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Halverwege?
Beste lezers,
Bij het schrijven van dit openingswoordje realiseerde
ik me, dat dit moment van het jaar eigenlijk een bij
zonder moment is. Als ouder en actief in het onderwijs
was juni eigenlijk zo’n beetje het eind van het jaar. We
keken ook wel al over de vakantie heen, naar de een
nieuwe start daarna. Zoals we in onze afdeling nu
werken aan de voorbereiding van startzondag op 2
september. In die zin zijn we dan halverwege een
periode van activiteiten. Maar voor velen van ons is
juni gewoon de zesde maand van het jaar en denken
we helemaal niet in ‘halverwege’. Misschien eerder
aan het begin van de zomer. In deze editie van ons
blad gebeurt het eigenlijk van allebei een beetje. We
kijken terug op enkele gebeurtenissen in de afgelopen
periode, maar we lichten ook een tipje van de sluier
op van startzondag. Dit belooft met recht een Bijzon
dere Bijeenkomst te worden. Voor het overige vindt u
een aantal lezenswaardige artikelen.
Op welke manier u de maand juni ook beleeft, ik wens
u namens het bestuur en de programmacommissie
een fijne zomer toe. En o ja, tijdens de maanden juli
en augustus is er om de week een dienst (zomerroos
ter).
Dick Vermeij,
voorzitter
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Derde seniorenmiddag
Op donderdag 23 mei werd voor de derde keer een seniorenmiddag georganiseerd in ons kerkje
aan de Beneden Molendijk. Deze middagen zijn bestemd voor onze leden en/of vrienden in de
leeftijd van 70+. Sommigen hadden deze ‘grens’ nog niet zo lang geleden bereikt. Maar anderen
waren al meer dan 20 jaar verder!
De middag was voorbereid door bestuursleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij ons programma
‘Omzien naar Elkaar’. Speciale gasten waren Nel Verburg en Martine van Wensveen. Martine van
Wensveen werd in 1969 geboren in het Zuid-Hollandse dorp Numansdorp op de Schuringsedijk. De
liefde voor de muziek kreeg zij van huis uit mee. Inmiddels heeft ze 30 jaar podiumervaring. Ze heeft
met diverse ensembles en formaties op het podium gestaan. Sinds 2007 treedt Martine vooral als
soliste op. Martine heeft een grote liefde voor Nederlandstalige luisterliedjes, met teksten die haar
en haar publiek raken. Nel en Martine hadden tijdens de voorbereiding hun inbreng prima op elkaar
afgestemd. Het thema van de middag was: ‘VEERKRACHT’. Quote: “Zij die regelmatig vallen en
weer opstaan, zijn wellicht sterker dan zij die nooit vallen”.
Nadat een ieder van koffie/thee en ‘iets erbij’ was voorzien, gaf Nel een korte inleiding op het thema.
Daarbij benadrukte ze, dat zij zondags regelmatig bij ons ‘voor’ gaat, maar nu bewust plaats nam
in de kring. Er werd ook een inbreng van de senioren verwacht. Een ieder werd uitgenodigd een
kaart met een afbeelding van de tafel te pakken, die voor betrokkene een ‘link’ had met ‘VEER
KRACHT’. Aanvankelijk bleef een ieder bescheiden op zijn/haar stoel zitten, maar nadat Nel had
gezegd, dat de eerste natuurlijk de meeste keus had, kwam de loop er snel in. In de afbeelding
hierboven ziet u een drietal voorbeelden van de kaarten. Wellicht heeft u daar uw eigen visie bij,
als het gaat over ‘VEERKRACHT’.
De kaarten zorgden er zeker voor dat onze senioren ‘aan de praat' kwamen, waarbij Nel telkens
weer de verbinding met het thema legde. Martine zorgde met mooie lidjes als ‘Kracht van zacht’,
‘Vrede zoekt mij iedere dag’ en ‘Kom maar thuis’ voor een mooi geheel. Na nog een glaasje en
een hapje kwam er een eind aan een geslaagde middag. Een woord van dank aan de vrijwilligers
mag hier niet ontbreken.

