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Liefde
In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te sterven,
dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel,
dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou
bederven
en de zonnewende niet verbood, maar meenam in ’t
geheel.
In mijn kamer zingt een zanger over een White Christ
mas.
In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans refrein,
want Israël Beilin kwam uit Siberië en wist dus
hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen
zijn.
Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter leven
en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord
wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders,
neven
naast All I want for Christmas toch het liefste hoort.
In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje.
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht,
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit.
Al vind je dit alles onzin-
Het gaat altijd over liefde.
Het gaat altijd over licht.
CLAUDIA DE BREIJ

Het bestuur wenst u fijne Kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar

Liefde0
In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te
sterven,
dankzij een paar Germanen met een oeroud ri
tueel,
dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet
wou bederven
en de zonnewende niet verbood, maar meenam
in ’t geheel.
In mijn kamer zingt een zanger over een White
Christmas.
In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans
refrein,
want Israël Beilin kwam uit Siberië en wist dus
hoe koud de winters van een joodse jongen
kunnen zijn.
Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter
leven
en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord
wat ieder mens bij de gourmet met tantes, va
ders, neven
naast All I want for Christmas toch het liefste
hoort.
In mijn kamer staat een stal met een plastic
kindje.
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende
gezicht,
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit.
Al vind je dit alles onzin-
Het gaat altijd over liefde.
Het gaat altijd over licht.
CLAUDIA DE BREIJ

Het bestuur wenst u fijne Kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar
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Festival of lessons and carols
1 december, eerste advent, wat een prachtige
dag om een Bijzondere Bijeenkomst te houden
met de naam ‘Festival of lessons and carols’ (met
een knipoog).
Soms is het jammer als je niet van tevoren weet
hoeveel publiek iets zal trekken. Maar wat is het
ook ontzettend leuk om aangenaam verrast te
worden door de opkomst. Een overvolle kerk,
geweldig ! Blijkbaar heeft de titel van de bijeen
komst iets losgemaakt bij de mensen.
Het bamboefluitkwartet (Corrie en Jan de Klep
per, Marleen Oosterhuis en Hanny Koolschijn)
waar we al eerder kennis mee gemaakt hebben
op startzondag, waren aanwezig en speelden
voorafgaand aan de viering en ook tijdens het
festival hebben we van hun muziek mogen ge
nieten. Ons eigen ad-hoc ‘kleinkoor’ heeft een
zestal carols gezongen, die vanaf september
steeds na de dienst ingestudeerd zijn. Gedeelte
lijk zijn de carols in samenzang met het publiek
gezongen en dat ging perfect.  De geoefende
luisteraar zal hier en daar best een verkeerde
noot gehoord hebben, maar gezien het aantal
complimenten is dat vast meegevallen.
Ook Arie den Hoedt is ruim gecomplimenteerd
met zijn gekozen teksten, die hij uit verschillende
Bijbelboeken heeft samengesteld. De afwisseling
bracht de sprankeling in het geheel en vormde
een prima aanvulling.
Hanny Koolschijn heeft de viering afgesloten met
een prachtig gedicht van Jef de Schepper. U
vindt het elders in dit blad.
Hanny dankt nogmaals iedereen die op eniger
lei wijze heeft bijgedragen aan deze bijzondere
viering. Wij danken Hanny voor dit geweldige
initiatief en hopen volgend jaar op een vervolg.
Er is nog lang en gezellig nagepraat bij de koffie.
Het voelde echt als een feestje voor alle aanwe
zigen.
 
