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De vijftig in Pinksteren 
“Beter vertrouwen in een 
open hand, dan in een 
gebalde vuist.”     
  
In Memoriam 
“Door er te zijn, verandert er 
al iets.”   

Pelgrimage 
“De levensreis is een 
belangrijk beeld voor het 
zoeken naar het heilige.”  
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Telefoon 010-2734356 

Verhuur gebouw Stichting Westvest90

Henk Nieuwenhuis
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E-mail: verhuurwestvest90@gmail.com

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

Redactie Richard van der Keur

Fotografie Eigen archief, Pixabay en Unsplash. Tenzij anders 
vermeld. Foto voorzijde: Richard van der Keur.

Drukwerk Juist! Druk en Print, Schiedam 

Contact info@richtekst.nl of 06-81122040 

Kopij Aanleveren kopij uiterlijk 8 augustus 2021 
(Uitsluitend per e-mail)

E-mail info@richtekst.nl 

Abonnement € 25,00 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 
In verband met de noodzakelijke coronamaatregelen vindt in 
onze zondagse vieringen geen collecte plaats op de 
gebruikelijke wijze. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw 
bijdrage per bankoverschrijving aan ons over te maken. 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

E-mailadressen: oproep 
Heeft u een e-mailadres? Of is uw e-mailadres gewijzigd? Geef 
het aan ons door via info@vrijzinnigenschiedam.nl. Dan weet u 
zeker dat u niets mist. Alleen leden en vrienden die níet over e-
mail beschikken, ontvangen bij uitzondering nog papieren post. 

mailto:info@vrijzinnigenschiedam.nl
mailto:info@vrijzinnigenschiedam.nl
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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Als Rotterdammer zie ik dagelijks hoe 
mijn uitzicht op de Maasstad 
verandert. Hier en daar wordt een 
gebouw gesloopt, een weg verbreed, 
de zoveelste wolkenkrabber 
opgetrokken en wéér een rotonde 
aangelegd.  De stad waar ik ooit 
als kind doorheen wandelde 
aan de hand van mijn opa en 
oma, is er nu een van 
ingekleurde ansichtkaarten 
met gebouwen die inmiddels 
uit het kadaster zijn 
weggeblazen. 

Nu ondergaat de stad een 
metamorfose in stenen en 
asfalt, maar eerder gebeurde 
dit al in de cultuur. ‘Belegde 
broodjes’ zijn vervangen 
door döner kebab, de 
patatzaak om de hoek wordt bestierd door Chinezen en ‘uw 
échte bakker’ heeft plaatsgemaakt voor Turkse pizza’s. Mijn 
grootouders zouden bij een korte terugkeer hun stad niet meer  
herkennen. “Rotterdam is de armste stad van Nederland”, 
hoorde ik iemand van de week op de televisie zeggen. Dat zal 
misschien in cijfers zo zijn, maar achter die droge cijfers raast 
een stille, energieke beweging.  

 

In mijn stadswijk, Oud-Charlois, wonen mensen van allerlei 
afkomst; er leven hier meer dan honderd culturen door elkaar 
heen. De straten zijn altijd levendig, hippe koffiewinkeltjes 
verrijzen tussen Bulgaarse eettentjes. Boodschappen halen in 
de buurtwinkels is doorgaans een zeer sociaal gebeuren: 
praatje hier, praatje daar. Voor je het weet zit je bij iemand op 
de thee in de tuin of op het balkon, of schuif je ‘s avonds 
onverwacht aan tafel voor een lekker etentje. Wijntje erbij, 
mooie gesprekken, vaak over de wijk, hoe heerlijk levendig het 
hier is. Die ontmoetingen blazen mijn enthousiasme over de 
Oud-Charlois telkens weer nieuw leven in. En de droge 
onderzoekscijfers ook, zo blijkt: volgens een recent artikel in 
dagblad NRC wonen wij nu opeens in een wijk waar de 
huizenprijzen het hardst stijgen van heel Nederland.  
Rotterdam, de armste stad van Nederland? Het is duidelijk niet 
het héle verhaal. Rotterdam blijft toch ook de stad van 

opgestroopte mouwen en een glimlach 
naar de wijde wereld. En nu hebben we 
ook nog het Eurovisie Songfestival in 
huis. Open up! 

Open up. Je openstellen. Daar zijn we bij 
de Vrijzinnigen ook goed in, is 
mijn ervaring. In het kerkelijke 
landschap dolen heel wat mensen 
rond met hun ziel onder hun arm, 
omdat zij in hun kerk niet de 
veiligheid voelen om te zijn wie 
ze diep van binnen werkelijk 
zijn. Toen ons bestuur een e-mail 
ontving van Wijdekerk, een 
stichting die zich inzet voor 
acceptatie van lhbt’ers in de 
kerk, was het dan ook meteen 
helder dat we die open houding 
duidelijker op de kaart moeten 
zetten, zodat ook mensen uit de 

lhbt-gemeenschap ons voortaan makkelijker weten te vinden. 
Vanaf nu staan we vermeld op de website van Wijdekerk. Laat 
onze geloofsgemeenschap er vooral een zijn waarin we blijven 
bouwen aan een ruimte voor nieuwe ontmoetingen. 

