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Beste lezers
Met enige trots presenteren wij u het eerste nummer
van Vrijzinnig Perspectief in 2019. Daarmee is dit het
vijfde jaar dat we dit blad kunnen uitgeven. Ik hoop
dat u ook dit keer weer een aantal voor u lezenswaar
dige berichten zult vinden. Natuurlijk staan we een
moment stil bij het overlijden van onze leden Bram van
Balen Blanken en Toos Steenman. Maar we kijken ook
vooruit, bijvoorbeeld naar de komende bijzondere
bijeenkomsten. Ook vragen wij uw aandacht voor een
inleiding door mevrouw Alie van den Berg over de
geschiedenis van de Joden in de Hoeksche Waard. 
Bijzonder is het te vermelden, dat we in de afgelopen
periode ook een aantal nieuwe leden en/of vrienden
aan onze vereniging mochten toevoegen. Verder
vraag ik uw aandacht voor een aantal klusjes die we
de komende tijd willen gaan doen. Zo willen we aan
de slag met het perk rondom de twee bomen op het
voorplein. Bij dergelijke werkzaamheden zijn extra
handen altijd welkom. In onze nieuwsbrief zullen we
de klusjes aankondigen. Misschien heeft u gelegen
heid om te komen helpen.
Nogmaals veel leesplezier gewenst en graag tot op
één van onze komende activiteiten.

Dick Vermeij,
voorzitter 
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I.M. Bram van Balen Blanken 
21-04-1933 / 18-12-2018
Op 18 december jl. overleed na een kort ziekbed
toch nog plotseling ons lid Abraham Dirk van
Balen Blanken (Bram). Hij werd 85 jaar.

Bram was een zeer trouw bezoeker van de zon
dagse diensten. Tot enkele weken voor zijn
overlijden was hij er altijd. Niet zo vreemd, want
hij was in ons kerkgebouw opgegroeid. In 1933
geboren en op 5-jarige leeftijd in 1938 in dit ge
bouw remonstrants gedoopt door onze toenma
lige voorganger ds. Tjalsma.  Velen zullen zich
herinneren op welke plek hij in de kerkzaal zat op
de zondagochtenden. Hij bezocht ook lange tijd
onze ledenvergaderingen. Daar was hij regelma
tig opbouwend kritisch met goede ideeën voor
het bestuur. Als financiële man was hij natuurlijk
ook welkom in de kascontrolecommissie.

Bram was ook een echte verteller. Hij kende feiten
en jaartallen feilloos uit het hoofd. Op die manier
was hij een waardevolle bron voor het samen
stellen van een speciale editie van de Historische
Vereniging Oud-Beijerland over ons 125-jarig
bestaan in 2016.
 
Voor de afscheidsbijeenkomst was veel belang
stelling, ook van leden van onze vereniging. Met
de paaskaars als symbolische verbintenis met
onze gemeente, hebben Dick Vermeij en Nel
Verburg enige mooie woorden gesproken. Dick
sprak over hun lange samenwerking, zowel op
zakelijk (vanaf 1975) als persoonlijk vlak. Nel
leidde de plechtigheid indrukwekkend. Zij ken
schetste Bram als een doortastend, regelend en
recht door zee persoon.

Als Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard
verliezen wij niet alleen een actief en betrokken
lid, maar vooral ook een fijn mens. Wij wensen
zijn vrouw Truus, hun kinderen en familie sterkte
toe.

I.M. Toos Steenman
 
02-03-1921 / 21-12-2018
Op 21 december jl. overleed op 97-jarige leeftijd
ons lid Toos Steenman. Zij is vele jaren lid geweest
van onze vereniging. We weten dat zij afkomstig
was uit een doopsgezinde familie. Zij heeft al
vroeg geleerd dat geloof vooral gedáán moet
worden. Geloven is een werkwoord. Wellicht
komt daar haar grote maatschappelijke betrok
kenheid uit voort.
 
De zondagochtenden waren speciaal voor haar
gezin. Hierdoor ging ze niet naar de kerk. Dit
veranderde toen zij hoorde dat de NPB in Oud-
Beijerland om 18.30 uur samenkwam. Jarenlang
was zij lid van de Do-Re-NPB kring in de Hoekse
Waard en van de zusterkring in Dordrecht. Zij
organiseerde de catechisaties door ds. Piet
Messie bij haar thuis in Maasdam.
 
Wij herinneren ons haar opgewektheid en haar
energie. Eind december bleek na een ziekenhuis
opname haar levenslust geknakt. Vermoeid
maar ook voldaan heeft zij haar leven kunnen
loslaten.

