de 
herinnering aan een lange dag … 
Waar ik voorheen alles geordend kon 
oplepelen in jaartallen en soms ook 
leeftijden, vallen herinneringen nu 
vooral samen en vormen ze meer en 
meer een verhaal, al dan niet 
opgedeeld in overzichtelijke 
hoofdstukken, die vloeiend in elkaar 
overlopen. Het kan verkeren. En zo 
zet een enkele zin uit een roman je 
soms eindeloos aan het denken. 

Wat heerlijk daarom dat Vrijzinnigen 
Schiedam zo veel lezers kent. We hebben zelfs onze eigen 
leeskring, en gelukkig delen de deelnemers met plezier hun 
leeservaringen. In de vorige editie van Stemmen lazen we de 
leeservaringen van Jeannet van den Hoek, over het boek Zout 
op mijn huid van Beñoite Groult, dit keer neemt Mimi Tyssen 
ons mee in haar leeservaringen met het boek Mijn moeders 
strijd. 

De roman van Thomas Verbogt staat nu in mijn boekenkast, 
tussen de andere boeken die op welke manier dan ook een 
zekere betekenis voor mij hebben. Zoals de boeken die voor 
mij onlosmakelijk verbonden zijn met Vrijzinnigen 
Schiedam. Dan denk ik aan Klaas Yntema, onze oud-
voorganger. Vlak na de kerst bereikte ons onverwacht het 
bericht van zijn overlijden. Het bracht mij terug naar mijn 
eerste jaren bij Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zoals 
we onszelf toen nog noemden. We schrijven 2006.  

Tineke Eenling was voorzitter, Klaas Yntema werd korte tijd 
later aangesteld als onze nieuwe voorganger. Ik leerde hem 
kennen als een zeer rustige en serieuze man, die mooi kon 

spreken en schrijven. Ik luisterde graag 
naar hem, genoot ook van de 
gespreksavonden in de 
HaverSchmidtzaal, onder zijn leiding. 
Na het traditioneel aansteken van de 
tafelkaarsen – “Naar oud joods gebruik: 
één voor de vreugde in ons leven, één 
voor het verdriet in ons leven” – 
bespraken we boeken als Vonken uit de 
hemel – in gesprek met Teresa van Avila 
en De Bijbel volgens Nicolaas 
Matsier. Als nieuweling in deze 
vrijzinnige geloofsgemeenschap heeft 
Klaas mij destijds weten te inspireren 
op gebied van geloofsbeleving en 
Bijbelinterpretatie, ik zou zelfs wel 
durven stellen dat hij mij op weg heeft 
geholpen in de verdere ontwikkeling 
van mijn christelijke spiritualiteit. Als 
iemand in je naaste omgeving heengaat, 
kom je vaak tot de kern van wat 
diegene je heeft meegegeven. En soms, 
hoe minimaal het contact misschien ook 
was, blijkt die kern van grotere waarde 
dan je misschien in eerste instantie had 

kunnen vermoeden. En zo hebben wij allemaal onze eigen 
herinneringen. In de volgende Stemmen verschijnt een 
uitgebreid In Memoriam van de hand van Klaas’ dochter 
Wytske Yntema.  

 

Verbogt schrijft over de zwaarte van het bestaan. Zijn 
hoofdpersonage zoekt de lichtheid ervan, wil de zwaarte niet 
de overhand geven. Een mooie gedachte, juist nu alles om ons 
heen al bijna een jaar lang is stilgevallen. Corona, lockdown, 
avondklok – kunt u die woorden nog horen?  Ook wij hebben 
uiteindelijk de kerk alsnog (weer) voor enkele maanden 
moeten sluiten. En zo gaat het verhaal verder, met soms een 
onverwachte plot. Het is aan óns om het verhaal een andere 
wending te geven, geen punt te zetten maar een dubbele punt: 
En nu? Ik ben zeer benieuwd.     

“En zo zet een enkele 
zin uit een roman je 

eindeloos aan het 
denken.”   

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Een nieuwe wending  
Richard van der Keur
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In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een aanpassing van de 
27 jaar oude statuten van de (landelijke) vereniging 
Vrijzinnigen Nederland. Naast de noodzaak om de statuten in 
juridische zin in lijn te brengen met de vereisten van deze tijd, 
zijn de verhoudingen binnen de vereniging veranderd 
waardoor een aanpassing nodig was.  

 

In 2016 is een ‘Commissie Vrijzinnigen 2020’ ingesteld die de 
opdracht kreeg om voorstellen te doen voor aanpassing van de 
statuten. In de landelijke algemene ledenvergadering van 21 
september 2019 zijn de voorstellen van de commissie 
besproken en heeft de vergadering de adviezen overgenomen 
en het (landelijke) bestuur gevraagd op basis daarvan de 
statuten en het algemeen reglement aan te passen. 

