
 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 - ànders  

Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard – Oud-Beijerland 
2 januari 2022 

 
De bijeenkomst is ten gevolge van de laatste corona-maatregelen helaas 
afgelast. Zie ook de Nieuwsbrief van 21 december 2021.  
Jammer … want we hadden u graag in ons kerkje welkom geheten!  
 
Daarom willen wij, de Programmacommissie, op een andere manier met u delen 
wat wij in de afgelopen weken met elkaar hebben doorgesproken.  
 
En dus maken we van de nood een deugd en schotelen u een 
Nieuwjaarsbijeenkomst-ànders voor! Helaas zonder het Duo Mu-Chique, dat 
muzikale medewerking zou verlenen en al druk aan het repeteren was. Hen 
houdt u dus opnieuw tegoed!  
 
De bijeenkomst is opgebouwd uit vier thema’s, die allen iets te maken hebben 
met het ‘oude’ jaar afsluiten en het ‘nieuwe’ jaar beginnen: Herinneren, 
Loslaten, Oprapen en Verwachten.  
 
Bij elk thema kunt u ‘luisteren’ naar een gedicht of een andersoortige tekst, naar 
een persoonlijke uitleg en naar een lied. Daarna krijgt u vijf vragen gesteld, waar 
u in stilte over kunt nadenken.  
 
Het thema’s ‘herinneren en oprapen’ zijn voorbereid door José van der Does. 
Het thema ‘loslaten’ door Hanny Koolschijn en het thema ‘verwachten’ door Rita 
Dijkstra. Arie den Hoed heeft gezorgd voor alles daar omheen.  
 
We wensen u veel leesplezier en, gaandeweg met een simpele klik, veel 
luisterplezier.  
 

 
 



Om te beginnen: 
 
We zouden óók de Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 begonnen zijn met een kop koffie met een 
overheerlijk  Vegter’s Rolletje er bij; alles keurig uitgeserveerd en opgediend op de vertrouwde 
anderhalve meter afstand. Dat rolletje is inmiddels traditie geworden. Kent u de symboliek?  
 
Vegter’s Rolletjes worden, met name in het oosten van ons land, rond de jaarwisseling veel 
gegeten; naast de ook daar bekende oliebollen en appelflappen. Vegter’s Rolletjes zijn eind 
19e eeuw door Gerrit Vegter, brood- en banketbakker in Groningen, grootschalig in productie 
genomen. Tot dan was het uitsluitend wijd verbreide huisvlijt.  
 

 
 
Tegen de jaarwisseling werden massaal in speciale wafelijzers dunne wafeltjes gebakken. Op 
Oudejaarsdag bleven de wafeltjes, die Kniepertjes werden genoemd, plat. Als symbool voor  
een volledig uitgerolde boekrol. Zoals het bijna voorbije jaar volledig uitgerold is.  En te 
overzien is,  wat er zoal is gebeurd.  
 
Op Nieuwjaarsdag werden de wafeltjes opgerold; zo’n Nieuwjaarsrolletje, vaak gevuld met 
slagroom of ander lekkers, symboliseert het nieuwe jaar, dat voor ons ligt, maar dat al haar  
geheimen nog in zich verborgen houdt.  
 
’t Is maar dat u het weet.  
 
En dat alles zou worden omlijst door onze wensen voor een gezond, liefderijk, hoopvol en 
vredig nieuw jaar. Bij dezen!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan nu (de rest van) ons programma.  
 
Op de eerste plaats:  
 
Fijn dat u de moeite hebt genomen dit document te openen en aan het lezen bent geslagen. 
Het bleek de enige manier om met u in contact te komen. En datgene met u te delen, wat we 
‘onder normale omstandigheden’, ook zouden hebben gedeeld. We hopen u op deze manier 
toch wat te kunnen verrassen.  
 
Welkom! Hoe vreemd dat dat wellicht ook klinkt. Maar met onderstaande foto er bij voelt het 
toch een beetje alsof we in ons kerkje zitten en elkaar kunnen aankijken en een boks geven. 
Welkom! 
 

 
 

 
Eerst een gedicht, van Marten Kamminga, waaronder onze thema’s zouden kunnen hangen: 
 
“De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt,  
gedachten die je koestert, de zaak waar je voor vecht,  
de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht,  
’t bepaalt wat je teweeg brengt: het duister of het licht.  
 
