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Meditatie				 																																								-Ivo	de	Jong	
 
Zicht	op	Licht			
Zoals	in	het	gezamenlijke	programmaboekje		
“Ontvouwen”	te	lezen	is,	begeleid	ik	op	dinsdagen		
een	bijbelgroep	over	het	evangelie	van	Johannes.		
We	begonnen	met	zijn	eerste	hoofdstuk;	we		
kwamen	niet	verder	dan	de	eerste	regels.	Daar		
heb	 je	meteen	 je	 handen	 en	 hart	 aan	 vol,	 omdat	 het	 zo	 gelaagd	 is:	 het	
roept	grote	vragen	op,	ook	aan	jou	persoonlijk.		
	
Dus	probeer	ik	de	oplichtende	woorden	uit	dit	evangelie	te	verwerken	in	
de	adventstijd	en	de	komende	kerst.	De	avondviering	krijgt	de	titel:	“Zicht	
op	 Licht”.	 Dat	 begin	 van	 Johannes:	 je	 raakt	 er	 nooit	 ofte	 nimmer	 over	
uitgepreekt;	niemand,	never	nooit	niet.	Die	ene	zin:	“Het	licht	schijnt	in	de	
duisternis	–	maar	het	duister	heeft	het	niet	gegrepen”.	Het	 is	de	zin	der	
zinnen.		
	
Een	andere	terechte	vertaling:	“En	het	donker	heeft	het	licht	niet	kunnen	
doven”.	 Je	 mag	 ook	 vertalen:	 “Het	 duister	 heeft	 het	 niet	 kunnen	
(be)vatten.	 Weer	 andere	 vertalingen	 (we	 nemen	 allemaal	 Bijbels	 mee)	
lezen:	 “Begrepen”.	 De	mooiste	misschien	 (Statenvertaling):	 “Het	 donker	
heeft	het	licht	niet	overmocht”.	Dit	zeldzame	woord	is	een	import	uit	het	
verhaal	waarin	Jakob	het,	bij	het	kriek.	en	van	de	dag,	van	de	engel	wint,	
en	 hij	 van	 Jacob	 (	 =	 pootjeslichter)	 de	 naam	 Israël	 (“God’s	 strijder”)	
ontvangt,	bij	het	dagen	van	het	Licht.		
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Hoe	dan	ook:	vertalen	doet	het	origineel	tekort,	en	dat	geldt	al	helemaal	
bij	vertaling	van	poëzie.		
Het	 licht	blijkt	van	een	andere	dimensie	en	met	woorden	uit	het	duister	
valt	 het	 licht	 niet	 uit	 te	 leggen.	 Johannes	 blijft	 met	 omtrekkende	
bewegingen	proberen	uit	te	 leggen	wat	voor	wonder	hem	is	overkomen.	
Waarom	dat	vrijwel	niet	uit	 te	 leggen	valt	aan	medemensen	die	aan	het	
donker,	aan	de	zwaartekracht	en	zwarte	kracht	gewend	en	zelfs	gehecht	
zijn	geraakt.	Het	licht:	we	willen	er	niet	aan.		
Daniël	Berrigan	noemde	deze	menselijke	neiging	het	Licht	niet	te	kunnen	
uitstaan	of	juist	te	willen	doven:	“De	schreeuw	om	gelijke	ellende”.	
	
Johannes	 beweert	 op	 zijn	 tachtigste,	 na	 zestig	 jaar	 geloofservaring	 en	
loutering,	als	iedereen	gestorven	of	vermoord	en	hij	zelf	verbannen	is:	Dat	
het	Licht	anders,	en	sterker	is	-	dan	alle	duisternis	bij	elkaar.		
Je	kunt	denken	aan	de	godslamp	in	de	katholieke	kerken.	Als	alles	duister	
is:	wat	zie	je?	Het	uitsluitende	donker,	of	het	ene,	kwetsbare	lichtje?	Wat	
is	sterker	in	mijn	leven,	of:	waar	kies	ik	voor?		
	
Johannes	geloofde	dat	de	Liefde	van	God	alles	Licht	en	lichter	maken	wil.			
Die	 Johannes	 toch!	 Zoveel	 donkerte,	 zoveel	 duisternis	 ervaren,	 en	 dan	
toch	nog	altijd	kiezen	voor	dat	 Licht	dat	hij	 eens,	 zestig	 jaar	geleden,	hij	
was	een	jaar	of	achttien,	meemaakte.		
Ik	 vind	 het	 een	 godswonder,	 dat	 deze	 Joodse	 visserman	 	 Grieks	 leerde	
schrijven	 waar	 alle	 taalgeleerden	 zich	 over	 blijven	 verbazen;	 dat	 deze	
Johannes	 een	 boodschap	 heeft	 willen	 doorgeven,	 een	 evangelie	 (=	 blij	
nieuws)	dwars	tegen	alle	meegemaakte	ellende	in.	Wat	een	reus.		
	