Dick Vermeij.
www.martinevanwensveen.nl  
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Verhalenkaravaan kwam langs
10 april jl. trok de verhalenkaravaan wederom
langs de Beneden Molendijk, waar we onder het
genot van een kopje thee met wat lekkers kon
den genieten van diverse verhalen.
Deze werden afwisselend voorgedragen door
twee héél verschillende vertellers. En dat maakte
het ook zo leuk.
Marjolein van der Stouw vertelt voornamelijk fa
milieverhalen die waar gebeurd zijn, of…... echt
gebeurd zouden kúnnen zijn.
Jos de Jong is fan van Harry Jekkers (bekend van
“Klein Orkest”). Behoorlijke lappen tekst om uit
het hoofd te vertellen, maar …. Jos kon ze dro
men.
Een middag die een lach teweeg bracht…… en
daarmee al de moeite waard om te bezoeken.
U heeft de karavaan gemist?  Nou heb ik een
verhaal gehoord, dat ze dit jaar in november
voor het laatst een verhalenavond hebben in
Alcazar. En wie weet trekken ze volgend jaar weer
langs de Beneden Molendijk.
 
Yvonne Mallander

Jarigen
02 juli  H. Dijkstra
08 juli  E. Haslinghuis-ten Bokkel Huinink
10 juli  A.J. den Hoed
13 juli  R.S. van der Hoek
14 juli  J. van der Does-Both
19 juli  R. Dijkstra-Meerman
30 juli  T. van Onzen
31 juli  M. Melis
 
24 aug  J. Schulting-Dubbelboer

Klusochtend
In de afgelopen periode hebben we weer een
klusochtend georganiseerd. De twee perken
onder de bomen bij de ingang zijn van grind
voorzien en in de kerkzaal zijn nieuwe rolgordij
nen opgehangen. Verder werd er in de tuin ook
het een en ander gesnoeid. Wij danken een ieder
voor zijn of haar hulp. Het was echt weer een
voorbeeld van waar een klein clubje groot in kan
zijn. Er komt zeker een herhaling, die wij zullen
aankondigen via de nieuwsbrief.

Duurzaam Christendom
Opeens opvallend snel worden nu maatregelen
aangekondigd om de klimaatverandering een
halt toe te roepen. Elektrische auto’s moeten al
vanaf 2030 de diesel- en benzineauto vervan
gen.
Veel jongeren met een christelijke achtergrond
combineren hun betrokkenheid bij het milieu
met het christelijk geloof. Over de rol van de Bijbel
bij duurzaam leven wordt wel heel verschillend
gedacht. Volgens sommigen is juist de Bijbel, die
alle aandacht voor de mens in zijn sociale om
geving heeft, mede de oorzaak van de huidige
problemen. Anderen wijzen er daarentegen op
dat de Bijbel mensen oproept om als zorgzame
beheerders om te gaan met de leefomgeving.
Het is natuurlijk duidelijk dat wij een heel ander
leven leiden dan de Joden die drieduizend jaar
geleden in het Midden-Oosten woonden. Zij
leefden in een rurale setting met gemixte land
bouw en trokken met schapen en geiten rond.
Ze waren afhankelijk van wat de grond opbracht
en zagen zichzelf daar ook bij horen. De naam
‘Adam’, het Hebreeuws voor 'mens', had een
directe link met het woord ‘Adama’, het woord

5



voor de aarde/grond. Mens en aarde hoorden
bij elkaar. Zowel de aarde als leefomgeving, als
de mens zelf zag men als door God geschapen.
God die de regen, bliksem en wind beheerde,
had ook direct invloed op de oogst en het welzijn
van de dieren.
Deze vroegere mens kon zich uiteraard onze
huidige situatie niet voorstellen. De Bijbel geeft
wat dat betreft dan ook geen directe antwoor
den voor onze moderne problemen. Maar ik zou
mij drie nuttige invalshoeken kunnen voorstellen,
waarbij de Bijbel toch behulpzaam kan zijn bij
het denken over duurzaam leven:
 
a) Specifiek de context van de Bijbel als uitgangs
punt nemen: de mens leeft volgens de Bijbel in
een door God geschapen wereld. De wereld en
wat erop leeft en groeit, en hij/zijzelf zijn geen
eigendom van de mens. Deze visie kan leiden tot
voorzichtigheid en verantwoordelijkheid naar
elkaar en de omgeving toe.

b) De ethische opdracht van de Bijbel als uit
gangspunt nemen: als centraal ethische op
dracht kun je ‘zorgdragen voor anderen en op
komen voor zwakkeren in de samenleving’
nemen. Deze houding zou je zonder veel proble
men kunnen uitbreiden om ook de natuur, dieren
en planten te omvatten.