Yvonne Mallander
Kijk ook eens op www.vrijzinnigenhoeksche
waard.nl/carols
 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 5 januari is er weer een Bijzondere Bij
eenkomst. Dit is tevens onze traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door
de programmacommissie. Het thema van de
bijeenkomst is: ‘Mijn wens voor jou is…'
Laat u verrassen!
Aanvang 10.30 uur
U bent van harte welkom.
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Waar is mijn plaats?
Ik ben geen herder en geen koning,
geen engel en geen ezel,
ik zie geen sterren, hoor geen stemmen,
heb niet een boodschap uit de hoge
en voel me toch te goed om als een dier
stom onbewust mijn adem uit te blazen.
Waar is mijn plaats?
Is mij gegeven
Gods mens-zijn
te beleven?
Ben ik een van Herodes’ schriftgeleerden,
die in het boek de waarheid zien,
maar niet op pad gaan om haar aan te raken?
Of zit ik in de herberg onderdak,
voldoe de dagelijkse noden van een mens
en voel wat meelij met wie verder moet?
Maar geen van wie
daar bleven
Kon God als mens
beleven.
Ik ben geen herder en geen koning
geen engel en geen ezel,
ik heb als vader, moeder, kind
de mooiste plaats die er in ’t kerstspel is:
mijn rol is niet dat ik bewonder of vereer,
maar dat de Kerst zich aan mijzelf voltrekt.
Dat is mijn plaats:
God hoogverheven
wil mens zijn
in mijn leven.

Jef de Schepper
Uit: Zoals nog nooit een ster – Uitgeverij Boeken
centrum, Mozaïek, Zoetermeer

Bijlo's Kerstrede
In het AD van december 2013 verscheen onder
staande column van Vincent Bijlo. Nog steeds
actueel.
Ik heb een droom, die niet in het Nationale
Droomboek terecht is gekomen. Hij paste er niet
in, hij was te groot.
Dat is hij nog steeds. Het is een droom die niet in
een column past, nee, het is een droom die alle
pagina’s van de krant beslaat. Een droom die
zich straks, met zachte kracht een weg zal banen
vanuit de huizen van de honderdduizenden
abonnees en als een lichte, warme wals door
Nederland, door Europa, door de wereld zal
rollen. Het is een droom die niet gaat over jou,
niet over mij, niet over hun, hunnie, hullie, zullie,
die droom gaat over ons allemaal. Het is een
droom waarin degene die het fenomeen Zwarte
Piet aan de kaak stelde niet met de dood be
dreigd wordt. Het is ook een droom waarin
Zwarte Piet zelf niet met de dood bedreigd wordt.
Het is een droom waarin Zwarte Piet een kame
leon is, een toverbal van kinderfantasie. Het is
een droom waarin de makers van het Konings
lied en de criticasters van het Koningslied niet
bedreigd worden, het is, kortom, een droom
waarin niemand bedreigd wordt.
Een droom van een land, waarin we mogen zijn
wie we zijn. Een droom waarin God bestaat voor
wie dat wil, maar waarin Hij altijd in dienst staat
van menselijke waardigheid. God mag niemand
uitsluiten, zoals wij mensen niemand mogen
uitsluiten. Het is een droom van God als mens en
mens als God.
Een droom waarin we geloven in elkaar, elkaar
niet wantrouwen, elkaar niet afluisteren maar
luisteren naar elkaar. Een droom waarin we
worden gehoord zonder te hoeven schreeuwen,
een droom waarin het auditief darwinisme niet
langer aan de macht is, een droom waarin
GeenStijl Stijl geworden is. Een droom waarin we
beseffen dat er maar één ras is, het menselijke
ras, en dat dat ras bestaat uit twee seksen die
niet zonder elkaar kunnen en daarom op voet
van gelijkwaardigheid staan. Een droom waarin
we met de aarde omgaan niet als heerser, nee,
als gast. Het is een droom waarin we niet alle
maal als vuurtorens op eilanden staan, een
droom die ons tot elkaar laat komen. Het is een
droom waarin wij en zij wij geworden zijn.
Een droom waarin we dit land veel groter kunnen
maken dan het nu is. Dat schept licht, dat schept
lucht, dat schept ruimte.
Vincent Bijlo (Bron: AD december 2013)