Wat	 zou	 ik	 dan	 nog	 twijfelen,	 denk	 ik	 wel	 eens.	 Want	 dat	 doe	 ik	 wel.	
Vandaag	 is	 het	 weer	 grijs.	 Het	 regent,	 is	 waterkoud,	 de	 hemel	 is	
onzichtbaar.	 Ik	 ben	 halverwege	 in	 Geert	Maks	 (soms	 bittere)	 pil	 “Grote	
verwachtingen”.		
	
Bootvluchtelingen,	 de	 graaiers	 bij	 de	 banken,	 de	 nationalisten,	 de	
verongelijkten	aan	de	macht.	Ik	sla	mijn	krant	open	en	lees	dat	tolerantie	
zijn	 langste	 tijd	heeft	 gehad	en	 ik	 raak	bevangen	door	 zwaartekracht	 en	
zwarte	kracht.		Het	donker	kan	zo	maar	naar	binnen	slaan,	merk	ik.	Is	het	
donker	slechts	de	afwezigheid	van	het	licht,	of	heeft	de	duisternis	ook	een	
eigen	identiteit?	Het	lijkt	er	soms	op	dat	een	duivel	inderdaad	bestaat.		
Ik	hunker	naar	goed	nieuws,	naar	evangelie.		
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Nederlandse	 vrijmetselaren	 leggen	 in	 open	 loge	 het	 Eerste	 Grote	 Licht	
altijd	 open	 bij	 het	 begin	 van	 het	 evangelie	 van	 Johannes.	 Joden	 en	
Moslims	laten	de	dag	beginnen	op	de	avond,	in	het	duister	(vrijdagavond	
is	het	Sabbatsavond	en	dan	worden	de	kaarsen	aangestoken).		
Wat	 vind	 jij?	 Geloven	 we	 daadwerkelijk	 dat	 lachen	 en	 licht	 het	 laatste	
woord	hebben?		
Wat	trekt	per	slot	van	rekening	aan	het	langste	eind?	Licht,	of	het	donker?	
Het	leven,	of	de	dood?		
	
Dit	schrijf	ik	in	deze	waterkoude	adventsperiode	2019.	We	steken	in	onze	
kerkjes	 en	 kerken	 steeds	meer	 licht	 aan,	 naarmate	 het	 donker	 vordert.	
Dat	 -	 is	een	geloofsdaad.	Zoveel	geloof	heb	 ik	niet	altijd.	 Ik	ben	dan	ook	
dankbaar	lid	van	verenigingen	(kerken)	die	dit	heilige	spel	traditiegetrouw	
spelen.		
	
In	 1980	 las	 ik,	 terwijl	 schoonmakers	 die	 graffiti	 al	 aan	 het	 wegpoetsen	
waren,	 op	 de	 Berlijnse	 muur:	 “Liebe	 ohne	 Macht	 ist	 stärker	 als	 Macht	
ohne	Liebe”.		
Ik	wil	 dat	 nooit	 vergeten;	 dat	 liefde	 zonder	macht	 sterker	 is	 dan	macht	
zonder	liefde.		
	
“Licht!”	 is	het	allereerste	woord	dat	God	roept,	spreekt,	preekt:	 juist,	als	
alles	duister	is.	Johannes	schreef	zijn	eerste	hoofdstuk	met	Genesis	in	zijn	
hart.	“Genesis”,	hoor	ik	mezelf	zeggen:	“Genees	es”.		
	

"Laat	mij	mijn	licht	geven”,	zegt	de	ster,		
“in	het	midden	latend			
	of	het	nu	helpt		
	de	duisternis	te	verdrijven".				

(Tagore)		

	
	
Van	het	bestuur			 																																										Jan	Bienefelt	
	
De	ledenvergadering	dit	jaar	was,	zoals	altijd,		een	nuttige	en	aangename	
bijeenkomst.	 Op	 een	 relaxte	 manier	 kon	 het	 bestuur	 verantwoording	
afleggen	en	werden	vragen	beantwoord.	
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Zoals	u	hebt	kunnen	zien	bestaat	het	bestuur	nog	uit	3	leden	nadat	van	2	
bestuursleden	afscheid	is	genomen.		Uiteraard	hebben	we	Mieke	van	der	
Kraats	en	Henk	van	Domselaar	zeer	hartelijk	bedankt	voor	hun	vele	werk	
de	achterliggende	jaren.			
	
Daarnaast	 hebben	 we	 afscheid	 genomen	 van	 Ruud	 van	 der	 Kraats	
die,	 	gedurende	meer	 dan	 	13	 jaar,	 de	website	 en	 de	 pr	 op	 uitstekende	
wijze	heeft	vorm	gegeven.	Nogmaals	allen	hartelijk	dank.	
De	meditatie	 groep	met	 Els	 van	 Roosmalen	 is	 in	 september	 gestopt	 als	
gevolg	van	afnemende	belangstelling.	 	Samenvattend	kunnen	we	zeggen:	
“	 financiën	gaan	goed,	menskracht	wordt	minder	 “	 		Dan	 zijn	we	blij	 dat	
we	na	de		ledenvergadering	nog	een	half	uurtje	met	elkaar	
kunnen	en	willen	napraten	over	van	alles	en	nog	wat.	
		