De uitvaartplechtigheid werd onder grote be
langstelling geleid door haar kinderen. Zij en
haar (achter)kleinkinderen verzorgden een
aantal voordrachten. Dat gaf een goed beeld
van haar zo actieve en bewogen leven. Namens
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche aard sprak
Dick Vermeij.
 
De familie had op de rouwkaart gezet ‘We laten
haar gaan in vrede’. Namens Vrijzinnigen Neder
land Hoeksche Waard wensen wij haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen en verdere familie
daarbij sterkte toe.
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Anders dan anders....
Bijzondere Bijeenkomsten:
-anders dan anders … maar altijd bijzonder.
U kent ze misschien al wel … de ‘Bijzondere Bij
eenkomsten’. In 2017 door de Programmacom
missie opgestart om, in principe op elke eerste
zondag van de maand, eens iets anders aan te
bieden dan de min of meer traditionele viering.
Niet echt een revolutionair idee overigens, want
tal van Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen
hebben ook iets dergelijks op hun programma
staan.
Het bijzondere van zo’n Bijzondere Bijeenkomst
is dat hij (of zij?) niet altijd langs de gebaande
paden loopt. Een liturgie is er bijvoorbeeld niet
en de organist heeft een vrije morgen gekregen.
De preek is een lezing geworden en de gebeden
hebben plaatsgemaakt voor momenten van
stilte.
Muziek klinkt er vrijwel altijd en de lezing wordt
ondersteund met toelichtende beelden via de
beamer. Soms wordt uit de Bijbel gelezen of zijn
er teksten uit andere, evenzeer inspirerende, 
bronnen. Voor een passend gedicht is ook altijd
ruimte.
Rene Strijder, één van onze organisten, beet het
spits af met een boeiende lezing over het ont
staan en het wat en waarom van de liturgie.
Marion van Onzen maakte al twee keer haar
opwachting. De eerste keer met een doortim
merd betoog over het begrip ‘Kairos’, onder
steund met prachtige muziek. Begin dit jaar liet
zij ons kennismaken met de spiritualiteit van
Meister Eckhardt en klonk, onder andere, serene
muziek van Hildegard von Bingen.
Rita Dijkstra ging in op de betekenis van onze drie
gebrandschilderde ramen. Aansluitend vertelde
Casper Dingjan over het productieproces en
toonde hij ons andere kerkramen.
Met Katrijne Bezemer volgden we de apostel
Thomas op zijn reis naar India, waar nog altijd
sporen te vinden zijn van de door hem gestichte
geloofsgemeenschappen.
Vorige maand gaf Jarek Kubachi ons een boei
end inkijkje in de wereld van iconen; Vensters op
het Eeuwige.

Tot aan het einde van dit jaar staan er Bijzonde
re Bijeenkomsten op het programma, met titels
als ‘Filosofen en religie’ door Ida Lamers en ‘De

kracht van vrijzinnige gedachten’ door Tom Rij
ken.
Mantra’s zingen komt ook aan bod en in twee
andere bijeenkomsten staat muziek centraal,
waaronder één met bekende ‘carols’ en bijbe
horende ‘tales’.
De data vindt u tijdig in de Nieuwsbrief, in Vrijzin
nig Perspectief en op de website.
De Programmacommissie hoopt op korte termijn
het programma voor 2020 te kunnen vaststellen.
Zover is het nog niet, maar als de voortekenen
niet bedriegen, kan het zo maar zijn dat een
autoriteit op het gebied van buitenkerkelijk
christendom langskomt om ons het nodige te
vertellen over het Godsbeeld van de Katharen.
Of dat een chazan en een rabbijn van de partij
zijn om voor ons de belangrijkste Joodse gebe
den te zingen en uit te leggen.
Verder hebben we een docent godsdienstfiloso
fie op het oog, die God beziet door de bril van
filosofen, schrijvers en kunstenaars.
Een Bijzondere Bijeenkomst met ‘zingeving’ als
uitgangspunt zal vermoedelijk ook niet ontbre
ken. En ‘iets’ met Rembrandt? Zou zo maar
kunnen!
Een ‘Preek van de Leek’ behoort ook tot de mo
gelijkheden.
Tijdens de Startzondag op 1 september a.s., die
ook een Bijzondere Bijeenkomst zal worden,
maken we het volledige jaarprogramma voor
2020 bekend.
Hartelijk welkom op de eerste zondag van iedere
maand en weet … Bijzondere Bijeenkomsten zijn
anders dan anders, maar altijd bijzonder.
Namens de Programmacommissie, 
Hanny Koolschijn en Arie den Hoed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag ledenvergadering
Tijdens de bestuursvergadering van 9 janu
ari is het verslag van onze ledenvergadering
in concept vastgesteld. Natuurlijk volgt de
definitieve vaststelling in de ledenvergade
ring van 2019 (november). In het verslag
vindt u o.a. informatie over de financiën van
het afgelopen boekjaar, de begroting voor
2018-2019, het  verslag van de secretaris
en meningen van leden/vrienden over het
gevoerde beleid. Marleen Melis werd herko
zen als secretaris, Dick Vermeij als voorzit
ter. U kunt het verslag opvragen via secre
taris@vrijzinnigenhoekschewaard.nl.
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De kracht van de vrijzinnige
gedachten
Op 7 april is er een bijzondere bijeenkomst met
ds. Tom Rijken.
Bij de kracht van de vrijzinnige gedachten wil hij
duiden dat de kleur van de liefde het wint van
de grijsheid van de constructieve theologie
(dogmatiek).
De hele Bijbel door, wordt de kleur van de liefde
heel duidelijk weergegeven in allerlei verhalen
met hun symbolische en metaforische duidin
gen.
Marc Chagall heeft de Bijbel krachtig vertaald in
kleuren, in prachtige schilderijen die een bood
schap achterlaten die ons diep kan raken. Hij zei
eens, "zolang wij leven, moeten wij ons leven
schilderen met de kleuren van de liefde”. Nu,
daar is Jezus van Nazareth zelf het voorbeeld van
geweest. Op deze zesde zondag in de lijdenstijd
zal het verhaal van Jezus van Nazareth in de
kracht van de ruimdenkende geloofstraditie
mogen klinken.
 