c) De geesteshouding van Jezus als uitgangs
punt nemen. Jezus als vernieuwer en inspirator
schroomde niet om radicale veranderingen in
gedrag en houding voor te stellen die hij nood
zakelijk vond. Dit zou mensen over de streep
kunnen trekken om ook iets te ondernemen, al
is het nieuw en kost het inspanning.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Bron: Artikel verscheen eerder in ‘Stemmen uit
het vrijzinnig centrum ‘De Hoeksteen’

Unitarisme
Unitarisme is een christelijke stroming die de leer
van de goddelijke drie-eenheid of triniteit ver
werpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme'). In
hun opvatting van het één-zijn van God wordt
Jezus Christus niet als (mede) goddelijk be
schouwd, dit in tegenstelling tot de hoofdstroom
van het christendom.
Voorlopers van deze opvatting waren onder
meer Arius, Michael Servet, Adam Pastor, de
zogenoemde antitrinitariërs en de socinianen.
Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder
invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw,

is een moderne variant van het oude arianisme
en vooral van het socinianisme.
Het recent opgekomen unitarisme binnen het
Messiasbelijdend jodendom beweert terug te
grijpen op de lering van de eerste gemeente die
Jezus (Jesjoea) volgde.
 
17de en 18de eeuw
In de 17de en 18de eeuw groeide de unitarische
overtuiging uit tot een beweging, toen rationalis
me, humanisme, vooruitgangsgeloof en de
Verlichting sterk de overhand kregen. Het wezen
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van het christendom werd in de leringen en
vooral in de ethiek en van de niet als god be
schouwde Jezus van Nazareth gezocht.
 
19de eeuw
Theophilus Lindsey (1723-1808) verliet in 1774 de
Anglicaanse Kerk en stichtte samen met Joseph
Priestlev (1733-1804) in Londen de eerste unitari
sche gemeente, welke in 1825 met andere ge
meenten samen kwam in de 'British and Foreign
Unitarian Association'. In 1928 nam deze bond
van gemeenten de huidige naam 'Unitarian and
Free Christian Churches' aan, die een congrega
tionalistische kerkorde kent. Bekende unitariërs
in de 19de eeuw waren James Martineau, Ralph
W. Emerson, W.E. Channing en Theodor Parker.
De Harvard Divinity School was unitarisch, totdat
zij in 1870 in de universiteit werd opgenomen.
Parker stelde uit elementen van het Book of
Common Prayer een unitarische liturgie samen.
Het meer conservatieve deel van het unitarisme
behield het geloof in de maagdelijke geboorte,
in wonderen, in de opstanding en de sociniaan
se christologie, zoals bij de Brit Robert Spears, en
heeft na 1848 overleefd in groepen zoals de
Broeders in Christus.

Lichtbeelden of presentatie?
Vele organisaties (ook wij!) gebruiken bea
mers om een lezing met mooie dia’s te ver
duidelijken. Dat is prima. Maar wist u dat
onze eigen afdeling (toen nog NPB) dat al
deed in 1911? Weliswaar niet met zo’n
prachtige beamer, maar wel met lichtbeel
den. Zo blijkt uit een advertentie uit dat jaar
(met dank aan de Historische Vereniging
Oud-Beijerland).

Goede doelen collectes
Zoals u weet collecteren wij elke laatste zondag
van de maand (behalve in juli en augustus) bij
de rondgangcollecte voor een goed doel. In
totaal dus 10 keer per jaar. U heeft zelf de doelen
aangedragen en elk jaar worden deze aange
past naar uw wensen. U kunt dus uw ideeën altijd
kenbaar maken……
In de afgelopen periode is dat ook weer ge
beurd. Hieronder ziet u hoeveel de collectes
hebben  opgebracht.