Samengevat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte 
van de oude statuten de volgende: 

 

a In de oude statuten dienden een aantal besluiten van 
afdelingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
landelijke vereniging; in plaats van goedkeuring worden in de 
nieuwe statuten een aantal besluiten van een afdeling alleen 
voor advies aan de landelijke vereniging worden voorgelegd. 
Alleen in bijzondere situaties worden zulke besluiten 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de landelijke 
vereniging. 

b De aanstelling van een voorganger door een afdeling 
is de verantwoordelijkheid van een afdeling. In het proces naar 
de aanstelling zal de algemeen secretaris de afdeling bijstaan 
met advies. 

c De positie van het convent (de vereniging van 
voorgangers) is duidelijker omschreven. 

d Om ervoor te zorgen dat ieder lid de gelegenheid 
heeft om zijn of haar stem te laten horen in de besluitvorming 

binnen de landelijke vereniging, is duidelijker omschreven hoe 
dat proces in elkaar zit. 

e Voor alle duidelijkheid is een aantal begrippen 
gedefinieerd; in algemene zin zijn de statuten aangepast aan 
deze tijd, de structuur is verbeterd en ze zijn consistenter 
gemaakt. 

 

Volgens de huidige statuten (art 26-3) kan tot wijziging van de 
statuten worden besloten met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin tenminste een/tiende van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Leden hoeven dus niet 
aanwezig te zijn in de vergadering, maar kunnen iemand 
machtigen om namens hem of haar een stem uit te brengen. 

Het bestuur van Vrijzinnigen Schiedam vraagt onze leden om 
een machtiging waarbij een lid aangeeft of hij/zij voor of tegen 
de wijziging van de statuten en het algemeen reglement stemt. 
Hiertoe ontvangt u binnenkort een e-mail. In antwoord daarop 
kunt u vervolgens uw machtiging afgeven. Uw machtiging 
moeten wij uiterlijk 26 februari 2021 in bezit hebben. In de te 
verwachten e-mail ontvangt u de volgende bijlagen:

 

• de concept statuten en algemeen reglement 

• volmacht. 

 

Heeft u een nieuw e-mailadres? Dan verzoeken wij u 
vriendelijk deze z.s.m. aan ons door te geven via  
info@vrijzinnigenschiedam.nl. 

Vrijzinnigen Schiedam 
Berichten

De corona-pandemie houdt onze samenleving nog altijd in de greep. Dit heeft ook voor het begin van dit jaar onvermijdelijke 
gevolgen: helaas hebben wij alle zondagse vieringen voor februari en maart 2021 moeten annuleren. 

Geen vieringen in februari en maart 2021

BERICHT VOOR ONZE LEDEN  

STATUTENWIJZIGING VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VRIJZINNIGEN NEDERLAND
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IN MEMORIAM

“Er is een roos ontloken”, zongen Hjalmar Rosing en Mirjam 
Böhm ons toe in de kerstviering op Eerste Kerstdag. Een 
bijzondere viering met bemoedigende woorden, mooie muziek, 
gedragen stilte en het kerstverhaal De bevroren koning. Een 
kerstviering in alle soberheid en daarmee toch zo rijk. Na afloop 
kregen de aanwezigen een roos mee naar huis, met een gedicht 
om te lezen en herlezen, de roos van liefde, de roos van 
verbondenheid. 

De avond ervoor vierden we gezamenlijk kerstavond, onder 
leiding van onze eigen voorganger Ivo de Jong. In een door 
Fleur Paton warm en kleurrijk met bloemen versierde kerk. Met 
muzikale medewerking van Hjalmar (piano, zang), Mirjam 
(zang) en Annemarie Timmer-Vroom uit Brielle (zang en 
gitaar). Onder andere zongen zij het Kyrie Eleison van 
Herman van Veen.

Foto: gitariste Annemarie Timmer-Vroom in het YouTube-filmpje Kyrie 
Eleison. (Zie ook ons youtubekanaal.) 

Een roos ontloken

Leida Mak-van den Hoek 

Op vrijdag 5 februari jongstleden is van ons heengegaan, 
Leida Mak-van den Hoek. Zij was met haar man Arie lid 
van twee kerkgenootschappen, toen nog de Lutherse Kerk 
en de Protestanten Bond, nu NPB. Ook haar achtergrond 
mogen wij niet vergeten, Het Leger des Heils. 

Tot het laatst bleef zij een trouw kerkganger, ook toen haar 
man overleden was. Daarom is psalm 84 heel erg op haar 
van toepassing. Eén zin eruit staat op de 
rouwkaart: “Gelukkig zijn de mensen die verlangen naar U, 
want bij U vinden zij kracht.” Die kracht en bemoediging 
vond ze vaak in een kerkdienst. Daar voelde zij zich thuis 
en had contact met de andere leden. Sommigen van hen 
waren lid van de Dames Leden Bond, opgericht in het 
laatste jaar van de oorlog en nu jammer genoeg opgeheven. 
Maar ook daar genoot zij van, de liederen, de lezingen, 
vooral de gezelligheid. Want, zij had het af en toe erg 
moeilijk en moest dan rustig aan doen. Ze wilde zo graag 
de kerkdiensten in François HaverSmidt blijven meemaken, 
maar zij was bang om te storen. Ik zei toen tegen haar: "In 
Gods huis mag je in en uit gaan, zoals de musjes en de 

zwaluwen aan en uit vliegen, zoals het staat in de psalm.” 
Op mijn laatste bezoek daar vertelde zij mij dat ze weer 
ging verhuizen, naar DrieMaasStede een verzorging- en 
verpleeghuis. De reden was, zo vertelde zij mij zelf, dat ze 
beginnend Alzheimer had.  In haar nieuwe tehuis had zij 
het erg naar haar zin. Geregeld ging ze ook hier naar de 
kerkdiensten. Een paar keer per jaar was er daar een viering 
van de Maaltijd van de Heer. We deelden dan met een 
aantal protestantse bewoners, brood en druivensap. De 
liefde van Christus, zei ze eens tegen mij.  

