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Hoeksche Waard

Zomerrooster in zicht.
De afgelopen weken hebben ons er aan herinnerd,
dat de metereologische zomer (1  juni)  er aan kwam.
Het was behoorlijk warm. Dat wijst ook op het feit, dat
het weer bijna ‘zomerrooster’ is. In de maanden juli en
augustus is er één keer in de twee weken een dienst!
Maar voor het zover is, organiseren we op 21 juni nog
de seniorenmiddag. Houdt dus onze agenda in de
gaten. Overigens worden deze zomerdiensten door
gaans zeker niet minder bezocht. Na de zomerperiode
staat dan al weer gelijk ‘startzondag’ voor de deur.
Dan zullen wij ook het activiteitenprogramma voor
2018-2019 bekend maken. En een week later de mo
numentendag. In de bestuursvergadering is besloten,
dat we niet altijd meer aansluiten bij het landelijk
thema van de monumentendag. Als het lukt, dan is
het mooi, maar het moet niet te geforceerd worden.
Wel zullen we ‘altijd’ open zijn. Komende monumen
tendag is het landelijk thema ’Europa’. We zullen
proberen een presentatie over ‘Vrijzinnigheid in Euro
pa’ samen te stellen. Maar of dat gaat lukken….. Heeft
u ideeën, maar vooral afbeeldingen die wij daarbij
zouden kunnen gebruiken, dan houden we ons
aanbevolen. Voor nu wens ik u allen een goede zomer
toe en (als u gaat) een fijne vakantie.

Dick Vermeij,
voorzitter

    In deze tweede editie van 2018
o.a. info en foto's over:
 

  - de bijzondere bijeenkomst  op
24 juni o.l.v. Hans Le Grand
 

  - de verhalenkaravaan kwam
voorbij
- Wouter Blokhuis: Vrijzinnige
verwarring

  - 'Lintje' voor onze voorzitter
- Laurens ten Kate: Heiligheid en
Goddelijkheid
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Het gaat om jouw zoektocht
Onze Bijzondere Bijeenkomst zal op 24 juni a.s.
ingevuld worden door Rev. Dr. Hans Le Grand.
Hans le Grand zal dan een lezing geven over
zijn essay: "Het gaat om jouw zoektocht, niet om
ons levensanker" dat hij publiceerde samen met
Tina Geels.
Het is gangbaar binnen de ruimdenkende ge
loofsgemeenschappen, een verlichte versie van
een oud verhaal te presenteren. Dat kan de Bijbel
betreffen, maar ook een ander religieus of le
vensbeschouwelijk verhaal. Dit gedachtegoed
wordt vaak eenzijdig rationeel uitgelegd. In deze
lezing zal Hans uitleggen dat dit een vorm van
vrijzinnigheid is die wel goed paste bij de “mo
derne” 19de eeuwse samenleving, maar niet
meer aansluit bij de huidige postmoderne
maatschappij. Daarom is naar zijn idee veel van
de bestaande vrijzinnigheid in verval.
In deze visie zou de “vrijzinnigheid”  niet een
verlicht geloofssysteem (levensanker) centraal
moeten stellen, maar de zoektocht van de mens.
Dit heeft implicaties voor zeer veel aspecten van
vrijzinnige groeperingen. Hans laat dit zien aan
de hand van een model over persoonlijke groei
van Ken Wilber. Het mooie is dat de vrijzinnigheid
een unieke mogelijkheid heeft om zich op deze
manier te positioneren en te onderscheiden van
andere levensbeschouwelijke groepen en dat
daardoor nieuwe bloei mogelijk wordt. 
Rev. Dr. Hans le Grand (1966) is als predikant
erkend door de Engelse Unitarische Kerk, en doet
op het moment onderzoek naar de identiteit en
toekomst van de vrijzinnigheid. 
Na de lezing is er gelegenheid om onder het
genot van een kop koffie/thee met elkaar na te
praten.
Bijzonder Bijeenkomst op 24 juni 2018. Aanvang
10:30 uur. Einde lezing ca 11:30 uur.
Een ieder is van harte welkom. Vrijwillige bijdrage
op de schaal bij de uitgang.