Zoals	 het	 bestuur	 kleiner	 wordt	 zo	 wordt	 ook	 het	 aantal	 leden	
minder.		 Maar	 deze	 groep	 kenmerkt	 zich	 door	 elkaar	 als	 bekenden	 te	
ontmoeten.		Dat	doet	goed	en	geeft	zeker	ook	moed.	Kijk	nog	eens	om	je	
heen	en	wellicht	is	er	nog	een	“zoekende”	die	bij	ons	hoort.	
	
Nodig	ze	uit,	neem	ze	mee,	wekelijks	is	er	wat	te	doen	in	ons	kerkje.			
Daar	doen	we	het	voor	om	met	elkaar	wat	verder	te	komen	in	denken	en	
daden.	 Natuurlijk	 zijn	 we	 hartstikke	 blij	 met	 ieder	 nieuw	 lid	 of	
belangstellende,	maar	ons	“	leven	“	hangt	er	niet	van	af.			De	Vrijzinnigen	
Brielle	zijn	en	blijven	zeer	levendig.	
		
De	 maand	 december	 is	 vol	 met	 activiteiten.		 Er	 zijn	 kerkdiensten	 en	
andere	 vieringen	 zodat	 ook	wij	 verder	 kunnen	 gaan	met	 “	 ontvouwen	 “	
van	het	programma.	
Het	bestuur	wenst	u	fijne	feestdagen	en	plezierige	jaarwisseling	en	een	
goed	begin	van	het	nieuwe	jaar	2020.		
	
	
		

In	memoriam	mevrouw	S.D.	Heil	
	
Op	11	 September	 jl..	 overleed	 Sytske	Doette	Heil-Bosma;	 ze	bereikte	de	
leeftijd	van	89	jaar.	Sytske	was	al	heel	lang	lid	van	onze	afdeling,	mogelijk	
degene,	die	het	 langst	 lid	was.	Daardoor	heeft	ze	veel	ups	en	downs	van	
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de	NPB,	later	Vrijzinnigen	NL,	meegemaakt.	Ze	was	voor	ons	allemaal	een	
vertrouwde	 persoonlijkheid	 en	 behoorde	 tot	 de	 vaste	 kern.	 Dat	 ze	 van	
origine	Doopsgezind	was,	speelde	voor	haar	geen	rol.		
	
Destijds	 schreef	 ze	 artikelen	 voor	 het	 toenmalige	 Geloof	 en	 Leven.	 En	
schrijven	kon	ze	!	Ik	herinner	me	een	verjaardag,	waarop	ik	niet	alleen	een	
zakje	 met	 zelf-gebakken-koekjes,	 maar	 ook	 een	 brief	 van	 haar	 op	 de	
deurmat	vond	en	de	laatste	in	een	mooi	handschrift.	
	
Een	ander	kenmerk	was	haar	gewoonte	 lange	 tot	 zeer	 lange	gesprekken	
aan	 te	 knopen,	 maar	 ze	 hield	 niet	 van	 praatjes	 voor	 de	 vaak.	 Het	
‘ontmoeten’,	 contact	 met	 de	 ander,	 was	 voor	 haar	 belangrijk.	 Uit	 die	
gesprekken	bleek	dat	ze	veel	las	en	dat	wát	ze	las,	goed	in	zich	opnam.	Ze	
was	ook	een	muziekliefhebster:	ik	ontmoette	haar	regelmatig	–	tot	niet	zo	
lang	geleden-	bij	de	opera-avonden	in	de	Infirmerie.	
	
Allerlei	 contacten	 werden	 langzamerhand	 minder,	 vooral	 doordat	 ze	
lichamelijk	minder	 aan	 kon	 en	 zachter	 ging	 praten.	Maar	 ze	 was	 actief,	
voor	zover	dat	binnen	haar	mogelijkheden	lag.	
Ik	 denk	 dat	 het	 laatste	 hoogtepunt	 in	 haar	 leven	 de	 viering	 van	 haar	
89e	verjaardag	 was:	 het	 diner	 met	 allen	 die	 haar	 lief	 waren:(schoon-)	
kinderen,	 kleinkinderen	 en	 verdere	 familieleden	 én	 wij	 als	 Vrijzinnige	
vrienden.	
De	 teraardebestelling	 vond	 plaats	 op	 18	 Sept..	 Tijdens	 de	
afscheidsbijeenkomst	spraken	de	beide	zonen	liefdevol	over	hun	moeder.	
De	woorden	van	Sytske’s	broer	bleven	me	bij:	‘Sytske	was	een	lieve	zus,	ze	
was	een	goede	vrouw’. 
	
Cor	Lageweg	
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Herdenkingsviering	
	
Op	 zondag	10	november	 jl.	 hebben	we	 	 onze	 leden	 Sytse	Heil	 en	Corrie	
Mosterdijk	 herdacht.	 Er	 was	 ook	 gelegenheid	 om	 een	 kaarsje	 aan	 te	
steken	voor	andere	overledenen,	die	voor	ons	dierbaar	zijn.	

