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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Het veld in
Richard van der Keur
Je zou graag willen schrijven over hoe fijn het is om weer in
vrijheid te kunnen ‘vieren’. Corona komt gaandeweg uit de
sfeer van crisis en de maatregelen die onze samenleving en

gedeelde visie op onze nabije toekomst”, schreef ik vorige keer.
Een visie over onze zoektocht naar een eigentijdse manier van
geloofsgemeenschap zijn. Kerkzijn in de breedste en

daarmee onze geloofsgemeenschap bijna twee jaar in de greep
hielden, zijn inmiddels grotendeels van tafel. Hoe verademend
om weer zonder mondkapjes en anderhalve meter afstand in
elkaars nabijheid te kunnen verkeren. We mogen weer zingen,
koffie en thee drinken, en we kunnen elkaar weer zonder al

vrijzinnigste zin van het woord. Welnu, dat samenvatten is niet
eenvoudig gebleken, met zoveel verschillende geluiden.
‘Kikkers in een kruiwagen’, is een veel gehoorde omschrijving
over vrijzinnigen. En toch zie ik een rode draad. In mijn
samenvatting geef ik hiervan een eerste serieuze schets.

teveel moeite verstaan, nu onze woorden letterlijk vrij de
ruimte in mogen en niet
worden gehinderd door die
mondkapjes. We kunnen weer
mens zijn.

Met daarbij alvast één concreet
plan voor de nabije toekomst.
Dat betreft de invulling van de
zogenoemde Tweede

Maar dan woedt daar opeens
een weerzinwekkende oorlog
in Oekraïne, binnen de
grenzen van ons ‘eigen’

zondagvieringen. Nu Gerda een
behoorlijke stap terugdoet en na
jarenlange intensieve inzet stopt
met deze vieringen, gaan we
deze zondagochtenden vanaf het

Europa. Een niets ontziende
explosie van geweld,
koelbloedig aangestuurd
vanuit het Kremlin. Het gaat
ons voorstellingsvermogen

najaar op een andere manier
invullen. Uiteraard geïnspireerd
op wat er door leden en vrienden
in alle eerlijkheid en openheid is
gedeeld tijdens de

welhaast te buiten. Toch zijn
oorlog en geweld zijn van alle
tijden. We krijgen het dagelijks
voorgeschoteld in kranten en op
televisie, en sommigen van ons

bezinningsbijeenkomsten.

weten het zelfs nog uit eigen
ervaring. In deze oorlog
weerspiegelt de alom aanwezige
dreiging van kwade krachten. Hoe
je daar tegen te wapenen?

Kerkzijn in de
breedste en vrijzinnigste
zin van het woord

Er is meer waar we ons als bestuur
over moeten buigen. Zoals de
vacature die vrijkomt nu Ivo de
Jong zijn pensioengerechtigde
leeftijd nadert. In december nemen
wij afscheid van elkaar. Per 1
januari 2023 verlaat hij onze
geloofsgemeenschap en dus gaan

wij binnenkort op zoek naar een nieuwe voorganger.
Dan denk ik aan onze geloofsgemeenschap. We proberen niet
alleen het gruwelijke nieuws te verwerken en te duiden, maar
vinden in onze kerk ook ruimte om ons met elkaar te bezinnen
op onze eigen plaats in dit verhaal. Zijn wij als

Zelf mag ik mij sinds 1 maart voorganger noemen van
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen. Een kleine
betrekking, met nadruk op pastoraat. Hiermee gaat voor mij een

geloofsgemeenschap niet een samenleving op microniveau? We
mogen meescheppen in barmhartigheid. We mogen delen,
vieren, zingen en verstillen. God sluipt in het alledaagse, in het
omzien naar elkaar. In dit omzien ligt een kracht die ertoe doet.
Laten we elkaar dit nog lang in herinnering blijven brengen.

mooie wens in vervulling, mede aangewakkerd door de
bijzonder waardevolle en inspirerende opleiding aan het OVP
in Bilthoven. Die opleiding heeft overduidelijk iets in mij
teweeggebracht. Nu mag ik daadwerkelijk het veld in. Een
mooi begin, met nieuwe perspectieven.

In deze editie van Stemmen vindt u een samenvatting van de
serie bezinningsbijeenkomsten van vorig najaar. “Aan mij nu
de taak om alle gesproken woorden samen te brengen tot een
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Vrijzinnigen Schiedam
Berichten
Eindejaarscollecte
Ook in 2021 hadden wij onze traditionele
Eindejaarscollecte, en ook dit keer heeft u weer
gul overgemaakt. In totaal hebben we een
bedrag van maar liefst € 1.275 mogen
ontvangen. Waarvoor veel dank, want mede
dankzij dit extra bedrag kunnen wij onze
vieringen en andere activiteiten voortzetten.

