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Kerst. En dan? Die vraag kwam op tafel toen ik 
samen met Estella het thema voor deze wintereditie 
van Stemmen besprak. Alleen al die ene vraag bracht 
ons al snel van het een op het ander. En zie hier, de 
wintereditie. 

Met een versterkte redactie – we kunnen nu spreken 
van een klein team – komen er ook ideeën voor 
kleine veranderingen. Niet alleen praktisch, maar 
vooral ook inhoudelijk. Stap voor stap, uiteraard. 
Vanaf deze editie werken we bijvoorbeeld met 
thema’s. 

Naast inhoudelijke en praktische informatie over de 
activiteiten en vieringen van onze 
geloofsgemeenschap,  hebben we ook een aantal 
thematische artikelen of overwegingen van de hand 
van de redactie. Zoals in deze editie de 
overwegingen Kerst, en dan en De mythe van 
onafhankelijkheid.

Om een en ander in goede banen te leiden en het 
werk voor Stemmen vol te houden, klinkt er ook nog 
een serieuze noot: vanaf heden hanteren we de 
opgegeven deadline heel strak. Dus iedere bijdrage 
dient uiterlijk op de datum van deadline in ons bezit 
te zijn. Is er te weinig kopij, dan verschijnt er een 
vier pagina’s dunnere Stemmen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Richard van der Keur 

PS In dit geval hadden we te veel kopij, waardoor 
een nieuwe rubriek die we voor nu hadden 
voorbereid, nog even een editie moet wachten. 

VAN DE REDACTIE

En dan? 

Ontmoeting - Inspiratieochtend 

Reli Top 40 met Jan Fransooijs 
Zondag 12 februari 2022 

Wie in de jaren zeventig is opgegroeid, kent vast wel de 
slogan De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit 
roept herinneringen op aan de ‘Zeezender Veronica’ en 
‘De Top 40’, gepresenteerd door Lex Harding.  

De Top 40 bestaat sinds 1965 en is al meer dan 58 jaar 
een fenomeen. Week in week uit worden nog  steeds de 
meest populaire hits op een rijtje gezet. Ook zijn er, op 

basis van de weeklijsten, vele bijzondere thema-top 40’s 
gemaakt. Denk hierbij aan de Kerst Top 40, Carnaval Top 
40 en de Songfestival Top 40. 

Jan Fransooijs is sinds 
1977 betrokken bij de 
Top 40. Hij heeft aan vele 

overzichten meegewerkt. 
Ook werkt hij nog altijd 
actief aan het actueel 

houden van de website 
www.top40.nl en vult hij 

de website regelmatig aan 
met extra informatie. In zijn lezing De Reli Top 40 vertelt 

Jan Fransooijs over de nummers uit de Top 40 die op een 
of andere manier een relatie hebben met de Bijbel. De 
lezing bestaat uit twee delen: een korte introductie over 

de top 40 – zo komen we in de sfeer! – en een interactieve 
quiz op basis van de Reli Top 40. Uiteraard is er muziek 
en krijgen we enkele nummers te horen en te zien. 
Kortom, een leuke ochtend vol muzikale weetjes met veel 

herkenning!  

Wanneer zondag 12 februari 2022 Aanvang 10.30 

uur Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, 
Schiedam Entree richtprijs 7,50 euro. Via 
bankoverschrijving (mag ook achteraf).

Uitgelicht 
Activiteiten Schiedam
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Vrijzinnigen Schiedam 
Berichten

Zondag 20 november jongstleden vond in de HaverSchmidtzaal 
een korte, informatieve extra ledenvergadering plaats, geleid 
door voorzitter Richard van der Keur, bijgestaan door Hans 
Werner (penningmeester). In deze vergadering nam Richard, 
zoals in de vergadering van 3 juli eerder dit jaar aangekondigd, 
afscheid als voorzitter en bestuurslid.

Het bestuur gaf een actuele stand van zaken met betrekking tot 
de volgende agendapunten: het samengaan met Vrijzinnigen 
Rotterdam, de samenstelling van het bestuur en de vacature van 
voorganger.

In het kort: Per 1 januari 2023 gaan Vrijzinnigen Schiedam en 
Vrijzinnigen Rotterdam samen. De nieuwe naam wordt 
Vrijzinnigen Schiedam-Rotterdam. De vereniging van 
Vrijzinnigen Rotterdam wordt opgeheven, de assets worden 
overgeheveld naar Vrijzinningen Schiedam. De statuten van 
Vrijzinnigen Schiedam (statutair: Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB Schiedam) blijven van kracht. Een 
statutenwijziging is in deze constructie niet vereist; indien de 
vereniging het nodig acht, kan dit in een later stadium alsnog. 
Vanaf 1 januari communiceren wij onder de naam 
Vrijzinnigen Schiedam-Rotterdam.

Een nieuwe voorzitter heeft zich nog niet aangediend.  
Momenteel bestaat het bestuur dus uit Maarten Bijl (secretaris) 
en Hans Werner (penningsmeester). Zoals besproken in de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 3 juli dit jaar streeft 
het bestuur naar uitbreiding tot vijf personen. Een volgende extra 
ledenvergadering ligt voor de korte termijn in het verschiet. 