	

	
	

	
Samenwerking	met	Vrijzinnigen	Schiedam/	Rotterdam	
	
Het	uitgangspunt	hierbij	 is	dat	we	samen	sterker	 zijn	en	hopelijk	 	 langer	
kunnen	doorgaan	en	wat	ook	belangrijk	is,	we	kunnen	van	elkaar	leren.	
 
Als	je	gaat	samenwerken	is	het	van	belang	dit	stapje	voor	stapje	te	doen	
en	 dan	 te	 kijken	 hoe	 het	 gaat,	 wat	 gaat	 er	 goed	 en	wat	 kunnen	we	 de	
volgende	 keer	 beter	 doen.	 We	 zijn	 begonnen	 met	 de	 programma-
commissie.	
 
Op	23	oktober	2019	hebben	we	de	samenwerking	geëvalueerd.	
We	 leren	 elkaar	 beter	 kennen	 en	 leren	 van	 elkaar.	 We	 hebben	 ook	
vastgesteld	 dat	 de	 communicatie	 en	planning	op	 een	 aantal	 punten	 kan	
worden	 verbeterd.	 Dit	 gaan	 we	 de	 volgende	 keer	 oppakken,	 want	 alle	
deelnemers	waren	er	duidelijk	voor	om	de	samenwerking	voort	te	zetten.	
	
Op	woensdag	11	december	as.	 starten	met	de	voorbereidingen	voor	het	
programma	2020-2021.	
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25	december	
	
	

Als	je	‘s	morgens		
wakker	wordt,	

	
bedenk	dan	wat	een	
voorrecht	het	is	om	

	
te	leven,	

te	ademen,	
te	denken,	
te	genieten,	
lief	te	hebben	

	
	

Marcus	Aurelius	
	
	

	
Programma	december2019-t/m	februari	2020																		
	
De	agenda	van	de	activiteiten	vindt	u	op	blz.18.	
Over	de	lezingen	en	bijzondere	activiteiten	vindt	u		op	de	volgende	
pagina’s	nadere	informatie.	
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Zondag	8	december	2019	10:00	uur	
Gezamenlijke	viering	met	Vrijzinnigen	Schiedam/	
Rotterdam,	ds.	Ivo	de	Jong	
	
	 Verbondenheid	

	
	
Het	 jaarprogramma	 2019-2020	 is	 samen	 met	 Vrijzinnigen	 Schiedam/	
Rotterdam	 opgesteld.	 Hierin	 zijn	 ook	 gezamenlijke	 activiteiten	
opgenomen.	 De	 eerste	 gezamenlijke	 activiteit	 is	 een	 viering	 in	 Brielle.	
Voorganger	is	Ivo	de	Jong		en	voor	de	muzikale	omlijsting	zorgt	de	cantorij	
uit	Schiedam.	Het	thema		is	“Verbondenheid”.	
U	bent	van	harte	uitgenodigd.	
	
Dinsdag	17	december	2019	10:00	uur	
Ontmoetingsochtend			met	Maja	Nieuwenhuis-den	Dulk	
	
Maria	speelt	een	cruciale	rol	in	de	adventsperiode.	Toch	blijft	ze	vaak	wat	
op	de	achtergrond	 in	haar	dienende	 rol	 van	moeder	van	 Jezus.	Vandaag	
wil	 ik	 haar	 graag	 wat	 meer	 in	 het	 licht	 zetten.	 Het	 vocaal	 ensemble	
‘WishfulSinging’		bracht	onlangs	een	CD	uit	onder	de	naam	Viva	Maria!			
	
Enkele	 nummers	 daarvan	 zullen	 ten	 gehore	 komen.	 Maria,	 als	 hoop	 in	
bange	 dagen,	 als	 multi-taskende	 moeder,	 als	 kompas,	 als	 lichtend	
voorbeeld,	als	non,	als	bruid……	
Ik	ben	benieuwd	naar	uw	associatie	met	Maria.	
	
Graag	tot	dan.	Maja	
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Dinsdag	24	december	2019	19:30	uur	
Kerstavondviering	met	ds.	Ivo	de	Jong	
	

	
	
Meestal	 wordt	 er	 met	 Kerst	 uit	 Lukas	 gelezen.	 Dit	 keer	 wordt	 het	
Johannes	1,	in	het	kader	van	het	thema		van	de	avond	“Zicht	op	Licht	“.	
Met	 zang,	 muziek	 en	 kaarslicht	 willen	 we	 in	 een	 warme	 sfeer	 deze	
bijzondere	avond	met	elkaar	vieren.	
U	bent	van	harte	welkom.	
	
	
	
Dinsdag	31	december	2019	13:00-14:00	uur	
Wereldvrede	meditatie	
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Mediteren	voor	de	wereldvrede	is		je	richten	vanuit	eigen	gedachten,																																																																																	
visie,	en	levens	beschouwing	op	wereldwijde	vrede	en	vrijheid.																																																																																												

De	eerste	Wereldvrede	Meditatie	werd	georganiseerd	in	1986	met	het	
doel	mensen	over	de	hele	wereld	te	verbinden	in	hun	focus	op	vrede,	
liefde,	onderling	begrip	en	vergevingsgezindheid.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Na	afloop	is	er	de	mogelijkheid	om	onder	het	genot	van	een	kopje	thee	
elkaar	verder	te	ontmoeten.																																																																																							
Iedereen		is	van	harte	welkom	ongeacht	achtergrond		of	levens-
beschouwing.							