Hoop
Hoop is leven, hoop is,
dat gevangen zitten niet het laatste is
dat honger hebben niet het laatste is
dat rotwerk hebben niet het laatste is
dat macht niet het laatste is
dat je werk verliezen niet het laatste is
dat ik haat je niet het laatste is
dat steeds maar niet beter worden niet het
laatste is
dat niet mee kunnen komen niet het laatste is
dat iemand kwijtgeraakt zijn niet het laatste is
dat schuld hebben aan een ongeluk niet het
laatste is
dat het kan me niet schelen niet het laatste is
dat ik weet me geen raad niet het laatste is
dat de wereld is een puinhoop niet het laatste is
dat een rotstreek niet het laatste is
dat helemaal alleen zijn niet het laatste is
dat nergens meer zin in hebben niet het laatste is
dat nog veel meer niet het laatste is
dat het allerlaatste niet het laatste is
 
Gedicht van ds. J. Boendermaker

Jarigen in:
JUNI
06 juni  B.J. van Hemert
09 juni  F.M. van der Wilt
10 juni  A. van Driel
21 juni  J. van Dijk
JULI
02 juli    H.M. Dijkstra
10 juli    A.J. den Hoed
13 juli    R.S. van de Hoek
14 juli    J. van der Does
19 juli    M.C. Dijkstra
26 juli    C.J. van der Wilt
30 juli    T.J.E. van Onzen
31 juli    M. Melis
AUGUSTUS
24 aug. J. Schulting
27 aug. G.P. van der Wouden

Privacyverklaring
Onlangs is de nieuwe privacywetgeving van
kracht geworden. Als bestuur hebben we
daarom een privavyverklaring opgesteld. U
vindt deze op onze website www.vrijzinni
genhoekschewaard.nl onder het tabblad
'informatie'
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Verhalenkaravaan
Woensdag 21 maart kwamen ze weer langs, de
vertellers van de verhalenkaravaan. 
Een volle bestuurskamer, kopjes thee rinkelden
gezellig, en de chocolade paashaasjes lieten
zich goed smaken. 
Marjan en Tiny kwamen vertellen, met elk hun
eigen specialiteit.
Marjan begon met een geweldig ontroerend
Joods verhaal over de bloedmooie Rachel, en
hoe zij de liefde vond in een man met vele licha
melijke beperkingen. Waar stopt medelijden en
waar begint de liefde ? 
Nadat Tiny haar eerste verhaal verteld had,
gingen we terug naar de tijd waarin nog niet alle
grenzen open zijn. Zij heeft als kind vlak bij de
Belgische grens gewoond en kon ons op verma
kelijke wijze diverse smokkeltips aan de hand
doen. Boterbaby’s, zou dat in de Dikke VanDale
staan? Ik weet het niet, maar ik zag ze geboren
worden.
En wat Tiny op de foto in dat paashazenpak staat
te doen….… ja dat weten nu alleen de bezoekers
die aanwezig waren. 
Maar het was een zeer geslaagde middag en
we danken de karavaan hartelijk voor hun
bezoek! 
Yvonne Mallander