De vacature voor een nieuwe voorganger betreft een betrekking 
van 10 uur per week. De vacature zal zeer binnenkort worden 
gepubliceerd en verspreid. De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden in de maand januari 2023, geleid en georganiseerd 
door een beroepingscommissie.

Versterking gevonden  
en gezocht  

In vervolg op onze oproep in de vorige editie 
van Stemmen brengen wij graag op de hoogste 
van de huidige stand van zaken voor wat betreft 
menskracht  voor de nodige versterking.   

PREEKROOSTER

Per 1 januari 2023 neemt Maja Nieuwenhuis de 
werkzaamheden voor het preekrooster en de 
alle daarmee verbonden wekelijks terugkerende 
werkzaamheden over van Estella Schinkel.

AANDACHTSCOMMISIE

De aandachtscommissie krijgt versterking van 
Caroline Reindl, dit jaar vriend geworden van 
onze vereniging. Versterking is nog altijd 
welkom. 

KERKDIENSTEAM

Gerda van den Berg heeft zich aangemeld als 
reservelid. Voor het kerkdiensteam (coördinatie 
Mirjam Böhm) is nog altijd dringend 
versterkging nodig: een  extra medewerker 
kanseldienst en een extra medewerker 
kerkzaaldienst.

Belangstelling of wilt u meer informatie over 
een van deze taken? Stuur een e-mail naar 
info@vrijzinnigenschiedam.nl. Wij nemen  
z.s.m. contact met u op. 

VAN HET BESTUUR
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Bedankt 

Er werd een prachtig herfstboeket door Edith gebracht voor onze 
60-jarige trouwdag. We hebben er lang van mogen genieten. 
Hartelijk dank daarvoor. Els, Piet, Edith en Jan dank je wel voor de 
mooie en lieve woorden op de kaart. Onze kinderen en 
kleinkinderen hebben een onvergetelijk weekend georganiseerd in 
een mooi huis op de Veluwe. Wij zijn erg dankbaar dat wij dit 
hebben kunnen meemaken.

Vriendelijke groet.
Johan en Hennie van der Geer – 29 oktober 2022

Jo Houtman-Dirkzwager 

14 september overleed Jo Houtman – 
Dirkzwager. Zij is 98 geworden. Groette bij 
het verlaten van deze kerk de plaquette van 
haar voorvader, de heer Cool, die het bouwen 
van deze kerk voor een belangrijk deel 
gefinancierd heeft. Ze was moeder van vier 
kinderen en een trouw lid, die ook 
bestuursverantwoordelijkheden genomen 
heeft. Een geboren NPB’er en typisch 
vrijzinnig. 

Tini Eijkenboom - Verhoev 

20 september overleed op 100 jarige leeftijd 
Tini Eijkenboom – Verhoev. Tini werd als 
meisje van vier door haar oma meegetrokken 
naar de kerstdienst. Het had gesneeuwd, ze 
viel, ze huilde van de kou en wilde terug. 
Oma echter heeft haar over de drempel 
geholpen. De kerk was warm en vol mensen 
en lichtjes. Het meisje Tini raakte ervan 
betoverd. Dat mag dan 96 jaar geleden zijn: 
Tini behield altijd de warmste gevoelens voor 
onze gemeenschap. Haar lievelingslied was 
Kinderen van één Vader zijn wij allemaal. 
Haar man Jaap’s lied was: Komt allen 
tezamen. Zij waren beide rood als rood maar 
zijn kan.
 

Ivo de Jong

IN MEMORIAM 

ADVERTENTIE
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Uitgelicht 
Activiteiten Schiedam

Bijzondere Viering 

Kerstviering voor jong en oud 
Eerste kerstdag zondag 25 december 2022 

Kan het licht van Kerstmis ons nog wel inspireren?
Dit vroeg ik mij af toen Richard van der Keur mij vroeg 
om een stukje voor Stemmen te schrijven in verband 
met de bijzondere viering die op eerste kerstdag zal 
plaatsvinden. Op dit moment (23 oktober 2022) zijn 
Cobie, Hjalmar en ik nog bezig met de laatste 
voorbereidingen voor de bijzondere viering van 30 
oktober en het is daardoor nogal een vervreemdend 
gevoel al iets te schrijven over de bijzondere viering 
van Kerstmis terwijl wij er met z’n 3en nog niet over 
gesproken en gedacht hebben.

Maar toch kwam na het verzoek van Richard steeds de 
gedachte bij me op: kan het licht van Kerstmis ons nog 
wel inspireren? En…is dat licht alleen in die periode 
van het jaar inspirerend? Kunnen we het daarna weer 
voor een jaartje loslaten?