	
Zondag	5	januari	2020,	14:30	–	16:30	uur	
Nieuwjaarsbegroeting	met	ds.	Ivo	de	Jong.	
Op	die	middag	staan	de	ontmoeting	en	het	uitwisselen	van	goede	wensen	
voor	het	nieuwe	jaar	centraal.	We	vragen	u	een	voorwerp	mee	te	nemen,	
dat	u	dierbaar	 is.	Dat	 kan	ook	een	 foto,	CD	of	 tekst	 zijn.	De	nieuwjaars-
begroeting	wordt	afgesloten	met	een	toast	op	het	nieuwe	jaar.	
U	bent	van	harte	welkom.	
	
Zondag	26	januari	2020,	10.00	–	12.00	uur	
Preek	van	de	Leek	met	Bram	Poldervaart	

	
Wij	 zamelen	geld	 in	waarvoor	wij	 lesboekenkopen	en	verbeteringen	aan	
het	 schoolgebouw	 aanbrengen.	 Wij	 geven	 ook	 wij	 allebei	 een	 paar	
maanden	per	jaar	les	op	de	school,wat	ons	in	staat	de	maatschappij	daar	
ook	van	binnenuit	te	leren	kennen.	
Het	Afrikaanse	continent	boezemt	bij	velen	angst	in.	Het	staat	gelijk	
aan	ziektes,	criminaliteit	en	terrorisme.	Klopt	dit?	En	hoe	zit	het	met	
met	de	vooroordelen	die	we	in	het	Westen	hebben	over	
ontwikkelingshulp	aan	Afrika?	
“Afrika	is	een	confrontatie	die	veel	vragen	oproept	en	aanzet	tot	
nadenken.	Het	zet	je	westerse	vanzelfsprekendheden	op	losse	schroeven”	
	
Entree:	7	euro	

“Zolang	armoede,	onrechtvaardigheden	ernstige	ongelijk-	
Heid	bestaan	in	onze	wereld,	mag	niemand	echt	rusten”,		
Nelson	Mandela.	
Sinds	2015	leid	ik	samen	met	mijn	vriend	Michiel	van		
den	Bergh	een	project	ter	ondersteuning	van	een	middel-	
bare	school	in	het	zuiden	van	Senegal.	
zuiden	van	Senegal.	Wij	zamelen	geld	in	waarvoor	wij	lesboeken	
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Zondag	2	februari	2020,	14:30-16:30	uur	
Inspiratiezondag	met	Brecht	Molenaar	
“Over	het	hoe	en	waarom	van	liefdevol	leven”.	
	

	
denken	en	zelfbeschikking,	dreigt	het	onbeheersbare	buiten	beeld	te	
vallen	en	het	omzien	naar	elkaar	–	als	respons	daarop	–	in	een	
verdacht	e	hoek	terecht	te	komen.	
Ondertussen	is	het	realiteit	dat	mensen	wederzijds	van	elkaar	
afhankelijk	zijn	en	dat	er	wel	degelijk	volop	wordt	gezorgd	voor	
elkaar.	Het	goede	nieuws	is	dat	dit	ook	nog	eens	heel	vaak	goed	
gebeurt!	Wat	zij	met	elkaar	delen,	is	volgens	Brecht	Molenaar	een	
bepaald	inzicht	in	de	bedoeling	van	het	leven:	wees	liefdevol.	Dat	wil	
zeggen:	probeer	zorgzaam	te	leven	in	verbinding	met	jezelf,	anderen	
en	je	omgeving.(ook	de	natuur).	
	
Entree:	7	euro	
	
	
Zondag	9	februari	2020,	14:30-16:30	uur	
Inspiratiezondag	met	Frank	Kazenbroot	over	Leonard	Cohen	.	
	

	
Soms	viel	de	duisternis	hem	zwaar.	Zijn	concerten	waren	spirituele	
belevenissen.	In	zijn	teksten	verbindt	hij	zijn	eigen	ervaringen	met	
religieuze	beeldspraak,	waardoor	thema's	als	liefde,	eenzaamheid,	
verlangen	en	lijden	opnieuw	gaan	leven.	

Het	is	misschien	wel	zorgelijk	dat	we	als	burgers	van	
Nederland	niet	meer	als	vanzelfsprekend	beschikken	
over	een	collectief	gedeelde	taal	die	antwoord	geeft	op	
	de	vraag:	waarom	zouden	we	liefdevol	moeten	leven?		
De	tradities	die	voorheen	zo’n	antwoord	boden,	hebben		
voor		velen	hun	gezag	verloren.	.	In	onze	neoliberale	
maakbaarheidscultuur,	koersend	op	technocratisch		

	

“Zo	kan	het	licht	erin”	een	lezing	over	het		
leven	en	liederen	van	Leonard	Cohen.	
 