Over Ds. Tom Rijken      
Tom is Predikant, Mediator en Coach. In 1983 is
hij predikant geworden binnen de doopsgezin
de broederschap. Een kleine ruimdenkende
kerkgemeenschap in Nederland. Wereldwijd
ook wel de Mennonieten genoemd. Hij werkt in
de vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum
als predikant. Zijn voorliefde in het kerkenwerk
gaat uit naar het pastoraat en het gemeente-
opbouwwerk. Graag ziet hij dat mensen binnen
een kerk in hun persoonlijk geloof kunnen groei
en. Tom gaat ook regelmatig voor in ons ge
bouw.
 
Aanvang van de bijeenkomst :10.30 uur
Na afloop gelegenheid om nog wat na te praten
onder een kopje koffie en/of thee.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Ongelooflijk, tegengesteld en toch
één
Op 5 mei is er een bijzondere bijeenkomst met
drs. Ida Lamers.

Religie en wetenschap, gebieden die elkaar lij
ken uit te sluiten, maar soms, het is ongelooflijk
…lijken ze elkaar te impliceren. Denkbeelden
over 'het heelal' kennen sinds mensenheugenis
vele religieuze cultuurvormen, mythen, verhalen,
regels, dogma’s, taboes en  wereldbeelden.
Vaak botsen die denkbeelden; men twijfelt en
verlangt meer 'wijsheid'.
Al filosoferend, speculerend en onderzoekend
ontwikkelen diverse takken van wetenschap zich
verder: wiskunde, natuurkunde, theologie, medi
cijnen, sociologie, ecologie, astronomie.
De voordracht zal gaan over hoe religie en we
tenschap impliceerbaar werden gedacht in het
werk van kardinaal Nicolaas van Cusa (Cusanus
1400 – 1454).
Cusanus vatte  'het heelal' op als grenzeloze
ruimte, met het centrum overal. Hij vergeleek
God, net als Eckhart (plm. 1260), met een onein
dige cirkel, waarvan het middelpunt overal is en
de omtrek nergens. In zijn werk “Docta Ignoran
tia” ofwel: “Geleerde Onwetendheid” verwijst hij
naar de drie-EENHEID die beide 'oneindige extre
men verenigt.
 
Over drs. Ida Lamers
Ida Lamers woont en werkt als filosoof in Rotter
dam. Zij is o.a. betrokken bij de Filosofische Kring
Hoeksche Waard. Ida is voor 'filosofen' in de
Hoeksche Waard een bekende en zeer geliefde
docent. Ze heeft in de afgelopen jaren  diverse
cursussen gegeven en (tot op de dag van van
daag) gespreksgroepen geleid. (Google: “La
mers Ida”)
 
Aanvang 10.30 uur
Na afloop gelegenheid nog even na te praten
bij een kopje koffie/thee.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
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Mantra's zingen
Op 2 juni is er een bijzondere bijeenkomst met
Tiny Nieuwland.