Uw tekstuele bijdrage
Wij ontvangen uw kopij voor het volgende
nummer van Vrijzinnig Perspectief graag
uiterlijk 10 augustus. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Stroom
Pas las ik het boek 'Alles is Machine' van de jonge
filosoof Arjen Kleinherenbrink. Een wat merkwaar
dige titel voor een filosofisch boek, dacht ik. Maar
al lezende kwamen er toch denkbeelden op die
zeer aantrekkelijk zijn. Teveel om op deze plaats
uitgebreid te behandelen, maar omdat de
schrijver toch een gevoelige snaar bij mij raakte,
wil ik er niet zomaar aan voorbij gaan.
Betekenis
Kleinenbrink gaat er in dit boek van uit, dat alles
iets van betekenis is; en met alles bedoelt hij alle
voorwerpen, omstandigheden, mensen en or
ganisaties. Alles is een entiteit. Dus mijn bureau
lamp, mijn smartphone, het Groene Boekje op
mijn bureau en mijn camera zijn allemaal enti
teiten met een eigen kern en een buitenkant, net
als mijn buurman en de plaatselijke afdeling van
Vrijzinnigen Nederland. Merkwaardig is dat wij
als mensen in aanraking komen met de buiten
kant van een entiteit, zonder direct of misschien
wel helemaal nooit tot de kern ervan door te
dringen, maar niet aan de invloed ervan ontko
men.
Inhoud
Wij lezen dat de zondagsdienst van Vrijzinnigen
om 10.30 uur begint, maar dat is slechts de
buitenkant. Dat zegt nog niets over de inhoud.
Als we een medemens ontmoeten, kijken we het
eerst naar de buitenkant. In het proces van
evolutie heeft de homo sapiens geleerd om uit
lijfsbehoud in een paar tellen te taxeren of het
gaat om een medestander of een tegenstander,
vriendelijker gezegd: of de medemens ons sym
pathiek of antipathiek is. Of we willen of niet, dit
in onze genen vastgelegde proces vindt altijd
plaats. Waar wij echter de grootste moeite heb
ben om al met de spreuk 'Ken U Zelve' om te
gaan, is het benaderen en kennisnemen van de
kern van onze medemens een utopie. De vraag
is of dit nu ook voor andere entiteiten geldt. Toen
ik mij dit afvroeg, schoot mij een van mijn eigen
gedichten te binnen, dat ik schreef bij een foto
van een rivieroever die water, wat struiken en een
stuk steen laat zien. Dit wil ik u niet onthouden:
Waterkant
Al eeuwen stroomt de rivier/ Langs dezelfde
weg/ Door het zelfde bed/
De mens rommelt wat/ Een dijk, een aanleg
plaats/ Een brug, een pont/
Het is de rivier om het even
’s Mensen leven/ Gaat voorbij/ Er komen ande
ren/ Die mooier en beter weten/
Dan blijft slechts/ Wat overwoekerd steen/ De
maker is reeds heen/
Alleen de rivier zal blijven
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Heilig is iets anders dan goddelijk
Een ongelofelijke verbazing… Als ik aan het hei
lige denk, dan is dat iets heel menselijks: je staat
met je mond vol tanden. Maar het woord ‘heilig’
wordt doorgaans gebruikt als verwijzing naar het
goddelijke: naar een andere, hogere, betere
wereld, die het schamele bestaan kan verrijken.
Het heilige geeft houvast, het staat voor een
waarheid die al onze onzekerheden overstijgt,
die onwrikbaar is:
‘Dat is voor mij heilig’, zeggen we dan.
Het heilige is echter iets anders dan het godde
lijke. Het breekt in, verwart en beangstigt, en
fascineert tegelijkertijd. Zo heeft Rudolph Otto het
een eeuw geleden al gezegd in zijn boek 'Das
Heilige'. Sacraal, dat andere woord voor heilig,
betekent eigenlijk ‘insnijden’, ‘kerven’. Het komt
van het Latijn secere, snijden. Het heilige schokt
en doet pijn. Georges Bataille schreef er in 1953
een prachtige tekst over, ‘Het heilige in de twin
tigste eeuw’. Hij gaat zover het heilige een vorm
van geweld te noemen, en dat geweld hoeft
helemaal geen letterlijk, lichamelijk geweld te
zijn. Het zit, zegt hij, in onze verbeelding, onze
dromen, in onze poëzie. ‘Wat de ervaring van het
heilige voortstuwt, is de ontzetting. Maar juist dan
worden we gegrepen door een soort roes,
geestdrift of triomf: iets waarvan het geweld van
de poëzie een idee kan geven.’
Dat klinkt behoorlijk heidens, zo’n visie op het
heilige. Maar dat is niet zo. We bevinden ons in
het hart van de religieuze tradities van onze
cultuur. Het christendom zit er vol mee. Dat laat
Navid Kermani zien in zijn boek uit 2015; als ik de
Duitse titel vertaal, luidt die 'Ongelofelijke verba
zing – over het christendom'. In korte hoofdstukjes
neemt hij steeds een thema en een beeld als
uitgangspunt. De ‘Kruisdraging’ van Botticelli
bijvoorbeeld, of Dürers ‘Job op de mestvaalt’. Hij
kijkt als moslim naar heel die rijke, rare wereld
van het heilige die het christendom heeft voort
gebracht. En hij verbaast zich, is van slag, wordt
in verlegenheid gebracht, voelt zich aangetrok
ken, is vol ongeloof. Liefde, vernedering, kruis, 
dood, offer, spel, lust en uittocht zijn enkele van
de woorden die Kermani gebruikt als titels voor
zijn hoofdstukjes.
Hij presenteert ons een christendom waarin het
heilige centraal staat, niet het goddelijke.
Toch een beetje heil in het heilloze.
Daarom is het jammer dat de Nederlandse uit
gever die veelzeggende titel veranderde in God
delijke kunst. Dan ben je alle spanning kwijt. En
met de ondertitel verdween ook het christen
dom. Natuurlijk, wie zit er nu te wachten op dat
christendom? Dat is niet meer van deze tijd.