Helaas ging ze langzaam achteruit. Tot vorig jaar maart heb 
ik haar bezocht, tot de coronatijd aanbrak. Alleen familie 
mocht haar nog bezoeken. Maar ik stuurde haar elke maand 
brieven of kaarten, om ons goede contact te bewaren. Toen 
kwam de dag dat ze opgenomen werd in verpleeghuis 
Marnix en daar in alle rust van haar gezin en allen die haar 
kenden is heengegaan.  

Heel haar leven leefde zij dicht bij haar Heer, de hemelse 
vader. We zullen haar niet vergeten. Onze troost gaat uit 
naar haar gezin, overige familie en vrienden. Dat zij rust in 
vrede. 

Gerda van den Berg 

ADRESWIJZIGING

Mevrouw Cock Wijnhorst-Vrijland is verhuisd. 
Haar nieuwe adres is:  

Mevrouw C. Wijnhorst-Vrijland

Vaartland

Dillenburgsingel 9, Z. Kamer 0.14

3136 EA Vlaardingen
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Koffie Thee & Zoet

	  

Hoogstraat 153b 
3131 BB Vlaardingen 

Telefoon 06-54686563 
info@koffietheeenzoet.nl 
www.koffietheeenzoet.nl 
Ook te vinden op Facebook en Instagram 

Iedere tweede zondag van de maand geven mensen van binnen en buiten onze geloofsgemeenschap invulling 
aan de zondagse viering. Soms anders van vorm, meestal anders van inhoud en vaak actueel.  

  

TERUGBLIK 

In de maand december van het vorige jaar vertelde 
Hjalmar Rosing ons mooie gedachten en uitleg rondom 
onder andere kerstliederen. Het was een boeiende lezing 
met veel muziek en zang. 

 

In de maand januari dachten we samen aan Drie Koningen. 
Of het verhaal historisch is, doet er niet veel toe, het is in 
elk geval een geloofsverhaal. Kamiel luisterde dit keer voor 
het eerst met de volwassenen mee en Elin verwerkte het 
verhaal onder leiding van Els. We hoorden niet alleen het 
verhaal, maar ook folklore en legenden. Hjalmar zong de 
liederen, vooral het mooie lied O kerstnacht, schooner dan 
de dagen. 

VOORUITBLIK

Gedurende de maanden februari en maart zijn er helaas 
geen vieringen in onze kerk. De viering die gepland stond 
voor 14 februari zou worden geleid door Maja 
Nieuwenhuis. Het zou gaan over dromen. Hopelijk houden 
we deze viering voor later in het jaar tegoed.  

De eerstvolgende Tweede Zondagviering is, als alles goed 
gaat, op zondag 11 april aanstaande. Die zondag verzorgt 
Hjalmar de dienst. Informatie over het thema volgt later. 
We kijken ernaar uit.  

   Gerda van den Berg

Terug- en vooruitblik Tweede Zondagen

ADVERTENTIE

Een dromenvanger …

mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
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Stille Zaterdag 
Paaswake 

Viering door ds. Ivo de Jong, zaterdagavond 3 april 2021

Inmiddels een traditie in onze geloofsgemeenschap: de Paaswake op Stille 
Zaterdag. Een wake voorgegaan door onze eigen voorganger Ivo de Jong, met 
bemoediging, overdenking en muziek. Ook dragen we de nieuwe Paaskaars 
binnen. De volgende zondag, eerste Paasdag, is er geen viering in onze kerk.

Wanneer Zaterdag 3 april 2021  Aanvang 22.00 uur  
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam

Witte Donderdag  
Viering door ds. Ivo de Jong, donderdagavond 1 april 2020

In de Stille Week voor Pasen komen wij traditiegetrouw bijeen op 
Witte Donderdag. Voor een viering waarbij we het leven delen, 
voor wie wil, met brood en ‘wijn’. Vooralsnog wordt dit de eerste 
viering na de tijdelijke sluiting van ons kerkgebouw in verband met 
de op dit moment weinig gunstige ontwikkelingen voor wat betreft 
de corona-pandemie. Een periode waarin we met elkaar opnieuw 
hebben moeten zoeken naar gemeenschapszin. Misschien juist 
daarom krijgt deze Witte Donderdag-viering een bijzondere 
dimensie. Een viering met muziek, overdenking en verstilling.

Wanneer donderdag 1 april 2021 Aanvang 19.30 uur  
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam

Uitgelicht 
Activiteiten Schiedam

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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Meester Schroevendraaier 
Ivo de Jong

VAN DE VOORGANGER 

Maandag 1 februari 2021. 
Gisteren had ik dienst mogen 
doen in De Martini in 
Groningen, zondag aanstaande 
in Schiedam, de week erop was 
Brielle geweest. Alles afgezegd 
vanwege de c-zooi. Ik merk hoe ik monomaner word. Stiller. 
Kleiner. Deze waterkoude, mistige maandag heb ik last van 
de lockdown. En dan heb ik nog geluk dat ik handig ben met 
internet, een vriendin heb, kinderen, een moeder.  