 

Een werkelijke ontmoeting vraagt om beweging, jezelf 
openstellen met al je zintuigen. Iedere dag opnieuw, vanuit je 
diepste zelf, de wereld beschouwen waarin je tot leven bent 
geroepen. Natuurlijk, soms glijd je uit, of loopt de weg dood. 
Dan kun je altijd omkeren. Terug naar je eigen waarden, je 
eigen verhaal, soms ooit voorgeleefd door dierbaren die je 
voorgingen, gedreven door hún eigen verhalen. Of 
geloofsverhalen, zoals bijvoorbeeld de Bijbel die voor zoveel 
mensen heeft ontvouwd –   oók zo’n boek waar woorden je 
kunnen toevallen en je uitnodigen om tevoorschijn te 
komen. Het past allemaal in een levendige gemeenschap.

 

En zo bouwen we verder, zeker nu de versoepelingen eindelijk 
weer meer mogelijkheden bieden. Met hoofd en hart, en met 
een beetje lef, speels en duurzaam, en met aandacht voor 
onderhoud. Voorzichtig loop ik hoopvol vooruit op een leven 
voor Vrijzinnigen Schiedam ná corona … 

“Met opgestroopte 
mouwen en een glimlach 
naar de wijde wereld.”   

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Openstellen  
Richard van der Keur
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Vrijzinnigen Schiedam 
Berichten

BERICHT VOOR ONZE LEDEN  

Ledenvergadering 
6 juni 2021 

De jaarlijkse ledenvergadering vindt 
dit jaar plaats op zondag 6 juni 2021. 
Gelieve deze datum alvast te 
reserveren in uw agenda. De 
vergadering is aansluitend op de 
viering van die ochtend, in de 
kerkzaal, met inachtneming van de 
coronamaatregelen. Leden van 
Vrijzinnigen Schiedam ontvangen 
binnenkort per e-mail een 
uitnodiging met agenda en eventuele 
andere vergaderstukken. 

Sinds kort heeft onze geloofsgemeenschap zich aangesloten bij Wijdekerk. Deze 
stichting is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’ers (lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel, transgender) of er nauw mee betrokken. Zoals zij het zelf 
zeggen: “Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. Wij 
willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus.” Zij hebben hun krachten 
gebundeld, onder andere met de lancering van een website en een Facebookpagina. Op 
deze website laten zij zien door middel van persoonlijke verhalen hoe LHBT+-mensen 
en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Wat doet het met hen als ze anders 
behandeld worden omdat ze LHBT+’er zijn? Door het delen van verhalen hopen zij een 
open en respectvol gesprek op gang te brengen.  

 

Het bestuur van Vrijzinnigen Schiedam kan zich hier goed in vinden. In de tuin van ons 
kerkgebouw wappert de regenboogvlag nog weleens. Want als er iets is waar wij binnen 
onze geloofsgemeenschap voor staan, is het gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom, 
ongeacht wie of wat je bent. Voor ons lijkt dat misschien een vanzelfsprekendheid, 
maar zoals de mensen van Wijdekerk laten zien, is het dat voor andere kerken zeker niet 
altijd. Daardoor is het voor sommige groepen mensen binnen onze samenleving niet 
altijd even makkelijk om aansluiting te vinden bij een kerk. Gelukkig is er ook buiten 
de vrijzinnigheid steeds meer beweging binnen de kerken. Dus is het tijd om meer ons 
gezicht te laten zien en deze ontwikkeling kracht bij te zetten, in navolging van steeds 
meer andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen, zodat mensen ons nóg beter weten te 

vinden. 

 

Naast een website en diverse 
sociale media-kanalen 
organiseert 
Wijdekerk persoonlijke 
ontmoetingen door middel van 
initiatieven als TafelTijd, 
oudergespreksgroepen en de 
jaarlijkse Wijdekerkdag. Kijk 
voor meer informatie op 
www.wijdekerk.nl. 

Wijdekerk en  
Vrijzinnigen  Schiedam

GEDICHT

 Hoop 

Geef elkander hoop

dan gaat alles goed, 

geef elkander hoop,  

als j’ elkaar ontmoet.

Niet met dure woorden, 

een rede of een preek, 

nee, zo maar bij de slager

of in de apotheek.

Op een caféterrasje, 

of in de bioscoop,

al is het nóg zo vluchtig, 

maar geef elkander hoop.