Nu denk ik dat als ik zo om me heen kijk en het nieuws 
volg, dat er behoorlijk wat duisternis om ons heen is 
waar ik trouwens sowieso geen pasklare oplossingen 
voor heb, maar waar ik soms wel met verbijstering naar 
kan kijken. Aan die duisternis kan ik en de meesten van 
ons niet heel veel doen. Daar is waarschijnlijk veel 
licht, veel rust en goed luisteren naar elkaar voor nodig.
Maar misschien kunnen we wel een klein lichtje 
aansteken in onszelf en misschien daardoor ook in de 
ander. Want licht straalt uit…

Licht hebben we nodig, denk ik,  om perspectief te 
blijven zien, om ons te openen, om ons niet door de 
duisternis te laten verpletteren, om te stralen. 
Ik las in een mooi boek Grote Panda en Kleine Draak:

“Wat een klein kaarsje”, zei Kleine Draak.
“Hoe klein het licht ook is,” zei Grote Panda
glimlachend, “het is beter dan de duisternis.”

En misschien kunnen we ons nu al laten inspireren door 
het licht, want ook het kleinste kaarsje verdrijft de 
duisternis.

Hjalmar, Cobie en ik gaan in ieder geval vanaf begin 
november weer bij elkaar komen om een kerstviering 
vol muziek en spel te laten ontstaan na met elkaar onze 
bronnen gedeeld te hebben.

U bent allemaal van harte welkom in de bijzondere 
viering van 1e kerstdag om half 11

21 november 2022
Naschrift: Omdat Stemmen iets later uit gaat komen dan 
in de planning zat kan ik toch het thema van de 
kerstochtendviering alvast verklappen: het thema is 
geworden: Zoektocht. 

Kerstviering voor jong en oud. Wanneer zondag 25 

december 2022 Aanvang 10.30 uur Waar Kerk 

Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam
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Terugblik 

De kracht van muziek 

Een wereld vol muziek, zang, verbeelding en verbinding. Op 
zondag 13 november jongstleden deelde zangeres Martine van 
Wensveen de inhoud van haar ‘koffer’ aan muziek en 
levenservaring, rijkelijk gevuld gedurende haar rijke leven vol 
muziek en theater. Hoe 
kun je elkaar door 
middel van muziek 
werkelijk ontmoeten, 
van mens tot mens? 

Martine, geboren in een muzikaal gezin, vertelde openhartig over hoe de 
muziek haar met de paplepel is ingegoten en hoe het zingen nog altijd als 
een rode draad door haar leven loopt.  vertelde en zong. In haar 
concertlezing, als onderdeel van onze maandelijkse inspiratieochtenden 
De Ontmoeting, bracht zij tevens een aantal van haar eigen liederen ten 
gehore, zoals Ik moet je laten gaan mam van haar album Vlindervlucht.

De Ontmoeting 
Inspiratieochtenden Vrijzinnigen Schiedam

Terugblik 

Poëzie van de ziel 

Beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek Ruud Bartlema 
was op zondag 9 oktober bij ons te gast om te vertellen over het 
werk van de Franse kunstschilder Marc Chagall. Aan de hand 
van een uitgebreide selectie van Chargalls werk vertelde hij 
ondermeer over de rijke symboliek en het kleurgebruik. 

Chagalls werk zou je kunnen typeren als surrealisme, maar dan 
van een eigenzinnig soort. Chagall heeft een geheel eigen stijl, 
geïnspireerd op de Russische volkskunst en het volksleven, zijn 
jeugd en de rol van het jodendom hierin. Hij combineert 
elementen die hij kende van de moderne kunst uit Parijs, met 
sporen van het expressionisme en kubisme, vaak voorzien van  
Bijbelscènes. Al met al een boeiende, leerzame lezing dat 
smaakt naar meer lezingen over kunst. 
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Jongleren 
Ivo de Jong

VAN DE VOORGANGER 

Op Sint-Maarten (11-11) 
word ik gebeld door Arja 
Schokker uit Briel: “Ja 
Ivo, zoals je wel weet 
hebben wij de gewoonte 
om op Kerstavond aan 
iedereen een kaars te 
geven met daar aan vast 
een mooie spreuk. Heb 
jij er nog een op 
voorraad?” 
Oef! Vandaag (12-11) 
wordt Sinterklaas 
feestelijk een kleine 
maan voor zijn naamdag 
binnengehaald in 
Hellevoet. Vorige week kon ik al pepernoten kopen bij 
de kassa van de Plus. 
Maar Kerst? 

Ik heb eerst nogal wat bergen en hobbels te nemen 
waar ik nu nog niet overheen kan kijken. Een greep uit 
mijn agenda: 27-11 neem ik afscheid van Brielle, 03-12 
ga ik met emir-, uh, emari- … pensioen, 4 december 
afscheid van Rotterdam en Schiedam en 5 december 
mag ik weer Sinterklaas spelen bij Jop op school. Mijn 
huis in Pernis is verkocht (wat een rompslomp), 
maandag aanstaande ga ik drie huizen kijken in 
Leeuwarden, en de belastingaangifte over 2021 heb ik 
deze week eindelijk ingeleverd. 