 

Wat mijn werk aangaat: alleen rouwen en het meeleven 
daarna ga ik aan, totdat ook ik gevaccineerd ben. Ik verdiep 
me in componisten, nu veel Delius. Met zijn muziek op kun je 
heerlijk lezen (tip). Ik schrijf veel kaarten, dagboek en 
brieven, en heb al een filmpje of twintig gemaakt. Ook met 
Teams en Zoom kan ik tegenwoordig werken.  

 

Ook zoon Jop ‘teamt’ met zijn klas van 32 jongens en 
meisjes: groep zes van de vrije school in Arnhem. Hij vroeg 
me hem te helpen met een les 
over kloosters en de 
middeleeuwen. Tenslotte 
zouden de jongens en meisjes 
de aloude spreuk ora et 
labora leren kalligraferen. Ik 
vond het in hun moderner 
termen “keileuk”, “supervet”, 
“supercool” om vanuit Pernis 
les te geven.  Het bleken – je 
krijgt ze allemaal in beeld – 
leergierige jongens en 
meisjes. Ook (thuiswerkende) 
ouders kwamen af en toe 
kijken hoe de pappa van 
meester Jop eruitziet. Een paar dagen later wist ik hoe ik de 
les een vervolg zou geven.  

Dat begon zo. Ik wandel door Pernis op de dag dat Biden als 
president ingezworen werd en ben nog steeds geïnspireerd 
door Amanda Gorman, de zwarte dichteres in het geel. Zo 
loop ik langs een ouderwets huis aan de Ring en pas nu valt 

me het motto op boven de 
voordeur: Ora et Labora. Ik kan 
het niet laten: ik bel aan. Een 
vriendelijke oma doet open. Ik 
vertel dat die spreuk me raakt en 

wat die betekent. Natuurlijk wist 
zij dat al langer dan ik leef. Maar dan komt het, en ik zeg: 
“Biden werkt!” Ze denkt even diep na en dan schatert ze het 
uit: “Maar dat ga ik doorvertellen!! Wat leuk! Meteen een 
goed humeur!” Ik ook. Als ik er vanmiddag weer langsloop, 
krijgt zij dezelfde kaart in de bus als die ik voor Jops 32 
leerlingen heb gemaakt. 

De afbeelding komt uit het getijdenboek Les très belles 
Heures uit 1423. Het is de bladzij waar de herders het goede 
nieuws uit de hemel krijgen. De gekalligrafeerde zinnen, daar 
begint ieder van de zeven dagelijkse kloosterdiensten mee: 
“God kom mij te hulp, Heer haast u mij te helpen.” De prent 
heb ik gebruikt voor de liturgie van de kerstdienst Schiedam, 
maar vandaag dus ook voor alle jongens en meisjes van Jops 
klas.  

De volgende tekst heb 
ik achterop geplakt:   

 Ora et Labora 
(kloosterregel van 
Benedictus van Nursia 
480 - 547) 

= Biden werkt 
(Ivo de Jong, 2021)

Deze dag begon 
waterkoud met regen; 
ik voelde me nietig, het 

mistte buiten en ik miste bezieling. Om al die kaarten te 
maken en de spreuk achterop te plakken bleek een waar 
monnikenwerk. Maar: ik kreeg er warempel een warm gevoel 
van. Het voelt goed om iets verrassends voor een ander te 
doen. Jop zal morgen verwonderd en blij het pak kaarten 
openen. Hij zal het leuk vinden de kaarten te verdelen. 
 “Bonjour, monsieur Gauguin”, weet u nog? De echo van een 
groet: “Wie groet doet, groet ontmoet.” 

“De echo van een groet:                  
wie groet doet, groet ontmoet.” 
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Eenmaal in deze sfeer herinnerde ik me vaag het verhaal van 
de schroevendraaier. Aan de ene kant omdat het mooi is 
betekenisvol te zijn als je je lamlendig voelt, aan de andere 
kant omdat de gebroeders van Limburg (ze kwamen uit 
Nijmegen) die het getijdenboek maakten, geen van drie de 
dertig gehaald hebben: zij stierven in een lockdown, tijdens de 
pandemie van toen: de pest. Ik wou dat ze wisten hoe de echo 
van hun kloosterboek ook nu nog doorwerkt. Zou je met de 
overledenen kunnen communiceren? Dit signaal, deze 
neuronen activeerden de herinnering aan het verhaal van de 
schroevendraaier. Dat gaat over een andere meester, die in iets 
een poesiealbum schreef in 1910. Ik zocht het verhaal dat ik 
dertig jaar geleden schreef en ben dankbaar dat ik het 
terugvond.  

 

Hier komt het.  
De tweede vrouw van mijn overleden opa Leeuwarden heet 
Pietje de Jong. Of eerder: Pietje Gelders. Tussen de middag 
van mijn archiefonderzoek ben ik bij haar op visite. We eten 
groenten van Hak, ik mag kiezen tussen rooie kool of bietjes. 
We delen het stukje suddervlees. Zo samen etend praten we 
over vroeger, toen ik hier nog logeerde en ik door opa 
meegetroond werd naar de samenkomsten van het Leger des 
Heils. Ik vraag haar hoe zij bij dat leger verzeild raakte, en zij 
vertelt. En toen we eenmaal met vroeger bezig waren, kwam 
ook heel vroeger aan bod. Ze was een meisje van tien en had 
een meester die heel mooi tekenen kon. Uit een oude doos 
haalt ze haar poesiealbum tevoorschijn. Ze slaat het open bij 
de bladzij van de meester. Ik zie een heel fijngetekende 
bladzij, met aan de andere kant een zelfgemaakt, ouderwets 
vroom vers. Elke nieuwe hoofdletter is versierd. Kijk: van 
boven naar beneden vormen ze de naam PIETIE GELDERS.   