Toon Hermans (1916 - 2000)

          Ingezonden door Els Pruijsers. 
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LIEDTEKST

Maandag 22 maart jongstleden was het bestuur van Vrijzinnigen 
Schiedam op uitnodiging te gast aan de bestuurstafel van 
Vrijzinnigen Brielle. In hun kerkje aan de Kerkstraat spraken we 
over een eventuele voortzetting van een samenwerking. Namens 
Schiedam schoven voorzitter Richard van der Keur en secretaris 
Maarten Bijl aan. Na een hartelijk welkom van voorzitter Jan 
Bienefelt spraken we onder andere over onze activiteiten en waar 
voor de korte termijn de mogelijkheden liggen voor 
samenwerking. Daarbij gaven we ook in alle openheid de 
voorlopige grenzen aan, rekening houdend met de verschillen in 
identiteit en cultuur, en ook menskracht. 

Brielle, december 2019. Arja Schokker illustreert onze verbondenheid 
met een puur natuurlijk kunstwerk. 

Op dit moment voeren we een gezamenlijke website. Voor het 
nieuwe ‘kerkseizoen’ is in ieder geval afgesproken om evenals in 
2019-2020 twee gezamenlijke vieringen te organiseren, een keer 
in ons kerkgebouw in Schiedam, en een keer in Brielle. Want 
beide besturen kijken met genoegen terug op deze eerdere 
vieringen, zoals op 8 december 2019 in het knusse kerkje van de 
Vrijzinnigen in het hart van oude vesting van Brielle. Een 
muzikale viering over verbondenheid. Om die verbondenheid te 
illustreren liet Arja Schokker ons niet alleen een prachtig puur 
natuurlijk kunstwerk zien - een stuk gestolde klimop - maar rolde 
voorganger Ivo de Jong ons, voor de zegen uit, ook nog eens een 
stuk rekverband toe. Om zo nog maar eens onze verbondenheid 
te symboliseren. Twee geloofsgemeenschappen nóg een stap 
dichter bij elkaar. We schreven toen al: “Een stap om te koesteren 
en te vervolgen.” Gelukkig zit er nog altijd rek in het verband. 
In Stemmen houden we u de komende tijd op de hoogte. 

Vrijzinnigen Schiedam en Brielle

Ik ben op reis 

Ik ben op reis   
Al weet ik niet waarheen   
Maar ergens stond geschreven   
Dat ik deze weg moest gaan   
En al aarzel ik soms even   
Langs die eindeloze baan   
Toch weet ik   
Iemand ging me voor   
En daarom   
Ga ik door   

  
Ik heb geen geld   
Geen kaart en geen kompas   
Maar ik zie de tekens   
En die zeggen mij genoeg   
En al geeft er niemand antwoord   
Op de dingen die ik vroeg   
Toch weet ik   
Aan het eind vind ik gehoor   
En daarom   
Ga ik door   

  
Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt   
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon   
Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt   
Maar er is iemand die me leidt   
En hij zegt: Kom   

  
Ik ben op reis   
Al weet ik niet waarom   
Maar ik luister naar de stilte   
En die zegt mij om te gaan   
En al verlaat ik al m'n vrienden   
Moet ik overal vandaan   
Toch weet ik   
Er is geen ander spoor   
En daarom   
Ga ik door 

Elly en Rikkert 

Ik ben op reis komt van het album Sta op en wandel van Elly en 
Rikkert, uitgebracht in 1975. Onderweg zijn … lees verder op 
pagina 12, het artikel Pelgrimeren. 
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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 april heeft Hjalmar Rosing de dienst gedaan. 
Het ging over angst en wat je daar aan kunt doen. Als 
voorbeeld noemde hij draken, een mythisch beest. Mensen 
waren vroeger ook bang voor draken, daar zijn voorbeelden 
van, maar er zijn ook verhalen over goede draken. 

In het nagesprek werd onder andere nog een 
Bijbelvoorbeeld aangehaald, van de vrouw die vlucht voor 
de draak uit het boek Openbaring 12. De angst overwinnen, 
onder ogen zien, is er doorheen gaan, zo kun je het 
misschien aan. Het was een boeiende lezing met mooie 
voorbeelden van diverse draken. 

Op 9 mei is het verhaal van Ruth verteld, een verhaal dat in 
de synagoge aan de orde is tijden het pinksterfeest of 
Wekenfeest (vijf weken na Pasen).  

VOORUITBLIK

In de maand juni hebben we nog geen voorganger, dat 
wordt dus vooralsnog een verrassing. Daarna is er pas weer 
een viering in september. Dan gaat Maja Nieuwenhuis voor, 
die de uitgestelde viering over ‘Dromen’ zal houden.   

   
Gerda van den Berg

Terug- en vooruitblik Tweede Zondagen

ADVERTENTIE

mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
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Bijzondere Viering  
Zondag 30 mei 2021

In deze viering willen we graag samen met u de beweging van het 
lichaam én beweging in de geest onder de loep nemen. Want 
bewegen doet wat met lichaam en geest. 

Vaak zullen we merken dat bewegen een plezierig gevoel geeft . Of 
we nu naar gelang ons vermogen een flinke wandeling maken, een 
korte stoelgymnastiek doen, een diep gesprek voeren of een mooie 
film zien … het heeft effect op ons.  

