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In onze zondagse vieringen wordt gecollecteerd via 
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met het gebruikelijke collectezakje; in plaats daarvan 
verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage per 
bankoverschrijving over te maken op ons 
bankrekeningnummer. Met uw gaven maakt u onze 
wekelijkse vieringen mogelijk. 

U kunt uw bijdrage overmaken op

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

Draagt u Vrijzinnigen Schiedam 
een warm hart toe? 
Word dan vooral vriend of lid van onze vrijzinnige 
geloofsgemeenschap. Belangstelling? Neem gerust 
contact met ons op. Stuur voor meer informatie een 
e-mail naar info@vrijzinnigenschiedam.nl.

Colofon

Over deze editie van Stemmen 
Grote kans dat u deze zomer de nieuwe Stemmen heeft 
gemist. Dit kon zomaar gebeuren: gebrek aan kopij en 
een overvolle agenda van mijn kant. Dus is er 
noodgedwongen een editie overgeslagen. Nu het goede 
nieuws. Vanaf november dit jaar krijgt de redactie van 
Stemmen versterking van Estalla Schinkel en maak ik het 
blad niet langer meer alleen. Met deze zeer welkome 
versterking van Estalla kunnen we de kwaliteit van 
Stemmen hoog houden en nieuwe accenten leggen. De 
eerstvolgende uitgave van Stemmen verschijnt eind 
november. Kopij graag opsturen uiterlijk 31 oktober a.s. 
naar info@richtekst.nl. (Dus niet via whatsapp!) 

Richard van der Keur

http://www.vrijzinnigenschiedam.nl
mailto:bijlhoudt@hotmail.com
http://www.vrijzinnigenschiedam.nl
mailto:bijlhoudt@hotmail.com
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Vanaf het moment dat ik voorzitter werd van onze 
vrijzinnige geloofsgemeenschap, had ik bedacht dat het 
goed was om telkens in Stemmen iets te schrijven over 
het bestuurlijke reilen en zeilen binnen de vereniging. 
Dat reilen en zeilen besloeg al spoedig meer dan ik 
vooraf had voorzien. Zo was ik bijvoorbeeld al vrij snel 
niet alleen voorzitter van Vrijzinnigen Schiedam maar 
ook ‘redacteur’ van ons verenigingsblad Stemmen. 
Iemand moet het doen, en ik vind het maken van een 
blad leuk. Echter, voor je het weet draag je meerdere 
petten, en vergeet je soms zelf welke pet je op welk 
moment precies op hebt.  

Als voorzitter van Vrijzinnigen 
Schiedam voelde ik mij 
eigenlijk prima in mijn 
element, merkte ik gaandeweg.  
Wat ik toen echter nog niet had 
kunnen bevroeden, was dat 
mijn intensieve betrokkenheid bij onze 
geloofsgemeenschap, en in het kielzog daarvan 
Vrijzinnigen Nederland, een nóg grotere belangstelling 
aanwakkerde voor theologie, zielzorg en het vrijzinnige 
kerkenwerk. Drie jaar na mijn benoeming als voorzitter 
begon ik op het OVP in Bilthoven de opleiding 
Theologie, Levensbeschouwing en Geestelijke 
begeleiding. Die opleiding opende onverwachte deuren; 
het werd één grote ontdekkingstocht en bracht mij meer 
dan ik vooraf had durven denken.

Dit voorjaar werd ik op zondag 3 april bevestigd door 
Maja Nieuwenhuis als de nieuwe voorganger van 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen. Een 
onvergetelijk en voor mij persoonlijk zeer betekenisvol 
moment, met prachtige woorden en muziek, in 
aanwezigheid van veel belangstellenden en dierbaren. Al 
is de betrekking in Tholen nog zo klein, voor mij viel op 
dat moment alles op zijn plaats.

Voorgaan suggereert beweging, en zo voelt het ook. 
Aanvankelijk dacht ik het voorgaan goed te kunnen 
combineren met het voorzitten. Daar ben ik onlangs 
noodgedwongen van teruggekomen. Het voorzitterschap 
loopt mij nu voor de voeten, zowel praktisch als 
inhoudelijk. Bovendien ga ik inmiddels ook voor als 
gastvoorganger bij andere vrijzinnige 
geloofsgemeenschappen – iets wat ik heel graag doe – en 
ben ik om die reden op zondagochtend vaak niet in onze 
kerk. Terwijl ik als voorzitter juist het contact met onze 
leden en vrienden erg belangrijk vind. Daarnaast schept 

het verwarring naar buiten toe, leert de 
ervaring. 

Al met al zitten de dubbele petten mij 
niet lekker meer. Hoe moeilijk ik mijn 
beslissing ook vind:  ik zet één pet af, 
die van het voorzitten. Daarmee komt 
de bestuursfunctie van voorzitter vrij. 

Ik ga mij. nu volledig richten op waar mijn hart ligt:  
voorgaan, zielzorg, vrijzinnig kerkenwerk en veel 
schrijven. Nu in Tholen, en wie weet dient zich op mijn 
pad nog een andere geloofsgemeenschap aan. Ik ben nog 
jong genoeg om te durven dromen.

Het voorzitterschap heb ik met veel plezier gedaan, ben 
er vol voor gegaan. Mede dankzij de zeer goede en 
gemoedelijke samenwerking met medebestuurders 
Maarten Bijl (secretaris) en Hans Werner 
(penningmeester). Een fijn team, dat echter steeds meer 
op zijn bord krijgt. Zeker nu Maarten ziek is en – op dit 
moment van schrijven – een zware operatie wacht. We 
denken aan hem. 