Digitale nieuwsbrief
Veel van onze leden en vrienden
ontvangen inmiddels
regelmatig per e-mail onze
digitale nieuwsbrief. Op die
manier blijft u op de hoogte
van onze laatste berichten en
aankondigingen met
betrekking tot onze
geloofsgemeenschap, en onze
actuele agenda. Standaard één
keer per maand, soms iets vaker. De brief wordt gemaakt en
verzonden door Hjalmar Rosing, en blijkt goed gelezen en gewaardeerd.
Hier gaan wij dus enthousiast mee door.
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, of heeft u een nieuw e-mailadres?
Graag even aan ons doorgeven via info@vrijzinnigenschiedam.nl. Dan
nemen wij u op in het mailbestand.

Tweede zondag van de maand
Helaas is er een einde gekomen aan de diensten die gehouden
werden op de tweede zondag van de maand, de laatste was op
12 december 2021. Bijgestaan door Els, Hjalmar en Peter, heb
ik hen bedankt. Gelukkig gaan vieringen op die zondagen wel
door.
Ook Elin was aanwezig en ging met Els aan de slag. Voor
haar een mooi gedicht over engelen die over ons waken:

Het was een ontroerende afscheidsviering, die ging over
engelen. Niet alleen gingen de verhalen erover, maar ook
waren er wel twintig engeltjes aanwezig, op

Als goede mensen en kinderen slapen zacht,

verschillende tafels.

dan houden engelen trouw de wacht.
Na afloop van de dienst konden de mensen een engeltje
meenemen, tegen een eigen bijdrage voor het bloemenfonds.
Er waren veel mensen aanwezig en ik dank iedereen voor hun

We zien uit naar de volgende bijeenkomsten in het jaar 2022.
Hartelijke groeten van Els, Gerda en Hjalmar.

bijdrage en meedoen in de afgelopen vijf jaren.
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Het Licht vasthouden
Lieve mensen,
Op zondag 13 februari werd ik verrast met de bloemen van de
dienst van deze dag die me door Richard van der Keur werden
gebracht. De reden daarvan is, dat bij mij kortgeleden
borstkanker is geconstateerd en dan ineens komen de kaarten
van het leven een stuk ongunstiger te liggen!
Inmiddels is de prognose om over plusminus een half jaar (nu
met medicijnen) een genezende en borstbesparende operatie te
krijgen. Wat een geluk dat er medisch kundige mensen zijn die

Voor mezelf schrijf ik nu extra veel in de vorm van kleine
gedichtjes om op de stroom van het leven te blijven zoals het
gebeurt. Dit is er ééntje van:

me dat kunnen geven! Daar ben ik natuurlijk heel dankbaar
voor, dus bevind ik me nu extra graag op mijn manier in
gezelschap van wat ik ‘de Lichtwereld’ noem met meditaties,
gebeden en creatieve expressie.

Het Licht vasthouden
om te houden van wat ‘is’

Het bijgevoegde schilderij* is éen van de eerste abstracte
schilderijen die ik maakte en ik vind het leuk om deze te laten
zien. Het is voor mij een meerdimensionaal en beweeglijk
beeld met diepte waar veel verhalende mogelijkheden in zitten.
Ik hoop dat jullie er van kunnen genieten en er misschien een

dat is hard werken!

Alle goeds voor ieder gewenst.
Een warme groet van Greetje Ferwerda

eigen verhaal bij hebben.
* Het hier getoonde schilderij van Greetje Ferweda is tevens in kleur
afgebeeld op de achterzijde van dit blad.

Renovatie fundering van ons kerkgebouw
De afgelopen jaren is er veel overgesproken en nu gaat het dan toch gebeuren: herstel van de fundering van ons kerkgebouw. Om
die reden zal de HaverSchmidtzaal van 1 mei tot en met 1 september 2022 niet toegankelijk zijn. De kerkzaal zelf blijft wel
toegankelijk.

ADVERTENTIE

Koﬃe Thee & Zoet
Hoogstraat 153b
3131 BB Vlaardingen
Telefoon 06-54686563
info@koﬃetheeenzoet.nl
www.koﬃetheeenzoet.nl
Ook te vinden op Facebook en Instagram
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Lustrumviering 12 december 2021
Gerda werd na afloop van haar laatste viering met betrekking
tot het Project Tweede Zondag in het zonnetje gezet. De
afgelopen vijf jaar heeft Gerda deze vieringen met toewijding
verzorgd. Waarbij ze héél véél passie gelegd heeft bij de
kindernevendiensten.
Er waren meerdere mooie vieringen waarbij er één in het
bijzonder genoemd mag worden en dat is Palmpasen. De
Paasstokken die gemaakt waren door Piet zijn toen
door Kamil en Elin prachtig versierd.
De bezoekers hebben de vieringen erg gewaardeerd en in ’t
bijzonder de familie van Kampen. Dit lustrum wordt
afgesloten en we bedanken Gerda voor haar inzet en wensen
haar een goede gezondheid toe! Het ga je goed Gerda! En zij
mag een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen.
Els Pruijsers

Als goede kind’ren slapen zacht,
Dan houden Eng’len trouw de wacht.
Staan aan hun bedje, hoeden hen teer,
Zien op de kindren met liefde neer.