Het effect van het mantra zingen is niet alleen
een heerlijke ontspanning, het is tevens een
goede oefening voor de ademhaling en een
geweldige manier om bij jezelf te komen. Tiny
komt ons het een en ander erover vertellen. En
vooral ook met ons zingen.
Beleef de ontspanning van de herhaling !

Over Tiny Nieuwland
Tiny Nieuwland geeft al 30 jaar yogalessen in
Hoogvliet. Via de yoga is ze in contact gekomen
met het mantra zingen. Tiny is zich daarin gaan
verdiepen en begeleidt nu regelmatig mantra-
groepen. Aanvang 10.30 uur
Na afloop gelegenheid nog even na te praten
en een kopje koffie/thee te drinken.
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Primeur voor High Five
In de serie ‘Muzikale Ontmoetingen’ beleefde
‘High Five’ op 24 januari jl. zijn primeur met een
echt eerste optreden als ensemble. Zij vormden
vorig jaar een onderdeel van het JongNBE (Ne
derlands Blazers Ensemble) en dat was een groot
succes. Het ensemble bestaat uit vijf jeugdige,
zeer talentvolle muzikanten: Julian van der Lin
den (Oud-Beijerland) heeft met zijn altsaxofoon
al tal van prijzen behaald en is lid van 'De Bazuin'
uit Oud-Beijerland. Dat geldt ook voor Jelte de
Buck, die op zijn trombone ook nog in andere
orkesten speelt. Hans de Munnik (Zonnemaire)
bespeelt de trompet en Pelle van Esch is de bas-
trombonist, hij heeft al composities op zijn naam
staan. Max den Hoedt (Klaaswaal) is de percus
sionist van het ensemble en lid van 'Prinses Juli
ana' uit Klaaswaal. De primeur ging de jongelui
goed af. Alle schroom werd ‘eraf’ geblazen en
men kon genieten van een gevarieerd program
ma.
 
Op 21 maart is alweer de laatste muzikale ont
moeting van dit seizoen en wel met ‘The Balcony
Players’. The Balcony Players vormen een rond
reizend muziekgezelschap, dat mensen gelukkig
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wil maken en wil laten dansen. En dat lukt ze
uitstekend met hun sprankelende, opzwepende
muziek en aanstekelijke vrolijkheid! Dit internati
onale gezelschap brengt een rijke mix van tradi
tionele Gipsy, Joodse muziek (Klezmer) en eigen
composities ten gehore. Vanaf balkons over de
hele wereld, in de straten van pittoreske Oost-
Europese dorpjes, op internationale festivals,
'onze eigen' Parade en Oerol...deze sprankelen
de Gipsy/Klezmerband weet met haar enthousi
aste performance ieder publiek voor zich te
winnen en overal een feestje te bouwen. Moniek
de Leeuw (viool en zang), Ilse Roskam (accorde
on en zang) en Martin Masakowski (contrabas)
gaan zich daarvoor inzetten.

Voor ons programma ‘Muzikale Ontmoetingen’
bestond ook dit jaar weer veel belangstelling.
Dat zorgde ervoor dat alle avonden waren vol
geboekt. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
2019-2020 al van start gegaan. Zien we u volgend
jaar ook (weer)?

De Grondwet van geluk
Op 28 maart is er een lezing door drs. Hein Stuf
kens. Deze lezing heeft als invalshoek de beroem
de Bergrede uit het evangelie van Mattheüs.
Volgens Erasmus bevat deze tekst ‘de filosofie
van Christus’, en volgens velen vormt ze het hart
van de christelijke spiritualiteit. In deze lezing laat
de spreker zien dat de Bergrede een urgente
boodschap is voor onze tijd. Ook maakt hij met
tal van citaten uit andere religieuze en filosofi
sche tradities duidelijk hoe universeel en actueel
deze woorden van Jezus zijn.
De Dalai Lama zei: “Een revolutie is nu op zijn
plaats, maar niet in politieke, economische of
technische zin. Wat ik voorstel is een spirituele
revolutie.” 
De Bergrede riep tweeduizend jaar geleden al
op tot zo’n revolutie. Ze geeft ons ook het pro
gramma waarmee het probleem bij de wortel
kan worden aangepakt: bij het individu. Alleen
als steeds meer mensen beseffen dat echt geluk
niet ligt in de bevrediging van de eindeloze be
geerten van het ego, kan er een grote omwen
teling in het bewustzijn en daarmee in de samen
leving komen. Die omwenteling is samen te vat
ten in deze twee Engelse woorden: van selfish
ness naar selflessness, van ik-gerichtheid naar
ik-loosheid.
Een lezing over de Bergrede – een ongelooflijke
boodschap, zelfs na 2000 jaar nog. Hein Stufkens
schreef er het boek over: ‘De Grondwet voor
geluk’.

