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Vrijwilligers
Ook ik kijk aan het einde van het jaar even achterom
hoe het in onze vereniging is gegaan in 2018. En dan
valt mij direct op dat binnen onze kleine afdeling best
veel mensen actief zijn. Dat heeft ons de nodige acti
viteit gebracht het afgelopen jaar en voor 2019 staat
er weer het e.e.a. op de rol. Tijdens onze ledenverga
dering hebben we met de aanwezigen het beleid
geëvalueerd en verslag uitgebracht vanuit het be
stuur. Ook werd de nieuwe website gepresenteerd. 
Nieuw dit jaar waren de bijzondere bijeenkomsten op
een aantal zondagochtenden. In 2019 zal dat elke
eerste zondag van de maand zo zijn. Met de leden is
afgesproken dat we deze activiteit in november 2019
zullen evalueren. Ook de seniorenmiddag was nieuw
en komt in 2019 terug. Onlangs zei iemand tegen mij:
“Deze afdeling is zo levend als wat” en dat beschouw
ik als een groot compliment voor iedereen die het
afgelopen jaar zijn/haar steentje heeft bijgedragen.
Tussen Kerst en Oudjaar zullen we een speciale avond
organiseren voor onze vrijwilligers met koffie/thee/een
drankje en/of iets lekkers. Op die manier sluiten we
dan dit jaar af. Natuurlijk wens ik ook u fijne feestdagen
en een goed 2019 toe.
 
Dick Vermeij
voorzitter
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Een rustiger jaar? Ongelofelijk?
Gezien de vele positieve reacties op de nieuw
jaarsbijeenkomst van 2018, hebben wij ge
meend om Marion van Onzen te vragen om ook
2019 te “openen”. We zijn blij dat ze daarin heeft
toegestemd. In deze bijeenkomst zal zij weer, o.
a. met ondersteuning van gedichten, wijsheden
van filosofen en Nederlandstalige liederen, ons
de nodige boodschappen meegeven voor het
nieuwe jaar. Vanzelfsprekend zal er na de lezing
gelegenheid zijn om, met een drankje, elkaar
een goed 2019 te wensen.
Spreker:     Marion van Onzen.     
Marion heeft, bij het OVP in Bilthoven, de 3-jarige
opleiding tot pastoraal medewerker gevolgd. Zij
heeft een aantal jaren op vrijwillige basis bij onze
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap de taak/func
tie van pastoraal medewerkster vervuld en ging
in die periode ook enige malen voor.

Kijken met kerst
Toen ik nog aardig klein was, vertelde mijn vader
eens een verhaal over een studievriend van zijn
broer, een man die zeker vijftig jaar predikant is
geweest. Ik weet zijn naam niet meer, maar laten
we hem in verband met het verhaal, gepast ds.
Opziener noemen.

Een spreker met bijzondere gaven, die volle
kerken trok vanwege zijn eigenzinnige, beelden
de manier van preken. Een complete preek be
stond toen nog uit twee delen, van elkaar ge
scheiden door een zogenaamde tussenzang.
Op een kerstmorgen kondigde hij aan dat hij
voor de tussenzang over het hemelgedeelte van
het kerstverhaal zou preken en na de zang over
het aardse deel. Aldus geschiedde. De gemeen
te werd dus eerst een halfuur getrakteerd op wat
er in het kerstverhaal allemaal boven de wereld
gebeurt, in de hemelse gewesten: dus over de
vredig zingende en boodschappende engelen,
de sterren, het wereldvreemde, enorme licht.
Opziener presteerde het daarbij alleen naar
boven te kijken en tegen het plafond zijn bood
schap te roepen. Allemaal zo suggestief, dat het
vele kerkgangers niet kon beletten met hem de
eeuwige kerstwoorden aan het plafond geschre
ven te wanen.
Na een kerstlied liet Opziener het hoofd zakken
en was ineens met de mensen in de kerk bezig
de ster te zoeken, de herders en de stal met de
kribbe, het kind en de ouders. Om af te ronden
met de bezoekende wijzen uit het Oosten. Alle
maal overbekend; aards, honderd keer ge
hoord. De glorie was van het plafond af, wat er
over was van het verhaal was een mooi, maar
sober verhaal. "Kijk", zei Opziener, "je moet niet
zoveel naar boven kijken met kerst. Van het
plafond wordt je niet wijzer. Blijf maar dicht bij de
grond. Als er wat gebeuren moet met kerst is dat
hier, op de begane grond. Hou het maar heel
gewoon, omdat het zo bijzonder is."
Daarom wens ik u ook hele gewone, mooie
dingen toe met deze kerst. En wiej hopt ammoal,
kan nich schotten wa’j van geleuf bint of himmo
al ginnen baand hebt met ’t verhaal zölf, da’j
meer oog kriegt veur wat wiej hier op eerde an
lecht neudig bint. Veur oonszölf en veur aandern.
Noar ’t plafond kieken leavert niks op. 
Anne van der Meiden