Maar zijn de kind’ren opgestaan,
Dan mogen d’Eng’len slapen gaan.

Nu reikt niet langer Eng’len, uw macht.
God, onze Vader, houdt zelf de wacht!

C. van Rennes (1858-1940)

Foto’s Piet Pruijsers

ADVERTENTIE

!6

GEDICHT

Ik heb hem nooit gezien
Ik geloof niet in God omdat ik hem nooit heb gezien
Als hij zou willen dat ik in hem geloofde,
Zou hij ongetwijfeld met mij komen praten
En mijn kamer binnenstappen
En mij zeggen, hier ben ik!
(Dit klinkt misschien lachwekkend in de oren
Van wie, niet wetende wat kijken naar de dingen is,
Ook niet begrijpt degene die erover spreekt
Op de manier van spreken die het waarlijk zien der dingen leert.)
Maar als God de bloemen en de bomen is,
De bergen en de zon en maanlicht,
Dan geloof ik in hem,
Dan geloof ik in hem op ieder uur,
En heel mijn leven is één gebed en is één mis,
En een communie met de ogen en door de oren.
Maar als God de bomen en de bloemen is,
De bergen en het maanlicht en de zon,
Waarom dan noem ik hem God?
Ik noem hem bloemen en bomen en bergen en de zon en maanlicht;
Want als hij, op ik hem zou zien,
Zich zon gemaakt heeft en maanlicht en bloemen en bomen en bergen,
Als hij mij verschijnt zijnde bomen en bergen
En maanlicht en zon en bloemen,
Dan is het omdat hij wil dat ik hem ken
Als bomen en bergen en bloemen en maanlicht en zon.
En daarom gehoorzaam ik hem,
(Wat meer weet ik van God dan God van zichzelf?),
Ik gehoorzaam hem door te leven, spontaan,
Als wie de ogen openslaat en ziet,
En ik noem hem maanlicht en zon en bloemen en bomen en bergen,
En ik heb hem lief zonder aan hem te denken,
En ik denk mij hem door te zien en te horen,
En ik ga met hem op ieder uur.

Uit het gedicht Er is metafysica genoeg in denken aan niets
Fernando Pessoa (Portugal, 1888-1935)
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VAN DE VOORGANGER

Dino’s
Ivo de Jong
Week 6: Zondag,

niets met de Bijbel hebt?

maandag, dinsdag

Zonder wonderverhalen lijkt
geloven minder moeilijk …

Zondag 6 februari was de
Lucas (Zacheüs)dienst in
Schiedam; maandag de 7e
heb ik zitten zwoegen op

Hoe dan ook, iedere dinsdag
halen we heel wat overhoop.

Johannes. Mijn wekelijkse
hoogtepunt beleef ik de
dinsdagmorgens in de
Laurenskerk.We zijn dan
met zeven Rotterdamse

Allemaal leggen we onze
eigen accenten, en blijken
we zo elkaar aan te vullen.
Een bijbelgedeelte dat
aanvankelijk oppervlakkig

predikanten twee uur
intensief aan het
exegetiseren. Voor mijn
werk in Schiedam is het niet
zozeer nuttig – het heeft

leek, blijkt veel meer lagen
te hebben dan je dacht. Daar
kom je samen achter, maar
dan ben je er nog lang niet.
Voor mij is de Bijbel de

“Maar we hoeven God niet te

geen zin je aan een bijbels
leesrooster te houden
wanneer je eens per maand
dienst hebt – maar voor mijn
eigen geloof is het zeker zinvol. Het hoort in elk geval bij

beste weg naar – misschien
naar God, maar in ieder
geval naar “Goh”. Het
gesprek roept meestal meer
vragen op dan antwoorden. Op deze ochtenden in de Laurens

mijn werk voor Rotterdam.

voel je waar het om draait en voel je je verwant met de
dominees.