 
Hein Stufkens (1947) is filosoof, (zen)leraar,
dichter en auteur van tal van boeken op het
grensvlak van filosofie, religie en dieptepsycho
logie. Zijn inspiratie vindt hij in de mystieke tradi
ties van het christendom en van andere grote
spirituele stromingen, met name het (zen) boed
dhisme, en in de psychologie met een ziel, met
name het werk van C.G. Jung. Ook werkte hij
regelmatig mee aan levensbeschouwelijke pro
gramma's voor televisie en radio. (www.lacordel
le.nl)

Kosten: € 10,-  (incl. koffie, thee en drankje bij het
napraten)
Aanmelden wordt geadviseerd: programma
commissie@vrijzinnigenhoekschewaard.nl

Nieuwe aanmeldingen
De afgelopen drie maanden hebben wij drie
nieuwe leden en twee nieuwe Vrienden
mogen inschrijven! Heel hartelijk welkom bij
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard.
Wilt u ons ook steunen? Laat het ons weten
via contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl
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Tentoonstelling Cool Japan
Cool Japan brengt de wereldwijde fascinatie
voor Japan in beeld: van Hello Kitty tot samoerai
en van de herkenbare Japanse horror tot kawaii
('cute') fashion uit de straten van Tokio. De ten
toonstelling trok vorig jaar een recordaantal
bezoekers in Museum Volkenkunde te Leiden, en
is vanaf 28 september 2018 in vernieuwde vorm
te zien in Amsterdam.
Het Tropenmuseum voegt onder meer een instal
latie van de Japanse kunstenaar Sebastian
Masuda toe. Het zuurstokroze ‘Colorful Rebelli
on – Seventh Nightmare’ was eerder te zien in
Tokio, New York en Miami; maar voor het eerst in
Nederland. De Japanse Sebastian Masuda ge
niet als kunstenaar en kawaii-pionier internatio
nale bekendheid. In Nederland kent men hem
van het beroemde Kawaii Monster Café in Tokio
of de performance ‘Escape from Anonymouse’
op de NDSM-werf. Met zijn reizen en activiteiten
verbindt Masuda de wereldwijde kawaii-commu
nity en in 2017 werd hij gekozen als culturele af
gezant van Japan. De installatie ‘Colorful Rebel
lion – Seventh Nightmare’ is een kleurrijke kamer
met een leeg, wit bed. De wanden zijn bekleed
met onconventionele materialen zoals plastic
speelgoed, knuffelbeesten, linten en nepbont.
Het kunstwerk is een verbeelding van Masuda’s
complexe belevingswereld en tegelijkertijd een
portret van de wijk Harajuku, de bakermat van
kawaii. In deze wijk wordt schattigheid ingezet
als middel tot empowerment en zelfexpressie:

door onderdompeling in een wereld van kinder
lijke fantasie hoeft men zich niet te conformeren
aan de heersende norm.
Het Tropenmuseum laat met historische topstuk
ken uit de wereldberoemde Japan-collectie zien
dat de iconen van nu in een lange traditie staan.
Opvallend zijn de overeenkomsten tussen de
oude meesters en moderne tekenaars. Zo ont
dek je in Cool Japan dat eeuwenoude technie
ken en visuele trucs in historische prenten, hout
sneden en schilderingen nog steeds worden
toegepast door moderne mangaka (tekenaars)
en animatoren. Een centrale blikvanger is het vier
meter hoge schilderij Uki-Uki van Matsuura Hi
royuki, waarin traditionele en hedendaagse
elementen precies de kern van de tentoonstel
ling verbeelden.
Behalve veel te zien is er ook veel te doen. Bezoe
kers kunnen eindeloos gamen op Japanse arca
de speelkasten of in gesprek gaan met Pepper,
de menselijke robot. Stripfanaten hebben de
keuze uit duizenden manga’s om ter plekke te
lezen. Verder zijn er rond het thema Cool Japan
allerlei activiteiten en evenementen gepland,
zoals workshops manga tekenen en Museum
nacht. Cool Japan is een spectaculair vormge
geven tentoonstelling voor fans en nieuwkomers,
voor jong en oud.
 