Ik ben nog niet in kerstsfeer, hoewel ik me via de 
Pernisser feestboekpagina al kan opgeven voor de 
gezellige cursus ‘Zelf kerstversiering maken’. 
Kerstkaarsen, surprises, documenten, snoep, 
verhuisdozen en wat verder nog allemaal op mijn 
bordje komt: er valt heel veel te jongleren deze tijd. 
Hoewel ik al veertig jaar ervaring heb als voorganger 

moet deze oudere De 
Jong leren van Prediker, 
dat alles z’n tijd heeft: 
“Beleef je gevoelens na 
elkaar, en niet door 
mekaar”. Ergens in mijn 
wezen besef ik wel: daar 
komen alleen maar 
slapeloze nachten en 
verwarde gedachten van.  
En al weet ik dat de 
cantorij van Schiedam al 
aan het oefenen is voor 
de Kerstnacht, en dat 
Annemarie Timmer 
gitaar speelt op 

Kerstavond in Brielle, en dat ik de volgende ochtend 
voor mag gaan in Bennekom (je moet blijven plannen), 
ik sta er zelf nog niet echt bij stil. 

Terwijl ik dit schrijf (en ja er is een deadline voor dit 
artikel) bekruipt me het gevoel dat de tijd mij te snel 
vervliegt, en ook, dat ook mijn tijd ook bijna om is. De 
jaren zijn gaan tellen, de dagen worden korter, ik kan 
niet zo snel meer. Mijn ziel reist steeds vaker per ezel. 
Soms kan ik het gejongleer en de over elkaar heen 
tuimelende verplichtingen niet bijhouden. 

Kerst! Daar is Arja dus ook al mee bezig. Petje (mijter) 
af. Nu ik nog.

Maar daar helpt dus een lieve moeder aan. Want mam 
heeft haar toilet in Heerenveen bijkans behangen met 
warme herinneringen. Kaarten van kleinkinderen, 
grapjes uit de krant, scheurkalenderblaadjes, een 
gedicht van Rumi dat naast een voetballende oma 
hangt. Kortom, je kunt er halve uren zitten. Moeder is 
met haar negenentachtig jaar ook wat langzamer 

Mijn ziel reist steeds vaker per ezel.
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geworden met opruimen. Gelukkig maar! Want kort na 
Arja’s telefoontje schoot me die kerstkaart van jaren 
geleden te binnen. Ik bel met mam. Zij sloft met haar 
mobiel naar het kleinste kamertje. Het was even zoeken: 
“Het was zo donker dat ik eindelijk lichtjes zag?” 
“Mooi, maar nee ...”. 
“Soms ben ik bijna mijn optimisme kwijt?”
“Nee mam, die ook niet”. 
“Deze dan? Licht dat terugkomt …” 
“Ja! Ja mam, die zocht ik!” 

Het is een lied, misschien kent u het wel. Je kunt het 
minstens vierstemmig zingen: 

Licht dat terugkomt 
Hoop die niet sterven wil 
Vrede die bij ons blijft

  
Het lied komt uit de Pepergasthuiskerk van Groningen. 
De woorden zijn van Marijke de Bruijne, de melodie 
van Anneke van der Heide. Ik zing het lied door voor 
Arja en ze vindt het meteen goed. 

Licht dat terugkomt. 
Ik denk dat ik dit jaar nogmaals het Kerstevangelie van 
Johannes ga lezen: “Het licht schijnt in de duisternis, en 
het duister heeft het niet kunnen doven.” 
Dat zijn hoopvolle woorden. Zonder dat gevoel, die 
gewaarwording, die levenservaring, die gedrevenheid, 
dat lied binnen in je ziel: zonder die kaars redden we het 
niet. Zonder vrede in je hart kan niemand vrede 
brengen. Zonder die vurige vlam leg je je bij de pakken 
neer, kan Oekraïne je niet meer bommen en wind je je 
niet langer op over klimaatverandering. Jawel, hoop 
doet pijn, maar onverschilligheid maakt nog veel meer 
kapot. 

Hoop doet leven. 
Terwijl ik dit schrijf, schiet me een Bijbeltekst te 
binnen: “Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de 
kwijnende vlaspit zal hij niet doven; naar waarheid zal 
hij het recht openbaren.” Het staat in Jesaja 42:3. En 
hoewel de wereld van nu een lastige tijd doormaakt, in 
de tijd van Jesaja was de wereld er nog veel erger aan 
toe, met dreunende laarzen, massadeportaties en dat 
alles zonder journalisten die aan het licht (…) brengen 
wat machthebbers onder de (pet, korenmaat, knie) duim 
willen houden. 

Het is goed dat er veel slecht nieuws is: een teken dat de 
lezers zich er over opwinden. 
Ja, we weten het, hoop doet zeer. 
Maar in naam van de vrede moeten wij ons blijven 
opwinden, blijven protesteren, blijven stemmen en 
tegenstemmen, blijven zingen. 

Ik krijg zowaar zin in Kerst. 
Ik, dominee De Jong leer nog eens zinvol Ivolueren.  