Per 1 november dit jaar leg ik mijn voorzitterstaak  
definitief neer. Ik hoop van harte voor onze vereniging 
dat een nieuwe voorzitter zich spoedig aandient. Dus wie 
wordt onze nieuwe voorzitter?  

Ik heb het voorzitterschap 
met heel veel plezier 

gedaan.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Wie wordt onze nieuwe voorzitter? 
Richard van der Keur
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Vrijzinnigen Schiedam 
Berichten

Bedankt 

Zondag 27 maart jongstleden gingen de bloemen uit de kerk naar Jo 
Houtman. Daarop ontving Els Pruijsers een mooie kaart (zie 
afbeelding hiernaast) van haar dochter met een mooi persoonlijk 
bericht. 

‘Toen ik de tulpen aan moeder gaf en vertelde dat u het geregeld had 
en dat de bloemen van de Vrijzinnigen zijn,  zei moeder: ‘Ik ben er 
stil van.’ Bedankt voor de mooie bos tulpen. Ze sieren de kamer.”

 

Ondertekend door Jo Houtman.

Blij verrast was ik met de mooie 
bos bloemen, die de kerk opfleurde 
en daarna mijn huiskamer. Els 
bracht dit moois en we hebben 
gezellig gebabbeld. 

Riet de Kort – 9 mei 2022

Vandaag bracht Edith mij de 
bloemen van de kerk. Dat was een 
hele verrassing. Ben er heel erg blij 
mee. Met vriendelijke groet,

Fija Brand – 7 augustus 2022

Bedankt voor de mooie kaarten, 
persoonlijke aandacht, 
bemoedigende woorden om voor 
mij een steun te zijn bij mijn 
herstel.  Piet Pruijsers – 

26 augustus 2022

BERICHT VOOR ONZE LEDEN  

Dringende oproep: Wie wordt 
per 1 november 2022 onze 
nieuwe voorzitter?  

Zoals in de digitale nieuwsbrief van juni en in de 
Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2022 
aangekondigd, legt Richard van der Keur per 1 
november 2022 zijn taken als voorzitter neer. Nieuwe 
ontwikkelingen, zoals het voorgangerschap van 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen en de 
gastpreekbeurten die daaruit volgen, maken het voor 
hem moeilijk zijn werk als voorzitter op goede wijze 
voort te zetten. Dat betekent dat wij voor de korte 

termijn dringend op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter. 

De voorzitter is min of meer de spil van het bestuur en 
de vereniging. Ongeveer één keer per maand komt het 
bestuur bij elkaar, daarnaast is er minimaal een keer per 
jaar de Algemene Levenvergadering. Om de taken 
binnen het bestuur beter te kunnen verdelen, is 
nagedacht over uitbreiding van het aantal bestuursleden. 
In de ALV van 3 juli is hiervoor een voorstel gedaan. 

In het belang van een gezond voortbestaan van onze  
geloofsgemeenschap hopen wij dat belangstellenden 
zich spoedig melden. Meer weten? Bel of mail naar 
Richard van der Keur (06-8112040 / 
ravanderkeur@icloud.com) of Hans Werner 
(010-5920785 / hawerner@kabelfoon.nl)
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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 

ADVERTENTIE

Dringende oproep:  
Versterking gezocht  
Het moet gezegd: het wordt voor 
ons steeds moeilijker een en ander 
draaiende te houden. Te weinig 
menskracht. Het wordt teveel en 
moet anders. Om die reden hebben 
we in de Algemene 
Ledenvergadering van 3 juli jl. een 
aantal beslissingen genomen. 
Daarover meer in de volgende 
editie van Stemmen. Voor nu de 
dringende oproep: wie versterkt ons 

enthousiaste team? Kort 
samengevat gaat het om de 
volgende taken: 

KERKDIENSTEAM

(coördinatie Mirjam Böhm): 

• 1 x  extra medewerker 
kanseldienst. 

• 1 x  extra medewerker 
kerkzaaldienst.

AANDACHTSCOMMISIE

• 2 extra leden (huisbezoeken e.d.)

• 1 coördinator (notuleren, 
wijklijsten bijhouden, enz.)

PREEKROOSTER

Per 1 januari 2023 stopt Estella 
Schinkel met het verzorgen van het 
preekrooster en alle daarmee 
verbonden wekelijks terugkerende 
taken. Wie volgt haar op? Kan 
eventueel een duo-taak worden. 

Interesse of wilt u meer weten over 
de inhoud van deze taak? E-mail:  
info@vrijzinnigenschiedam.nl of 
bel 06-81122040 (Voorzitter 
Richard van der Keur)

Op zondag 3 juli namen wij afscheid van Elin Kampen.  
Lange jaren heeft zij samen met haar broer Kamiel, af en 
toe de kindernevendiensten bijgewoond. Soms in de 
consistorie of in de kerk zelf. 

Af en toe vervulde zij een rol op de Tweede Zondagen 
van de maand. Wij herinneren ons haar optreden als 
engel, die Elia brood en water gaf. Verder in nog vele 
andere Bijbelse verhalen. De mooiste herinnering vinden 
Els en ik (die met mij samenwerkte) het maken van de 
Palmpasen stok op Palmzondag.

Elin is nu twaalf jaar en gaat na de zomervakantie naar 
de middelbare school. Wij hopen haar en haar broer nog 
af en toe in de kerkdiensten te zien of bij andere 
gelegenheden. 

Na de dienst werd zij toegesproken door onze predikant 
Ivo de Jong.  Zij kreeg een mooi boek cadeau en andere 
kleine geschenken. Na afloop van de viering genoten wij 
van de cake die haar moeder Marion gebakken had.

Els en ik wensen Elin het allerbeste toe met veel lieve 
wensen. 