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
1092 CK Amsterdam
www.tropenmuseum.nl
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De geschiedenis van Joden in de
Hoeksche Waard
Op woensdag 8 mei 2019 komt mevrouw Alie van
den Berg uit Oud-Beijerland een lezing houden
over “De geschiedenis van Joden in de Hoek
sche Waard”.
Omstreeks 1750 kwamen Joden in de Hoeksche
Waard wonen. Zij waren o.a. veehandelaren,
slagers en verkopers van textiel. Er waren op het
eiland synagogen, begraafplaatsen, Joodse
scholen, etc. Hoe leefden de Joden hier tot
± 1942?
N.a.v. haar werk in de in-onbruikgeraakte syna
goge, die tot huishoudschool was verbouwd,
raakte zij geïnteresseerd in de Joodse geschie
denis en komt hierover vertellen.

Aanvang 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

De onsterfelijke ziel bij Plato
Plato (427- 347 v. Chr.) heeft in diverse boeken
over de ziel en geest van de mens geschreven.
Plato’s boek Politeia (De Staat) eindigt met een
tekst over de onsterfelijkheid van de ziel. De tekst
wordt weergegeven als gesprek tussen Socrates,
de geliefde leermeester van Plato, en een be
langstellende toehoorder, Glaukoon. Uit hun
gesprek blijkt dat in ieder mens zich een onster
felijke ziel ophoudt die niet door invloeden van
buiten kan worden aangetast of vernietigd.
Maar ook dat het leven dat iemand leidt, effect
heeft op zijn leven in een hiernamaals. Dit licht
Plato via Socrates verder toe in de De mythe van
Er. De term ‘mythe’ moet je hier als het Griekse
‘vertelling’ opvatten en niet als ‘verzinsel’.
Terwijl de mensen menen dat de soldaat Er op
het slagveld gestorven is en hij zelfs al op de
brandstapel ligt, heeft Er het privilege om een
zielenreis te mogen maken in het dodenrijk. Op
basis daarvan krijgt hij niet alleen inzicht in hoe
het er daar toegaat, maar ook in wat belangrijk
is in het leven.
Er begint zijn zielenreis in een gezelschap van
gestorvenen. Zij zijn niet-lichamelijk maar in ziele-
staat aanwezig, maar wel herkenbaar als per
soon of dier. Ze komen in een gebied waar zich
vier diepe kloven bevinden. Twee leiden naar
boven en twee naar beneden. Rechters wachten
hen op en spreken een oordeel over hen uit en
verwijzen hen. De mensen die rechtvaardig
leefden, mogen een weg omhoog naar de
hemel volgen. De anderen worden naar bene
den, naar een treurig oord, geleid. Daar komen

de moordenaars en vreselijke tirannen terecht.
In deze wereld na het leven moeten mensen hun
fouten en onrechtvaardige daden tien maal
rechtzetten.
Het gezelschap komt na een zevendaags verblijf
in een weide, waar een buitengewoon helder
licht schijnt dat als een soort pilaar hemel en
aarde met elkaar verbindt. De zielen die afkom
stig zijn uit de hemel en die op aarde geleefd
hebben, krijgen een lootje wat bepaalt wanneer
ze aan de beurt zijn om zelf een nieuw leven te
kiezen. De mogelijke levenspaden, van een
mens of dier, worden globaal aan hen voorge
legd. De mensen die op aarde hebben geleefd
zijn voorzichtig in hun keuzes. Diverse personen
kiezen na een moeizaam menselijk bestaan blij
het leven van een zwaan of leeuw. Sommigen
lezen zo haastig de globale beschrijvingen van
de mogelijke levens, dat ze een foute keuze
maken. De tekst wijst er nadrukkelijk op dat ze
daar alleen zichzelf de schuld van kunnen geven
en zeker niet God!
Ieder krijgt een beschermgeest toegewezen die
moet zorgen dat het levensplan goed kan wor
den uitgevoerd. De schikgodinnen spinnen de
levensdraden en weven het patroon van de le
vens. Het gezelschap van zielen moet tenslotte
uit de rivier van de vergetelheid, de Lethe, drin
ken. De gulzige drinkers zijn hier in het nadeel.
Dan worden de zielen weggeslingerd naar hun
nieuwe bestaan.
Socrates en Glaukoon bespreken tenslotte hoe
belangrijk het is om het streven naar een deug
delijk leven en het goede, als hoogste doel in het
oog te blijven houden. Want die keuze heeft
volgens Socrates niet alleen in dit leven, maar
ook in het bestaan hierna positieve effecten.
De mythe van Er geeft ook een korte beschrijving
van het universum en de positie van planeten,
zon en sterren. Deze bevinden zich in acht banen
rond iets dat lijkt op een Griekse spinrokken. Veel
illustratoren hebben in de jaren getracht deze
beschrijving van Plato weer te geven. Tussen 'De
mythe van Er' en de christelijke visies op het
hiernamaals zijn opvallende verschillen en over
eenkomsten. Dat wekt de indruk dat deze zeer
bekend was bij de vroege kerkvaders
Katrijne Bezemer
(Eerder verschenen in ‘Stemmen uit het Vrijzinnig
Centrum De Hoeksteen’)
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Zie de mens
Het is de 1e dag van februari – de maand van
de liefde, zou je kunnen zeggen, met Valentijns
dag in het verschiet. Commercieel gedoe, na
tuurlijk, dat is het ook, maar misschien toch ook
een dag om stil te staan bij de liefde.
Laatst hoorde ik Ilse de Lange het lied ‘Ik geloof
in jou en mij’ zingen van Boudewijn de Groot.
Oude woorden met dat mooie Twentse accent.
Later zocht ik de tekst van het lied nog eens op
en ik las: ‘je kunt niets zeker weten, en alles gaat
voorbij, maar ik geloof,ik geloof, ik geloof, ik ge
loof, ik geloof in jou en mij…'
 