Zonder vrede in je hart kan niemand 
vrede brengen. Zonder die vurige vlam 

leg je je bij de pakken neer. 
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Een van mijn taken als geestelijk verzorger in een 
verpleeghuis is het kijken met een ethische bril naar 
concrete vraagstukken in de zorg. Dat is meteen een 
mondvol, dus ik licht het graag toe. Als ik kijk door een 
ethische bril, dan stel ik eigenlijk de vraag: wat is hier 
goede zorg? Het woordje ‘hier’ wil zeggen dat het om 
een heel concrete gebeurtenis op de werkvloer gaat. Dat 
kan te maken hebben met grote, complexe vragen 
rondom het levenseinde van één van de bewoners van 
het verpleeghuis, maar evengoed kan het gaan over 
kleine, alledaagse gebeurtenissen. 

Ik geef een voorbeeld. 
Een zorgmedewerker komt ’s 
morgens om 10 uur naar de kamer 
van een bewoner met een kopje 
koffie. De medewerker zet het 
kopje koffie neer binnen handbereik van de bewoner, 
loopt terug naar de koffiekar op de gang en brengt de 
koektrommel mee naar binnen waar zij – de 
zorgmedewerker dus – vervolgens zelf een koekje 
uitpakt en aan de bewoner geeft. Waarop de bewoner 
reageert met de opmerking: “Ik wil zelf een koekje uit 
de trommel kiezen; dat doe je thuis toch ook niet zo?” 

Dit voorval roept op de werkvloer natuurlijk allerlei 
reacties op, zowel bij de zorgmedewerkers als bij de 
bewoners van de desbetreffende afdeling. En ook u zal, 
al lezende, daar al een mening over gevormd hebben, 
vermoed ik. Tijd voor de ethische bril! Het gaat er 
daarbij om, dat u uw mening opschort en probeert de 
waarden op het spoor te komen van waaruit zowel de 
desbetreffende bewoner als de zorgmedewerker 
gehandeld dan wel gesproken hebben. Met andere 

woorden: wat maakt dat de zorgmedewerker besluit om 
zelf een koekje uit de trommel te halen en wat maakt 
dat de bewoner het daar niet mee eens is. Door welke 
waarden worden deze twee mensen gestuurd? Voor de 
zorgmedewerker geldt als doorslaggevende waarde: 
hygiëne. Zij vertelt dat zij twintig bewoners van een 
koekje wil voorzien en dat zij het in het kader van de 
hygiëne beter vindt wanneer zij als enige met haar hand 
in de trommel zit. Dan is het voor alle bewoners 
duidelijk dat er niet door alleman in de trommel is 

gegraaid. De bewoner in kwestie, 
daarentegen, heeft geheel andere 
waarden hoog in het vaandel staan 
die tot bovengenoemde reactie 
leiden. Haar waarden zijn vooral: 
autonomie en keuzevrijheid. 
Welke waarden wegen nu het 

zwaarst? Dat is een vraag die soms niet eenvoudig te 
beantwoorden is. Kortom, er speelt hier een dilemma.

Wanneer ik door een ethische bril naar het kerstverhaal 
kijk, dan zijn er ogenschijnlijk geen dilemma’s. We 
lezen over Maria en Jozef die liefdevolle ouders zijn en 
die hun baby een goede start willen geven, een warm 
onthaal op aarde. Weliswaar komt het kindje in een 
schamel onderkomen ter wereld, maar dat heeft te 
maken met het feit dat de ouders zich in de lokale 
herberg niet op hun plaats voelden. Of was er geen 
plaats voor hen? Dat laat ik even in het midden. 

In de kerk zingen we elke jaar de vertrouwde 
kerstliederen. Bij velen staat er een kerstboom in huis. 
We nodigen dierbaren uit voor een maaltijd of juist een

Door welke waarden 
worden deze twee mensen 

gestuurd? 

Kerst. En dan?
OVERWEGING

Met kerst tuigen we kerstboom op, zingen kerstliederen en dineren aan een feestelijk gedekte tafel. We lezen over 
Jozef en Maria die hun kind een warm onthaal op aarde willen bieden. Maar hoe kunnen wij het Kerstkind een zo 
goed mogelijke doorstart geven zodat Zijn feest niet verkommert tot een verhaal van toen en ooit, maar nog steeds – 
wellicht meer dan ooit – relevant is?

TEKST ESTELLA SCHINKEL
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vreemde. Maar zoals ik al zei: als je bereid bent door een 
ethische bril te kijken, dan sta je stil bij de vraag wat 
goede zorg is. En specifiek tijdens de kerst geldt dan de 
vraag: wat is goede zorg voor het Kerstkind? Is het goede 
zorg om op kerstavond ‘op kraamvisite te gaan’ en het 
kind na 25 december te vergeten? Hoe kunnen wij het 
Kerstkind een zo goed mogelijke doorstart geven zodat 
Zijn feest niet verkommert tot een verhaal van toen en 
ooit, maar nog steeds – wellicht meer dan ooit – relevant 
is? Dat kunnen we doen door stil te staan bij de vraag 
welke waarden er spelen. 