Berichtje op de website, de koffie die je drinkt,  
dat ene glaasje minder, het liedje dat je zingt,  
de gift die je doneert, ’t persoonlijke gedicht,  
’t bepaalt waar het naar toegaat: het duister of het licht.  
 
De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed,  
het pakje dat je opstuurt, de mens waar je op let, 
de boel de boel te laten en uitgaan met je nicht,  
’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht.  



 
En de wereld ademt op als je laat wat overbodig is,  
en de wereld ademt op als je doet wat nodig is.  
 

Het eerste thema is: herinneren 
(door José van der Does)  
 
Gedicht:  

 

en de moeders kijken 

en de vaders vissen 

terwijl wij zandkastelen bouwen 

tegen het water en de wind 

 

en aan de golven 

komt geen einde 

 

en een vlieger  

met een staart van krantenstrikjes 

zweeft tussen  

het krijsen van de meeuwen 

 

en de lage zon schijnt 

iemand leert een kindje lopen 

 

en een ouwe man 

met opgerolde pijpen 

gaat een ijsje kopen 

 

en op de transistorradio 

schreeuwt iemand 

zijn hart binnenstebuiten 

 

en niets zal ooit vergeten zijn. 

 

(Herman van Veen)  
 

 

 

 

 



 

Muziek:  

U kunt nu luisteren naar Wim Sonneveld en kijken naar bijbehorende nostalgische beelden. 

Sonneveld zingt het lied ‘Het dorp’. Gebruik daarvoor onderstaande link.  

 

 

www.youtube.com/watch?v=C8Ff5OEUzd8  

 

Ter overdenking:  

Wat heeft in jouw leven veel indruk op je gemaakt?  

Waar ben je het meest dankbaar voor?  

Wie of wat heeft jou echt geholpen om weer verder te kunnen?  

Waarvan krijg je spontaan een glimlach op je gezicht?  

Wat is je mooiste herinnering?  
 

Het tweede thema is: loslaten 
(door Hanny Koolschijn)  
 
Loslaten is een begrip dat voortdurend in ons leven een rol speelt. Woorden die daarmee in verband 

staan zijn afscheid nemen, accepteren, verzoenen en bewust worden. 

Loslaten is afscheid nemen.  Soms is het moeilijk om te erkennen dat iets niet lukt of dat iets anders 

verloopt dan we ons hadden voorgesteld, anders dan we ons hadden gedroomd. Het is de kunst om 

niet krampachtig vast te houden aan onze eerste verwachtingen.  Het is de kunst om los te laten en 

nieuwe kansen te omarmen. 

http://www.youtube.com/watch?v=C8Ff5OEUzd8


Loslaten is accepteren, is toegeven en erkennen dat we soms machteloos zijn. Het betekent dat we 

het resultaat niet altijd in eigen hand hebben. Dat we moeten inspelen op gebeurtenissen en dat we 

flexibel moeten zijn. 

Loslaten is verzoenen, is niét oordelen, maar het is de ander toestaan méns te zijn. 

Loslaten is ervaren en bewust worden. Je hoeft geen spijt te hebben van het verleden, alle 
levenservaring kun je benutten voor groei in de toekomst. Omarm de ervaringen, ook al zijn ze 
confronterend. Heb de ervaringen lief … dat is leven. 
 
En deze laatste zin sluit dan weer prachtig aan bij het gedicht:  'De draken in ons leven' van Rainer 
Maria Rilke:     

 

Wellicht zijn alle draken in ons leven 

uiteindelijk wel prinsessen 

die in angst en beven 

er slechts naar haken 

ons eenmaal dapper en schoon 

te zien ontwaken. 

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft 

in diepste wezen wel niets anders 

dan iets dat onze liefde nodig heeft. 
 

 

Ter overdenking:  

Wie wil je nog bedanken? 

Met wie heb je nog iets goed te maken? 

Met welke (nare) gewoonte wil je nog afreken?  

Welke schuld moet je nog inlossen? En aan wie?  

Waar wil je graag los van komen?  
 
 
Muziek:  
 
U kunt kijken en luisteren naar Carel Kraayenhof, bandoneon, en Juan Pablo Dobal, piano.  
Zij spelen ‘Adiós Nonino’ (‘Vaarwel opa!’); een tango van de Argentijnse componist Astor Piazzola. 
Piazzola componeerde het werk in 1959, kort nadat zijn vader was overleden.  
 