Ik geloof in jou
Geloven in jou en mij. Geloven in de mens. Ik zag
in museum de Fundatie in Zwolle de tentoonstel
ling ‘Zie de mens’. Een tentoonstelling over 100
jaar portretkunst – voor elk jaar 1 portret. Honderd
portretten dus, in verschillende vormen: schilde
rijen, beelden en foto’s. Vanuit het oogpunt van
schoonheid vond ik niet alles mooi. Fascinerend
was het wel – zeker naderhand, toen ik er verder
over nadacht en het tentoongestelde dieper tot
mij doordrong. Een mens gedraagt zich immers
niet alleen maar ‘schoon’, maar zeker ook lelijk,
ruw, schreeuwerig, opdringerig, sluw en leugen
achtig.

Kwetsbaar
Buiten de tentoonstelling om, liep ik nog een
rondje door het museum, en in een hoek zag ik
een aantal foto’s hangen – van oorlogsvetera
nen die deelnamen aan VN-missies. Zij waren
liggend gefotografeerd – droegen allemaal een
camouflagebroek en hadden een ontbloot bo
venlijf. Om aan te geven dat ze niet alleen militair
zijn, maar ook mens, kwetsbaar en alleen. En zo
voelden de foto’s ook aan – kwetsbaar. Op
missie geweest in het kader van een conflict
tussen landen; teruggekomen met misschien wel
een innerlijk conflict. En daarna waarschijnlijk
heel alleen gebleven, in de steek gelaten.
Ik geloof, ik geloof in jou en mij. Dat wilde ik
zeggen tegen die foto’s – ik geloof  in de kwets
baarheid, in de naaktheid, in dat wat een mens
ten diepste is. In wat jij ten diepste bent, in wat
ik ten diepste ben. Los van alles wat we zeker
lijken te weten – met onze camouflagepakken
aan en maskers op. Los van alles wat onzeker is –
want er is één ding zeker: ten diepste zijn we al
lemaal gelijk, even mooi en kwetsbaar, namelijk
daar waar we ontsproten zijn aan die goddelijke
bron van Licht.
 

Zie de mens
En dan kun je het met elkaar oneens zijn over
gedrag of politiek, prima en logisch, maar als je
je realiseert dat we onder dat camouflagepak
en masker allemaal gelijk zijn, dan is er geen
‘anders’ meer. Dan is degene die op jouw pad
komt je naaste, die je behandelt zoals jij zelf
behandeld wilt worden. Als een mens, kwetsbaar
en alleen, maar ook een mens van hoop en
verlangen naar verbinding en ‘gezien worden’.
‘Je kunt niet alles zeker weten’…. maar wat ik wel
zeker weet, is dat het soms een grote opgave én
een daad van liefde is: zó te kunnen kijken naar
een ander. Zeker als die ander ideeën heeft en
gedrag vertoont dat misschien wel walging,
ongeloof en angst oproept.
 
‘Zie de mens’: een daad van liefde én verzet
tegen alles wat de mens wil maken tot camou
flagepakken, maskers en doemdenkers. Als we
deze maand nu eens elke dag tegen iemand
zeggen: ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou & mij!
 
Helene Westerik, voorganger van Midden-Dren
the en lid van de Vrijzinnige zeven
Bron: www.vrijzinnigennederland.nl     

Bericht van de penningmeester
2019 is weer begonnen. U kunt uw bijdrage
over dit jaar overmaken op rekeningnummer
NL96INGB0000788260 t.n.v. Ned. Prot.
Bond Oud-Beijerland. De minimumbijdrage
voor leden is €130,- p.p. per jaar; voor
Vrienden is dat € 50,- . Hartelijk dank voor
uw medewerking.