Bron: www.annevandermeiden.nl/

Moerbeiboom
Onlangs waren we met de caravan in het noor
den van het land op vakantie. Op een zondag
ochtend hoorden wij in de uitzending van ‘Vroe
ge Vogels’ een leuk bericht over een moerbei
boom in Dokkum. Diezelfde middag nog zijn we
op zoek gegaan naar dit relikwie.
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Naast de grote kerk in het centrum van Dokkum
vonden we de eeuwenoude zwarte moerbei
boom. De boom naast de Grote of Sint-Martinus
kerk in Dokkum is de oudste van Europa (aange
plant in 1750). De zwarte moerbeiboom komt van
ver, heel ver. Iran is de natuurlijke groeiplaats van
deze loofboom. Toch heeft er eentje zijn weg
gevonden naar Dokkum, en dat is niet zomaar.
Het hofje aan de zijkant van de kerk was vroeger
de tuin van de predikant. Die heeft de boom daar
waarschijnlijk geplant, omdat de moerbei in de
Bijbel wordt genoemd. “Het ruizen van de wind
door de moerbeitoppen zou de aanwezigheid
van God verraden”, aldus florist Gertie Papen
burg. Dit is ook te lezen in het gedicht 'De moer
beitoppen ruisten' van Nicolaas Beets, dat op blz.
568 van het liedboek staat.

De moerbei, dat in wezen bes betekent, geeft
zware sappige vruchten die lijken op een vergro
te versie van een braam. Het is monnikenwerk
om met de hand de oogst van de moerbeiboom
naast de Grote Kerk in Dokkum te sorteren. In een
restaurant vlakbij de kerk worden de smakelijke

vruchten van de 268 jaar oude moerbei verwerkt
tot onder meer desserts en cocktails. Voor het
zover is, moeten de zwarte bessen met veel ge
duld stuk voor stuk van het gespannen net wor
den gehaald. Deze bessen hebben de geestige
eigenschap dat vogels er dronken van kunnen
raken. De moerbeien gisten aan de takken en
zijn vaak te verleidelijk voor vogels om te passe
ren, met wonderlijke vogelzang en kromme
wandelingen tot gevolg. “Alles wat út Dokkum
komt, dat suupt! Ekt de voegels”, aldus Dragt in
het Dokkumer dialect.
De boom gaat in zijn latere jaren hangen, op de
grond liggen en neemt om die reden ontzettend
veel ruimte in. Gelukkig wordt de moerbeiboom
in Dokkum omhoog gehouden met kabels en
palen. Maar een oudere moerbeiboom is voor

Jarigen
09 dec. D.A. Vermeij
10 dec. I. Verhagen
16 dec. J. Troost
21 dec. J. van Jaarsveld
17 jan. P. Crezee
13 febr. J. Fransooijs
02 mrt. T. Steenhuis
02 mrt. P. Stougie
21 mrt. M. van Onzen
31 mrt. D. Fransooijs
Allen van harte gefeliciteerd

Carols
Sinds begin oktober bleef een klein groepje
mensen na afloop van de dienst en na het kof
fiedrinken nog wat langer in de kerk om met el
kaar een drietal Carols in te studeren. 
Carols zijn,soms meerstemmige, Engelse kerstlie