Gerda van den Berg

Afscheid Elin Kampen

mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
mailto:info@koffietheeenzoet.nl
http://www.koffietheeenzoet.nl
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Uitgelicht 
Activiteiten Schiedam

De Ontmoeting - Inspiratieochtend 

Ruud Bartlema – Lezing Musée National Message 
Bliblique Marc Chagall 
Zondag 9 oktober 2022 

Op deze eerste inspiratieochtend De Ontmoeting hebben 
wij Ruud Bartlema te gast. Hij geeft in deze 
‘Ontmoeting’ een lezing over het Musée National 
Message Biblique Marc Chagall in Nice en de joodse 
beleving van Jezus in de kunst van Marc Chagall 
(1887-1985), ofwel Chagalls visie op de bijbelse 
Christusfiguur. Chagall was een Franse kunstschilder 
van Joods-Wit-Russische afkomst. 

Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar Joodse 
Mystiek. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van 
inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij in aanraking met de 
joods mystieke tradities van het chassidisme. 

Wanneer zondag 9 oktober 2022 Aanvang 10.30 uur Waar Kerk Vrijzinnigen 
Schiedam, Westvest 90, Schiedam Entree 5 euro (richtprijs). Via 

bankoverschrijving (mag ook achteraf)

Ontmoeting - Inspiratieochtend 

Zingen op weg naar kerst  
met Hjalmar Rosing 
Zondag 11 december 2022 

Terug van weggeweest in de aanloop naar kerst: kerstliederen zingen op 
de tweede zondag van december. Ieder jaar is het weer passen en meten 
met de orden van dienst voor kerstavond en kerstmorgen: er is gewoon 
te veel moois om allemaal aan bod te laten komen. Daarom zullen we 
op 11 december een voorschot op het feest nemen en in ongedwongen 
sfeer een aantal bekende en minder bekende kerstliederen met elkaar 
zingen. Daarbij zal er ook een kerstverhaal worden gelezen.

Wanneer zondag 11 december 2022 Aanvang 10.30 uur 

Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam 
Entree Vrije gift. Via bankoverschrijving (mag ook achteraf).
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Liefdeslied 

Liefde, fluister ik 

tegen de kinderen die slapen

in tenten achter hekken

Liefde, schrijf ik 

met het bloed van alle dieren

op de muren van hun stal

Liefde, kerf ik 

in de stam van oude bomen

van het tropisch regenwoud

Liefde, zing ik

met de stem van de dolfijnen

voor het stervende koraal

Liefde, dans ik

op het water van de golven

van een sterk vervuilde zee

Liefde, huil ik

door gebombardeerde straten

van een leeggeroofde stad

Liefde, streel ik 

in de huid van moeder aarde

als balsem voor haar ziel

Liefde, schreeuw ik

tegen ieder die niet horen wil

tegen elk gesloten hart.

Marijke van Geest

Marijke van Geest (1953) schrijft poëzie en korte 
verhalen sinds haar vijftiende levensjaar als 
uitlaatklep voor haar gevoelens, zoals zij het zelf 
zegt. Marijke heeft drie bundels gepubliceerd, was 
streekdichter van het Westland 2016/2017 en 
woont sinds 2020 in Frankrijk, samen met haar 
man. Haar inspiratie haalt zij uit de natuur, het 
leven en de liefde. 

GEDICHT
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De liefde tellen 
Ivo de Jong

VAN DE VOORGANGER 

De bloemen op de velden 
(Matteüs 6,19-34)

“Gij hebt de bloemen op de 
velden met koninklijke kracht 
bekleed” zingen we met 
Pinksteren. Lied 978 in het 
nieuwe, 479 in het vertrouwde 
liedboek. De dichter Jan Wit 
was een blinde ziener en als hij 
in het vierde couplet zingen 
laat: “en laat mij door de 
wereld gaan, met open ogen 
open oren, om al uw tekens te 
verstaan”, ontroert mij dat. Ik heb college van hem 
gehad in Groningen en voel nog steeds zijn handen om 
mijn gezicht. Zo leerden wij elkaar kennen. Aan dat 
prachtige lied (ik heb een dierbare herinnering aan mijn 
moeder die het zong bij het aardappels schillen) moest 
ik ook meteen denken toen ik voor mijn verjaardag een 
kaart kreeg van Joke en Ad Soutendijk uit Brielle met 
daarin het volgende gedicht van Daniël Jonk (11 jaar): 

Het lieve lied zong ook in mijn 
hoofd op vrijdag 29 april. De 
laatste vrijdag van de maand leiden 
Martine Pothuis en ik een 
gespreksgroep in De Reigers in 
IJsselmonde. Alle deelnemers zijn 
op ervaren leeftijd (ik blijf daar - de 
- Jong). Een van de mensen is 
nagenoeg blind. Ze vroeg wat wij 
van deze lente gezien hadden. De 
blije berichten tuimelden over haar 
heen! Het zwanenpaar had net als 
verleden jaar weer zeven jonkies 

gekregen. Mensen hadden elkaar gebeld en met 
spanning toegekeken hoe de vijf jonge eendjes de weg 
overstaken, en dat er één niet tegen de tramrails op kon, 
totdat moeder haar een kopje gaf; dat de auto’s ervoor 
gestopt waren. Een mevrouw heeft koolmezen op haar 
terras, een ander een duivennest. En dan de bloemen en 
bloesems! De kastanjes bloeien met hun lantaarns, het 
fluitekruid (fluiteNkruid mag ook) maakt alles mooi wit 

en het gazon ziet weer geel van 
paardenbloemen. Toen we tenslotte weer 
naar buiten wandelden, floot ik dus dat 
hoogste lied. 