Jarigen
09 dec. D. Vermeij
10 dec. I. Verhagen
14 dec. P. van Eijk
16 dec. J. Troost
21 dec. J. Jaarsveld
30 jan. A. van den Burg
13 febr. J. Fransooijs
25 febr. A. Strijder
Allen van harte gefeliciteerd!
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Wetenschappers en kunste
naars.....
Wetenschappers en kunstenaars op zoek naar
het bestaansmysterie
Waarom is er iets en niet niets. Een adembene
mende gedachte voor wie er even bij stilstaat.
En omdat er iets is: het universum, de wereld,
huis, tuin en keuken, stellen we ons vaak de be
klemmende vraag wat eigenlijk de zin van dit
alles is. Ton de Kok heeft in 2 van zijn boeken de
geschiedenis van het Westerse denken over God
in kaart gebracht. Dit heeft hij gedaan aan de
hand van de ideeën van (zeer) belangrijke filo
sofen, schrijvers, dichters, wetenschappers en
kunstenaars.
Spreker:    Ton de Kok is gepromoveerd in de
geesteswetenschappen, is oud-marinier, voor
malig lid van de Tweede Kamer en docent
godsdienstfilosofie op een middelbare school.
Hij mengt zich regelmatig in het publiek debat
op de opiniepagina van de landelijke dagbla
den.
Zondag 2 februari 10.30 uur
Een ieder is van harte welkom
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Lezing “Bach (en de) Bijbel”.
De herontdekking in 1934 van Johann Sebastian
Bachs persoonlijke exemplaar van het omvang
rijke, driedelige bijbelcommentaar van Abra
ham Calovius kan worden gezien als het begin
punt van een nieuwe lijn in het Bach-onderzoek.
De belangstelling voor deze ‘Bach-bijbel’ kreeg
in de jaren ’60 van de vorige eeuw een nieuwe
impuls en in de jaren ’90 ontstond het plan om

deze in facsimile uit de brengen. Hoe kwamen
deze banden in Amerika terecht, waarom was
deze vondst van groot belang voor het Bach-
onderzoek, en wat leren de aantekeningen die
Bach in de marges maakte ons over deze grote
componist? Welke zaken zijn tot nu toe niet door
de wetenschap opgepakt? Kunnen de aanteke
ningen ons iets vertellen over Bachs geloof en/
of zijn er verbanden met zijn composities aan
toonbaar? En last but not least: zouden we op
grond van zijn componeerkunst objectief kun
nen stellen dat Bach, behalve musicus, ook
theoloog was? Op al deze en andere vragen
beoogt de lezing, die auditief en visueel zal
worden ondersteund, een antwoord te geven.
Prof. Dr. Albert Clement (1962) studeerde orgel
(Tilburg), muziekwetenschap (Utrecht) en theo
logie (Leiden) en promoveerde in 1989 te Utrecht
(cum laude) op een interdisciplinair proefschrift
over Johann Sebastian Bach. Hij is hoofd is van
de afdeling Geesteswetenschappen van Univer
sity College Roosevelt (Universiteit Utrecht) en
leidt een internationaal project met een facsimi
le van de ‘Bach-bijbel’ (inmiddels verschenen)
en een bundel met wetenschappelijke studies
daarover (verschijnt in 2020) als beoogd resul
taat.
5 maart 20.00 – ca 21.45 uur
Kosten: € 10,- (incl. koffie, thee en drankje bij het
napraten)
Aanmelden is gewenst (via contact@vrijzinni
genhoekschewaard.nl)
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Muzikale ontmoeting met Gershwin
succesvol
De muzikale ontmoeting met de gebroeders
Gershwin die op 21 november werd gehouden
was succesvol. De zaal was volledig uitverkocht
en Trio Joffie bezorgde de aanwezigen een fijne
avond.
De volgende muzikale ontmoetingen zijn op 30
januari (Urban Trio) en 19 maart (De Flagiolet
tes).