De	dichter	en	zanger	Leonard	Cohen		
(1934	-2016)	heeft	prachtige	liederen	gemaakt	
	over	zijn	levenslange	zoektocht	naar	zin,	
	wijsheid	en	licht.		
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Op	9	februari	luisteren	we	naar	een	paar	van	zijn	mooiste	liederen,	en	
tussendoor	wordt	over	zijn	leven	verteld.	Het	wordt	een	meditatieve	
bijeenkomst,	waarin	iedereen	geraakt	kan	worden	door	de	poëzie	en	de	
muziek.		

De	lezing	wordt	verzorgd	door	Frank	Kazenbroot.	Hij	was	lang	kloosterling	
in	de	Abdij	van	Berne	en	momenteel	geestelijk	verzorger	in	Rotterdam.	Hij	
is	al	zijn	leven	lang	een	liefhebber	van	de	liederen	van	Cohen.	In	2018	
verscheen	zijn	boek:	Wees	lief	voor	deze	ziel,	veertig	vensters	op	Leonard	
Cohen.																																																																																				

Entree:	7	euro	

	

Dinsdag	25	februari	2020,	20:00-22:00	
Thema-avond	met	Lauwrens	van	der	Leer	
	

	 	
	
controleverlies,	desoriëntatie,	afasie	en	gedragsverandering,	om	er	een	
paar	te	noemen.	Voor	mensen	met	dementie	en	voor	hun	partners,	
vrienden	en	familieleden	is	de	ziekte	iets	afschuwelijks,	vooral	omdat	het	
ziektebeeld	steeds	ernstiger	wordt	en	er	geen	perspectief	op	genezing	is.	
	
Hij	of	zij	die	dementie	heeft	,	is	niet	‘een	demente’,	maar	een	mens	met	
een	levensbeschouwing,	met	waarden	en	normen,	met	talenten,	met	een	
levensverhaal,	met	emoties	en	verlangens.	De	unieke	persoon	
uit	de	tijd	voordat	de	ziekte	zich	openbaarde,	is	er	nog	steeds.	Het	
is	de	kunst	om	deze	persoon	te	ontmoeten.	Wat	vergt	dat	van	een	
mantelzorger	en	van	ieder	die	beroepshalve	of	als	vrijwilliger	met	
dementie	te	maken	heeft?	Hierover	gaat	deze	lezing.	Geen	
theoretische	beschouwingen,	maar	verhalen	uit	de	praktijk	en	veel	
handige	tips.	

“Speelse	ontmoetingen”	
Dementie	is	een	ziekte	die	een	groot	deel	
van	de	oude	–	en	soms	nog	niet	zo	oude	–		
mensen	treft.	De	aandoening	tast	niet	
alleen		het	geheugen	aan,	maar	brengt	vaak	
	ook		allerlei	andere	effecten		teweeg:		
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Lauwrens	van	der	Leer	is	theoloog	en	muzikant.	Hij	werkt	als	geestelijk	
verzorger	in	het	Brielse	verpleeghuis	De	Plantage	en	in	de	kleinschalige	
woonvoorziening	Hart	van	Rozenburg.	
	
Entree	€7,00	

	
	

Kerst	anders	
	

De	os	sprak	tot	de	ezel:	
'Het	is	weer	bijna	bal.	

Straks	komen	de	drie	wijzen	
en	herders	naar	de	stal'.	

	
'Ia',	balkte	de	ezel,	

'zij	hebben	't	Licht	gezien	
door	de	ster	en	engelen,	
maar	zouden	zij	misschien	

	
niet	eens	thuis	kunnen	blijven,	
want	dan	ontstaat	er	plek	
voor	andere	bezoekers,	
dat	lijkt	me	niet	zo	gek'.	

	
'Aan	wie	zit	je	te	denken?'	
vroeg	os	verbaasd	zijn	vrind:	

'Wie	moeten	er	in	hemelsnaam	
dan	komen	bij	het	Kind?'	

	
'De	leiders	van	de	wereld',	
sprak	ezel	heel	kordaat,	

'dan	leren	zij	van	het	Kind,	
dat	het	om	dienen	gaat'.	

	
Jaap	van	Oostrum	
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Bedankt	voor	de	bloemen	
Afgelopen	zondag,	13	oktober,	werd	ik	uit	3	kandidaten	uitverkoren	om	
de	kerke-bloemen	mee	naar	huis	te	mogen	nemen.	Dat	boeket	is/werd	
een	even	veelkleurig	–	symbolisch	voor	de	Vrijzinnigen	NL	–	als	vrolijk	
accent	in	mijn	woonkamer:	BEDANKT	!	
In	het	boeket	waren	2	rode	gladiolen	opgenomen,	mooi	maar	ze	
bezorgden	me	een	gevoel	van	nostalgie,	een	gevoel	van	‘voorbij’.	Op	
‘stee’,	de	boerderij	waar	mijn	broer	en	ik	opgroeiden,	hadden	we	een	
grote	tuin:	bloemen	en	vooral	groenten.	Ik	had	me	een	hoek	tussen	het	
kippenhok	en	een	rij	populieren	toegeëigend	en	dat	was	mijn	(bloemen-
)tuin.		Behalve	afrikaantjes,	asters,	een	paar	tulpen,	tomaten,	enz.	
stonden	er	ook	gladiolen	te	pronken.	Omdat	de	gladiolen	de	neiging	
hadden	topzwaar	te	worden,	hield	ik	ze	staande	met	paaltjes	waaraan	ik	
van	ijzerdraad	een	soort	van	O’s	maakte,	niet	zo	mooi,	maar	de	wel	
effectief	want	de	gladiolen	bleven	rechtop	staan.	Tja,	dat	deed	ik	vroeger	
zo	…..	
Overigens,	de	gladiolen	uit	mijn	boeket	staan	nog	fier	overeind	!	
	