 
 

www.youtube.com/watch?v=UdmAgH4Tm00 

 

Het derde thema is: oprapen 
(door José van der Does)  
  
Het verhaal van Ruth, de vrouw die alles moest achterlaten toen ze besloot trouw te blijven aan haar 

schoonmoeder Naomi, is niet alleen een verhaal over loslaten maar ook een verhaal over vertrouwen 

en kansen en hoe anders het leven soms kan lopen.  

Naomi die, samen met haar man Elimelech, vanwege hongersnood van Juda naar Moab vertrekt voor 

een beter leven wordt getroffen door het noodlot wanneer Elimelech en ook hun beide zonen, die 

kinderloos gehuwd waren, komen te overlijden. Naomi besluit om terug te gaan naar Juda en 

adviseert haar beide schoondochters Orpha en Ruth in Moab te blijven omdat daar hun toekomst 

ligt. Daar willen de beide schoondochters niets van weten en ze vertrekken samen met Naomi 

richting Juda. Halverwege de reis besluit Orpha om toch terug te keren maar Ruth blijft standvastig. 

Ze volgt trouw haar schoonmoeder naar haar thuisland. In Juda aangekomen gaat ze korenaren 

rapen op het land van Boaz met wie ze uiteindelijk huwt en een zoon krijgt die Obed wordt genoemd.  

Geïnspireerd door dit mooie  Bijbelverhaal heb ik een monoloog geschreven waarin Ruth zich richt 

tot haar pas geboren zoon Obed:  

 

“Mijn kind wat ben je mooi, wat ben je lief. Wat ben ik ongelofelijk blij met jou. 

En ik niet alleen. Die lieve Naomi, jouw oma, kan haar geluk niet op. Je bent nog 

zo klein en je hebt er nog geen weet van maar jij hebt, met jouw komst, het licht 

http://www.youtube.com/watch?v=UdmAgH4Tm00


in ons leven gebracht. Hoe jouw leventje zal gaan lopen weet niemand maar ik kan 

je nu al zeggen dat het niet altijd makkelijk zal zijn. Je bent ánders, mijn zoon. 

Ánders omdat je moeder uit Moab komt en je vader uit Juda. Dat ‘ánders zijn’ is 

bijzonder maar kan ook bijzonder moeilijk zijn. Daar weet ik alles van. Naomi was 

in het land waar ik vandaan kwam ook ánders en dat was beslist niet makkelijk 

voor haar.  

Ze werkten keihard daar in Moab met haar man en met haar zonen. Veel harder 

dan de meeste Moabieten en toch werden ze met de nek aangekeken. Dat was 

omdat ze van Juda kwamen. ‘Gelukszoekers’ waren het. Mensen met een ander 

geloof. Een andere God met rare wetten. Niet te vertrouwen zulke mensen. Maar 

toen ik Machlon leerde kennen, de zoon van Naomi, raakte ik volledig onder de 

indruk van hun manier van leven. Hun relatie met hun God en het vertrouwen dat 

ze hadden in het leven, ondanks de vele tegenslagen die het leven hen gaf. Toen 

Naomi, na het overlijden van haar man en zonen,  zei dat ze wilde teruggaan naar 

Juda, bedacht ik me geen moment. Ik ging met haar mee. Ze heeft er van alles 

aan gedaan om me over te halen maar ik was vastbesloten. Ik wilde bij háár horen 

en haar volk én haar God.  

En heus het was niet makkelijk om alles en iedereen achter te laten zonder enig  

uitzicht op een toekomst. Maar ik wilde moedig zijn en vertrouwen hebben. Dat 

was immers wat ik zo bewonderde aan Naomi en haar gezin. Ze hebben me 

geleerd om op een andere manier naar het leven te kijken, om de mogelijkheden 

te zien, positief te blijven en ook dankbaar. En nu was Naomi zelf zo verbitterd 

door alle tegenslagen. Zo kende ik haar niet. Toen we dus arm en berooid 

aankwamen in Juda besloot ik om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik 

besloot om de korenaren te gaan rapen die na het maaien op het land bleven 

liggen zodat we geen honger hoefden te lijden. Zo kwam ik terecht op het land 

van Boaz, jouw vader. Hij was zo aardig voor me toen hij me aansprak. Ik was op 

slag verliefd op hem. Ik weet zeker dat hij ervoor zorgde dat er extra veel 

korenaren achterbleven maar ik wist dat ik als Moabitische vrouw geen schijn 

van kans zou maken bij deze Judese man. Naomi leerde me echter in mezelf 

geloven en moedigde me aan om verder in contact te komen met jouw vader. Ik 

vond het zo eng. Ik was zo bang om afgewezen te worden vanwege mijn anders 

zijn. Ik was ook bang dat de andere vrouwen mij met de nek gingen aankijken. 