Waarden zijn altijd positieve eigenschappen, die 
nastrevenswaardig zijn. Angst is geen waarde, 
bijvoorbeeld. Moed daarentegen wel. Welke waarden 
schrijven wij toe aan Jezus van Nazareth wanneer wij 
denken aan zijn levensverhaal? Ik denk in eerste instantie 
aan mededogen, barmhartigheid, liefde, aandacht, 
oprechtheid en trouw. Bepaald geen waarden die het goed 
doen in onze huidige wereld. Als wij deze waarden 
desondanks zelf belangrijk vinden, hoe zou het dan zijn 
om deze ook na kerst de wereld in te dragen? Zodat wij 
geen kater voelen wanneer de kerstboom weer 
opgeborgen is maar ons geïnspireerd voelen om de vlam 
van de Liefde, die in ieder mens huist, in onszelf aan te 
wakkeren? 

Het is menselijk om ontmoedigd te zijn door de vele 
crises in de wereld. Maar het is ook menselijk om bewust 
te werken aan positieve waarden. Dat gaat bijna nooit 
vanzelf, maar vraagt om innerlijk werk. Werk in 
uitvoering. Werk in verborgenheid. Werk dat gepaard 
gaat met dilemma’s, zeker in deze tijd.
In navolging van goed vrijzinnig gebruik, eindig ik mijn 
eerste redactioneel schrijven met een gedicht. Het is 
geschreven door Marinus van den Berg en het is te 
vinden in zijn boek Licht dat met ons gaat. Iedere strofe 
begint met een waarde. 

Welke waarden schrijven wij toe 
aan Jezus van Nazareth 

wanneer wij denken aan zijn 
levensverhaal?  

Licht dat met ons gaat 

Licht

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle duisternis,

Maar vermindert wel haar macht.

Liefde, 

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle haat,

Maar tast wel haar tanden aan.

Hoop,

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle wanhoop,

Maar ontmantelt haar wel.

Vrede, 

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle oorlog,

Maar zet wel een andere toon.

Troost,

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle verdriet,

Maar verlicht het wel.

Verbondenheid,

De duisternis in gedragen,

Verdrijft niet alle eenzaamheid,

Maar verlicht het wel.

Marinus van den Berg
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Eenzaamheid. Juist met kerst spelen commercie en 
televisieomroepen er handig op in. We zien kinderen 
cadeautjes brengen naar oma, de kersttafel wordt gedekt 
met een overdaad waar de menselijke maag doorgaans 
niet op gebouwd is, en natuurlijk moeten we allemaal 
‘in het nieuw’. Maar tussen die al overdaad aan 
consumptie en sentiment, steekt steeds luider een geheel 
ander beeld op: die van eenzaamheid.

Maar als we spreken over eenzaamheid, waar hebben 
we het dan eigenlijk over? Valt eenzaamheid per 
definitie samen met lijden? Of zou eenzaamheid meer 
dan alleen lijden kunnen zijn? “Eenzame mensen gaan 
we liever uit de weg, alsof ze besmettelijk zijn”, zegt de 
Duitse schrijver Daniel Schreiber in dagblad Trouw, in 
een interview over zijn nieuwste boek Alleen. Nu de 
wintermaanden naderen, met hun lange donkere 
avonden en nachten, werp ik graag en met enige 
voorzichtigheid een ruimer licht op de eenzaamheid 
waarover het steeds vaker gaat. 

Niemand voelt zich expres eenzaam. Wel kan er verschil 
zijn in hoe mensen eenzaamheid ervaren. De een 
ondergaat de ervaring van eenzaamheid bewust en met 
genoegen, de ander wordt er simpelweg op zeker 
moment door overvallen. In ieder geval hoopt iedereen 
op begrip. “Je hebt allerlei haast vanzelfsprekende 
ideeën over hoe je leven zou zijn, dingen waarvan je 
zeker was dat je ze zou bereiken, zoals een romantische 
relatie”, zegt Daniel Schreiber in het interview in Trouw. 
“Maar ze gebeurden niet. Je moet een manier vinden om 
daarmee om te gaan, dat is niet makkelijk.” Hij noemt 
het voorbeeld van de romantische relatie, overal en 

altijd gepresenteerd als het ideaal. “Daarmee zeg je 
tegen alleenstaande mensen: jij leeft een gebrekkig 
leven.” In feite geldt dat ook voor het ideaalbeeld van 
een gezellige en liefst grote familie met aan een rijkelijk 
gedekte tafel. Lang niet iedereen maakt deel uit van een 
grote familie, en in je eentje overdrijf je niet zo snel met 
dat kerstdiner, sterker: menigeen zit wellicht alleen thuis 
met een broodje en een soepje bij kaarslicht. Of denkt 
zelfs: laat die kaars ook maar zitten. De werkelijkheid is 
weerbarstiger dan dat de reclames – en social media! –
 ons doen geloven. De vraag is nu in hoeverre 
eenzaamheid werkelijk altijd zo lijdend is.  