Uw penningmeester Henk Dijkstra
 

Kees de Kort: ikonen
Sinds begin april is in het Ikonenmuseum te
Kampen de tentoonstelling ‘Christelijke feestda
gen in beeld’ te bezoeken. In de tentoonstelling
brengen traditionele en hedendaagse ikonen
enkele belangrijke verhalen uit het Christendom
tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te
plaatsen, worden overeenkomsten en verschil
len zichtbaar.
Het werk van de Bergense kunstenaar Kees de
Kort (1934) is bekend - en geliefd - bij een groot
publiek. Generaties kinderen groeien sinds eind
jaren zestig op met door hem geïllustreerde bij
bels.
De expositie loopt tot 26 oktober.
Ikonenmuseum Kampen
Buiten Nieuwstraat 2
8261 AV Kampen
www.ikonenmuseumkampen.nl
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Open monumentendag 2019
Elk jaar in het tweede weekend van september
zijn duizenden prachtige monumenten in heel
Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het
is dé kans om een plek te bezoeken waar je
normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan
de vele activiteiten die georganiseerd worden. 
Open Monumentendag 2019 vindt plaats op
zaterdag 14 en zondag 15 september. Het lan
delijke thema voor 2019 is 'Plekken van plezier'.
In Oud-Beijerland is de Monumentendag op
zaterdag 14 september. Ook ons gebouw (een
gemeentelijk monument) is dan de gehele dag
geopend.
Het thema van dit jaar gaat over de plekken waar
mensen voor en mét plezier naartoe gingen en
gaan. Of dat nu het theater, de dierentuin, het
museum, een park, een sportclub of een hotel
is, het barst in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak, plezier en vrije tijd. Bin
nen deze plezierige monumenten onderschei
den we vijf categorieën: de podiumkunsten, de
museale kunsten, sport en spel, horeca en recre
atie. 

Wat doen wij met het thema?
Wij willen het thema iets ruimer invullen: momen
ten van plezier.  Het idee is om op die dag een

‘expositie’ in te richten van afbeeldingen waar u
met plezier aan terugdenkt of die u nu plezier
geven. Het is wel de bedoeling dat erbij vermeld
wordt waaróm dat zo is. De afbeeldingen kunnen
posters zijn, schilderijen of foto’s. We exposeren
die daadwerkelijk of we verwerken ze in een
presentatie, die de gehele dag zal worden ver
toond. Maar ook onze eigen activiteiten die
‘plezier’ opleveren of dat in het verleden hebben
gedaan, kunnen in het zonnetje gezet worden.
Wilt u daar uw ervaringen over delen? Daarbij
kunnen we ook beelden uit het archief gebrui
ken, maar misschien hebben de ouderen onder
ons nog wel foto’s of andere herinneringen aan
wat er in het verleden in de kerk werd georgani
seerd. De zondagschoolactiviteiten bijv. komen
heel vaak terug in gesprekken met bezoekers
van de Monumentendag.
In de komende tijd zullen we meer organisatori
sche info via de nieuwsbrief bekendmaken.
Maar nú is de kans om er vast eens over na te
denken of op zoek te gaan. Heeft u thuis iets dat
u plezier geeft (of heeft gegeven) en dat u met
anderen wilt delen? Laat het ons (vast) weten.
Dat kan nu al via contact@vrijzinnigenhoeksche
waard.nl of via 0186620274 (Dick Vermeij).
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Startzondag
Op zondag 2 september is de eerste van een
nieuwe serie Bijzondere Bijeenkomsten (startzon
dag). 
De start van dit kerkelijk jaar zal bestaan uit 3
blokken. Twee hiervan zullen ingevuld worden
door een huiskamerconcert (beginnend en af
gesloten met een gedicht/verhaal) en het laat
ste blok zal ingevuld worden door een korte
presentatie van het programma 2019/2010.
De muzikale invulling zal worden verzorgd door
Jan en Corry de Klepper uit Nieuwerkerk aan de
IJssel. Hij speelt klarinet en zij speelt basklarinet.
Behalve de klarinetstukken zijn er ook nog enke
le korte muziekstukken op de bamboefluit te
horen, in een trio-bezetting. Daarvoor sluit Hanny
Koolschijn aan bij Jan en Corry Dekker. De fluiten
zijn door henzelf gemaakt.
De bamboefluit is een eenvoudig instrument, dat
door de speler zelf wordt gemaakt o.l.v. een gezel
of meester. Afhankelijk van de lengte, dikte en
diameter van de bamboebuis kunnen verschil
lende soorten fluiten worden gemaakt, zoals
sopraan, alt, tenor en bas, maar ook sopranino,
contratenor en contrabasfluit.