Wij verheugen ons u te zien op de 30e mei bij de Vrijzinnigen 
Schiedam

Wanneer zondag 30 mei 2021 Aanvang 10.30 uur  
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam

Uitgelicht 
Activiteiten Schiedam

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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De vijftig in Pinksteren 
Ivo de Jong

VAN DE VOORGANGER 

Inderdaad komt ons woord 
voor onze pink van het 
Griekse woord voor vijf, en 
zo betekent Pinksteren 
vijftig. Vijftig dagen na 
Pasen immers kregen “de 
mensen van de weg” in de 
plaats van hun meester hun 
begeestering, hun richting en 
enthousiasme terug.  

 

Toen voorzitter Richard me 
wees dat de deadline van dit 
nummer eigenlijk al voorbij 
was, overviel hij me. Ik klapte 
helemaal dicht toen hij me vroeg  
om specifiek iets voor Schiedam 
te schrijven. Maar vijftig 
minuten later dacht ik: Vijftig 
jaar terug ... Stemmen … de 
gesprekken met Jan Mookhoek 
en Jo Houtman, mijn uurtjes in 
het Stadsarchief.  Ik belde, maar 
dat archief blijkt al een half jaar 
corona-gerelateerd gesloten.

Gelukkig heb ik een sleutel van 
onze kerk en weet ik dat er bij 
het orgel archiefkasten staan met 
jaargangen Stemmen. Helaas, 
het maandblad van vijftig jaar 
terug (de periode van de 
predikanten Bos – Klaassen) bleek 
niet bij het orgel opgeslagen. Wel tref je notulen van de 
Damesledenbond en van het college van collectanten aan. De 
zestig leden tellende Damesledenbond verzorgt uitjes, Johan 
van de Geer collecteert als jonge man en er is onenigheid over 
het toelaten van collecterende niet-leden; Hennie zingt in het 
grote NPB-koor. In de kasten staan nog plankenvol 
vierstemmige liederen. De predikanten waren fulltime (ik heb 
nu twaalf uren); er is een ruime pastorie aanwezig.  

Vijftig jaar geleden! Het duizelt 
me. Ik was toen vijftien en 
woonde in Heerenveen. Jannes 
van der Wal (de dammer) was 
mijn klasgenoot in G3. Iedere 
donderdag sjeesden wij op de fiets 
in de kleine pauze naar Radio Van 
Dijk voor de Top Veertig van 
Veronica (die ik nog bewaard heb). 
In de klas wedden we wie op 1 
zou staan. Nothing Rhymed van 
Gilbert O’Sullivan! Het lijkt 
kortgeleden, maar zo oud is het 
nummer dus al. Ik kocht het 
plaatje in de pauze voor drie 
gulden vijfennegentig.   

 
In de nette notulen stuit je ook op 
een overgangsfase. De tijd van de 
vulpen was aan het verschuiven; 
de notulen op gelinieerd papier 
veranderen in bijna transparante, 
en op carbon getijpte velletjes. Er 
was toen nog geen e-mail 
verstuurd. Wel bestonden er al 
van die slappe grote floppy’s (ter 
grootte van een singletje). 
Computers waren overigens 
onbetaalbaar, een kleuren-tv 
kostte nog het kapitaal van 1895 
gulden.  

 

Boven in de kerk weet ik mijn 
Volkswagen buiten veilig en gratis binnen het hek. 
Tegenwoordig hebben we éen wagen per twee Nederlanders, 
vijftig jaar geleden was de verhouding nog 1 op 10 en kon je 
nog stoeprandje spelen. Maar, als je het woord ‘tegenwoordig’ 
gaat gebruiken, ben je van gisteren …  

 

In vijftig jaar is er veel veranderd. We hebben inderdaad de 
geest gekregen om buiten de hokjes te leren denken. Was het 
toen nog ongebruikelijk buiten de eigen zuil te trouwen of te 

“In de nette notulen stuit je ook 
op een overgangsfase. De tijd van 

de vulpen was aan het 
verschuiven.” 
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stemmen, het was al duidelijk aan het verschuiven. De 
jongeren – ik kijk ook naar mezelf –hielden niet meer 
vanzelfsprekend van de muziek van hun ouders, laat staan van 
hun kerkelijke of politieke overtuigingen. We zijn veel 
individualistischer geworden.  

Pinksteren: het feest van de geest. Van communicatie, van 
kunnen vertalen. Van dicht zitten naar open gaan. Van 
loslaten. Van de bange vraag ook, wie of wat jou nog 
vasthoudt. Want de veiligheid van het groepsgelijk lijken we 
definitief ingeruild te hebben.  