De mythe van onafhankelijkheid  

Veel mensen zullen ervaren dat er een wezenlijk 
verschil is tussen eenzaamheid en alleen-zijn. Eenzaam 
maar niet alleen, noemde wijlen koningin Wilhelmina 
haar memoires in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Voor inspiratie over dit onderwerp, het zoeken naar de 
juiste woorden, blader ik nog eens door Het boek van 
vreugde, mede geschreven door de Amerikaan Douglas 
Abram. In dit boek wisselen de dalai lama en wijlen 
aartsbisschop Desmond Tutu van gedachten over wat 
ons uitnodigt tot leven in vreugde. Zoals te verwachten 
van spiritueel leiders van dit formaat, leggen zij met hun 
breedste lach de vinger op de zere plek van onze 
westerse samenleving. Ook als zij praten over 
eenzaamheid. Zo benadrukt de dalai lama nog maar eens 
dat we bij onze geboorte en onze dood volledig 
afhankelijk zijn van anderen, en dat de 
onafhankelijkheid die we onderweg ervaren een mythe 
is. 

De mythe van onafhankelijkheid
Komt allen tezamen zingen we rond Kerstmis. Op de radio horen we klassiekers als I wish you a merry Christmas en 
Santa Claus is coming to town. In de decembermaand etaleren we graag de gezellige kant van het leven met een 
boodschap van licht, vrede en vreugde. Maar juist dan klinkt ook dat andere geluid: eenzaamheid. Hoe vreugdevol 
is die kerstmaand voor wie zich eenzaam voelt? En wat heeft dat gevoel van eenzaamheid ons te zeggen? 

TEKST RICHARD VAN DER KEUR

OVERWEGING
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Verschillen accentueren  
In dat gevoel van onafhankelijkheid accentueren we ook 
nog eens graag onze verschillen – mijn land, mijn huis, 
mijn godsdienst, mijn huidskleur, mijn gender. Zouden 
we echter niet juist in termen van mensen moeten denken 
en op menselijk niveau in relatie tot elkaar staan, elkaar 
met compassie ontmoeten? Leert niet ook de Bergrede 
ons dat we juist dán zelfs onze ‘vijand’ lief kunnen 
hebben? Compassie, mededogen … we hebben het in 
ons. Echter, in onze huidige 24-uurs economie draait 
alles om persoonlijke prestatie en wordt ons in zekere zin 
afgeleerd deze menselijke waarde in onszelf te 
ontwikkelen, dus blijft deze waardevolle kwaliteit te vaak 
in de mens verborgen, met alle gevolgen van dien. 

Hebben we het over eenzaamheid, dan hebben we het dus 
ook over onszelf als 
mens, over hoe wij in het 
leven staan. Veel hangt 
af van je houding. Als je 
vol negatieve oordelen 
en woede zit, ebt ieder 
gevoel van 
verbondenheid met 
anderen weg. Dat maakt 
eenzaam. De dalai lama 
en de aartsbisschop 
moedigen ons in Het 
boek van vreugde dan 
ook vooral aan ons hart te openen en vol vertrouwen en 
vriendelijkheid naar buiten te treden. Verbondenheid kan 
het soms bijtende gevoel van eenzaamheid doen 
vervagen, zelfs als je een kluizenaarsbestaan leidt. 

Verlangen naar die goede oude tijd 
Daniel Schreiber graaft in zijn boek Alleen nog dieper.  
“Vaak schuilt er achter dat gepraat over die 
eenzaamheidsepidemie het verlangen naar die goede 
oude tijd: de traditionele sociale verbanden, zoals het 
huwelijk en het gezin. Maar voor veel mensen werken die 
systemen niet, zelfs niet in geüpdatete vormen met het 
homohuwelijk of -gezin erbij. Veel eenzaamheid gaat niet 
over de afwezigheid van een relatie, maar over racisme, 
vrouwenhaat, antisemitisme, validisme, islamfobie, 
homofobie. Daarmee zegt de samenleving: jij telt niet 
mee, jij hoor niet bij ons.” 

Vertrouwen brengt mensen tot elkaar, zeggen de dalai 
lama en de aartsbisschop in hun boek.  “Als je meelevend 
van geest en warm van hart bent, wordt alles om je heen 
positiever en vriendelijker. Je ziet overal vrienden.” Ben 
je angstig en wantrouwig, dan zullen mensen zich van je 
verwijderen en op hun hoede zijn. Dat maakt eenzaam. 

Vertrouwen? In deze tijd? Het paradoxale is, dat hoewel 
de overmatige zelfgerichtheid van onze huidige 
samenleving wordt ingegeven door een verlangen naar 
meer persoonlijk geluk, het tegenovergestelde gebeurt. 
Als je te veel op jezelf focust verlies je de verbondenheid 
met anderen en raak je van hen vervreemd. Op het laatst 
vervreemd je ook van jezelf;  behoefte aan 
verbondenheid met anderen is een essentieel element van 
wie wij zijn. 

Sociale wezens 

Wij zijn sociale wezens, hoe 
vreemd dat inmiddels ook mag 
klinken in een samenleving waarin 
we van het individualisme het heil 
verwachten. Echter is liefde en 
warmte het enige wat werkelijk 
gelukkig maakt, en omzien in 
verbondenheid. Verbondenheid 
brengt vertrouwen. Meelevend van 
geest zijn, warm van hart, dat 
maakt alles om je heen positiever 

en vriendelijker. Wees warm van hart en mensen zullen 
zich bij jou op je gemak voelen, en daarmee zou een 
gevoel van eenzaamheid zomaar eens kunnen vervagen. 