Seniorenmiddag
Op 19 november 2019 werd voor de vierde keer
de seniorenmiddag georganiseerd. Dit keer
verzorgden Connie Toet en Maja Nieuwenhuis
samen de inhoudelijke kant. Het thema was ‘
Lichtbronnen’, passend aan het begin van de
donkere tijd van het jaar. Zoals een lamp zich
oplaadt via een snoer met stekker aan het stop
contact, zochten wij door het maken van een
tekening naar welke lichtbronnen ons opladen.
Maja begon met het lezen van het gedicht Zee
van Toon Hermans. Connie had voor alle deel
nemers een groot vel papier in drieën gevouwen.
Op het middelste deel tekende of schreef men
“Wat is nu een lichtbron in je leven?” en daar
naast dingen van vroeger en aan de andere
kant wat je hoopt voor de toekomst. Met krijt in
allerlei kleuren en lichtpuntjes met zilver- of
goudverf werd er alleen of samen van alles op
papier gezet. De zon, natuur, maar ook (klein)
kinderen, vakanties… Dat gaf aanleiding tot
gesprekken waardoor we elkaar beter leerden
kennen, en vooral wat maakt dat je hoopvol in
het leven kan blijven staan. Heel waardevol! En
het gedicht klonk na afloop nog bijzonderder;
een mooie afsluiting van een gezellige middag.

Marleen Melis

 
Zee
Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
'k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan. 

Voorstelling van het kind aan de
kosmos
Hé! Zon, maan sterren, al wat beweegt in de
hemelen, ik bid u, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen, geeft
toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de
eerste heuvel moog halen!
(…)
Hé! Winden, wolken, regen, mist, al die beweegt
in de lucht, ik bid u, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen, geeft
toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de
tweede heuvel moog halen!
(...)
Hé! Vogels, groot en klein, die in de lucht vliegen,
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Hé! Gij dieren, groot en klein, die in het woud
wonen,
Hé! Gij insecten, die tussen het gras kruipt en
wroet in de grond, ik bid u, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen, geeft
toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de
vierde heuvel moog halen!
Hé! Gij allen des hemels, van de lucht, en gij allen
der aarde, ik bid u allen, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen,
geeft toestemming, geeft allen toestemming,
smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dan zal het reizen tot achter
de vier heuvels!

Deze tekst (hier iets ingekort) is afkomstig van de
Omaho*-indianen, een Noord-Amerikaanse in
dianenstam. J. van Ham heeft deze vertaald uit
het Engels voor zijn boek, ‘De taal der religie’
(Servire 1963). Het gedicht beschrijft hoe de
Omaho* een kind na de geboorte opdroegen
aan zijn omgeving. Je kunt deze opdracht of het
voorstellen van het kind aan de kosmos vergelij
ken met de doop. Een doop is de opname van
een kind in de christelijke gemeenschap, ‘als
kind van God’. Hier gaat het om de opname van
een kind in de kosmische gemeenschap.

De gedachte is dat het kind een medeschepsel
is, niet alleen van de mensen, maar ook van de
sterren, de lucht, de planten, de dieren en zelfs
van de insecten. In die wereld, vol van leven,
moet als het ware plaats worden gemaakt (en
dat is in feite letterlijk zo) voor dat nieuwe leven.
‘Wat al is’ geeft als het ware toestemming aan
wat nog komen moet en nu onderdeel gaat
vormen van. De toestemming wordt gevraagd
voor het toekomstige geluk van deze nieuwe
mens, zijn levensreis, het reizen over de heuvels.

Misschien kunnen wij ons als ‘ontwikkelde‘ Wes
terse mens niet meer zo veel voorstellen bij deze
visie. Toestemming nodig? Voor je leven? Hoezo?
Zou dit betekenen dat in die visie ook voor ons
eigen leven er eens toestemming vereist was en
gegeven is? Misschien is dit een gedachte om
eens als denk-oefening met je mee te dragen.
Om te proberen te proeven wat dan anders zou
zijn.
* Wij volgen hier een spelling van de hieronder
genoemde auteur en van diens bron.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer.
Besproken tijdens één van onze bijeenkomsten.
Zie ook: www.indianen.eu 
 