 

Zo, als eenzame voor- of tussenganger boven in een kille 
kerk, ontkom ik niet aan mijmeren over de vijftig jaren die 

nog zullen komen. Ik ben dan inmiddels 115, indien de 
medische wetenschap net zo rap is vooruitgegaan als de 
laatste vijftig jaren. Misschien is er een archivaris die 
hoofdschuddend dit artikel leest. En hoe staat het over vijftig 
jaar met God? Of be-staat God niet meer binnen de muren, 
maar is religie vloeibaar geworden (als in: geest)? Ook vijftig 
jaar geleden was dus een periode van overgang. Waar was 
God immers voordat de mensen er waren?  

 

We moeten maar los- en overlaten. Beter blijven vertrouwen 
in een open hand, dan in een gebalde vuist. “Letting go, and 
letting God”: dat is Pinksteren.  En dit alles niet tenslotte, 
maar: ten overvloede.  

 

“We hebben gelukkig de geest gekregen om 
buiten de hokjes te leren denken.”  

Van 10 mei tot 30 juli 2021 exposeren 
een aantal cursisten van de Stichting 
Amateur Kunstenaars Collectief 
Schiedam (AKCS) in het aanloophuis 
De Wissel. AKCS is in 2014 opgericht 
en heeft als doel Schiedammers – en 
mensen uit de directe omgeving van 
Schiedam – een plek te bieden om 
samen te tekenen en schilderen.

De cursisten oefenen samen hun hobby 
onder leiding van docenten, die hun 
vaardigheden helpen verder te 
ontwikkelen. De afgelopen jaren 
hebben vele tientallen enthousiaste 
amateur kunstenaars hun weg naar het 
atelier van de stichting aan de 
Oranjestraat in Schiedam weten te 
vinden. 

Omdat elke AKCS deelnemer zijn eigen stijl, onderwerp en 
materialen kiest, biedt de expositie een rijke variatie aan 

werkstukken. De deelnemers aan deze 
expositie zijn Gwenny Fuhler, Elma 
Mol, Annelies Prins, Bryony Kernick, 
Annemieke Bijloo, Bas van Leeuwen, 
Han Elskamp en Hans de Groot.

De Wissel is er voor alle 
Schiedammers, ongeacht hun afkomst, 
achtergrond of overtuiging. Met De 
Wissel willen de Schiedamse kerken 
present zijn in en voor de stad en haar 
bewoners. De Wissel biedt naast de 
gewone inloop ook bijzondere 
activiteiten als exposities, een breicafé, 
een kledingbank en tweemaal per 
maand een maaltijd: de ‘Soepgroep’ en 
het Wisseldiner. De Wissel ontvangt 
geen subsidies. 

Wanneer 10 mei tot 30 juli 2021  
Waar Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b, Schiedam 

Expositie inloophuis De Wissel
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Klaas Yntema

IN MEMORIAM

Tot in de laatste dagen van zijn leven bestelde en las hij nieuwe boeken. Klaas Yntema, de theoloog, de filosoof, 
de dichter … Hij overleed op 25 december 2020. Zijn dochter Wytske Yntema blikt terug op zijn leven in een 
eerlijk en persoonlijk In Memoriam. “Door er te zijn, verandert er al iets.” 

TEKST WYTSKE YNTEMA 

Door de bezittingen heengaand, vond ik zijn afscheidsrede 
voor zijn moeder. Die rede, zie ik, begint net zoals de mijne 
over hem. Waar hij het heeft over puzzelstukjes in vorm 
(scheef, vierkant) heb ik het over puzzelstukjes als in kanten 
van iemand en de tegenstellingen daarin. Hij ervoer zijn 
moeder zoals ik hem, mijn vader. Misschien zit er een 
levensvisie in, die hij en ik beiden delen. 

 Klaas was een man met een veelzijdige geschiedenis. In 1947 
in Sneek geboren, vijf jaar later met zijn ouders naar 
Rotterdam verhuisd, wiskunde en natuurkunde in Delft 
gestudeerd (niet afgemaakt), mijn moeder ontmoet toen ze 
negentien waren, theologie gestudeerd, daarbij ook 
geïnteresseerd geraakt in het Jodendom, en een reis naar 
Berlijn gemaakt (helaas heeft hij 
de studie niet afgemaakt), 
vormingswerk gedaan, in de 
zomers jarenlang met mijn 
moeder vrijwilligerswerk gedaan 
bij vakantieweken voor 
verstandelijk gehandicapten, naar 
Amsterdam verhuisd, meegedaan 
in de hele beweging van Stop de 
Neutronenbom, voor 
Vluchtelingenwerk gewerkt, een 
zoon gekregen, een dochter, naar 
Harderwijk verhuisd, 
vormingswerk voor de 
Essenburgh gedaan – ondertussen 
viool spelend in onder andere een 

Zwols orkest –, volwassen-educatie gegeven, bij de 
Wereldwinkel gewerkt, filosofiestudie aan de UVA afgerond, 
na ruim dertig jaar huwelijk van mijn moeder gescheiden, naar 
Deventer verhuisd, volwassenonderwijs gegeven aan de 
Hogeschool IJsselland, Ivo ontmoet, nieuwe partner gevonden, 
opleiding tot pastoraal medewerker gevolgd, bij veel 
verschillende gemeentes losse momenten gepredikt, bij de 
Vrijzinnigen in Schiedam een vaste aanstelling gekregen, na 
ruim tien jaar zijn relatie verbroken met zijn tweede partner en 
alleen overgebleven. 