Exegese betekent Bijbellezen in het Grieks en/of Hebreeuws.
De collega’s komen uit Krimpen, Charlois, Centrum,
Hillegersberg en Delfshaven. Bij het binnenkomen en de

Corona eist zijn tol. Er blijken steeds minder mensen naar de
kerk te gaan, nog minder die bijbellezen. Wat dat betreft zijn

redden, toch?”

koffie hebben we het over de stand van zaken: kerksluiting,
bezuinigingen, emeritaat. Word je niet vrolijk van. Maar
wanneer we dan eenmaal met de Bijbel bezig gaan, worden
we allemaal vurig.

die dominees in de Laurenskerk op dinsdag met uitsterven
bedreigd. Maar we hoeven God niet te redden, toch?
Nogal wat vragen voor een dinsdagochtend …

Deze dinsdag ben ik voorbereider. Op het bijbels leesrooster
staat voor zondag aanstaande het lastige Johannes 11:17-27.
Ik erger me aan de hautaine houding van Jezus: Marta en
Maria zijn in de rouw vanwege de dood van hun broer
Lazarus. Jezus wacht een extra dag om Lazarus’ opwekking

Woensdagochtend mag ik als vertegenwoordiger van ons
vrijzinnigen, voor de maandelijkse vergadering van de Raad
van Kerken naar Utrecht. Kopten, katholieken, heilssoldaten,
PKN, doopsgezind en remonstranten: bijna het hele palet van
het christendom in Nederland. De twee hoofdpunten deze

sterker te doen uitkomen. Dit mag ik verklaren in de week dat
een vijfjarig jochie in Marokko overlijdt in een put en een
ander vijfjarig jochie sterft in een spoortunnel in Antwerpen.
Ook zij waren kinderen van veel gebeden.

ochtend zijn duurzaamheid (Wat kunnen de kerken? Een
vuistdik rapport) en het Bijbels leesrooster (dik katern) tot
tien jaar vooruit. We waren vanzelfsprekend geacht alles te
hebben doorgenomen. Daar spreek ik de grote man achter de
schermen: Pieter Endedijk. Ik heb al dertig jaar veel van hem

Alle predikanten kennen de onmogelijk te beantwoorden
vragen die wonderen oproepen. Dan is het troostend om deze
dinsdag ervaringen te delen en die te confronteren met het
Bijbelverhaal. Misschien is de vraag minder moeilijk als je

gelezen, zolang volg ik immers het leesrooster. Ik vraag hem
naar Johannes 11.

Woensdag: Raad van Kerken
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“Als de wereld vergaat, gaat het leven dan
verder? Wat komt er voor ons in de plaats?”

Wat voelt het goed om ons door hem te laten inspireren.
Hoelang blijft dat nog, een oecumenisch leesrooster?

De grote sterrenkundige Heino Falcke, die erin geslaagd is
met zijn team het zwarte gat op de gevoelige plaat vast te

Het grootste deel van de geschiedenis bestonden er geen
kerken. Sterven we uit? Zegt de Bijbel daar iets over?

leggen; zijn prachtige boek heet Licht in de duisternis, gaf op
30 oktober jongstleden de protestantse Petrus-lezing.
Professor Falcke is naast astronoom predikant. Dat lijkt een
vreemde combinatie, maar dat is het voor hem niet. Hij is een
vroom mens en heeft misschien een iets ander godsbeeld dan

Donderdag
Ik krijg vanochtend een herinnering van redacteur Richard: of
ik er nog aan gedacht heb een stuk voor Stemmen te schrijven.
De Rotterdamse scheurkalender heeft vanmorgen een blad
over het Maritiem Museum. Daar kun je, weet ik, goed zitten.
En er blijkt een spannende samenwerking met Boijmans. Ik
besluit de meditatie daar in het café te gaan schrijven. Maar

het gros der gelovigen.

eerst zie ik zeerovers en zeehelden (moeilijk uit elkaar te
houden), vrome slavenhandelaren en de ark van Noach door
Jeroen Bosch. Van geloof word je misschien geen beter mens.

Wat komt er voor ons in de plaats?

Wat heeft dit allemaal deze week met het plaatje van vader en
zoon dino te maken? Zijn wij predikanten of gelovigen aan het
uitsterven? Als de wereld vergaat, gaat het leven dan verder?

Even verder in het Maritiem Museum leer ik hoe olie en gas

Ik zal het niet meer meemaken, want persoonlijk zou ik het
vreselijk vinden als niemand meer de Bijbel leest. Daarmee
gaat, geloof ik, een schat aan wijsheiden, mensenkennis (en

zijn ontstaan: van organisch materiaal. En even later (nou
ja…) zie ik op de tijdlijn het uitsterven van de dinosauriërs (25
miljoen jaar geleden). Ik moest denken aan het plaatje
beneden. Ik ken het al jaren en moet er telkens weer om
grinniken; en toch begrijp ik het niet helemaal. Was God er

waarheid, denk ik) verloren. Maar mijn geloof (en dat van
Falcke) leert toch ook, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor
het voortbestaan van God? God was er toch al voor de sauriërs
bestonden? Grote vragen. Maar beter een moeilijke vraag dan
een gemakkelijk antwoord.