Dat Kermani’s onderzoek naar het heilige juist
midden in deze tijd staat, blijkt wel uit het vervolg.
Een jaar later komt hij met een boek over vluch
telingen. Hij reist met ze mee, in bussen, vracht
wagens, langs snelwegen door de Balkan, en
rapporteert zijn ervaringen. 'Einbruch der Wirk
lichkeit' noemt hij zijn boek. Mooi gevonden,
want in het Duits betekent 'Einbruch' inbreken,
maar ook ineenstorten. Ik lees Kermani’s boek
over de vluchtelingencrisis als een direct vervolg
op zijn boek over het heilige. In beide boeken
spat de verbazing, ja de ontzetting van elke
bladzijde. En dan wordt het heilige opeens heel
concreet:
de vluchteling is de heilige indringer die de Eu
ropese werkelijkheid verstoort, verandert.
Ik ervaar Kermani’s boek als een heilige plek
waarin je ronddwaalt. Vroeger kon je naar de
kathedraal, nu hebben we boeken die de func
tie van de heilige plaats overnemen. Het werk
van Rutger Kopland is voor velen eigenlijk ook
zo’n plaats: een wonderlijke wereld waaruit je
maar niet wegkomt. Misschien had Bataille gelijk
door juist de poëzie te noemen als het over ‘
nieuwheilig’ gaat, over het heilige in onze eeuw.
De plaats die Kermani inruimt voor het heilige
maakt me sprakeloos, vervult me soms met af
schuw, maar ontroert en troost me ook. Mis
schien is dat helemaal geen tegenstelling, en
betekent inspiratie altijd dat iets of iemand op je
inbreekt. Toch een beetje heil in het heilloze.
Laurens ten Kate
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Lintje
Donderdag 26 april heeft onze voorzitter Dick Vermeij door de burgemeester van Oud-Beijerland
de versierselen opgespeld gekregen, die horen bij de koninklijke onderscheiding ‘Lid in de orde
van Oranje Nassau’. Familie en vertegenwoordigers van de organisaties die de aanvraag hebben
ondersteund, waren daarbij aanwezig in het gemeentehuis.
Dit als dank en eerbetoon voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor verschillende organisaties.
Voor Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard (eerder NPB afd. Hoeksche Waard) bekleedt (of
bekleedde) hij de volgende functies:
* Bestuurslid: Secretaris van 2008 tot 2012.
* Bestuurslid: Voorzitter 2012-heden
* Mede-organisator ‘Muzikale ontmoetingen’ 3 of 4 per seizoen: 2008-heden
* Redacteur Kwartaalbericht /Vrijzinnig Perspectief: 1998-heden
* Redacteur wekelijkse digitale nieuwsbrief 2012-heden
* Lid klus-groep onderhoud kerkgebouw 2015-heden
* Lid van jubileumcommissie ter voorbereiding 125-jarig jubileum seizoen 2016/2017
Daarnaast is Dick al vanaf 1997 tot vandaag de dag collectant voor de Nederlandse Brandwon
denstichting, en van1977 tot 2003 ook voor het KWF in Oud-Beijerland.
Verder is hij van 1983 tot 2000 actief geweest voor de PvdA in verschillende functies, o.a. als voor
zitter. En de laatste acht jaar besteedt Dick veel tijd aan de Rasvereniging NVSW, de vereniging die
zich inzet voor twee oud-Nederlandse hondenrassen; de Stabijhoun en de Wetterhoun. Dat doet
hij als secretaris en als lid van de fokcommissie.

Het lijdt geen twijfel dat alle lezers van Vrijzinnig Perspectief het helemaal eens zijn met dit eerbetoon!
Dick, van harte gefeliciteerd.
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Contributie 2018
Mocht u er zelf nog niet aan gedacht hebben,
dan hierbij een vriendelijk verzoek aan al
onze leden en vrienden om hun bijdrage 2018
over te maken op rekeningnummer NL96
INGB 0000 7882 60 t.n.v. penningmeester
NPB Oud-Beijerland
- de minimale contributie/vrijwillige bijdrage
is vastgesteld op € 100,- per lid per jaar, plus
de verplichte afdracht aan het landelijk be
stuur van € 30,- per lid per jaar; dus totaal
€ 130,- per jaar;
- dit bedrag geldt voor elk lid afzonderlijk;
- als de verplichte afdracht aan het hoofdbe
stuur wijzigt, wijzigt dit op dezelfde manier
voor de afdeling Oud-Beijerland. Leden wor
den hierover geïnformeerd;
- de minimale vrijwillige bijdrage voor Vrien
den is vastgesteld op € 50,- per jaar
U kunt er ook voor kiezen via een maande
lijkse opdracht een vast bedrag aan ons over
te maken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Oude Paaskaarsen
Heeft u interesse in een oude Paaskaars? Stuurt
u dan even een mailtje naar vrijzinnigen@gmail.
com. Dan spreken we af wanneer u de kaars kunt
ophalen.