Het hervinden van de theologie en volgen van de opleiding tot 
pastoraal medewerker was een zegen voor hem. De zingeving 
die het bracht, het voelen van nuttigheid en een uitingsvorm 
aan zijn positieve kanten (de dichter, de muzikant, zijn 
wereldkennis, de filosoof) brachten hem veel goede jaren. 
Jaren waarin hij met hart en ziel de gemeenschap diende en 
wilde verrijken met zijn vrijzinnige inzichten en uitleg van de 
geschriften. Jaren waarin hij mensen bijstond in alles wat 
eenieder wilde delen, of steun zocht bij wat hij of zij 
meemaakte. De kaartjes van huwelijken, geboortes en 

❝De kaartjes van huwelijken, 
geboortes en overlijdensberichten 
die wij vonden zijn een teken van 

die hechte verbintenis.” 
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overlijdensberichten die wij vonden zijn een teken van die 
hechte verbintenis. Een verbintenis ook met de stad Schiedam. 
Als Rotterdammer heeft hij door het wonen, werken en leven 
in Schiedam de mensen en de stad in zijn hart gesloten. Hij 
wilde bij het inschrijven voor een verzorgingshuis dat dan ook 
in Schiedam doen en niet in Rotterdam.   

Klaas, de theoloog, filosoof, dichter, muzikant 
verhalenverteller, de kunstliefhebber, de timmerman, graag 
onder de mensen mens. Maar ook de piekeraar, twijfelaar, de 
zelfkastijder, criticus, somberaar, de kwetsbare, de instabiele. 
De zware kant van zijn bestaan die eigenlijk overal achter, 
tussen, onder en bovenlangs in zijn leven aanwezig was. Die 
hem meerdere periodes uit het volle leven diep naar beneden 
getrokken heeft. Het zijn die kanten van de medaille die 
moeilijk met elkaar te rijmen, laat staan te verenigen waren. 
Die het hem en iedereen om hem heen zo intens moeilijk 
maakte om er iets aan te kunnen veranderen. Het is daarmee 
ook wel bijna logisch, dat als je je grootste passie vanwege 
pensioen opgeeft, dit ruimte maakt voor de zware kant, zijn 
depressie, om weer tot volle bloei te komen. Dat is dan ook 
gebeurd. De wil om ten volste te leven in hevig gevecht met de 
depressie. En uiteindelijk heeft zijn lichaam de strijd beslist. 

Wat is er ondanks alles altijd gebleven dat we willen 
overerven? Wat mij betreft de wil om te ontwikkelen. De 
ingewikkelde boeken over grote thema's van het leven. Het 
willen begrijpen en ontdekken: tot op het laatst bestelde en las 
hij nieuwe boeken. Dus: “Mens ontwikkel je”, hoor ik hem 
zeggen, en ik ben het met hem eens.   Dat ‘ontwikkelen’ 
betekent voor mij: nieuwe kanten van mezelf ontdekken. 
Nieuwe manieren om naar iets te kijken en ermee om te gaan.   
Nieuwe talenten, valkuilen, inzichten in jezelf maar ook in 
anderen. Door er te zijn, verandert er al iets. Door te luisteren, 
kijken, vragen te stellen en er echt te zijn, kun je al doende 
naast elkaar staan en elkaar echt zien. In alle menselijkheid. En 
mogelijk iets voor elkaar betekenen.

Al die ervaringen met anderen leren je iets over jezelf en de 
ander. Ook als het niet goed gaat. Het zien van al die kanten 
van iemand, dat is wat in ieder geval mij als mens boeit.   Maar 
het betekent ook je ‘ont-wikkelen’. Bijvoorbeeld met de 
erfenis van mijn vader. Stilstaan bij wat er was en wat dat nu 
voor mij betekent. Het mozaïek van mezelf en anderen 
ontdekken. Zonder oordeel, gewoon zien, en bewust zijn. De 
laatste meer naar buiten kerende stap is je wereldse blik 
ontwikkelen en verrijken. Je verdiepen en verwonderen over 
alles op deze aarde en ver daarbuiten.    

Stiekem hoop ik namelijk dat Klaas heerlijk zit te filosoferen 
met onder andere zijn grote voorbeelden Walter Benjamin en 
Hannah Arendt.  

 

In het dagelijks leven zijn er momenten waarin ik de connectie 
met Klaas ook weer even ervaar. Een bij die rond het graf blijft 
vliegen als ik er sta, een koolmeesje dat echt voor het raam 
lang naar binnen komt kijken, een linnentasje dat ik van hem 
vind net als ik ontdek dat ik er zelf geen mee heb genomen. 
Het zijn cadeautjes van het universum die de mystiek van het 
leven voor mij even verdieping geeft. Het is maar net hoe je 
naar iets kijkt wat je ziet of erbij voelt. 