altijd al, of hebben wij hem zo uitgevonden?
En ik ben er dankbaar voor dat wij daar als Rotterdamse
predikanten in de Laurenskerk, zo lang het duurt, een platform
voor gevonden hebben. En dankbaar dat ik dit deze week nog
mag delen in Schiedam.
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VAN HET BESTUUR

Meebewegen naar de toekomst
Hoe zien wij de toekomst van onze geloofsgemeenschap? Wat houden we vast en wat laten we liever los? Mijn
oproep in Stemmen om hierover met elkaar in gesprek te gaan, resulteerde in vijf vruchtbare en verhelderende
bijeenkomsten met leden en vrienden. Waarvan hier een kleine schets, en alvast een eerste concrete stap.
TEKST RICHARD VAN DER KEUR

Onze geloofsgemeenschap wordt kleiner en de financiële

heden ten dage allerminst vanzelfsprekend. Juist ook het

middelen beperkter. Het aantal vrijwilligers dunt uit en we
kunnen onze voorganger niet meer dan een bescheiden
deeltijdbetrekking bieden. Een goed moment voor serieuze
bezinning. Zoals iemand het beeldend zei: “Je moet zeilen met
de wind van vandaag.”

pastoraat is daarom van essentiële waarde.
Eigenlijk zou iedereen vrijzinnig moeten zijn, hoor ik vaak
zeggen. Want bij ons kun je immers geloven zoals je zelf wilt?
Je zou een volle kerk verwachten. Echter, waar onze vrije
ruimte ooit een zekere urgentie had, is onze samenleving
inmiddels dusdanig doordrenkt van een sterk doorgevoerd
individualisme, dat mensen nu toch wel geloven wat zij zelf
willen. Dus wat voegen wij specifiek toe aan het kerkelijk
landschap? Welnu: diezelfde vrije ruimte. Wel is dit het

De bezinningsbijeenkomsten vonden plaats op 14, 23 en 29
september en 8 en 27 oktober 2021, thuis bij leden en
vrienden in Schiedam en Vlaardingen. In totaal namen vijftien
leden en vrienden deel aan de gesprekken, mijzelf niet
meegerekend. De gesprekken vonden plaats in
vertrouwelijkheid, iedereen kon vrijuit spreken. Ik noem hier
dan ook geen namen, citaten blijven
anoniem.
Wat brengt mensen naar onze
vrijzinnige geloofsgemeenschap? De
vraag maakt mooie herinneringen
los.“Via een goede vriendschap kwam
ik bij de NPB. Het voelde meteen als

moment om in die ruimte een en ander te herschikken. “We
moeten innerlijk bewogen worden.”

“Je moet zeilen

met de wind van
vandaag.”

een warm bad.” Een enkele keer leiden
de lessen van de dansgroep of de concerten van Stichting
Westvest naar onze geloofsgemeenschap, maar over het
algemeen is het vooral dankzij enthousiaste verhalen van
vrienden en bekenden die al vertrouwd zijn “met de NPB”.

Hier ligt de komende jaren een belangrijke taak
voor de voorganger. Ivo de Jong gaat eind dit jaar
met emeritaat. Er komt dus op termijn een
vacature vrij voor een nieuwe voorganger. Veel
genoemde kenmerken zijn “verbinding”, “nieuwe
stijl” en “inspirator”. Voorwaarde is dan wel,
zoals iemand terecht oppert, dat een voorganger

“veel tijd krijgt om die taak met anderen aan te
pakken”. Feit is echter, dat het voor kleinere
geloofsgemeenschappen als de onze financieel steeds
moeilijker wordt om predikanten een ruim vast contract aan te
bieden. Contracten van zes of acht uur per week zijn geen
uitzondering meer. Wat kun je dan precies van een voorganger
verwachten? “Een schaap met vijf poten, dat werkt niet.”

Wat verbindt ons op dit moment met onze
geloofsgemeenschap? De ervaringen lopen uiteen. Veel hangt
samen met iemands religieuze of levensbeschouwelijke
achtergrond. De een komt uit een zwaar kerkelijk gezin, een

Wat zouden we anders kunnen doen? De antwoorden lopen
wijd uiteen. En toch, als we al het wensdenken even opzij

ander is volstrekt areligieus opgevoed en zoekt met een zo
open mogelijke houding naar zingeving. Geen
“bekrompenheid en benauwdheid”, maar een “warm bad” van
“geestelijke groei” en de “diepere dimensie van het leven”.
Het is doorgaans de voelbare verbondenheid die de mensen

schuiven en ‘roeien met de riemen die we hebben’ in ‘de
ruimte die we krijgen’, meen ik een zekere rode draad te
ontwaren …

raakt. “Hier vind ik iets wat werkelijk bezielt.” Buiten onze
kerkmuren “staan mensen nu vaak lijnrecht tegenover elkaar”,
in onze geloofsgemeenschap staan mensen eerder náást elkaar.
In onze door en door seculiere samenleving is dat

veel meer gevoel in”, hoor ik vaak. Vrijzinnigen Schiedam is
te algemeen. “Onze verbondenheid mag in de naam
terugkomen.”