Vrijzinnige verwarring
Reclameblokken
Gewoontegetrouw, misschien wel tegen beter
weten in, kijk ik dagelijks naar het tv-journaal. Het
journaal wordt omlijst door reclameblokken en
daar word ik niet vrolijk van. Vreselijke toestan
den worden mij voorgeschoteld om mijn bereid
heid de portemonnee te trekken te vergroten. Al
voor een paar euro kun je het leed van vreselijk
verwaarloosde ezeltjes, die strompelend op hun
misvormde hoefjes onmenselijke lasten dragen,
lenigen. Een paar minuten later kijken trieste,
maar ook aandoenlijke kinderogen de huiska
mer in, om aan te geven dat de nood in het
betrokken gebied heel hoog is en opnieuw wordt
een beroep gedaan op de medemenselijkheid
van de kijker om te helpen deze nood te lenigen.
En veel kijkers zullen daartoe bij het zien van die
beelden bereid zijn. Immers is het in de levens
beschouwing van velen als het ware ingebak
ken, om in nood verkerend mens en dier te hel
pen.
Journaal
Dan begint het journaal. Dit wordt met onverho
len zakelijkheid gelezen. Natuurlijk zullen de
presentatoren ook hun emoties hebben, maar
die zijn niet aan de orde. In beeld verschijnen
kadavers van zogeheten grote grazers. Opnieuw
vreselijke beelden. ‘Maar,’ is het gelezen com
mentaar van de presentator, ‘bijvoeren is streng
verboden, wie het toch doet kan een boete krij
gen. De natuur moet zijn loop hebben, de sterk
ste dieren moeten overleven.’ Het gaat hier om

duizenden grote grazers op een volkomen kaal
gevreten vlakte. Een golf van afschuw gaat door
het land. De tv-kijker raakt geheel verward, wordt
boos en is vol onbegrip.
Verwarring
Niet alleen de kijker is in verwarring gebracht.
Ook de verantwoordelijke beleidsmakers zijn
verward. Zou een veehouder in de Alpenlanden,
die in de lente zijn koeien naar een alpenweide
brengt, deze daar in de winter maar laten want
dan kunnen de sterksten overleven? Een alpen
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weide is puur natuur en ook de besneeuwde
alpenweide is dat. En dat idee van de sterksten
zullen overleven, doet wel heel erg sterk denken
aan de misvatting ‘survival of the fittest’ die in de
eerste helft van de vorige eeuw vele slachtoffers
heeft gemaakt. Daarbij zou het de beleidsma
kers gesierd hebben om naar soortgelijke projec
ten te kijken, waar de natuur begrensd is, zoals
bij een eiland bijvoorbeeld, en er dus aan het
faunabeheer speciale eisen worden gesteld.
Of is deze verwarring het simpele gevolg van
arrogantie van de macht?
Medemenselijkheid
Gelukkig is medemenselijkheid voor velen een
belangrijke factor bij de zingeving van hun be
staan. In het kader van medemenselijkheid
probeer je te voorkomen dat je medeschepselen
creperen, ook al riskeer je een boete van een
verblinde overheid. Daar bestaat geen verwar
ring over.

Wouter Blokhuis
Bron: nieuwsbrief Vrijzinnigen Nederland

Pleidooi
Pleidooi voor ondersteuning
Huisartsen zijn opgeleid om mensen te genezen.
Huisartsen begeleiden ook mensen in hun laat
ste levensfase. Euthanasie is daarbij een moge
lijkheid, maar het is een zware beslissing om het
leven van een ander mens te beëindigen.
Verantwoordelijkheid
De verschillen tussen artsen hierbij zijn groot; het
is een grote en verantwoordelijke taak waarin
ieder zijn eigen beslissing neemt. Er zijn artsen die
het verzoek inwilligen, maar er zijn ook artsen die
dat principieel niet doen en vele artsen die be
slissingen ertussenin nemen, waarbij de beslis
sing afhangt van de aanvrager en de situatie.
Voor een zorgvuldig uitgevoerde euthanasie zijn
de mensen afhankelijk van hun huisarts. Indien
er tegengestelde belangen zijn, dus als de huis
arts een euthanasie niet kan of wil uitvoeren, zijn
er mensen die hun toevlucht nemen tot de Le
venseinde Kliniek. Dit is niet altijd een wenselijke
situatie.
Meer ruimte
Het verrichten van euthanasie is een taak die
voornamelijk op het bord van huisartsen ligt. En
misschien komt er nog wel meer op hun bord te
liggen, als we het rapport van de commissie
Voltooid leven, onder voorzitterschap van Prof.
dr. P. Schnabel serieus nemen, die in een van
haar aanbevelingen adviseerde om eerst de