  

De slotsom is dat ik, ook namens mijn broer, iedereen wil 
danken voor alle condoleances en de puzzelstukjes van het 
mozaïek over Klaas, in de vorm van ervaringen of verhalen 
over hem. Ze blijven zeer 
welkom: afscheidklaasyntema@gmail.com of 

Middelplaten 36, 2134 WB Hoofddorp. 

Het zijn juist die ervaringen die Klaas levend houden, en die 
blijven bruisen van ontwikkeling. 

❝ Het zijn cadeautjes van het 
universum die de mystiek van het leven 

voor mij even verdieping geeft.” 

Het is maar net hoe je kijkt … [Foto: Wytske Yntema]

mailto:afscheidklaasyntema@gmail.com
mailto:afscheidklaasyntema@gmail.com
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Leven is op weg zijn 

Bergen beklimmen, waden door rivieren 

Bloemen plukken bij maanlicht, 

Dwalen door eenzaamheden en woestijnen, 

Een kaars branden tegen de storm, 

Oplopen met de anderen of hen dragen 

Brood delen en vieren in de nacht. 

 

Leven is pelgrimeren, 

Een tijdlang werken aan de weg, 

Een brug bouwen over het water, 

Rovers en duivels verjagen, 

Waken en bidden met zieken, 

Doden begraven bij de kapel. 

 

Maar nooit raken de pelgrims thuis: 

“vreemdelingen” vestigen niet. 

Wanneer zij eindelijk aankomen, 

Weten ze wat ze vermoeden: 

DE WEG IS HET DOEL. 

(Jan de Jongh) 

Velen van u kennen de zomermaanden als een periode van 
stilte. Stilte, omdat kinderen en kleinkinderen op pad gaan. Zij 
gaan met vakantie, al dan niet naar het buitenland. Eigenlijk 
een vreemde gewoonte: wat beweegt mensen ertoe om huis en 
haard te verlaten en met vakantie te gaan? Wat beweegt 
mensen met kleine kinderen ertoe naar het buitenland te gaan? 
Kinderen die nog vóór zij Schiedam uit zijn al vragen: “Zijn 
we er al?” Wat verwachten mensen van het verblijf op een 
overvolle camping? Wat maakt dat mensen midden in de nacht 

op willen staan om een chartervlucht naar een ver land te 
halen; een vlucht die ook nog wel eens vertraging op wil 
lopen? Hoe dan ook, u blijft een paar weken alleen achter en u 
ziet vast reikhalzend uit naar het moment dat alle 
vakantiegangers weer bellen met de verlossende mededeling 
dat zij weer veilig thuis zijn. 

 

Een wel heel bijzondere soort reis is een pelgrimage. De 
meeste mensen denken bij een pelgrimage, of pelgrimstocht, 
aan een fysieke reis naar een bedevaartsoord, zoals naar 
Lourdes of naar Santiago de Compostela. Het lijkt iets te zijn 
uit een ver verleden, toen monniken zich nog te voet op reis 
begaven langs heilige relikwieën. Maar ook tegenwoordig 
vertrekken vele mensen van over de hele wereld op een 
pelgrimstocht. Dat doen zij niet altijd uit religieuze 
overtuiging, maar bijvoorbeeld ook om meer in contact te 
komen met zichzelf en hun spiritualiteit. Sommige mensen, 
bijvoorbeeld degenen die naar Lourdes vertrekken, gaan 
erheen in de hoop op genezing. Ook moslims kennen een 
pelgrimage. Traditioneel begeven miljoenen moslims zich elk 
jaar op pelgrimstocht naar Mekka. 

Wat zoeken al die mensen toch, wat verwachten zij ervan? De 
meeste reizigers dragen op de bodem van hun ziel een groot 
verlangen. Het verlangen in contact te komen met 
volmaaktheid, de bron van alle leven, het mysterie, het rijk van 
God, het vrederijk, het is maar net welke uitdrukking uw 
voorkeur heeft. 

 

Heel veel oude en bekende verhalen en legenden gaan ook 
over mensen die op reis gaan. Ook in sprookjes komt dit thema 
terug. Waar het in al deze verhalen om gaat is: verandering, 

OVERWEGING 

Pelgrimeren

“Het lijkt iets uit een ver verleden, toen 
monniken zich nog te voet op reis 
begaven langs heilige relikwieën." 

TEKST JAN DE JONGH, ESTELLA SCHINKEL

De zomermaanden breken aan. Als het even kan, trekken velen erop uit voor een vakantie. We zijn onderweg. 
Wie er oog voor heeft, herkent in de Bijbel overal het motief van onderweg zijn. “Waar het in al deze verhalen 
om gaat is: verandering.”   
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een grote verandering, een opnieuw geboren worden dóór die 
reis. Het zijn tegelijk zoektochten naar de heilige graal, de 
wijze ouderen, een verloren schat, een koningschap. De 
zoekers zijn dikwijls van onbekende, meestal hogere komaf, 
maar weten dat zelf niet. De weg is lang en vol gevaren. In die 
ontelbare verhalen kunnen wij ons eigen levensverhaal 
herkennen. Het verhaal van onze eigen levensreis. De 
levensreis is een belangrijk beeld voor het zoeken naar het 
heilige.  