de meeste tuiniers een doorn in het oog. Daar
komt bij dat de grote bessen een glibberige situ
atie veroorzaken; paden en terrassen worden
gevaarlijk voor voetgangers. Om nog maar te
zwijgen over de onverwijderbare vlekken in je
kleding. Gelukkig trekt de oude reus in Dokkum
er zich niets van aan en kan iedere passant nog
steeds genieten van dit juweel. De laatste over
levende van een tuin waarin ooit vele bijbelse
struiken en bomen stonden.
Dick Vermeij
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deren die 100 jaar geleden voor het eerst werden
gezongen in Cambridge. Daarmee werd een
traditie geboren, die ook in ons land in de ad
ventstijd terrein wint. “Once in royal David’s city
”, is een voorbeeld dat de meeste mensen wel
kennen, maar er zijn er veel meer. Het bijzondere
is dat in elke carol een stukje van het kerstverhaal
wordt verteld en samen vormen de carols een
kerstvertelling.  Het zijn mooie, toegankelijke en
soms ook luchtige en vrolijke liederen,  die zelfs
wel in de Engelse Pubs worden gezongen.
Het is de bedoeling dat we volgend jaar op 1
december 2019 een bijzondere bijeenkomst or
ganiseren, waarin het kerstverhaal wordt omlijst
door carols en samenzang.
Tot zover het plan, maar nu eerst iets over de
ervaring van de zangers:
Door elke week met elkaar te zingen en te oefe
nen, gingen we de muziek steeds beter kennen
en waarderen. We leerden beter te luisteren naar
elkaar en konden er zelf ook meer en meer van

gaan genieten. Het klinkt mooi en overtuigend,
maar minstens zo belangrijk is dat we ook tijdens
het oefenen veel plezier met elkaar hebben. We
beseffen dat we bouwen aan een (muzikaal)
plan,  waarbij iedereen altijd mag en kan mee
doen.
Als dit stukje verschijnt in Vrijzinnig Perspectief,
heeft u het resultaat al kunnen horen in de
kerkdienst van 16 december en de ‘zangers’ zijn
een ervaring rijker.
In oktober 2019, volgend jaar dus,  gaan we weer
verder met oefenen….. en wat let u om mee te
doen?
Hanny Koolschijn

Tijd en aandacht
Wat is tijd? Verandering? Of vooral beleving?
Waarom lijkt de tijd naarmate je ouder wordt
steeds harder te hollen? Omdat het verleden
groter en de toekomst kleiner wordt? Sommige
mensen beleven de tijd als een cirkel: de bollen
kweker poot in het najaar, topt in het voorjaar,
oogst en pelt in de zomer, en dan alles weer

opnieuw. Tijd gaat en komt ‘Alles heeft zijn uur,’
zei Prediker, ‘voor al wat er onder de hemel ge
beurt, is er een vaste tijd.’

Vaak beleven we de tijd echter ook als een harde
werkelijkheid waarin niets van wat gebeurt, om
keerbaar is. ‘Niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en
ik,’ dichtte Rutger Kopland. De tijd voert ons on
afwendbaar naar ons eigen einde. Onze tijdelijk
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heid aanvaarden is waarschijnlijk een van de
moeilijkste opgaven van het leven.

Hoe geven we tijd betekenis? ‘Het is de tijd die je
aan de roos hebt besteed, die de roos zo belang
rijk maakt. Mensen zijn die waarheid vergeten,’
zei de vos tegen de kleine prins (Antoine de Saint-
Exupéry, De kleine prins). Leven met aandacht
geeft ook aan de tijd en aan het ‘nu' betekenis.
Aandacht maakt bovendien iets of iemand bij
zonder, het heft de onverschilligheid en vanzelf
sprekendheid van de dingen op. Ik neem ergens
de tijd voor, zeggen we vaak. Ik schenk jou iets
van mijn tijd. Die tijd verlies je niet. Sterker nog,
wie - vrij naar de evangelist Lucas - de tijd voor
zichzelf houdt, zal hem verliezen.

‘Niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik.’ Verzet
daartegen heeft geen zin. Aandacht is gebo
den. Aandacht voor de tijd die mij geschonken
wordt, aandacht voor de ander, aandacht voor
de dingen en voor de wereld. Opdat niets zo
maar voorbijgaat.
Ds. Reinhold Philipp (Prediker 3: 1-8)
Bron: 'God aan', Vrijzinnig Dagboek onder redac
tie van Tjaard Barnard & Nelleke Viëtor