Ik neem me heilig voor om dankbaarder 
te kijken. Tijd is iets dat we vaak niet 
nemen. Daar moet je kind voor zijn en 
kunnen huppelen. Oudere mensen 
wandelen, baantjesjagers haasten zich. 
Hoewel? Ik was op Rotterdam CS 
bevangen door haat en haast toen ik net 
de trein naar Utrecht had gemist. Ineens 
besefte ik hoe stom ik bezig was en 
besloot de rest van het halve uur voor de 
volgende trein ‘liefde te tellen’. Toen 
pas zag ik een geduldige conductrice 

Ik neem me heilig voor om 
dankbaarder te kijken. 

De paardebloem 

hij groeit brutaal 

in de tuin van allemaal 

penwortel diep in de grond 

deze bloem wil geen hond 

wordt vaak als onkruid beschouwd 

is nergens goed voor 

ook niet voor hout 

de bloem lijkt op de zon 

de pluizebol op de maan 

blaadjes kartelig 

als de kam van een haan

als je tegen de maan blaast 

vliegen er sterretjes 

met grote haast 

als je de plant wilt verjagen 

moet je heel diep graven 

bittere witte melk in de steel 

maar de bloem is knalgeel 

als hij zijn zaadjes laat gaan 

lijken het goudlampjes 

tegen de hemel aan 

en dan ineens 

een grote paardekop 

die vreet de paardenbloem 

helemaal op 
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een oudere dame het hoe-laat-en-waar uitleggen, en de 
glimlach op beider gezichten toen het gelukte. Een 
ouder echtpaar hielp elkaar de roltrap op en de trein in. 
Een donkere jongen stond vrij en blij te swingen op de 
muziek van zijn koptelefoon. Ik zag een groep 
schaterende moslimmeisjes; ook telde ik ouders en hun 
kinderen, want je kon zien dat ze van elkaar houden: die 
kleren alleen al! En dan de minnaars en de 
(vijfenzestig)plussers; homo’s en hetero’s – ik raakte de 
tel kwijt, en het maakte me gelukkig. Het zijn niet alleen 
haastende mensen; wat je ziet, ben je zelf. Laat mij door 
de wereld gaan, met open ogen, open oren … 

En dan inderdaad, de paardenbloem. Kom ik die avond 
thuis, zie ik ze tegen mijn gevel staan. Eenmaal binnen 
zocht ik ze op in het woordenboek: PaardeNbloem 
(paardebloem mag ook): Taraxacum officinale sectie 
Ruderalia. In april tref je vaak volop goudgeel 
gekleurde weilanden aan. Deze overdadige kleur wordt 
teweeggebracht door de Paardenbloem, Taraxacum 
officinale. De zeer algemene soort is een bekende 
vertegenwoordiger van de composieten. 
Paardenbloemen hebben een rozet met grote veerdelige 

bladeren, een onvertakte bladloze stengel en een 
bloemhoofdje, met daarop honderden lintbloemen. Het 
zijn planten met wit melksap. De vruchten worden na 
rijping aan witte uit haren bestaande 'parachuutjes' 
verspreid. 

Het prachtige Engelse woord voor paardenbloem is 
Dandelion. Dat komt weer uit het Spaans: Diente de 
Leon: leeuwentand. Een paardenbloem is – maar 
daarvoor moet je heel goed kijken, en de tijd nemen – 
een verzameling, een bloembed van bloempjes; wel 
tweehonderd per bloem. En elke bloem zit aan een pol 
van gekartelde bladen vast, die weer vijftien bloemen 
geven kan; dat zijn dus ongeveer drieduizend pluisjes! 
Die parachuutjes kunnen door de wind honderden 
kilometers ver weggeblazen worden. Ook lees ik dat de 
paardenbloem een geneeskracht heeft. Dat weet ik nog 
niet. Wel voel ik dat het schrijven van deze meditatie me 
blij maakt. Meteen maar even kijken of er nog tegen de 
buitenmuur staan: en ja hoor (zie de verse foto).

Blijf dus huppelen of wandelen om haat en haast te 
minderen. Luister naar de vogels. 
Leef van het licht en de warmte 
van de zon. Pluk de dag; pluk de 
paardenbloem. Je kunt haar 
zelfs helpen door drie keer te 
blazen. Daarna mag je een wens 
doen.  

Die parachuutjes kunnen door de wind honderden 
kilometers ver wegvgeblazen worden. 
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In de stilte van de Spaanse Pyreneeën luistert Raimon 
Panikkar, gehuld in lichte gewaden, geduldig naar de 
vragen die hij krijgt voorgelegd. De filmcamera van de 
toenmalige Nederlandse televisieomroep RRK, zoomt 
in op zijn vriendelijke, open gezicht. Pannikars 
gedachten zijn bijna te horen. Hoe was het om op te 
groeien tussen twee culturen, vraagt interviewster 
Lucette Verboven. “Ik heb er niet om gevraagd”, 
antwoordt Panikkar. “De beste dingen in het leven 
worden ons gegeven, en wijsheid is om die dingen te 
accepteren en ze te veranderen door van ze te houden.” 
Leren houden van datgene wat op je pad komt, 
veranderen wat je veranderen kunt.  
Het is een pad waarop hij al vroeg 
de christelijke Bijbel kreeg 
aangereikt. Hier, in de Pyreneeën, 
waar het gezang van vogels zijn 
woorden met elkaar vervlechten, 
brengt hij de boodschap van Jezus, 
zoals in de getuigenissen aan ons overgeleverd, krachtig 
tot de kern: “Jezus sprak: ‘Vrede is met u en wees niet 
bevreesd.’” 