Als je met sympathie en mededogen aan anderen denkt, 
zo zegt de dalai lama, ben je nooit eenzaam. 
Openhartigheid – warmte van hart – is een tegengif voor 
eenzaamheid. Let maar eens op wat er gebeurt als je 
bewust met warme aanvaarding en mededogen in je hart 
over straat kunt lopen, hoe dan plotseling iedereen warm 
en vriendelijk overkomt, eerder dan wanneer je met een 
kritische en oordelende houding over straat gaat. Het lijkt 
als het ware of de fysieke, sociale wereld om je heen door 
je gemoedstoestand een ware verandering ondergaat. En 
het mooie is: je kunt er zelf mee beginnen. Altijd en 
overal. Zelfs aan een eenvoudig gedekte tafel met een 
soepje en een broodje – kaarsje erbij, gewoon doen – of 
midden in het drukke centrum van de stad. 
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Maandag 31 oktober was onze bijeenkomst van de 
leeskring, waar we Het schaduwspel van Simone van 
der Vlugt hebben 
besproken. In het boek 
volgen we het leven van 
Eva Ment (1606- 1652), de 
vrouw van gouverneur-
generaal Jan Pieterszoon 
Coen. 

Het verhaal begint in 
Amsterdam in 1623, waar Eva 
voor het eerst kennismaakt met 
Jan. Jan is de stichter van 
Batavia en een man van groot 
aanzien en rijkdom. Zij trouwen 
en na een aantal jaren gaan zij 
samen met hun dochtertje, 
moeder, zus en broer naar 
Batavia. 

Na een maandenlange reis vol 
ontberingen komen zij aan in 
Batavia, waar Eva wordt 
geconfronteerd met een totaal 
andere wereld dan ze gewend 
is. Ze verbaast zich over de 
slavenhandel, die kennelijk als 
heel normaal wordt beschouwd. 
Het verleden van Jan op de Banda eilanden wordt haar 
ook duidelijk en als ze hem ermee confronteert ziet hij 
geen kwaad in zijn handelswijze.

Eva’s tijd in Batavia kent vele tegenslagen en het 
klimaat valt haar zwaar. Van Jan heeft ze ondertussen 

een kant gezien die haar niet 
aanstaat. “Het  is alsof er een 
gordijn voor Eva’s ogen was 
weggetrokken, een dun maar 
onzichtbaar doek dat haar al 
die jaren slechts een silhouet 
had laten zien van de man die 
ze dacht te kennen.” 

We vinden het een goed leesbaar 
boek en fijn dat er Nederlandse 
geschiedenis in verwerkt is. Er 
komen een aantal onderwerpen 
voorbij waar we onze gedachten 
over laten gaan, zoals de 
slavenhandel, titelverklaring, 
VOC en de recente discussie of 
alles verbannen moet worden met 
een slechte reputatie. Het was 
weer een gezellige en leerzame 
middag.

Belangstelling om u aan te 
sluiten bij onze leeskring? 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Maja 
Nieuwenhuis: 
majanieuwenhuis@gmail.com

Rijkdom, aanzien en slavenhandel
Welke boeken lezen wij zoal? In deze rubriek bespreken we onder andere de boeken die we lezen in onze 
eigen leesgroep. Zoals dit keer Het schaduwspel van schrijfster Simone van der Vlugt. “Fijn dat de 
Nederlandse geschiedenis er in verwerkt is.” Een boekbespreking van Jeannet van de Hoek. 

TEKST MIMI TYSSEN 

BOEKEN

Eva wordt geconfronteerd met een 
totaal andere wereld dan zij 

gewend is. 
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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

2022
Zo 4 december
Aanvang: 14.30 uur

Afscheidsdienst ds. Ivo de Jong

Zo 11 december

De Ontmoeting. Inspiratieochtend

Zingen op weg naar kerst –

o.l.v. Hjalmar Rosing

Zo 18 december
Richard van der Keur

Za 24 december
Aanvang: 22.00 uur

Kerstavondviering 

Ds. Ivo de Jong

Zo 25 december

Kerstviering voor jong en oud

2023

Zo 8 januari 
Aanvang: 16.00 uur

Vesperviering

Richard van der Keur

Zo 22 januari

Ds. Marianne Zandbergen

Zo 29 januari
Bijzondere Viering

Zo 5 februari

Zo mogelijk onze nieuwe 
voorganger.

Zo 12 februari
De Ontmoeting. Inspiratieochtend

Lezing Jan Fransooijs -

De Reli Top 40. 

Zo 19 februari
Ds. Katrijne Bezemer

Zo 26 februari
Ruud Kats

Zo 5 maart 
Zo mogelijk onze nieuwe 
voorganger.  

Zo 12 maart
De Ontmoeting. Inspiratieochtend

Informatie volgt.

19 maart
Ds. Marthe de Vries

26 maart
Ds. Sigrid Coenradie

UITGELICHT 

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).



Ja, we weten het, hoop doet zeer. 
Maar in naam van de vrede moeten wij ons blijven 
opwinden, blijven protesteren, blijven stemmen en 
tegenstemmen, blijven zingen. 

Ivo de Jong