"God", zeg ik eerbiedig, "Die is vast nu ook al dood." 
"Wat zeg je, hij was vijf jaar later al overleden. Ja, dat 
vertelden ze ons natuurlijk niet, maar nu geloof ik dat hij 
eigenlijk een vrouw had willen zijn. Hij had ook van die 
vrouwelijke maniertjes en ik geloof dat ze hem daar ook wel 
om uitlachten."  
"Heeft-ie een end aan z'n leven gemaakt zeker?" 
"Daar praatten we vroegen niet over, maar ik denk haast dat 
dat het wel was, ja." 

Maar zestig jaar na die tekening is ze nog dankbaar voor de 
moeite die meester haar gegeven heeft. Het gedicht heeft haar 
door de tijd gedragen, en ze koestert zijn herinnering: was ze 
katholiek geweest, dan hadden haar gebeden voor zijn 
zielenheil vast het gewenste resultaat gehad. De meester heeft 
niet kunnen vermoeden wat hij met die kleine liefdedaad heeft 
bewerkstelligd.  

 

Soms kan een mens onverwacht en onbedoeld een effect 
veroorzaken dat krachtiger is dan waar hij volgens zichzelf toe 
in staat was. Het is als bij biljart: iemand met een keu stoot 
een bal die weer een andere bal rakelings raakt, die weer de 
andere aan het rollen brengt. De ballen weten zelf niet wat ze 
doen, maar de keu is hopelijk in goede handen. Of – want dat 
gebeurt ook – of niet. Het komt erop aan door wie je je 
gebruiken laat. Want als je niet uitkijkt, kun je ook wel eens 
iemand de verkeerde kant opsturen.  

 

Ik heb eens een preek gehouden met een totaal verkeerde, luie 
exegese. Er zat toen een kenner in de kerk, Karel Eykman, die 
me barmhartig de waarheid sprak. Ik kleurde rood als 
scharlaken. Dit alles biechtte ik later op aan een vriend. Die 
antwoordde en sprak de onvergetelijke woorden: "Ach, Ivo. 
Of je een spijker nu met een schroevendraaier of met een 
hamer in de muur slaat: als-ie maar zit…" 

Ik beken, ik doe niet al te zeer mijn best om een hamer te 
worden en sla dan ook vele planken mis. Maar laat me dan 
tenminste een schroevendraaier zijn in de goede handen. Don 
Camillo, die Italiaanse dorpspriester uit de boekjes en films, de 
man die het altijd op een ludieke en boosaardige manier aan de 
stok heeft met de communist Peppone, Don Camillo had net 
zoiets met God: was hij in de kerk aan het poetsen, dan 
babbelde hij honderduit tegen de Christus aan het kruis. De 
prevelementen gaan over God en de wereld, en ook over de 
streken die hij Peppone leveren zal. Het beroerde of het mooie 
is echter, dat hij meent dat het kruisbeeld luistert, en Don 
Camillo krijgt niet altijd het gevoel dat die Jezus alles maar 
goed vindt. Dus bedekt Camillo soms het kruisbeeld onder een 
deken.  

 

Groot gelijk, vind ik. Liever schroevendraaier dan hamer. 

“Soms kan een mens onverwacht en 
onbedoeld een effect veroorzaken dat 

krachtiger is dan waar hij volgens zichzelf  toe 
in staat was.” 
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Toeval, dát is toevallig …
ARTIKEL

Soms lijkt iets geen toeval te zijn. Of vinden mensen het lastig om toeval te accepteren? Maja Nieuwenhuis gaat 
op verkenning uit. “Het leven lijkt vaak een wonderlijke, raadselachtige mengeling van keuze, God, lot en … 
toeval.” 

TEKST MAJA NIEUWENHUIS

Fietsend van school naar huis vraag ik aan de zevenjarige 
Joey: “Wat vind je eigenlijk makkelijker: lezen of schrijven?” 
“Nou”, zegt ie met een geleerde grijns op zijn snuitje: 
‘Toevallig is het makkelijker gezegd dan gedaan, dus schrijven 
is moeilijker.” En zo valt het onderwerp ‘om te beginnen’ me 
zomaar toe. Toeval is iets wat mensen van tijd tot tijd en sinds 
mensenheugenis bezighoudt. Dus een goede gelegenheid om 
hier nu eens iets over op papier te zetten. 

Mijn grote liefde berust op zes toevalligheden … dat laat 
Milan Kundera de hoofdpersoon van zijn roman De 
ondraaglijke lichtheid van het bestaan zeggen. Mijn grote 
liefde berust op zes toevalligheden. Je zou zeggen: dat kan 
toch geen toeval meer zijn … Een conclusie die laat zien hoe 

grillig het toeval kan zijn, terwijl je toch achteraf het gevoel 
kunt krijgen: het moest zo zijn, het lijkt wel zo gestuurd. Het 
leven lijkt vaak een wonderlijke, raadselachtige mengeling van 
keuze, God, lot en ... toeval. 