Panikkars woorden die zich hier in de welhaast 
meditatieve stilte van het grillige berglandschap 
ontvouwen, kleuren boeddhistisch, dan weer christelijk, 
dan islamitisch … In wat hij zegt resoneert een 
beschouwende en mystieke dimensie die ik zelden zo 
sterk voel als wanneer ik deze – voor mij op dat 
moment nog onbekende geestelijke – hoor spreken. Wie 
is hij? Wat is zijn verhaal? Wat kan ik van hem leren? Ik 
besluit over deze man meer te weten te komen, of beter: 
zijn boodschap. Een boodschap van de interreligieuze 
dialoog. Hoe verhoudt zijn boodschap zich tot de weg 
die ik nu zelf bewandel in mijn spiritualiteit? Ik kom uit 

bij het boek Vensters op het mysterie, en ga op 
pelgrimstocht met Raimon Panikkar. 

VRAGEN STELLEN 

Welke woorden inspireren ons in de 21e eeuw? In 
Vensters op het mysterie gaat de Vlaamse theoloog 
Marc van Tente op zoek naar bevrijdende, 
levenwekkende woorden, in de sporen van Raimon 
Pannikar (1918-2010). Panikkar was een Spaans-
Indiase theoloog, filosoof en mysticus. Hij bewandelde 
nieuwe en gedurfde wegen van rede, contemplatie en de 

mystieke dimensie. Hij wist als westers 
theoloog Aziatische visies van het 
hindoeïsme en het boeddhisme in zijn 
geloofsbeleving te integreren. Op die manier 
opende hij de interreligieuze dialoog. Een 
aantal aspecten van Panikkars venster op het 
Mysterie houd ik hier tegen het licht. 

Raimon Panikkar wordt op 2 november 1918 geboren in 
Barcelona. Zijn vader is een Indiase hindoe,  zijn 
moeder een Spaanse katholiek. Panikkar gaat naar de 
Jezuïetenschool, studeert scheikunde en filosofie aan de 
universiteiten van Barcelona, Bonn en Madrid, en rondt 
beide studies af met een doctoraat. Vervolgens studeert 
hij theologie in Madrid en Rome, waarvoor hij eveneens 
zijn doctoraat haalt. Vanwaar die overgang van 
scheikunde naar filosofie? “Ik stelde altijd de verkeerde 
vragen voor scheikunde”, zegt hij in het televisie-
interview. “Ik had een grote belangstelling voor 
filosofie. Filosofie is geen voetbalwedstrijd met 
concepten, maar met alle middelen de betekenis van je 
leven proberen te ontdekken. Waar gaat het allemaal 
over? Vragen stellen. Goede vragen. En dan kom je

“De beste dingen 
in het leven worden 

ons gegeven.” 

Vensters op het mysterie

ESSAY

Vrede is met u en wees niet bevreesd, sprak Raimon Pannikar (1918-2010). Deze Spaans-Indiase theoloog, 
filosoof en mysticus bewandelde nieuwe en gedurfde wegen van vrede, contemplatie en de mystieke dimensie. 
Tijd om een stukje mee te lopen op zijn pelgrimspad. Die van de eeuwigheid in het hier en nu. 

TEKST RICHARD VAN DER KEUR
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erachter dat veel van die vragen al veel eerder gesteld 
zijn. Alle fundamentele vragen zijn theologische vragen.” 

Na zijn in Europa behaalde doctoraten vertrekt Panikkar 
naar India voor een studie Indiase filosofie. “Ik verliet 
Europa als een christen, ik ontdekte dat ik een hindoe 
was en kwam terug als boeddhist zonder afscheid te 
nemen van het christen-zijn”, zegt hij later. In zekere zin 
passen zijn woorden in zijn spirituele voorstelling van de 
Ganges, een van de bekendste rivieren ter wereld. De 
rivier stroomt door India, heeft vele bronnen, en haar 
delta breidt zich uit in ontelbare armen en mondingen. 
Panikkar leert haar te zien als symbool voor alle religies 
wereldwijd. De rivieren komen nergens waarneembaar 
samen, wel ontmoeten zij elkaar, in de hemel, in de vorm 
van wolken, nadat ze eerst zijn overgegaan in waterdamp 
en als regen neervallen in de dalen ‘van de stervelingen’. 
Vandaaruit voeden zij de aarde. 

HOE KENNEN WE DE WERKELIJKHEID? 

Tegen de achtergrond van de doctoraten die Panikkar op 
zijn naam heeft staan – filosofie, theologie en 
wetenschappen (chemie) – stelt hij zichzelf de vraag: hoe 
kennen we de werkelijkheid? Sinds de tijd van 
Copernicus (1473-1543) en Galilei (1564-1642) is onze 
kennis van de werkelijkheid in raptempo toegenomen en 
daarmee ook de drang om nóg meer kennis te vergaren in 
de exacte en menswetenschappen. Hierdoor heeft de 
technologie zich eveneens snel kunnen evolueren. Deze 
ontwikkelingen zouden de wereld beter en veiliger 
gemaakt kunnen hebben, maar de wijze waarop kennis 
gebruikt en misbruikt wordt heeft het tegendeel bewezen. 
De wetenschappen, zo stelt Panikkar, bestuderen de 
werkelijkheid van kosmos en mensheid vanuit de 
invalshoek van kwantiteit. Alle aspecten van de 
werkelijkheid beschouwen we als objecten die op 
zichzelf staan en kunnen worden geanalyseerd, ingepast 
en aangewend voor de doelstellingen van de wetenschap 
en technologie. Vervolgens voor winst, rijkdom, macht 
een aanzien, zowel persoonlijk als collectief, in 
economische, sociale en politieke systemen. Alles wordt 
gemeten, berekend en gewogen. Zelfs de mens wordt, 
naar lichaam en geest, aan de hand van kwantitatieve 
schema’s geanalyseerd en beoordeeld. 