Cor	Lageweg. 
 
Bloemen	 	
	
	
	
	
	
1	september								Jeannet	Schröder	
8	september								Pytha	Draaisma	
15	september						Geen	bloemen	door	misverstand	1e	dienst	
29	september						Bep	Bienefelt	
6	oktober													Rabbijn	v/d	Kamp(spreker)	
13	oktober											Cor	Lageweg	
20	oktober											Henk	Beekman	
3	november									Heer	Blokhuis	(spreker)	
10	november							Fam.	Heijmans	
24	november							Hilda	Elzinga	
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Pastoraat	
	
Wisseling	van	de	wacht	bij	de	coördinatie	van	het	pastoraat.																										
In	de	ledenvergadering	is	medegedeeld	dat	ik	de	coördinatie	van	het	
pastoraat	heb	overgenomen	van	Mieke	van	der	Kraats.	

Langs	deze	weg	wil	ik	Mieke	nogmaals	hartelijk	bedanken	voor	haar	inzet	
gedurende	vele	jaren.																																																																																								
Wanneer	u	behoefte	heeft	aan	contact	of	een	bezoek,	dan	kunt	u	met	mij	
contact	opnemen	op	telefoonnummer	0181-410012	of	0613728180.											
Bij	afwezigheid	kunt	u	hiervoor	contact	met	een	van	de	bestuursleden	
opnemen	(info	zie	blz.	19).	

Hartelijke	groet,	

Joke	Soutendijk	

	
	
Afwezigheid	Ivo	de	Jong	
Ivo	de	Jong	is	afwezig	van	6	januari	t/m	24	februari	2020.		In	deze	periode	
zal	Maja	Nieuwenhuizen	hem	vervangen.		Haar	telefoonnummer	is		010-
4260756	
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Van	de	penningmeester	 	 	 	Collecten	
	
	
	
	
	 	 	

	 	 	 	
Datum	 Voorganger	 Afdeling		 Onderhoud	
25-8-2019	 Ds.	I.	de	Jong	 98,70	 15,00	
1-9-2019	 Mevr.	K.	Bezemer	 46,15	 17,00	
8-9-2019	 Startzondag	 184,50	

	15-9-2019	 Mevr.	E.	de	Bijll-Nachenius	 40,00	 19,00	
29-9-2019	 Ds.	D.	Peters	 84,00	 24,00	
13-10-2019	 Ds.	I.	de	Jong	 111,00	

	20-10-2019	 Mevr.	L.	Lafeber	 67,00	 14,00	
10-11-2019	 Ds.	I.	de	Jong	 104,30	 18,00	

	 	 	 	Entreegelden	
inspiratieochtenden:	

	 	 	6-10-2019	 Rabbijn	L.	v.d.	Kamp	 175,00	
	3-11-2019	 Dhr.	W.B.	Blokhuis	 133,00	
	

	 	 	 	Giften:	
	 	 	24-9-2019	 Anoniem	 50,00	
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Agenda	
	

	 	

zo 1 10:00 Viering,	ds.K.	Holzapffel
di 3 10:00 Koffie-inloop,	Hilda	Elzinga
wo 4 20:00 Sacred	Dance,	Willemijn	van	der	Nolk	van	Gogh
zo 8 10:00 Gezamenlijke	viering	met	Schiedam,	ds.	Ivo	de	Jong
di 10 13:30 Cursus	in	Wonderen,	Ineke	van	der	Jagt
wo 11 20:00 Sacred	Dance,	Willemijn	van	der	Nolk	van	Gogh
zo 15 10:00 viering,	ds.M.	Zandbergen
di 17 10:00 Ontmoetingsochtend,	Loes	Deur&	Lia	Klöne
zo 22 10:00 Geen	viering
di 24 19:30 Kerstavondviering,	ds.I.	de	Jong
zo 29 10:00 Geen	viering
di 31 13:00 wereldvrede	meditatie
zo 5 14:30 Nieuwjaarsbegroeting,	ds.	Ivo	de	Jong
di 7 10:00 Koffie-inloop,	Hilda	Elzinga
wo 8 20:00 Sacred	Dance,	Willemijn	van	der	Nolk	van	Gogh
zo 12 10:00 Viering,	ds.	K.	Holzapffel
di 14 13:30 Cursus	in	Wonderen,	Ineke	van	der	Jagt
zo 19 10:00 Viering,		ds.J.F.	Klijnsma
di 21 10:00 Ontmoetingsochtend,	Loes	Deur&	Lia	Klöne
wo 22 20:00 Sacred	Dance,	Willemijn	van	der	Nolk	van	Gogh
do 23 19:30 Workshop	"Schrijven"	met	Yvonne	Mallander
zo 26 10:00 Lekenpreek	door	Bram	Poldervaart
zo 2 14:30 Inspiratiezondag,	Brecht	Molenaar
di 4 10:00 Koffie-inloop,	Hilda	Elzinga
wo 5 20:00 Sacred	Dance,	Willemijn	van	der	Nolk	van	Gogh
zo 9 14:30 Frank	Kazenbroot,	lezing	met	muziek	van	Leonard	Cohen
di 11 13:30 Cursus in Wonderen, Ineke van der Jagt
do 13 19:30 Workshop "Schrijven" met Yvonne Mallander
zo 16 10:00 Viering, mw. ds. M. Nieuwenhuis
di 18 10:00 Ontmoetingsochtend, Loes Deur& Lia Klöne
wo 19 20:00 Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
zo 23 10:00 Geen viering
di 25 20:00 Lauwrens van der Leer, thema avond over dementie