Is toeval volstrekt (on)willekeurig, of is het de doordeweekse 
naam van God, de schuilnaam van de Eeuwige, en, is er ook 
nog iets te kiezen? Toen ik mijn dochter vertelde over mijn 
worsteling met deze thematiek, zei ze: “Ja mam, en het is jouw 
lot en keuze om daar aan te werken en door te vertellen.” 
Tja, zo is het toevallig(?!) ook nog eens een keer. 

 

Wat is toeval nu eigenlijk? Officieel is het zo: “Men spreekt 
van toeval als een gebeurtenis plaatsvindt waarvoor geen 
doeloorzaak te vinden is. Toeval is een vorm van het ruimere 
begrip ‘onbepaalde oorzaak’, waaronder wordt verstaan iedere 
gebeurtenis die onbedoeld, ongericht of ongestructureerd het 
plaatsvinden van een andere gebeurtenis bepaalt.” Kortom: 
een opmerkelijke samenloop van omstandigheden. 

❝Het accepteren van toeval 
vinden mensen vaak lastig.” 
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Het accepteren van toeval vinden mensen vaak lastig. Daarom 
bedenken we rituelen om dat grillige toeval te bezweren. Je 
moet bijvoorbeeld op bepaalde stoeptegels stappen of ze juist 
vermijden op weg naar school, want anders zal je geen goed 
cijfer halen. Het bijgeloof waar veel sporters zich aan 
overgeven, heeft ook alles te maken met de illusie dat zij door 
bepaalde handelingen het toeval kunnen bezweren. Ook 
religieuze rituelen wortelen in deze menselijke behoefte niet 
helemaal overgeleverd te zijn aan wat hen toevallig zou kunnen 
overkomen. In de theologie is er voortdurend strijd tussen de 
opvatting dat God alles heeft voorbestemd en de stelling dat de 
mens een vrije wil heeft gekregen om te kunnen kiezen, tussen 
goed en kwaad bijvoorbeeld.  

Ik ben geneigd toeval te omarmen als verrassende speling van 
het lot of als één van de verschijningen van God. Niet als 
uitschakelaar van het toeval, maar als in het toeval aanwezig. 
Aanwezig als uitnodiging of als troost en bemoediging voor 
mensen bij het omgaan met wat hun toevalt. En daarin keuzes 
maken, zo goed mogelijk binnen wat kan en niet kan. Het lijkt 
weer verkiezingstijd te worden, ook in coronatijd. Opnieuw een 
kans onze vrije wil ook daarin naar eer en geweten 
gebruiken. Dan kunnen we ons geïnspireerd en gedragen voelen 
door de geest die waait waarheen zij wil. Dat voelen in een 
lentebriesje is toch iets heel anders dan toevallig een speelbal in 
de wind van het noodlot te zijn ... 

❝ Ik ben geneigd toeval te omarmen als 
verrassende speling van het lot of  als één 

van de verschijningen van God.” 

Eeuwige, ene

Jij geeft ons tijd van leven

Jij roept ons ’s morgens aan het licht

We ademen jou, 

Jij bezielt ons

We raken elkaar

Wees dan kracht in ons, op dat we sterk zijn

Beweeg in ons, opdat we leven voelen

Wees zacht in ons, opdat we niet verstenen

Wees licht in ons, dat we niet uitdoven

Wees bron in ons, opdat we levend water vinden

Roep ons bij onze diepste naam, opdat wij, herboren 

in jouw geest

Leven zullen zoals jij bedoelde toen je ons tijd van leven gaf

Klaas Yntema (1947 - 2020) 

Eeuwige, ene

ZEGEN
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Opgebrand, uitgeblust, gedoofd, uitgegaan …

Verschillende woorden, maar het resultaat van dat wat eraan 
vooraf ging is hetzelfde: er is geen vuur meer, hooguit rest er 
nog een hoopje as, een verkoolde tak of een stompje van de 
nachtkaars. De weg er naartoe is wel anders: blussen vraagt 
een actie van buitenaf, een 
emmer water, een kind dat 
met bolle wangen zoveel 
mogelijk lucht richting de 
vlam blaast. Opbranden 
komt van binnenuit, de 
brandstof raakt op, dus het 
vuur dooft. Het kan 
zichzelf niet in stand 
houden.

Hoe is dat met mensen? Je 
kunt uitgeblust op de bank 
zitten, geen puf meer voor 
wat dan ook. Als dat 
ernstig is en lang duurt, 
gebruiken we daarvoor een 
Engelse term: burn-out. 
Niet dat dat het minder 
zwaar maakt. Iemand met een burn-out voelt zich lichamelijk 
en geestelijk volkomen uitgeput. Misschien zouden we een 
burn-out een combinatie van opgebrand en uitgeblust kunnen 
noemen. Opgebrand van binnen uit, de energie is op, nergens 
zin meer in. En uitgeblust door wat van buiten komt: 
deadlines, informatiestromen, een virus.  

Eigenlijk was dat virus wel het laatste waarover ik wilde 
schrijven. Veel liever wilde ik het hebben over vreugdevuren 
of vuurtypes. Desnoods over aanmaakhoutjes, doofpotten, 
schuimblussers of zonnebrandcrème. Niet weer over dat virus, 
er is al zoveel over gezegd. Elke dag zorgt dat onzichtbare 
ding voor een eindeloze reeks artikelen, vaak herhaling op 
herhaling. Het nieuwe coronavirus is een uitslaande brand en 
wij doen ons best het te blussen door vaak onze handen te 
wassen. Een lopend vuur en we proberen net iets harder te 
rennen door thuis te blijven. En ik kan het niet negeren. 