Als kind was Panikkar een homo religiosus, zoals hij het 
zelf heeft gezegd. Altijd bezig met de fundamentele 
vragen van het leven. In welke werkelijkheid sta ik? Hoe 
kan ik die werkelijkheid kennen? Wat is de zin van leven 
en dood? Wat is een goed leven op aarde? Hij ervaart 
zichzelf als deel van die aarde, en als iemand die daar 
creatief mee samenwerkt. Dat heeft gevolgen voor onze 
spiritualiteit. “Om de aarde in onze spiritualiteit te 
integreren moeten we een nieuwe levensstijl aannemen 
en een nieuwe opvatting over wat beschaving is”, zegt 
hij. 

In Panikkars levensbeschouwing staan kosmos en materie 
niet tegenover God, en staan God en mens niet tegenover 
elkaar. De werkelijkheid is één. Daarbinnen onderscheidt 
hij drie wezenlijke dimensies: de kosmische, menselijke 
en goddelijke. Hiermee samenhangend onderscheidt hij 
drie kenniswegen, drie ‘ogen’ waarmee wij de 
werkelijkheid in haar dimensies kunnen kennen: het 
eerste oog is die van de zintuigen, het tweede oog die van 
de rede, en het derde oog die van het geloof. De drie 
dimensies noch de drie kenniswegen zijn van elkaar te 
scheiden. Panikkar noemt dit de kosmotheandrische visie 
of ervaring: kosmos, mens(heid) en het goddelijke 
vormen één dynamisch geheel. De zin van het leven, zo 
stelt hij, vinden wij in de verwezenlijking van heel onze 
persoon in haar drie onderscheiden maar onscheidbare 
dimensies van lichaam, bewustzijn en mystieke zin. 
Centraal staat dus de relatie: alles is met elkaar 
verbonden. 

Alles is met elkaar verbonden. De theologie van Panikkar 
is voor hem ook spiritualiteit en levenskunst. Het is een 
manier om met de werkelijkheid om te gaan. “Deze 
spiritualiteit misprijst de zintuigen niet, maar ze houdt 
daar niet op: het eerste oog, dat van de zintuigen, heeft 
het tweede oog nodig, dat van de rede. Maar dit alles 
moeten we integreren in het visioen van het derde oog.” 
Dit derde oog ziet volgens de geest in de materie. Het 
lichaam is volgens Panikkar immers veel meer dan een 
instrument. “Het is iets goddelijks. Een ‘tempel van de 
heilige Geest’, naar het woord van de Schriften. Dat wil 
zeggen dat het geluk, het welzijn, de gezondheid en het 
geweten in deze spiritualiteit opgenomen worden.” 
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Er is de kosmische werkelijkheid. Deze is eindeloos 
groot, telt wel honderd miljard sterrenstelsels die alle 
honderd á driehonderd miljard sterren bevatten, met een 
ontelbaar aantal planeten die daaromheen draaien. 
Voorbij de waarneembare horizon van 13,7 miljard 
lichtjaren is misschien volgens sommige 
wetenschappers misschien wel meer dan alleen onze 
kosmos. Van universum naar multiversum. Er is ook de 
menselijke werkelijkheid, die mensheid die zich 
ongeveer zeven miljoen jaar geleden langzaam begon te 
onderscheiden van de apenkolonies van destijds, zich 
bewust van zijn omgeving en zichzelf: de mens weet 
hoe hij zich in de omringende wereld kan oriënteren. 
Ten slotte is er de goddelijke werkelijkheid, de dimensie 
van oneindigheid en 
vrijheid, onuitsprekelijk en 
ongrijpbaar. Een diepere 
dimensie die wij louter 
kunnen leren kennen door 
ervaring: de mystieke 
ervaring, zoals Panikkar 
het noemt. Ook al is niet 
iedereen zich hiervan bewust 
en staat niet iedereen open voor deze dimensie.

In deze goddelijke werkelijkheid is voor Panikkar 
geleidelijk een ander godsbeeld ontstaan: het goddelijke 
niet langer tegenover maar in de mens. Mens en God 
zijn één, en toch onderscheiden: advaita, verbonden 
zonder tweeheid. In die eenheid – het goddelijke in de 
mens – plaatst hij de ‘nieuwe monnik’. 

DE NIEUWE MONNIK 

November 1980. In de stad Hoyoke, in de staat 
Massachuts in de Verenigde Staten, begeleidt Panikkar 
Raimon een meerdaags symposium met als thema ‘De 
monnik als universeel archetype’. Hij sluit het 
symposium op de vierde dag af met een viering die 
grotendeels in stilte plaatsvindt. Geheel in de traditie 
van het monnikendom, met een rijke geschiedenis in de 
christelijke traditie in Oost en West. Monniken 
verruilden toen de spanningen van het ‘wereldse’ leven 
voor een leven in afzondering, om zich geheel te kunnen 
richten op het ‘absolute’, de uiteindelijke zin van het 
leven. Niet omdat zij hier lang over hadden nagedacht, 

eerder vanuit een diep verlangen, een innerlijk moeten: 
je wordt gegrepen en kunt niet anders meer. Een 
ontologisch verlangen, zoals Panikkar het zegt, een 
verlangen vanuit het diepste zijn. De monnik als 
universeel archetype verwijst naar een wijze van zijn, 
een grondvorm die in iedere mens een eigen, unieke 
gestalte aanneemt: de monnik in ieder van ons, op zoek 
naar de volmaaktheid in de groei tot God. 