Om te beginnen: We zijn een geloofsgemeenschap. “Daar ligt
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Ontmoeting en inspiratie
Geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Schiedam biedt een open
ruimte voor geloof, zingeving en ontmoeting. Een vrije ruimte

Op reguliere zondagochtenden willen we van ‘kerkdienst’ naar
meer ‘viering’. Met meer ruimte voor vernieuwende elementen,
verstilling en het werkelijk naar binnen keren. Inderdaad,
woorden als ‘verstilling’ en ‘inkeer’ vallen vaak. Minder
woorden, misschien meer meditatie. Laat predikanten meer
loskomen van de vertrouwde liturgie en durven zoeken naar een
middenweg.

waar we werkelijk mens onder de mensen kunnen zijn en in
openheid mogen delen in ervaringen van geloof en vertrouwen,
zingeving en verdieping. Een open ruimte waar iedereen
welkom is om te vieren, te leren en te delen. Met ruim aandacht
voor pastoraat, vrijzinnige theologie, levensbeschouwing, kunst
en filosofie.

Voor de Bijzondere vieringen is grote waardering. Het streven
naar laagdrempeligheid is goed en belangrijk, creativiteit in
liturgie, taal en vormgeving “een verademing”.
Wel klinkt ook regelmatig de wens om een duidelijker “lijn naar

Eén concrete stap kan op betrekkelijk korte termijn worden
gezet. Dat wil zeggen: vanaf oktober dit jaar. Het betreft de
Tweede zondagvieringen en deels daarmee samenhangend het

boven” en “onze christelijke bron” niet al te veel weg te
poetsen. De hoop is op meer verbinding tussen ‘reguliere’
vieringen en Bijzondere vieringen.

jaarprogramma. Hier komen dan meerdere wensen samen:
ontmoeting, inspiratie en verdieping, en meer activiteiten
overdag.

De Tweede zondagviering vraagt om een geheel nieuwe
Wat gaan de we doen? De tweede zondag krijgt een geheel

invulling. “Het verschil met de reguliere vieringen is nu
nauwelijks zichtbaar.” Er volgen veel suggesties. Breed gedeeld
is het verlangen naar een geheel nieuwe vorm. Ik kom hier later
op terug.

nieuwe invulling. Laat ik spreken van inspiratieochtenden
(‘geleend’ van Vrijzinnigen Brielle). Ik geef het ook alvast een
naam: De Ontmoeting. Een voorzet, we moeten ergens
beginnen. Ontmoeting en inspiratie in de breedste zin van het
woord, als onderdeel van het activiteitenprogramma. Voorlopig

Als alternatief voor Witte Donderdag stelt iemand voor deze
viering te vervangen voor bijvoorbeeld een Liefdesmaaltijd.
Eten in gemeenschap, geen sacrament. “Het is gewoon feest!”

per kwartaal samengesteld, zo houden we het praktisch en
behapbaar. Bovendien laat dit ruimte voor tussentijdse
aanpassingen. Het kwartaalprogramma vinden we op onze
website en in Stemmen. Stemmen fungeert daarmee dus tevens
als programmaboekje; nóg meer reden om het blad gul uit te

Het jaarprogramma voldoet in grote lijnen niet meer aan de
wensen van leden en vrienden. “Het is te veel.” Praktisch
gezien hebben we daarbij een tekort aan menskracht. Het
voorbereidende werk, de inzet van vrijwilligers en de kosten
wegen vaak niet op tegen het aantal bezoekers. Bovendien
overlapt ons aanbod niet zelden het aanbod elders in cultureel

delen.
De Ontmoeting kent geen liturgie. Geen Ontmoeting is
dezelfde, de invulling is divers: een boeiende lezing van een
schrijver, kunstenaar, bioloog, ecoloog of theoloog, dan weer

Schiedam. Ook gaan met name de ouderen ’s avonds de deur
niet meer uit. Dus hoe verder? Lovende woorden voor het
concept filmavonden en de leerzame bijeenkomsten over kunst.
Met complimeten voor Ivo. “Goed leren kijken naar een
schilderij en hier samen over in gesprek gaan.” Belangrijk is

een luisterconcert, een interessante film of een
meditatieochtend. Denk ook aan een gezamenlijk ontbijt of een
vragenspel. Het gaat om de ontmoeting, met telkens ruimte voor
gesprek. De thema’s hebben betrekking op wat leeft binnen
onze geloofsgemeenschap, van een boek tot bijvoorbeeld een

een goede voorbereiding en ruimschoots tijd voor gesprek.
Want “voor een goede film kan ik ook naar het Wennekerpand.
Het gaat mij om het echt sámen kijken en het nagesprek.”

ochtend over een ecologische levenswijze. Soms wellicht in
samenwerking met bijvoorbeeld een boekhandel. We doen het
samen, dus draag gerust onderwerpen en ideeën aan.