Dochter Ernst Ullman in Oud-
Beijerland
Yvonne Rosenberg-Ullmann heeft donderdag 4
oktober een kort bezoek aan Oud-Beijerland
gebracht. Ze was samen mat haar man George
uit Canada, neef Roby Ullmann uit Argentinië en
een neef uit Israël met zijn vrouw Mirjam.  Yvonne
is de dochter van Ernst Ullmann die in Oud-Beij
erland gewoond en gewerkt heeft. Hij was één
van de weinige overlevenden van het concen
tratiekamp Auschwitz.
Ze waren onderweg naar een familiereünie in
Duitsland. Ernst Ullmann werd geboren op
21-2-1904  in Duren (0). Via Utrecht kwam hij in
1936 naar Oud-Beijeland. Ernst Ullmann trouwde
op 3 november 1938 in Oud-Beijerland met Edïth
Fleischmann (geboren 31-10- 1912 in Ebelsbach
(0)). Ze kregen 15-9-1939 een dochter, Ellen Wil
helmina. In 1941 vertrekt het gezin naar Utrecht.
Daar worden ze opgepakt in 1943 en naar Wes
terbork gebracht. Inmiddels is Edith zwanger en
wordt in Westerbork op 31-3-1943 Rolf Dirk gebo
ren. in 1944 gaat het gezin naar Auschwitz. Hier
worden de kinderen op 8-10-1944 vermoord en
moeder Edith op 9-10-1944 in Birkenau.
Ernst Ullman overleefde Auschwitz en kwam in
1945 terug naar Oud-Beijerland. Hij vertrok in
1946 via Doetinchem naar Canada. Hij hertrouw

de in Canada en overleed daar in 1968.
Yvonne Rosenberg-Ullmann is een dochter uit dit
2e huwelijk.
De familie was 4 oktober kort in Oud-Beijerland
en wilde graag zien waar haar vader gewoond
had. Ze werden namens de historische vereni
ging door Alie van den Berg en door Rita Dijkstra
(namens Vrijzinnigen Nederland Hoeksche
Waard) in ons kerkgebouw aan de Beneden
Molendijk met koffie ontvangen. Zij bezochten
het Joods monument aan de Havendam, de
Ullmanstraat en Beneden Molendijk 43 (het
woonhuis in 1941 van Ernst Ullmann). In Oud-Beij
erland werkte Ernst Ullmann bij meelfabriek Van
Overhagen op de Molendijk (molen) en de
Oostkade. Schipper bij dit bedrijf was Gerrit
Weeda, Zijn dochter Leny, inmiddels 85 jaar heeft
een poosje contact gehad met Ernst Ullmann in
Canada.
Yvonne Rosenberg-Ullmann ontmoette ook mw.
L Riedijk-Weeda uit Spijkenisse, de vrouw waar
over haar vader veel verteld had. Edith Ullmann-
Fleischmann staat met haar 2 kinderen vermeld
op het Joods monument in Utrecht (bij het
Spoorwegmuseum).
(gegevens en foto: P.J. in 't Veld, Hist. Ver. Oud-
Beijerland}
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Nieuw ontwerp van onze website
De afgelopen periode is er gewerkt aan het
vernieuwen van onze website. Tijdens de
afgelopen ledenvergadering is een eerste
presentatie getoond. Op dit moment gaat de
stofkam er nog door om de laatste oneffen
heden op te lossen. Op 1 januari a.s. is de
vernieuwde site ‘in de lucht’. Het adres blijft:
www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl . Overi
gens brengt www.vrijzinnigenoud-beijerland
de bezoeker naar dezelfde plek op het net.
Heeft u suggesties of opmerkingen over de
nieuwe site? Dan ontvangen we uw reactie
graag op vrijzinnigen@gmail.com We bekij
ken dan of we er iets mee kunnen.

Het Onze Vader 
Inhoud: Al vanaf de vierde eeuw maakt het Onze
Vader deel uit van de liturgie. Zowel in katholieke
als in protestantse kerken en dat ook wereldwijd.

Het Onze Vader is daarmee een van de belang
rijkste gebeden.
Ook in onze geloofsgemeenschap bidden we dit
gebed in vrijwel elke viering en bijna altijd hard
op; ieder persoonlijk. Meestal wordt gebruikge
maakt van de vertrouwde tekst uit de Bijbelver
taling NBG 1951. Soms hoor je iemand de oecu
menische tekst van de Raad van Kerken bidden. 
 Waarom bidden wij het Onze Vader eigenlijk
(nog)? Waar denken we aan als we de bedes
zeggen? En wat roepen ze op? Wat raakt ons?
Wat motiveert ons?
Over deze vraag gaan we in gesprek met elkaar,
in een kring-achtige setting.
Aan het hand van wat gezegd wordt in (onder
meer) de Heidelbergse Catechismus, in kringen