huisartsen meer ruimte en ondersteuning te
geven om euthanasie uit te voeren.
Geestelijk verzorgers en euthanasie
Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om mensen te
begeleiden bij moeilijke perioden in hun leven.
Geestelijk verzorgers zijn er vanuit vele achter
gronden: humanistisch, protestant, katholiek,
moslim, etc. Natuurlijk zijn er daarbij een aantal
met geloofsovertuigingen waar men bezwaar
maakt tegen euthanasie. Maar er zijn er ook vele,
m.n. vrijzinnigen en humanisten, die weten dat
dit voor veel mensen een onderdeel van hun
leven uitmaakt en die mensen niet in de steek
laten als zij besluiten voor euthanasie te kiezen.
Geestelijke verzorging is verzorging tot het einde;
dat hoort bij de opleiding voor geestelijk verzor
ger. Velen hebben te maken met euthanasie in
hun dagelijks werk, zeker zij die werken in verzor
gings- en verpleeghuizen. Altijd is dan de verhou
ding en samenwerking met de huisarts erg be
langrijk.
Rollen
Zelf heb ik als vrijzinnig predikant enkele malen
een huisarts mogen ondersteunen. Onze rollen
waren duidelijk, beiden waren we in gesprekken
nader tot de beslissing van deze persoon geko
men.  Door mijn aanwezigheid werd de huisarts
op een bepaalde manier ontlast. Hij kon zich
voornamelijk richten op de patiënt. Ik had al met
de patiënt gesproken en wist wat er ging gebeu
ren. Ik kon mijn aandacht richten op de naasten
die aanwezig waren en hen begeleiden met een
ritueel.
Expertise gebruiken
Het rapport Schnabel pleit voor bredere uitvoe
ring van de euthanasie door de huisarts, zodat
de vraag om beëindiging van het leven bij vol
tooid leven minder wordt. Is dat eerlijk? Leggen
we niet een veel te grote klus op het bord van
huisartsen? Waarom niet ondersteuning vanuit
een logische kant? Mensen die ervoor opgeleid
zijn, er ervaring in hebben en beschikbaar zijn?
Is dit niet het werk wat niemand alleen moet
doen? Is een samenwerkingsverband van huis
arts en geestelijk verzorger of psycholoog dan
niet voor de hand liggend? Het zou mooi zijn dat,
als mensen zich onbegrepen voelen door hun
huisarts, of de vraag voor euthanasie niet duide
lijk wordt, er ondersteuning kan plaatsvinden,
voor zowel de huisarts als de patiënt, waarbij een
goede beslissing kan worden genomen.
Er zijn vele geestelijk verzorgers die al betrokken
zijn bij beslissingen over euthanasie. Laten we
van hun ervaring en expertise gebruikmaken.

Wies Houweling,
algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland
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Agenda
18 juni: v.a. 20.00 uur:
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
21 juni 15.00 uur:
Seniorenmiddag
24 juni 10.30 uur:
Bijzondere bijeenkomst over
‘Vrijzinnigheid’ o.l.v.
Rev. Dr. Hans Le Grand
1 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Prof. Dr. E. Cossee (Rem)
2 juli v.a. 20.00 uur:
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
8 juli: GEEN DIENST
15 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Nw. ds. M. Rosen-Jacobson
22 juli: GEEN DIENST
29 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. J. Postma
5 aug.: GEEN DIENST
12 aug. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. L. Lafeber
19 aug.: GEEN DIENST
26 aug. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. J. Postma
27 aug. v.a. 20.00 uur:
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
30 aug. v.a. 15.00 uur
Leesclub o.l.v. Rita Dijkstra
2 sept. 10.30 uur: Startzondag
Dienst o.l.v. Dr. K. Holtzapffel (Rem)
8 sept. v.a. 10.00 uur:
Open Monumentendag
9 sept. 10.30 uur: dienst o.l.v.
Ds. T. Rijken (Doopsgez.)
10 sept.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
 