Het bouwproces verloopt altijd volgens eenzelf
de stappenplan: eerst wordt de toon in de fluit
gemaakt en vervolgens worden één voor één de
gaten geboord voor de verschillende toonhoog
ten. Het leren bespelen van de fluit start vanaf
het moment dat de fluit een toon heeft.
Doordat je de fluit zelf bouwt, raak je vertrouwd
met het instrument en wordt het een verlengstuk
van jezelf. En elke fluit is absoluut  uniek.
Bij de Bamboefluitvereniging ‘Het Nederlands
Pijpersgilde’ worden de gezellen opgeleid. Ook
verzorgt deze vereniging allerlei activiteiten en
cursussen voor jong en oud. 
Tijdens een bijzondere bijeenkomst is er geen
orgelspel. Aansluitend kunt u een kopje koffie/
thee blijven drinken. Vrijwillige bijdrage bij de
uitgang.
Een ieder is van harte welkom.
Aanvang 10.30 uur.
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Hemelval
Over het algemeen houden vrijzinnigen wel van
een feestje, maar toch wordt een van de traditi
onele feesten in vrijzinnige kringen nauwelijks
gevierd: Hemelvaart. Ook in ‘mijn’ Regentesse
kerk in Apeldoorn is er op Hemelvaartsdag geen
viering.
Hemelvaart onder vrijzinnigen
Dat Hemelvaart onder vrijzinnigen zo weinig ge
liefd is, komt volgens mij vooral doordat er een
verouderd wereldbeeld aan vast lijkt te kleven.
Dat Jezus verdwijnt in de hemel boven ons en
vervolgens plaatsneemt aan de rechterhand
van God, is een beeld waar weinigen nog iets
mee kunnen. Uiteraard kun je er een symbolische
uitleg aan geven, maar ik zou liever het beeld op
zijn kop zetten: in plaats van hemelvaart een
hemelval.
Hemelval
Ooit was een hemelval een dreigend schrik
beeld. Voor sommige volken in de klassieke
oudheid bijvoorbeeld. Nog voordat Alexander
de Grote in 334 v.Chr. de oversteek maakte om
het immense Perzische rijk te veroveren, trok hij
naar de noordelijke grensgebieden van zijn va
derland Macedonië. Daar stuitte hij op de onver
schrokken stammen van de Thraciërs en Illyriërs.
Alexander stuurde boden naar hen met de

vraag waarvoor ze het bangst waren. Vanzelf
sprekend hoopte Alexander dat ze zijn naam
zouden noemen. Ze kwamen echter met een
verrassend antwoord. Hun grootste angst was
dat de hemel op hun hoofd zou vallen.
Reden voor een feest
Inmiddels is de hemel volgens mij allang naar
beneden gevallen. De hemel zij dank, zou ik
daaraan toe willen voegen. Eeuwenlang heb
ben kritische twijfelaars en scherpzinnige vrije
denkers de hemel met vragen bestormd, tot die
ten slotte neerstortte en in ontelbare brokstukken
uiteenspatte op aarde. Het bovenaardse, vaak
angstwekkende bijgeloof is niet meer. Wat rest is
een fragmentarische theologie die bestaat uit
scherven en brokstukken hemel, die overal in het
dagelijks leven kunnen opduiken. Want sinds de
hemel niet langer boven ons hangt, is hij overal
rondom ons te ontdekken. Het is dus de grootste
zegen dat de hemel op ons hoofd is gevallen en
reden genoeg voor een feest (al kan dat ook
prima buiten de muren van een geloofsgemeen
schap).
Klaas Douwes,
voorganger Apeldoorn
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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Agenda
23 juni 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. P.W.A. Overdiep (Rem)
30 juni 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
01 juli 20.00 uur:
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
07 juli GEEN DIENST
14 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem)
15 juli 20.00 uur
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
21 juli GEEN DIENST
28 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)
04 aug. GEEN DIENST
11 aug. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J. Postma (Doopsgez.)
18 aug. GEEN DIENST
25 aug. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. A.J. den Hoed (Vrijz. Ned.)
01 sept. BIJZONDERE BIJEENKOMST:
startzondag
08 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
11 sept. 20.00 uur
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
12 sept. 15.00 uur Leesclub o.l.v.
Rita Dijkstra en Marion van Onzen
15 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dr. T. Barnard (Rem.)
22 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Prof. Dr. E. Cossee (Rem.)
25 sept. 20.00 uur
Cursus in wonderen
o.l.v. Erik Besteman
29 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. T. Rijken (Doopsgez.)