De nieuwe monnik stelt de herinnering aan de dood en 
het ultieme blijvend centraal in zijn leven. Niet in 
afzondering in een abdij, ver van de wereld vol 
spanningen van ziekte, lijden, uitsluiting en vernedering, 
maar juist te midden van zijn medemensen. Het klinkt 

door in de eerste gelofte van de 
boeddhistische bodhisattva*: 
“Hoe talloos de levende wezens 
ook zijn, ik beloof ze alle te 
bevrijden.” De nieuwe monnik wil 
niet buiten maar mét deze wereld 
op weg gaan naar bevrijding en 
vervulling. 

GEMEENSCHAP 

Raimon Panikkar ziet hoe onze tijd zich kenmerkt door 
een extreem individualisme. Het individu als een 
losstaand atoom, dat door heersende machten geïsoleerd 
en gemanipuleerd kan worden. Het kan zelfs worden 
weggeworpen en vervangen. De wegwerpmaatschappij 
betreft dan niet alleen dingen en producten, maar ook de 
mens zelf. Pannikar zet hier een geheel andere visie 
tegenover: de mens als knooppunt van duizend relaties. 
De mens in relatie met de natuur, met medemensen, met 
zichzelf en met wat ‘God’ – het transcendente of het 
Mysterie – genoemd wordt. “De monastieke 
spiritualiteit wil de wereld niet hervormen door een 
onmiddellijke actie. Zij streeft ernaar de mens te 
hervormen, vanuit de overtuiging dat zo’n hervorming 
niet alleen zijn egoïstische individualiteit betreft, maar 
de totaliteit van zijn persoon”, zegt Panikkar. “Die 
weerspiegelt heel de werkelijkheid, maar beïnvloedt ze 
ook. Daar ligt het verschil met andere vormen van 
spiritualiteit. Het accent ligt op de menselijke persoon, 
niet op het veranderen van sociale, materiële of 
intellectuele structuren.”

Voor Pannikar staat het 
goddelijke niet langer tegenover 

maar in de mens.  
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In een leven voorbij het individu richten we ons tot een 
gemeenschap, een abdij, een boeddhistische sangha, de 
islamitische oemma, omwille van de nabijheid en het 
vertrouwen in de anderen. De gemeenschap als levend 
organisme, een sacrament, een mysterie. De nieuwe 
monnik wil niet leven in afzondering maar wil juist 
midden in de gemeenschap staan. 

DE EEUWIGHEID IN HET HIER EN NU 

Is er een nieuw leven na de dood, of een opstanding? 
Panikkar vindt het antwoord in het leven van nu. Waar 
mensen getroost en bevrijd worden, strijden tegen 
onrecht en kunnen vergeven, dáár gebeurt verrijzenis. Het 
leven laten doorbreken 
tegen al wat dood is. 
Verrijzen doen we als we, 
zoals de monnik, heel ons 
leven daarop richten. 
“Vrijheid zou het eerste en 
het laatste woord van de 
mystiek genoemd kunnen 
worden. Zelf zie ik er de 
mooiste eigenschap in van 
die werkelijkheid die ik 
‘het goddelijke’ noem: 
vrijheid en oneindigheid.”

“Wie bang is voor de 
dood, is bang voor het Leven; wie bang is voor het leven, 
leeft het Leven niet”, zegt Panikkar. “Als we beseffen dat 
wij maar een beperkte tijd in deze wereld leven, en dat 
ons de mogelijkheid geboden wordt om de diepere 
(tempiternel) kern van ons bestaan te ontdekken, dan 
zullen wij een diepere vrede ervaren die bron is van 
geluk.” 

GOD ALS ALLES ZIJNDE 

Raimon Panikkar overleed op 26 augustus 2010 in de 
vrede en vrijheid waarin hij zijn pelgrimspad volgde. Een 
pad waarop christendom, hindoeïsme, boeddhisme en 
islam in zijn kijk op religie en spiritualiteit samen 
optrokken. Niet als religieuze instituten, maar 
geloofstradities waarin Panikkar de kernwaarden wist te 
vinden en te verenigen. Blijf bij je traditie, leerde hij ons. 
In de nevel van zijn metafoor van de Ganges zocht 

Panikkar niet zozeer naar manieren om God te 
benoemen, maar naar manieren om God te erváren. God 
als alles zijnde. Daarmee sprak hij tot de verbeelding van 
vele gelovigen, zinzoekers, en spirituelen. Hij ging voor 
hen uit als de nieuwe monnik waarover hij sprak. De 
monnik als bevrijding voor de ander, bevrijding voor 
hemzelf.

TOT SLOT 

Na lezing van Vensters op het Mysterie schaar ik mij nu 
in de rij van belangstellenden voor het gedachtengoed 
van Raimon Panikkar. Al vind ik de letterlijke citaten van 
Panikkar, zoals door de auteur Marc van Tente in het 

boek weergegeven, niet altijd 
eenvoudig te volgen, integendeel. 
Maar de manier waarop Van 
Tente vervolgens tot de essentie 
van Panikkars spirituele denken 
komt, en dit voor de lezer helder 
uiteen weet te zetten, biedt 
ruimbaan voor een uiterst 
inspirerende ontdekkingstocht 
waarop een aantal parels te 
vinden zijn die een moderne 
voorganger handvatten geven 
voor een nieuwe inwijding in een 
spiritueel geloofsleven. Ik denk 
aan de Nieuwe Monnik, de 

Panikkars ontvouwde ruimte voor 
het erváren van God; niet door erover te spreken, maar 
door te verstillen en zodoende tot het diepste van je 
wezen te komen. Nieuwe vensters zijn geopend. 

VOETNOOT 

* Een bodhisattva (Sanskriet: bodhisattva; Pali: 

bodhisatta) is in het Mahayana-boeddhisme een 
wezen (sattva) dat naar verlichting (bodhi) streeft. 