Hoop
Dit jaar is, doordat het weer anders was dan
anders, ‘plotseling’ het najaar begonnen. De
donkere dagen voor kerst naderen. En ‘plotse
ling’ arriveren dan Advent, Kerstmis en Oud en
Nieuw. Deze laatste maand van het jaar is een
maand met herinneringen, vaak ook met enige
weemoed, en de feestelijke bijeenkomsten met
mooi gedekte tafels en vele kaarsen en lampjes.
We kijken terug en kijken vooruit. Met Kerstmis
vieren we de geboorte van Christus als een teken
van hoop. Zijn komst stelt dat er licht is versche
nen in de donkere tijd van het jaar en de donke
re tijd van de wereld. Zijn leer en leven hebben
een bepalende invloed op de loop van de ge
schiedenis gehad.
De Tsjechische dichter, toneelschrijver, dissident
en oud-president Vaclav Havel heeft over dit
thema ‘hoop’ het volgende gedicht geschre
ven..
Hoop
Diep in onszelf dragen wij hoop;
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed
gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes
heeft.

Hoop is ergens voor werken,
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflo
pen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Een gedicht dat ik u graag doorgeef. Voor uzelf,
voor uw kring van mensen die u lief zijn, en voor
de wereld waarin we leven. Onze wereld is niet
perfect, er wachten veel grote vraagstukken op
een volgende stap of een oplossing. Maar met
de geestesgesteldheid die Havel beschrijft, is er
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veel bij te dragen en wordt dat mogelijk. Toeval
lig overleed Havel vlak voor kerst 2011. Enkele
weken daarvoor ontmoette hij nog de Dalai
Lama, waar hij jarenlang contact mee onder
hield. Ik stel mij voor dat deze drie personen,
Christus, Havel en de Dalai Lama elkaar zeker op
dit terrein van de hoop goed zouden begrijpen.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Dit artikel verscheen eerder in ‘Stemmen uit het
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Voorburg/
Sassenheim’

Het leven en werk van George
Gershwin 
Er is geen songwriter geweest die meer invloed
heeft gehad op het Amerikaanse muziekleven
dan George Gershwin, zoon van Russische immi
granten. Die invloed is er niet slechts op het ter
rein van lichte muziek, maar ook op die van de
eerste klassieke Amerikaanse muziek. Hij is ook
de vader van de klassieke Amerikaanse musical,
waaruit zo veel van zijn beroemde songs zijn
voortgekomen. Aukelien van Hoytema vertelt
over zijn korte, maar zeer productieve en boei
ende leven en zingt zestien songs, begeleid door
pianist Carel Schweig, die de originele begelei
dingen van Gershwin speelt. De beelden van
Gershwins leven worden daarbij vertoond.
Aukelien van Hoytema is een veelzijdig mens,
maar de rode draad in haar leven is muziek. Ze
bestudeert muziek, vertelt over muziek en maakt
muziek. Aukelien geeft lezingen over o.a. klassie
ke componisten en over speciale onderwerpen
uit de klassieke muziek. Zij maakt daarbij gebruik
van muziekvoorbeelden en illustreert dat ook met
beeld.

Zondag 1 maart 10.30 uur
Een ieder is van harte welkom
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
 

Alternatief Onze Vader
Mens en medemens,
Verbonden met elkaar
Gesterkt door elkaar
 
Dat wij mogen omzien naar elkaar
De helpende hand mogen bieden
En zo broeder en zuster zijn
 
Dat wij leven zoals is voorgeleefd in de verhalen
Geïnspireerd door het hogere
Maar verantwoordelijk voor onze eigen daden
 
Werkend aan een Hemel op aarde
Waar een ieder wordt gekend
Laat dat het doel zijn
Van ons bestaan

Amen
Erik Jan Tillema
Uitgesproken tijdens de dienst van 27-10-2019 o.
l.v. Ds. L. Kubacki

Bijzondere ontmoeting
Terras
Net toen bleek dat de zware wolken toch geen
gevolgen zouden hebben en de zon een voor
zichtige poging deed om iets van de dag te
maken, werd een terrasje in orde gemaakt.
Kleurige stoeltjes werden bij tafeltjes gezet,
waardoor een en ander een uitnodigende in
druk maakte. De behoefte aan koffie deed ons
op de uitnodiging ingaan; wij streken neer op
het terras. Een wat morsige oudere man in de
kleding van het café kwam naar ons toe. Zijn
instructies kwamen niet helemaal over, maar dat
kan ook gelegen hebben aan mijn wat vermin
derde spraakverstaanbaarheid. Wij tekenden
een bonnetje waarop onze koffiewensen waren
vermeld. Even later verscheen een allervriende
lijkste jongeman in dezelfde uitmonstering als zijn
oudere collega. Hij kwam vragen of alles naar
wens was. Zijn aangeboren handicap was hem
van het gezicht af te lezen.
 