Wie er oog voor heeft, herkent in de Bijbel overal het motief 
van “het onderweg zijn”. Er is een voortdurende exodus aan 
de gang. Levenslang zijn we onderweg naar het land dat God 
ons wijzen zal, het land van ons verlangen, zoals we kunnen 
lezen in Genesis 12: De Heer zei tegen Abram: “Trek weg uit 
uw land, uw stam en uw ouderlijk huis, naar het land dat Ik u 
zal aanwijzen.” 

  

Ook de evangelieverhalen zijn reisverhalen. In de 
geboorteverhalen van Mattheüs en vooral van Lucas wordt 
heel wat afgereisd. Eigenlijk is Jezus steeds onderweg. Hij 
reist, met ontferming bewogen, langs de dorpen van zijn 
landstreek. Hij geneest en leert. De beweging van de 
evangeliën eindigt met de Pesachpelgrimage van Jezus en zijn 
vrienden naar Jeruzalem. Maar dan gaat het verder: Hij gaat u 
voor naar Galilea. De Handelingen van de apostelen is één 
groot reisverhaal van Paulus op weg naar Rome. En in het 
boek Handelingen worden christenen niet aanhangers van een 
leer of religie worden genoemd, maar “mensen van de 
weg” (Handelingen 9: 2 en 24:14). 

 

In het verhaal van de pelgrims naar Emmaüs vloeien de 
pelgrimages van het Eerste en Tweede Testament in elkaar 
over. De Opgestane voegt zich bij de twee Joodse 
Pesachpelgrims zonder dat zij hem herkennen. Hij geeft hen 
nieuwe hoop door hen het boek van Mozes en profeten te 
verhelderen. Christus als medepelgrim, dus. Kan men 
onderweg zijn met Christus zonder het zelf te weten?

Daarover gaat het volgende gedicht, Voetstappen in het zand.

❝Er is een voortdurende 
exodus aan de gang.” 
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Op een nacht had een man deze droom: 

Hij liep samen met God langs een strand. 

Heel zijn leven trok aan hem voorbij 

En liet sporen achter in het zand. 

 

De man keek om en ontdekte 

Dat er soms maar één voetspoor was in het zand. 

En hij stelde vast 

Dat het juist die dagen waren in zijn leven 

Waarop hij zich ellendig en verdrietig had gevoeld. 

 

Hij vroeg aan God: had Je mij niet beloofd 

Dat Je bij mij zou zijn? 

Hoe komt het dan dat ik in dagen van ellende 

Maar één voetspoor zie? 

Waarom heb Je mij steeds alleen gelaten 

Als ik Je het meest nodig had? 

 

God antwoordde: toch houd Ik van jou 

En laat Ik je nooit in de steek! 

Op de dagen dat je het meest geleden hebt 

En dat je Mij het meest nodig had, 

De dagen dat je maar één spoor ontdekt hebt 

In het zand, 

Toen heb Ik jou gedragen. 

 

GEDICHT

Voetstappen in het zand
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Agenda  
Vieringen en activiteiten

Schiedam 
Westvest 90, Schiedam

www.vrijzinnigenschiedam.nl

Aanvang: 10.30 uur, 

tenzij anders vermeld

In de zomermaanden juli en augustus hebben we een 
beperkt aantal diensten. 

2021

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  

zo 4 juli

Ds. Ivo de Jong

zo 11 juli  
Geen dienst

zo 18 juli
Ds. Marianne Zandbergen

zo 25 juli

Geen dienst

 

zo 1 augustus
Ds. Ivo de Jong

zo 8 augustus 
Geen dienst

zo 15 augustus

Ds. Aries van Meeteren

zo 22 augustus
Geen dienst  

zo 29 augustus
Bijzondere Viering

zo 5 september
Ds. Nel Verburg

zo 12 september 
Project Tweede Zondag

Ds. Maja Nieuwenhuis

Thema: Dromen

zo 19 september
Ds. Menno Hofman

zo 26 september

Ds. D.C. Peters  

zo 3 oktober
Ds. Marianne van den Broek

zo 10 oktober 

Ds. Ivo de Jong

zo 17 oktober 
Ds. J. Le Grand

zo 24 oktober 
Ds. M. Kits Nieuwenkamp

zo 31 oktober 
Bijzondere Viering



Openstellen  
Een werkelijke ontmoeting vraagt om beweging, 
jezelf openstellen, met al je zintuigen. Iedere dag 
opnieuw de wereld beschouwen waarin je tot leven 
bent geroepen.