van de Ecclesia Amsterdam en door mensen die
betrokken zijn bij een project van Theoloog des
Vaderlands Claartje Kruijff, gaan we samen op
zoek. Nadat Claartje Kruijff in 2017 werd verkozen
tot Theoloog des vaderlands, stelde zij een inter
religlieuze gespreksgroep samen van theologen
uit de christelijke, joodse en islamitsiche traditie.
Samen dachten zij een jaar lang na over het
eeuwenoude gebed Onze Vader: “debatten
gaan over wie er wint en gesprekken gaan over
problemen of over hoe we iets beter kunnen re
gelen of kunnen oplossen. Een debat wordt een
heilige ruimte als het niet meer gaat over wie er
wint, maar als de gesprekspartners er wijzer van
worden, zelfs al worden ze het niet eens.”
Datums: Di 15-01en di 29-01-2019; do 21-02 en do
28-02-2019. Er is een kring van 14.30 - 16.30 uur
en een kring van 19.30 - 21.30 uur.
Aan de deelneemster /deelnemer om aan te
geven of de middag- of avondkring gevolgd
wordt. Het is mogelijk indien eens de tijd niet
schikt, de parallelle middag/avond te volgen.

Gespreksleider: Arie den Hoed (1947) is in al zijn
woonplaatsen actief geweest in het kerkenwerk;
vrijwel steeds als ambtsdrager. Na zijn pensione
ring volgde hij de 3-jarige PKN-cursus ‘Theologi
sche Vorming voor Gemeenteleden’ en nu af en
toe nog een theologie-gerelateerde cursus aan
de HOVO (Erasmus) in Rotterdam. Arie is sinds
begin dit jaar lid van Vrijzinnigen Nederland
Hoeksche Waard.
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Seniorenmiddag
Seniorenmiddag
In de afgelopen maand juni organiseerden we
voor het eerst een seniorenmiddag in onze kerk
aan de Beneden Molendijk. Maja Nieuwenhuis
en Iris Verhagen hebben ons toen begeleid tij
dens de gezellige, maar ook muzikale en inhou
delijk interessante middag. We willen hier graag
een vervolg aan geven.
De volgende bijeenkomst om elkaar te ontmoe
ten in een ontspannen sfeer is gepland op don
derdagmiddag 31 januari 2019  van 15.00 tot
16.30 uur. We zorgen ook weer voor wat lekkers
bij de koffie of thee en later een drankje met een
hapje.
Ds. Dick Peters zal onze gast zijn. Misschien her
innert u zich hem van toen hij voorging in de
diensten, maar dat is alweer een tijdje geleden.
Hij combineerde het voorgangerschap met zijn
werk in het bedrijfsleven op het terrein van de
human resources. Ook werkte hij voor de remon
strantse gemeente Alphen aan den Rijn en als
voorganger bij de samenwerkende Verenigin
gen van Vrijzinnige Protestanten in Honselersdijk
en Maasdijk. Hij publiceert geregeld over lokale
en regionale (kerk)geschiedenis en houdt lezin
gen over leven en werk van mensen die van

betekenis zijn geweest op het terrein van geloof
en samenleving.
Inmiddels is hij met emeritaat, maar hij zit niet stil.
Hij heeft zich o.a. verdiept in het leven en werk
van Toon Hermans (1916 – 2000). Wie herinnert
zich niet zijn liedjes en conferences? Behalve een
succesvol theaterman was hij ook een begena
digd schilder en schrijver. Met zijn gedichtenbun
dels, verhalen en boekjes met meditaties en
gebeden heeft hij talloze mensen weten te raken
en te inspireren.

Deze middag zullen we stil staan bij het leven van
Toon en luisteren en kijken we naar een selectie
uit zijn omvangrijke werk en zijn optreden als
cabaretier. Daarna gaan we in gesprek over wat
zijn teksten ons al of niet te zeggen hebben. We
kijken ernaar uit om er met elkaar een fijne
middag van te maken.