Daarmee belanden we bij een opvallend vaak terugkerend

De Ontmoeting staat altijd in verbondenheid met onze

thema: Het Gesprek. In nagenoeg alle bijeenkomsten is de
behoefte geuit aan “verdiepende gesprekken”. Want, zo klinkt
het, we zoeken immers “geestelijke groei”. Bij toeval blijken
juist deze bezinninggesprekken over onze toekomst een
voorbeeld te zijn van hoe mensen het graag zouden zien: kleine

geloofsgemeenschap. Dat is immers waarin wij ons
onderscheiden van het andere culturele aanbod in de stad. Deze
inspiratieochtenden zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk.
Wel zal een bijdrage worden gevraagd in verband met de
noodzakelijk te maken kosten voor bijvoorbeeld de spreker.

bijeenkomsten, thuis bij leden en vrienden, bijvoorbeeld onder
leiding van de voorganger. Samen in gesprek gaan aan de hand
van een thema, een (bijbel)boek of een kunstwerk.

In de volgende Stemmen wil ik terug komen op de eerder
genoemde huisbijeenkomsten. Voor nu hoop ik dat u deze eerste
voorzet wil laten bezinken. Reageren mag natuurlijk altijd. Bel
of mail mij gerust. (ravanderkeur@icloud.com)

Al met al zijn er ideeën en suggesties genoeg. Ik waag mij
daarom aan een eerste voorstel. Of eigenlijk twee in één.
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Ik ben de kikker die
vrolijk zwemt in het
heldere water van een
vijver
TEKST ELLY VAN ROOIJEN

Op 22 januari jongstleden is Thich Nhat Hanh, de
grote Vietnamese zenleraar, overleden op 95-jarige
leeftijd. De meesten van jullie zullen hem kennen
van zijn vele boeken, zo’n honderd, met titels als
Iedere stap is vrede en Adem is bewustzijn. Ook
verschenen er verscheidene films over zijn leven en
werk en gaf hij over de hele wereld lezingen. Hij
was degene die mindfullness introduceerde in de
Westerse wereld en vele mensen inspireerde het
pad van vrede en liefde leven te gaan.
Tich Nhat Hahn speelde een belangrijke rol in de
Vietnamoorlog door geen partij te kiezen en er voor
iedereen te zijn. Dat maakte dat hij op een gegeven
moment niet meer welkom was in zijn eigen land.
Martin Luther King heeft hem in de jaren zeventig
voor zijn grote belangrijke rol voor de vrede in
Vietnam voorgedragen voor de Nobelprijs voor de
vrede.

Veel mensen worden nog altijd geïnspireerd door
de vele gedichten van Thich Nhat Hanh, zoals
Noem mij bij mijn ware namen.
Het gedicht Noem mij bij mijn ware namen is, tezamen
met deze inleiding, voorgedragen in de Bijzondere
viering van 30 jarnuari jongstleden.
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GEDICHT

Noem mij bij mijn ware namen

Zeg niet dat ik morgen ga

Ik ben het meisje van twaalf,

als zelfs vandaag nog komen moet.

een bootvluchteling die zich in zee stort

Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier

na te zijn verkracht door een piraat.

om een knop aan een lentetak te zijn,

En ik ben de piraat,

een vogel met nog tere vleugels

met een hart dat niet zien kan

die in mijn nieuwe nest leert zingen,

niet liefhebben kan.

om een rups te zijn in het hart van een bloem,

Ik ben lid van het politbureau

een juweel omgeven door gesteente.

met macht in mijn handen.

Altijd kom ik om te lachen en te huilen,

En ik ben de man die zijn bloedschuld

te vrezen en te hopen.

aan zijn volk moet betalen

Het ritme van mijn hart is het komen en gaan

die langzaam sterft in een werkkamp.

van al wat leeft.

Mijn vreugde is als de lente zo warm

Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt

dat de bloemen overal op aarde ontluiken.

op het water van de rivier.

Mijn pijn is als een rivier van tranen,

En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt

zo onmetelijk dat zij oceanen vult.

om de vlieg te verorberen.

Noem me daarom bij mijn ware namen, alsjeblieft

Ik ben de kikker die vrolijk zwemt

zodat ik al mijn lachen en huilen tezamen hoor,

in het heldere water van een vijver.

zodat mijn vreugde en pijn één zijn.

En ik ben de ringslang die stilletjes

Noem me bij mijn ware namen alsjeblieft,

zich voedt met de kikker.

zodat ik kan ontwaken

Ik ben het kind in Afrika, vel over been,

en de deur van mijn hart open kan staan,

mijn benen als dunne bamboe.

de deur van mededogen.