Liefde en toewijding
Korte tijd later kwamen er meer gasten op het
terras en werd ons duidelijk wat hier speelde. Dit
café werd grotendeels gerund door personeel
met een verstandelijke beperking. Alleen de
leidster en degene die over de kas ging, waren
niet gehandicapt. We raakten onder de indruk
van de liefde en toewijding van deze mensen. Er
ging ook wel eens iets mis. Op een gegeven
moment glipte een schotel uit een van de han
den. De reactie was verdriet. Grote biggeltranen
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vloeiden. Er werd echter tijd genomen om dege
ne die dat was overkomen te troosten. Ondanks
de toegenomen cliëntèle op het terras werd
daar gewoon tijd voor gemaakt.
 
Zinvol
Van de kant van de bezoekers werd geen haast
gemaakt. Men wachtte rustig op zijn bestelling.
Het was echter niet alleen de sfeer die er heerste,
maar ook het gevoel dat deze mensen op die
manier kunnen functioneren, wat ons niet onbe
roerd liet. Het is te begrijpen dat een soortgelijke
manier van meedraaien in de maatschappij niet
voor iedereen met een verstandelijke beperking
is weggelegd. Echter is het voor wie daarin past,
een zinvolle manier van leven. Het gewoon op
genomen zijn in de maatschappij van alle dag
lijkt voor deze mensen een grote voldoening met
zich mee te brengen, afgaand op de vreugde,
liefde en toewijding die ze aan de dag legden.
Dat is denk ik, een ultieme manier om voor hen
zingeving in hun bestaan te brengen.
 
Mens onder de mensen
Het gaat hun waarschijnlijk niet zozeer om de
prestatie die ze leveren, als wel om het gevoel
een steentje bij te dragen aan het maatschap
pelijk bestel. Kortom, het gevoel mens te zijn
onder de mensen.
Wouter Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl
NB: Onlangs sloot ‘Zonder meer’ in Oud-Beijer
land haar deuren (‘niet rendabel’). Niet lang
daarna opende echter in het woon-zorgcomplex
De Gravin onder de naam ‘De Buren’ een restau
rant waar jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking aan de slag kunnen.

Muzikale ontmoeting met  “Urban
Trio”
Op 30 januari is het tweede concert in de serie
muzikale ontmoetingen. Dit keer met het ‘Urban
Trio’. Dit ensemble wordt gevormd door drie Ita
liaanse musici, te weten de klarinettiste Letizia
Maulà, de violiste Anna Pecora en de celliste
Sylvia Cempini. Het ensemble wil het concept
"architectuur in muziek" creëren, zijnde de sa
mensmelting van verschillende houtklanken en
stijlen, geïnspireerd door de urban music. Het
repertoire bestaat uit originele stukken geschre
ven voor dit ensemble, uit arrangementen van
klavecimbelsonates (Scarlatti) en uit Mozart Di
vertimentos. Maar naast de romantisch-klassieke
muziek spelen zij ook moderne easy listening
muziek. Het Urban Trio is de unieke combinatie
als een alternatief voor het strijkkwartet! Letizia
Maulà trad eerder bij ons op met ‘Trio Elle’.
Letizia Maulà behaalde haar diploma klarinet
aan het conservatorium in Milaan. Na deze stu
die kwam zij naar Nederland en behaalde haar
Master Degrees aan het Rotterdams Conserva
torium Codarts en aan het Amsterdams Conser
vatorium. Naast haar eigen lespraktijk treedt zij
op in verschillende ensembles en orkesten als
het  Rotterdams Philharmonisch Orkest en het
Radio Filharmonisch Orkest.
Sylvia Cempini  is afgestudeerd aan het conser
vatorium in München. Na deze studie is zij naar
Nederland verhuisd en heeft de bachelor-studie
in Arnhem afgerond. Zij hoopt binnenkort haar