De middag is uitsluitend bedoeld voor onze
oudere leden en/of vrienden, die hiervoor een
speciale uitnodiging zullen ontvangen. Er is ook
een bijeenkomst in mei gepland en wel op
23 mei.
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 Venster op het Eeuwige  
3 maart 2019  10.30 uur
Iconen zijn ‘in’. Je komt ze overal tegen. Ze wor
den bewonderd, geschilderd, verzameld. Steeds
vaker komen we ze ook in onze kerken tegen. De
aantrekkingskracht die ze op ons uitoefenen, is
soms verbazingwekkend.
Maar realiseren we ons eigenlijk wel dat achter
die mysterieuze afbeeldingen een niet minder
mysterieuze wereld schuilgaat? Een wereld van
ideeën, spirituele ervaringen, theologische en
wijsgerige opvattingen? Wat heeft een icoon
bijvoorbeeld met het wereldbeeld van Plato te
maken? Of met het begrip ‘symbool’?
Waarom krijgen we soms de indruk dat een icoon
ons als het ware in zich ‘opneemt’, zodat we geen
toeschouwers meer zijn maar er deel van gaan
uitmaken? En kun je een band met iconen op

bouwen, terwijl je beslist geen aanhanger bent
van de filosofische en religieuze denkbeelden
waar hun makers door geïnspireerd zijn? Deze
en andere vragen komen aan de orde.
Spreker:     Drs. Jarek Kubacki     
Jarek studeerde theologie in Warschau en
Kampen en deed de kerkelijke opleiding bij de
Remonstranten in Leiden. Na een periode als AIO
aan de Leidse Universiteit was hij pastor van de
Dominicusgemeente in Amsterdam en van de
Kritische Gemeente IJmond in Heemskerk. Op dit
moment werkt hij als 'voorganger met bijzondere
opdracht' vanuit Vrijzinnigen Nederland in een
verzorgingshuis in Zoetermeer en is hij predikant
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJ
mond.

Vrijzinnige integratie
De man die op die maandagmorgen de spreek
kamer binnenkwam, maakte een geagiteerde
indruk. Ik gaf hem een hand en bood hem aan
te gaan zitten. Voordat hij goed en wel zat
barstte hij al los:
“Er is gisteren over mijn vrouw gepreekt,” bracht
hij uit. “Niet te geloven.” Op de groene kaart zag
ik dat Johanna hem als nieuwe patiënt had in
geschreven.
“Een vrouw die op zondag in een korte broek was
gesignaleerd. Die nog maar net in onze gemeen
te was komen wonen. Dat zei de dominee van
de kansel af tegen de volle kerk.” De man begon
te transpireren.
“Waar zijn wij in terecht gekomen, dokter? Ze
hebben dus ook nog gespioneerd!”

Het duurde even voordat hij gekalmeerd was en
met een recept voor wat valiumtabletjes het
pand verliet.
Aan dit voorval moest ik opeens denken toen er
op een gezelligheidsbijeenkomst een discussie
ontstond over de integratie van mensen met een
migratie-achtergrond. Volgens sommigen moest
je de nieuwkomers alle ruimte geven, hun taal
laten behouden en hun geloof laten belijden,
kortom hun cultuur accepteren en daar voor de
volle honderd procent in meegaan. Anderen
vonden dit te ver gaan. Als wij gaan emigreren
moeten we de taal van het land leren en ons
voegen naar de cultuur daar, ook al zijn wij dan
net zo goed mensen met een migratie-achter
grond. En een christelijke kerk bouwen in bijvoor
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beeld een Arabisch land?
Het echtpaar had de do’s en dont’s van het dorp
en hun kerkgemeenschap niet goed ingeschat
en werd hardhandig teruggefloten. Toen hun
buurman in de nieuwbouwstraat op zondag het
gras in zijn voortuintje inzaaide en van een in het
zwart geklede passant te horen kreeg dat dat
gras niet op zou komen omdat het zondag was,
werd hen maar al te zeer duidelijk dat men in
mijn dorp de zondag heiligde. Zij voegden zich
daarnaar en werden prima burgers.
Soms wordt er gedaan alsof het bewaken van
de eigen cultuur een teken van grove intoleran
tie is. Maar gastvrijheid en tolerantie zijn twee
verschillende zaken. Als mensen met een migra
tie- achtergrond door hun gedrag hun culturele
activiteiten aan de autochtone bevolking op
dringen, dan maken zij misbruik van de gastvrij
heid. Willen zij getolereerd worden, dan dient dit
misbruik achterwege te blijven. De liefde kan niet
van één kant komen en zoals overal waar men
sen samenleven geldt: het is geven en nemen,
zelfs in een vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Wouter Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl 