Bodhisattva's kunnen mythische of historische figuren 

en zelfs levende personen zijn. Bodhisattva's zijn voor 

Mahayana-boeddhisten heilige figuren, die aanbeden 

worden. Mahayana-tempels bevatten doorgaans 

beelden en afbeeldingen van vele bodhisattva’s. 

Afbeelding: een still uit de RKK-uitzending Lucette Verboven in 
gesprek met Raimon Pannikar
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Op weer een prettige middag bespraken we Kom Verder! 
van Freek de Jonge met elkaar. Iemand van ons begon 
met de opmerking het gaat over niets en over alles. Kom 
verder! leest namelijk als een pageturner en als een boek 
waaruit we grappige en ernstige zinnen distilleren 
waarmee we elkaar bevragen.

Zelf was ik zo geporteerd van de 
ernstige en toch luchtige kleine manier 
waarop gewetensconflicten, twijfels 
beschreven waren. Je hoorde de 
cabaretier in de verschillende ritmes 
van de zinnen en in de enkele keren 
herhaalde taalgrappen over het geluid 
van de staande klokken. Wat heeft 
Freek de Jonge zijn vader goed gekend, 
wat komt hij dicht bij de innerlijke 
strijd en de ervaringen van zijn vader, 
hoe deze los kwam van diens vader en 
bij zijn ontwikkeling tot predikant. 
Soms heeft hij maar een kort zinnetje 
nodig waar je bijna overheen zou lezen. Dit viel me 
vooral op bij de ingehouden verwoording van het te erge 
van de deportaties en arrestaties van joden en mensen 
uit het verzet. 

Ergens midden in deze memoires komt de titel Kom 
Verder! in de tekst voor. Dat was voor mij het 
hoogtepunt van het boek. Zijn beschrijving van het 
contact met toen theoloog en hoogleraar te Groningen 
van der Leeuw (later, na de oorlog minister van 
Onderwijs, kunsten en wetenschappen) raakte me zo 
onverwacht en diep, was ik zo door geroerd dat ik de 

voorgaande en daarop volgende bladzijden opnieuw 
ging lezen, maar zoals verwacht, niet meer zo heftig en 
direct getroffen werd. Zelf moet ik beroepshalve ook 
ontelbare keren kom verder gezegd hebben. De Jonge: 
“Raker had hij op dit door twijfel ontwrichte moment 

niet aangesproken kunnen worden. In 
die aansporing klonk direct de 
bemoediging door waar hij ten diepste 
behoefte aan had. Een simpel blijk van 
vertrouwen: je mag er zijn!”

Wat het boek ook lezenswaard maakt is 
de verwevenheid van de biografie van 
zijn vader  met de kerkgeschiedenis en 
de sociale geschiedenis van het 
platteland in de uithoeken Zeeland en 
Groningen. In die kerkgeschiedenis 
was ik ook geboeid geraakt door de 
biografie van Erasmus van Sandra 
Langereis, die ik vlak hiervoor gelezen 

had. Klaus Opppenheimer en zijn 
waarschuwing voor het nationaal socialisme en de 
Bekennende Kirche met Bonhoeffer komen daarbij aan 
de orde. Hij maakt ons deelgenoot van de discussies 
over de plaats van de liturgie en van het Woord in de 
eredienst en over het loskoppelen van geloof en 
partijpolitiek en van kerk en staat.

Mimi Tyssen, 5 april 2022

Het volgende boek dat de leeskring heeft gelezen is 
de roman Mrs. Degas van Arthur Japin. Voor meer 
informatie over de leeskring: 
majanieuwenhuis@gmail.com

Kom verder! Memoires Freek de Jonge
Welke boeken lezen wij zoal? In deze rubriek bespreken we onder andere de boeken die we lezen in onze 
eigen leesgroep. Zoals dit keer Kom verder! Het eerste deel van de memoire van Freek de Jonge. “Wat komt 
hij dicht bij de innerlijke strijd en de ervaringen van zijn vader.” Een boekbespreking van Mimi Tyssen. 

TEKST MIMI TYSSEN 

BOEKEN
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Agenda  
Vieringen en activiteiten

Schiedam 
Westvest 90, Schiedam

www.vrijzinnigenschiedam.nl

Aanvang vieringen en 
inspiratieochtenden: 10.30 uur, 
tenzij anders vermeld

Zo 4 september
Startzondag

Ds. R.A. van der Keur

Zo 11 september

Geen viering

Zo 18 september
Ds. N.  Verburg

Zo 25 september 
Ds. M. Rosen Jacobsen

Zo 2 oktober 
Ds. I.M  de Jong

Zo 9 oktober
De Ontmoeting. Inspiratieochtend.

Ruud Bartlema – Lezing Museé 
National Message Biblique Marc 
Chagall

Zo 16 oktober
Ds. K. Bezemer

Zo 23 oktober
Ds. S. Coenradie

Zo 30 oktober
Bijzondere Viering

Zo 6 november

Gedachtenisdienst

Ds. I. M. de Jong

Zo 13 november
De Ontmoeting. Inspiratieochtend.

Nadere informatie volgt. 

Zo 20 november
Ds. R. Kats

Zo 27 november
Voorganger: naam volgt

Zo 4 december
Afscheidsviering Ivo de Jong
Aanvang: 14.00 uur

Zo 11 december
De Ontmoeting. Inspiratieochtend.

Zingen op weg naar kerst –

o.l.v. Hjalmar Rosing

Zo 18 december
Ds. R.A. van der Keur

Za 24 december  
Kerstavondviering
Aanvang: 22.00 uur

Ds. I.M. de Jong

Zo 25 december  
Kerstviering

Bijzondere Viering 

voor jong en oud.



Paarde(n)bloem 

als hij zijn zaadjes laat gaan 

lijken het goudlampjes 
tegen de hemel aan