Tegelijkertijd vraag ik me af: Wat kan ik nog toevoegen aan de 
vele woorden die al aan het virus gewijd zijn? Wat kan ik 
zeggen tegen mensen die vol zorgen zitten over hun 
gezondheid of die van anderen, tegen mensen die iemand 
verloren hebben, tegen mensen die de straat niet meer op 

durven, tegen hen die 
onvoldoende hulp krijgen, 
tegen de mensen die een 
faillissement zien 
aankomen? Tegen de 
uitgeblusten? Degenen die 
de hele dag op de bank 
hangen en tv kijken, zich 
dood vervelen?  

Het nieuwe coronavirus is 
een uitslaande brand en wij 
doen ons best het te 
blussen door vaak onze 
handen te wassen. Een 
lopend vuur en we 
proberen net iets harder te 
rennen door thuis te 
blijven. En gek genoeg 

kunnen we ook daar heel 
moe van worden, ondanks het feit dat onze agenda’s erg 
overzichtelijk zijn geworden en we klussen kunnen doen waar 
we al tijden niet aan toekwamen.  Misschien hadden we er wel 
eens naar uitgekeken, naar wat meer rust, ’s avonds lekker 
thuis kunnen blijven in plaats van naar een vergadering, maar 
nu dat gedwongen zo is, is het toch heel anders. Het blijkt 
zoveel energie te kosten om door te gaan, geconcentreerd te 
blijven, niet zo bang te worden dat de angst verlamt. Zo kan 
deze tijd ons treffen: het virus komt van buiten, de angst van 
binnen. Dan wordt het donker. En zie dan nog maar eens het 
vuur weer op te rakelen, warmte uit te stralen, aanstekelijk te 
lachen. 

Maar toch … 
Sterrenstelsels kunnen uitdoven. Virussen ook.  
En het lied gaat verder, een lied dat me draagt in deze dagen.  

Als alles duister is, ontsteek een dan een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft! 

Nel Verburg is voorganger bij Vrijzinnigen Nederland.

COLUMN 

Opgebrand 
Nel Verburg

“En het lied gaat verder, een lied dat me 
draagt in deze dagen.” 
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Boeken 
Wat lezen we? 

De Vrijzinnigen in Schiedam lezen heel wat af. Welke boeken staan er in onze boekenkasten? Welk boeken 
tippen wij elkaar? Zelfs hebben wij een eigen leeskring, waar lezers van zowel binnen als buiten Vrijzinnigen 
Schiedam samenkomen om een boek te bespreken, thuis bij een van de deelnemers. Vandaar op deze plaats 
dit keer een bijdrage vanuit de leeskring. Mimi Tyssen schrijft over Mijn moeders strijd van Murat Isik. 

In een afgeslankt leesclubje tijdens 
de versoepelingen van de 
coronamaatregelen, eind 2020, 
bespraken wij met een elkaar het 
boek Mijn moeders strijd van Murat 
Isik. Murat Isik is bij de meeste 
mensen bekend onder andere 
vanwege zijn Wees onzichtbaar, 
waarmee hij meerdere literaire 
prijzen won. Over de 
emancipatiestrijd van zijn moeder 
schreef hij al in het 
Boekenweekessay in 2019. 

In een uitgebreidere versie van dit 
boekje doet hij in 160 bladzijden 
genuanceerd verslag van de 
overlevings- en emancipatiestrijd 
van zijn moeder, waarbij hij ook 
ingaat op zijn relatie met haar, zijn 
loyaliteit ten opzichte van haar, en 
ook zijn moeite om los te komen 
van de schaamtecultuur, die via zijn 
moeder een grote rol speelt in zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Zoals hij 
zelf aangeeft: “Haar opdracht aan 
mij was simpel, doch niet 
eenvoudig te verwezenlijken voor 
de dolende tiener die ik toen was. 
Ga studeren aan de universiteit, 
maak mij trots. Haar missie werd 
langzaam mijn missie.”  

Na haar pensionering vroeg zijn moeder hem over haar leven 
en emancipatie te schrijven. Dat doet hij weer in een zeer 
heldere stijl, waardoor je vanaf de eerste bladzijde kunt 
inleven in zijn en moeders gevoelens en van die van haar 
familie. Ook in de overlevingsstrijd die zíj geleverd hebben. 
Hij bevraagt zijn moeder telkens opnieuw als zij haar moeder, 
zijn oma, en vooral haar broer op andere manier beschrijft dan 
zoals hij hen ervaren heeft tijdens vakanties in Turkije, in 
Izmir. De familie verhuisde na de zware aardbeving in Oost-

Turkije naar Izmir. Hierdoor wordt 
het op een indringende manier 
duidelijk welke grote rol armoede, 
sociale ongelijkheid, agressiviteit 
onder dorpelingen en slechte 
medische voorzieningen, algemeen 
geweld tegen vrouwen gespeeld 
hebben. Zo zijn er beelden die voor 
ons indringend waren, en mij in 
ieder geval een poosje tegenhielden 
om verder te lezen, zoals de baby 
die op de grond valt tijdens een 
ruzie met dorpelingen, en enkele 
dagen later overlijdt, het afstaan van 
een van je kinderen aan familie of 
onbekenden, het slaan van vrouwen 
als een vanzelfsprekendheid, ook 
bewust op het hoofd waardoor zij 
ernstige hersenschade met 
gedragsproblemen oplopen. Met 
bewondering lees je over haar strijd 
in Nederland; hoe zijn moeder, 
Aynur, loskomt van haar man. Via 
werk in een ziekenhuis, extra 
scholing en training van sociale 
vaardigheden, krijgt zij uiteindelijk 
een verantwoordelijke functie en 
wordt ook als geëmancipeerde 
vrouw gerespecteerd door mannen, 
die geen bedreiging meer voor haar 
zijn.  