MUZIKALE ONTMOETING met High
Five
24 januari 2019 20.00 uur
Voor het tiende seizoen organiseren wij dit jaar
weer de muzikale ontmoetingen. Het concept is
ongewijzigd: een concert van ongeveer een uur
en aansluitend een hapje en een drankje om
gezellig na te praten.
Vorig seizoen trad voor ons het Jong Nederlands
Blazers Ensemble op. Het Jong Nederlands Bla
zers Ensemble, kortweg JongNBE, is een ensem
ble van jonge talentvolle musici van de Neder
landse conservatoria, sommigen al klaar, ande
ren nog midden in hun opleiding. Een vijftal
deelnemers verzorgde toen ook een aantal so
listische optredens. Deze vijf hebben zich vere
nigd in de groep ‘High Five’. Julian van der Linden
- alt -saxofoon  (uit Oud-Beijerland en lid van De
Bazuin), Hans de Munnik - trompet, Jelte de Buck
- trombone (uit Oud-Beijerland en lid van De
Bazuin), Pelle van Esch - bastrombone en Max
den Hoedt - percussie (uit Klaaswaal en lid van
Pr. Juliana, Klaaswaal) bezorgen u een onverge
telijke avond.
Kosten:  € 15,- incl. consumpties en hapjes. (Nog
slechts enkele plaatsen beschikbaar)
 
 

Tai-chi
13 maart 2019  20.00 - 22.00 uur
Yvonne Mallander
Een kennismaking met Tai-chi. Tai-chi is een
prachtige Chinese manier van bewegen. Van
oorsprong afgeleid van de Chinese vechtsport.
Maar er is ook een andere manier om ernaar te
kijken.
Hoewel Yvonne geen tai-chi meester is, heeft ze
wel lessen gevolgd en ook wat beginnerslessen
gegeven. Zodoende heeft ze  een aantal mooie
tai-chi bewegingen kunnen combineren tot een
virtuele natuurbeleving.
We vliegen o.a. met een draak, dansen met een
kraanvogel en knuffelen met een boom.
Kosten: € 10,- incl. koffie/thee (aanmelden
verplicht)
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Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2019
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3 febr. 10.30 uur:
Bijzondere Bijeenkomst: Thomas,
apostel en reiziger in India
o.l.v. Drs. Katrijne Bezemer
10 febr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Prof. Dr. E. Cossee (Rem)
11 febr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
12 febr. 20.00 uur: Lezing
Magdalena, machtig rolmodel
voor de moderne vrouw en man
o.l.v. Drs. Daniëlle van Dijk
14 febr. 20.00 uur:
Workshop Schrijven o.l.v.
Yvonne Mallander
17 febr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
18 febr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
21 febr. 14.30 en 19.30 uur
Kring over ‘Onze vader’
o.l.v. Arie den Hoed
24 febr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. M. Hofman (Vrijz. Ned.)
28 febr. 14.30 en 19.30 uur
Kring over ‘Onze vader’
o.l.v. Arie den Hoed

3 mrt. 10.30 uur:
Bijzondere Bijeenkomst:
Venster op het eeuwige
o.l.v. Drs. Jarek Kubacki
4 mrt. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
10 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J. van Aller (PKN)
13 mrt. 20.00 – 22.00 uur:
Workshop ‘Tai-Chi’
o.l.v. Yvonne Mallander
17 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem)
17 mrt. 14.00 uur:
Workshop Schrijven o.l.v.
Yvonne Mallander

Agenda
 
23 dec. 10.30 uur: 4e advent
Dienst o.l.v. Ds. R. Philipp (Rem)
25 dec. 10.30 uur: Kerstmis
Dienst o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
30 dec. Geen dienst

6 jan. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
o.l.v. Marion van Onzen
Tevens nieuwjaarsbijeenkomst
13 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. L. Lafeber (PKN)
14 jan.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
15 jan. 14.30 en 19.30 uur
Kring over ‘Onze vader’
o.l.v. Arie den Hoed
17 jan. 15.00 uur: Leesclub
o.l.v. Rita Dijkstra en
Marion van Onzen
17 jan. 20.00 uur:
Workshop Schrijven o.l.v.
Yvonne Mallander
20 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. Z. Albada (Vrijz. Ned.)
24 jan. 20.00 uur:
Muzikale Ontmoeting met
‘High Five’
27 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. P.W.A. Overdiep (Rem)
28 jan. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
29 jan. 14.30 en 19.30 uur
Kring over ‘Onze vader’
o.l.v. Arie den Hoed