Van de penningmeester
Graag wil ik u attenderen op de mogelijkheid uw
jaarlijkse contributie/vriendenbijdrage om te
zetten in een periodieke gift met meer belasting
voordeel. Een aantal jaren geleden heeft een
aantal leden hier al gebruik van gemaakt, maar
wij willen u hierop nogmaals attenderen.
Zoals u weet zijn giften aftrekbaar voor de belas
tingen. Echter daarbij geldt een niet-aftrekbare
drempel, gerelateerd aan uw inkomen. Deze
drempel geldt niet als u van uw gift een periodie
ke gift maakt. Als u voor een periode van mini
maal 5 jaar een vast bedrag (uw contributie- of
vriendenbijdrage) schenkt, heeft u minimaal 5
jaar belastingvoordeel. De gift is dan volledig

aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhan
kelijk van uw inkomen kan het voordeel oplopen
tot maximaal 51,75 % van het gedoneerde be
drag.
Deze regeling bestond al, maar dan moest u
naar de notaris om dit te laten vastleggen. Dat
was pas echt een drempel, want daar werd
weinig gebruik van gemaakt. Vandaar de onbe
kendheid met deze mogelijkheid.
U kunt tegenwoordig volstaan met een schrifte
lijke overeenkomst tussen u en de Vrijzinnigen
Nederland afdeling Hoeksche Waard, waarin de
voorwaarden staan vermeld. Wij willen hier na
tuurlijk aan meewerken.  Als u meer informatie
wilt en/of hier gebruik van wilt maken, kunt u
contact opnemen met de penningmeester:
Henk Dijkstra, telefoon 0186-616906 of via dijkstra.
hm@gmail.com.
Onze geloofsgemeenschap heeft de ANBI-sta
tus, waardoor giften aan ons, waaronder uw
contributie/vriendenbijdrage, fiscaal aftrekbaar
zijn.

12



Master Degree aan het Rotterdams Conservato
rium te behalen. Naast haar studie heeft zij ook
een eigen lespraktijk. Daarnaast speelt zij regel
matig in professionele orkesten in Duitsland en
Nederland. Zij is ook actief in de zgn. kamermu
ziek-scene.
Anna Pecora startte haar vioolles op 7-jarige
leeftijd. Ze behaalde haar Master in Bergamo (It)
en vervolgde haar studie aan het conservatori
um in Utrecht en in Bergamo. Ook rondde zij in
2015 met lof een studie in Milaan af. Zij speelde
in diverse orkesten, o.a. in Turijn, Brescia, Berga

mo en Verona. Behalve het spelen in orkesten,
neemt ze ook met veel passie deel aan ensem
bles voor kamermuziek. Sinds juli 2017 organi
seert zij de Città Alta Chamber Music Week in
Bergamo.
30 januari 20.00 uur
Entree: € 15,- incl. consumpties en hapjes.
Het concert duurt ongeveer 1 uur, daarna is er
gelegenheid om samen iets te drinken en na te
praten (ook met de artiesten). Er is nog een zeer
beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Reserveren kan via 0186620274.
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vormt hun zoektocht wel een vlucht uit de rauwe
werkelijkheid van de tweede helft van de 19e
eeuw, waarin industrialisatie, kapitalisme en
verstedelijking diep ingrijpen in het maatschap
pelijk leven en het positivisme de wereld ontto
vert.
 