mrt zo 1 10:00 Inspiratiezondag, Tjeu van den Berk
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Vrijzinnigen	Nederland	Brielle	e.o.	
	

Locatie	(geen	postadres)	
	
	
Waarnemend	Voorzitter	.	
	
	
	
Secretaris		en	postadres	
	
	
	
	
Penningmeester	
	
	
	
Voorganger	
	
	
	
	
Vervoer	
	
	
Website	
	
E-mail	

Kerkstraat	10,3231VG	Brielle	
Telefoon:	0181-	410503	
	
Jan	Bienefelt	
Telefoon	0181-459910	
E-mail:	bienefeltjan@gmail.com	
	
Paul	Deur,	
Slagveld	30,	3231AN	Brielle	
Telefoon:	0618741119	
E-mail:	pauldeur@hotmail.com	
	
Jan	de	Voogd	
Telefoon:	0181-412658	
E-mail;	johndevoogd1@gmail.com	
	
Ivo		de	Jong	
Pastoriedijk	198,	3185	Pernis	
Telefoon;	06-53455966	
E-mail:ivodejong@me.com	
	
Mieke	van	der	Kraats	
Telefoon:	0181-399631	
	
www.vrijzinnigenbrielle.nl	
	
info@vrijzinnigenbrielle.nl	
	
	

	
	
	

	
Kopij	voor	de	volgende	editie	van	VrijZinnig	Leven	uiterlijk	19	februari	
2020	opsturen	naar	clas1946@gmail.com.	
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Bijdragen	
	
Het	kalenderjaar	is	bijna	om	en	dat	is	voor	bedrijven		een	moment	om	de	
balans	op	te	maken.	Maar	ook	voor		particulieren	is	het	nuttig	om	na	te	
gaan	of		financieel		alles	voor	dit	jaar	geregeld	is.	Alle	rekeningen	betaald,		
contributies,	giften	en	schenkingen	aan	goede	doelen		overgemaakt?	De	
Belastingdienst		staat	onder	voorwaarden	toe	dat	giften	op	het	inkomen	
in	mindering	worden	gebracht	en	betaalt		dus	een	beetje	mee.		Om	aan	
die	voorwaarden	te	voldoen	kan	het	nodig	zijn		de	contributie	aan	ANBI’s		
voor	twee	jaren	in	één	kalenderjaar	te	betalen.		Dat	is	de	moeite	waard	
om	te	onderzoeken.	
	
ANBI.	
Onze	afdeling		Vrijzinnigen	Brielle	e.o.	is	een	Algemeen	Nut	Beogende	
Instelling	(ANBI).	Dat	betekent	dat	uitgaven	aan	ANBI’s		onder	de	
giftenaftrek	vallen		voor	de	inkomstenbelasting.		In	een	volgend	nummer	
van	VZL		zullen	we	er	meer	over	schrijven.	
	
Adviesbedragen:	
Voor	Leden	en	donateurs	€	240,-	per	persoon	per	jaar,	of	€	20,-	per	
maand.		Dat	is	inclusief	een	abonnement	op	VZL,	email	nieuwsbrieven	en	
het	programmaboekje	.	
	
Voor	vrienden	€	40,-	per	persoon	per	jaar.	Dat	is	inclusief		
emailabonnement		op	VZL,	nieuwsbrieven	en	het	programmaboekje.	
	
Abonnees	op	Vrij	Zinnig	Leven		€	15,-	per	jaar.	 	
	
Aanmelden	nieuwe	leden/donateurs/vrienden	en	abonnees,	stuur	een	
email	naar		npb.brielle@gmail.com	
	
Bankrekeningen:	
Iban:		NL	45	INGB	0000	316	788																																																																																																																																																																																																								
Ten	name	van:	Vrijzinnige	Geloofsgemeenschap	NPB	Voorne-Putten	en	
Rozenburg	
Iban:	NL	61	ABNA	0506	114	228																																																																																																																																																																																																														
Ten	name	van:	Nederlandse	Protestantenbond	Afd.	Brielle	