Jarigen
05 april E. Stougie-van der Stel
15 april M.C. Meerman-Plugge
24 april A. Kruithof
24 april H. Verrij-van Aalsburg
05 mei  G. v Balen Blanken-v/d Steen
10 mei  J. v. Rikxoort-Hoogsteen
16 mei  J. N. Vermeij-Loggers
27 mei  F.I.J. Vlielander-Dijkstra
06 juni  B.J. v Hemert-Heijboer
09 juni  F. van der Wilt-Drees
10 juni  A. van Driel
21 juni  J. van Dijk
Allen van harte gefeliciteerd
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Vrij als de vogels
Karel Eykman & Margreet de Heer
In het boek ‘Vrij als de vogels’ presenteert Karel
Eykman verhalen en gedichten die de bood
schap van de Bergrede opnieuw vertalen. Strip
maker des Vaderlands Margreet de Heer ver
zorgt de illustraties. De Bergrede bevat alles wat
Jezus wilde voorleven. Het is geen preek, geen
reglement of instructie van hoe je een goed
mens wordt, maar een uitnodiging om te durven
proberen. En opnieuw te beginnen als het niet
lukt en blijven volhouden.
Karel Eykman en Margreet de Heer laten zien dat
de verhalen zeker nog van deze tijd zijn. Karel
Eykman schreef over de woorden in de Bergrede
een eigentijds spiegelverhaal en Margreet de
Heer, die er altijd in slaagt om ingewikkelde
dingen eenvoudig uit te leggen, tekende bij elk
verhaal een leuke strip. Beiden geven op een
eigen en unieke manier een extra toelichting op
de verhalen.
Karel Eykman studeerde theologie. Naast een
groot aantal kinderboeken en de klassiek gewor
den kinderbijbel Woord voor Woord publiceerde
hij enkele boeken met Bijbelse gedichten: ‘Zodat
het je goed gaat’, ‘Een knipoog van u zou al
helpen’, ‘Hoor eens even’, ‘Als er een God is’ Ook
schreef hij talloze liedjes voor tv-programma's als

Klokhuis en Sesamstraat.
Margreet de Heer is stripmaker des Vaderlands
en maakte onder meer de boeken ‘Filosofie in
beeld’ en ‘Religie in beeld’. Een paar van haar
strips zijn zelfs vertaald.
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14 apr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)
14 apr. 14.00 uur: Workshop
Schrijven o.l.v. Yvonne Mallander
15 apr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
19 apr. 19.00 uur Goede Vrijdag
Bijzondere bijeenkomst
21 apr. 10.30 uur: PASEN Dienst o.l.v.
mw. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)
28 apr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
 
5 mei 10.30 uur Bijzondere bijeenkomst
Ongelooflijk: ‘tegengesteld en toch één’
mw. drs. Ida Lammers
6 mei  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
8 mei 20.00 uur Lezing
Joden in de Hoeksche Waard
o.l.v. mw. Alie van den Berg
9 mei 15.00 uur Leesclub
o.l.v. Rita Dijkstra en Marion v Onzen
12 mei 10.30 uur: Dienst o.l.v.
ds. K. Bezemer (Vrijz. Ned.)
19 mei. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)
20 mei  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
26 mei. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
prof. dr. E. Cossee (Rem)

2 juni 10.30 uur Bijzondere bijeenkomst
Mantra Zingen o.l.v.
mw. Tiny Nieuwland
3 juni  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
9 juni. 10.30 uur: PINKSTEREN Dienst o.l.v.
dr. K. Holtzapffel (Rem)
16 juni 10.30 uur: Dienst o.l.v.
ds. H. Cuperus (Doopsgez)
17 juni  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
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.)

Agenda
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
18 mrt. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
19 mrt. v.a. 14.30 uur
Kring Onze Vader (4)
o.l.v. Arie den Hoed
21 mrt. 20.00 uur:
Muzikale Ontmoeting met
‘The Balcony Players’
24 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
ds. M. Junte (Rem)
28 mrt. 20.00 uur: Lezing
De grondwet voor geluk o.l.v.
drs. H. Stufkens
31 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
dr. T. Barnard (Rem)

1 apr. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
3 apr. 19.30 uur Workshop Schilderen
Wat een portret!
o.l.v. Anna Nijdam
7 apr. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
De kracht van vrijzinnige gedachten
o.l.v. ds. T. Rijken
10 apr. 14.00 uur Lezing
Ongelofelijke verhalen o.l.v.
De verhalenkaravaan