Een mooi standbeeld in woorden voor een strijdvaardige 
moeder, strijdvaardiger dan wie dan ook in haar familie of 
omgeving. In Murat Isik’s woorden: “Na al die gesprekken 
met mijn moeder is het voor mij soms nog altijd moeilijk te 
bevatten dat mijn familiewortels in zo’n rauwe en 
onbarmhartige streek liggen.” Wat hem nog veel meer 
verwondert, hoe zijn moeder het klaargespeeld heeft om 
vanuit haar kansloze positie van stemloos meisje zoveel te 
bereiken. Hopelijk kunnen wij na deze coronatijd in het 
Rijnmondse een lezing van Murat Isik bijwonen.

❝Een mooi standbeeld in 
woorden voor een 

strijdvaardige moeder.”

TEKST MIMI TYSSEN
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Verschillende van u zullen de eerste corona-vaccinatie al 
gekregen hebben, anderen wachten daarop. Het zijn 
spannende weken. Behalve de vele maatregelen die in 
verband met corona genomen worden en ons aan huis 
kluisteren, krijgen we nu misschien ook met sneeuw en ijs te 
maken. Wij zullen het binnenshuis moeten ‘uithouden’. Ik 
merkte zelf dat door het steeds naar het nieuws kijken om de 
nieuwste weetjes over vaccins een besmettingen te horen, 
veel van de buitenwereld en politiek in onze huiskamers 
komt. Velen werken nu ook thuis. Uiteraard moeten we goed 
op de hoogte blijven maar het is van belang om  in je huis, en 
daarmee ook in jezelf, een rustige plaats te houden. Een plaats 
waar je vrede en stilte (her)vindt. Even weg van alle onrust. 

Thuiskomen in en bij jezelf. Het onderstaande gedicht of lied 
van Andries Govaert (819 Liedboek voor de kerken) geeft een 
handreiking. 

Vrede voor dit huis  
met lichtdoorschenen muren, 
beschutting voor de wingerd 
de zwaluw bouwt haar nest 

Vrede voor dit huis, 
gegrond op goed vertrouwen. 
De poort omrankt met wijsheid 
die in de morgen geurt. 

Vrede voor dit huis,  
een rustplaats langs de wegen 
voor wie met open handen 
om onderkomen vraagt. 

Vrede voor dit huis  
voor wie er wonen liefde, 
dat zij de zegen proeven  
van vruchten, brood en wijn. 

Vrede voor dit huis, 
wanneer de nacht zal komen 
dat wij de warmte delen  
en God het licht behoedt. 

En ik zou u dan aanbevelen om de tekst hardop uit te spreken, 
als een zegen, terwijl u door de kamer(s) loopt. Er echt even 
tijd voor te nemen. Om daarna te genieten van een vredige 
sfeer. 

Katrjijne Bezemer is voorganger van Vrijzinnig Centrum de 
Hoeksteen. Zie ook vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl. 

Thuiskomen in en bij jezelf 
TER BEMOEDIGING

TEKST KATRIJNE BEZEMER 

Zoveel voorgangers, zoveel woorden. Er wordt veel geschreven in het vrijzinnige landschap. Laten we die 
teksten vooral met elkaar delen. Zoals deze, bemoedigende woorden van Katrijne Bezemer, voorganger bij 
Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen in Voorburg en regelmatig te gast in onze kerk.   

Foto: Katrijne Bezemer
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Agenda  
Vieringen en activiteiten

Schiedam 
Westvest 90, Schiedam

www.vrijzinnigenschiedam.nl

Aanvang: 10.30 uur, 

tenzij anders vermeld

2021

do 1 april - Witte Donderdag
Aanvang: 19.30 uur

Ds. Ivo de Jong

za 3 april - Stille Zaterdag

Aanvang: 22.00 uur

Ds. Ivo de Jong

zo 4 april - eerste paasdag
Paasontbijt indien mogelijk. Informatie volgt. 

zo 11 april

Project Tweede Zondag

zo 18 april
Ds. M. Rosen Jacobsen-van Dam

zo 25 april
Ds. M. Eberwijn-Verveld

zo 2 mei
Ds. Ivo de Jong

zo 9 mei 
Project Tweede Zondag

zo 16 mei

Ds. G.J. van Aller

zo 23 mei - Pinksterviering
Ds. Hjalmar Rosing

zo 30 mei

Bijzondere Viering

zo 6 juni
Ds. Ivo de Jong

zo 13 juni 
Project Tweede Zondag

zo 20 juni

Ds. Maja Nieuwenhuis

zo 27 juni
Ds. M. de Vries  

Foto: Richard van der Keur



Wij ademen jou  
Wees zacht in ons, opdat we niet verstenen

Wees licht in ons, dat we niet uitdoven

Wees bron in ons, opdat we levend water vinden