En ik ben de wapenkoopman,
die dodelijk wapentuig in Afrika verkoopt.

Tich Nhat Hanh
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BOEKEN

Kom verder
Kom verder is het eerste deel van de memoires van Freek de Jonge. Zoals de uitgever schrijft: “In dit boek
brengt hij kerkgeschiedenis, vaderlandse geschiedenis en de vorming van een gezin bijeen, op een ernstige en
vrolijke toon.” Onze voorganger Ivo de Jong schreef voor Vrijzinningen Nederland een recensie.
TEKST IVO DE JONG

“Kom verder”: wat een fijne titel.
Het was de groet waarmee de
Groninger theologieprofessor (en

En waarom het goed is dit boek te
lezen? Freek de Jonge is steeds
milder geworden over dominees en

latere minister) G. van der
Leeuw mensen uitnodigde in zijn
studeerkamer. Dat overkwam
ook de vader van Freek, Andries
de Jonge. Van der Leeuw heeft

kerken; ik weet nog dat hij
predikanten “broodtroosters”
noemde (…). Wie heeft immers de
wijsheid in pacht? Dat zijn niet
alleen de cabaretiers of de

een grote en heilzame invloed op
de latere dominee De Jonge
gehad. Freek heette toen nog
Freetje; dit boek eindigt in
Workum (deel twee zal beginnen

kunstenaars.

in het Zaans Veem, 1951).
Omdat hij overal tegenaan liep,
krijgt Freet eindelijk zijn brilletje
en “vanaf dat moment stootte de
kleine brildrager zich alleen nog

worden zoveel brieven voor
politieke gevangenen geschreven of
geld opgehaald voor goede doelen
als in onze kerken en kerkjes? Ik
denk dat Freeks melodie dezelfde is

maar om de lachers op zijn hand
te krijgen”.

gebleven als die van zijn vader de
dominee. De tekst is aangepast,
maar: c’est le ton qui fait la
musique.

De preek is een sterk onderschatte
literatuurvorm. Waar wordt nog
zoveel gezongen en gedeeld, waar

Dit eerste deel van zijn
memoires behelst zijn

Deze recensie is eerder
gepubliceerd op de website van
Vrijzinnigen Nederland,
www.vrijzinnigen.nl

voorgeslacht, geen mens is per
slot los verkrijgbaar. Onze
geschiedenis begint lang voordat we geboren zijn. Voor dat
besef moet je ouder (of grootouder) worden.

ADVERTENTIE

In de stamboom van Freek de Jonge spelen Kerk en geloof een
ontzagwekkende rol. Freek de Jonge schrijft met compassie
over zijn zwaar gelovige voorouders in Zeeland; schrijft met
bewondering over zijn eigen erfelijk zwaar belaste vader en
diens doorbraak (“kom verder”) naar modern pastor en
predikant. Het leed in de pastorie en dat erbuiten komt binnen.
Freek moet veel naar zijn vader hebben geluisterd. In dit eerste
deel komt verrassend weinig ego of taalvirtuositeit voor. Het is
goed geschreven; soms van de hak op de tak, even later weer
met prachtige details. Hij heeft goed leren kijken en luisteren,
Freek de Jonge.
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Agenda
Vieringen en activiteiten
Zo 1 mei

Schiedam

Ds. M. Zandbergen
Zo 8 mei

Westvest 90, Schiedam

Tweede Zondagviering

www.vrijzinnigenschiedam.nl

Zo 15 mei

Aanvang vieringen: 10.30 uur,

Ds. J.B. le Grand

tenzij anders vermeld

Zo 22 mei
Ds. G.J. van Aller

2022

Zo 29 mei

Zo 6 maart

Bijzondere Viering

Ds. Ivo de Jong
Zo 13 maart

Zo 5 juni - Pinksterviering

Tweede Zondagviering. Gerda van den Berg.

Ds. I. de Jong

Zo 20 maart

Zo 12 juni

Ds. R.F. Philipp

Tweede zondagviering

Zo 27 maart

Zo 19 juni

Ds. M. Hofman

Ds. M. Nieuwenhuis
Zo 26 juni

Zo 3 april

Ds. T. Rijken

Ds. C.A. Schoonenberg-Lems
Zo 10 april

Zo 3 juli

Tweede Zondagviering

Ds. I. de Jong

Do 14 april - Witte Donderdag

Zo 17 juli

Aanvang: 19.30 uur

Ds. M. Hofman

Ds. Ivo de Jong

Zo 31 juli

Zo 16 april - Stille Zaterdag

Bijzondere Viering

Aanvang: 19.30 uur
Ds. Ivo de Jong
Zo 24 april
Ds. M. de Vries
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Het Licht vasthouden om te houden wat ‘is’.