Bron van de dromen
De kunstenaars voelen zich ontworteld en gaan
op zoek naar ‘de bron van de dromen’. Hun
landschappen zijn in feite poorten naar die kern,
die moeten aanzetten tot meditatie, contempla
tie en bezinning. Gaandeweg proberen kunste
naars die essentie dichter te naderen door al het
overbodige weg te laten en steeds abstracter te
gaan schilderen. Naast een kunsthistorisch
overzicht geeft Bras in zijn boek ook een bespre
king van negen thema’s die raken aan het
landschap, zoals bomen, planten en dieren. Bras
zet zo fascinerende lijnen uit, die hij vakkundig
aan elkaar knoopt. De vragen van de symbolis
ten doen verrassend hedendaags aan. Bras
hoopt dat wat zij ontdekken ons aanzet tot meer
oog voor de natuur en het behoud van onze
aarde. Aries van Meeteren
Afgebeeld schilderij: Edward Munch, Studie voor
de zon (1910-1913)

Spiritualiteit in schilderkunst
Recensie 'Het bezielde landschap'
‘Nú zou ik willen kunnen schilderen…’ Ik denk het
regelmatig op momenten dat ik onverwacht
word overrompeld door een indrukwekkend
landschap, een huiveringwekkende wolkenpar
tij of een spectaculaire skyline. Ik zou dan die
ervaring willen vasthouden en met me meene
men. Maar de armzalige foto’s die mijn
smartphone maakt komen zelfs niet in de buurt.
Er zijn kunstenaars die er wél in slagen om precies
dát vast te leggen wat een landschap zo adem
benemend maakt. Ze raken met hun kleurge
bruik en compositie de ziel ervan. En dat levert
fascinerende doeken op, die op hun beurt weer
iets van de oorspronkelijke verwondering van de
maker overbrengen op de kijker. Niet alleen de
landschappen zijn bezield, ook de kunstenaar.
Schrijver en theoloog Kick Bras beschrijft het al
lemaal met veel enthousiasme in zijn boek ‘Het
bezielde landschap’. En zo weet hij mij weer te
raken. Vooral als hij kunstenaars bespreekt die
tot de stroming van het symbolisme behoren, is
hij op dreef en verrast hij met prachtige kunst
werken die hij voorziet van bijna poëtische reflec
ties. De landschappen van symbolisten zijn in
zekere zin pogingen om door te dringen tot de
essentie áchter de werkelijkheid. Misschien

14



15



AGENDA
15 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem)
15 dec. 19.00 uur
Vesperbijeenkomst
16 dec. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
22 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. O. Elseman (PKN)
22 dec. 19.00 uur
Vesperbijeenkomst
24 dec. 10.30 uur:
Kerstdienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
29 dec: Geen dienst

5 jan. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
(tevens Nieuwjaarsbijeenkomst)
o.l.v. de programmacommissie
Thema: ‘Mijn wens voor jou is….”
6 jan. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
12 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. L. Lafeber (PKN)
13 jan. 20.00 uur: Workshop
Schrijven o.l.v. Yvonne Mallander
16 jan. 15.00 uur Leesclub
o.l.v. Rita Dijkstra en Marion v Onzen
19 jan. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. drs. K. Bezemer (Vrijz. Ned.)
20 jan. v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
26 jan. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
mw. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)

30 jan. 20.00 uur:
Muzikale Ontmoeting met
het ‘Urban Trio’.
2 febr. 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
'Wetenschappers en kunstenaars
op zoek naar het bestaansmysterie'
o.l.v. Dhr. T. de Kok
3 febr.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
9 febr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
10 febr. 20.00 uur: Workshop
Schrijven o.l.v. Yvonne Mallander
16 febr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Prof. Dr. E. Cossee (Rem)
17 febr.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
23 febr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. M. van Roekel (Vrijz. Ned.)

1 mrt. 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
Het leven en werk van Gershwin
o.l.v. Mw. A. van Hoytema
2 mrt.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
5 mrt. 15.00 uur Leesclub
o.l.v. Rita Dijkstra en Marion v Onzen
5 mrt. 20.00 uur Lezing
Bach (en de) Bijbel
o.l.v. Prof. Dr. A. Clement
8 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
15 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. P.W.A. Overdiep (Rem.)
16 mrt.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
19 mrt. 20.00 uur:
Muzikale Ontmoeting met
‘The Flageolettes’
22 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. O. Elseman (PKN)
23 mrt. 20.00 uur: Workshop
Schrijven o.l.v. Yvonne Mallander
29 mrt 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)
30 mrt.  v.a. 20.00 uur
Cursus in Wonderen o.l.v.
Erik Besteman
 