Dan zou ik helemaal nergens meer bij zou horen. Maar Naomi sprak me moed in: 

“Vertrouw op jezelf. Weet dat je de moeite waard bent. Geloof in je kansen en 

raap ze op.  



En nu zit ik hier met jou op mijn schoot, mijn zoon,  en is alles anders. Het leven 

is zo anders gelopen dan ik had bedacht. En toch is het goed.  Jouw leven moet 

nog beginnen. Niemand weet hoe het lopen zal. Als het aan mij zou liggen zijn er 

geen hindernissen op jouw pad en tegelijkertijd weet ik dat ze zeker gaan 

komen.  Ik zou je zoveel willen wensen. Moed, vertrouwen, kracht, geluk, liefde, 

geloof en ook dit zal zeker allemaal op je pad gaan komen. 

Eigenlijk is de kunst in het leven om dat op te rapen wat voor je voeten komt. 

Net als bij de korenaren.”  

 

Muziek:  

U kunt luisteren naar Gabriella’s Song, een lied uit de film “As it is in heaven”. Het lied wordt 

gezongen door Helen Sjöholm; zangeres, musicalartiest en actrice. Sjöholm zingt in het Zweeds; er is 

een Engelse ondertiteling.  

 

Gabriëlla zit gevangen in een leven, waarin ze mishandeld wordt door haar echtgenoot. Ze kiest er 

voor om bij hem weg te gaan en zo haar leven weer op te pakken en haar eigen geluk te zoeken en te 

vinden.  

www.youtube.com/watch?v=MVyOPU8klMY 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MVyOPU8klMY


Ter overdenking:  
 
Op welke eigen prestatie ben je het meest trots?   
Waar ben je dankbaar voor?  
Wat heb je laten liggen, wat je beter had kunnen oppakken?  
Wat heb je het afgelopen jaar over jezelf geleerd en wat ga je ermee doen?  
Wat wil je nog eens herbeleven?  
 

Het vierde thema is: verwachten  
(door Rita Dijkstra)  

 
Verhaal: 
Uit: ‘Taal van de stilte’ … verhalen en parabels uit Oost en West; samengesteld door Erick 
Kaniok. ‘Taal van de stilte’ is onderdeel van een serie boeken, ‘Dharma-geschenken’ met 
korte, spirituele verhalen uit verschillende culturen en geloofstradities.  
 

 
 

 

De arme man en de koning 

Een arme man die met geweeklaag zijn dagen doorbracht en bedelend van deur tot 

deur ging, zag op een dag een gouden kar het dorp binnenrijden. Op die kar zat 

een stralende koning met een brede glimlach. 

Toen zei de arme man tegen zichzelf: ‘Nu is het afgelopen met mijn lijden, mijn 

leven van armoede. Deze koning met zijn gouden gelaat is voor mij hierheen 

gekomen, dat voel ik. Hij zal me overladen met kruimeltjes van zijn rijkdom en 

voortaan kan ik in alle rust leven.’ 

Alsof de koning inderdaad voor de arme man was gekomen, stopte de kar vlak voor 

hem. De bedelaar die zich ter aarde had geworpen kwam weer overeind en keek 

de koning aan. Hij was ervan overtuigd dat het uur van zijn fortuin was gekomen. 

De koning strekte zijn hand uit naar de arme man en vroeg: ‘Wat heb je voor me?’ 



De arme man was verbijsterd en diep teleurgesteld. Hij wist niet wat hij daarop 

moest antwoorden. Speelt de koning een spel met mij?, vroeg hij zich af. Drijft 

hij de spot met mij? Is dit een of andere straf? 

Zijn blik gleed over de nog altijd glimlachende koning, diens stralende blik en 

uitgestoken hand en hij deed een greep in zijn plunjezak, waar enkele handen rijst 

in zaten. 

Hij pakte een rijstkorrel en gaf die aan de koning. Deze bedankte hem en reed 

onmiddellijk weg, voortgetrokken door verbazingwekkend snelle paarden. 

Toen de arme man aan het eind van de dag zijn plunjezak leegmaakte, vond hij één 

gouden rijstkorrel. Hij barstte in tranen uit en jammerde: ‘Had ik hem maar al 

mijn rijst gegeven!’ 

Mijn persoonlijke uitleg daarbij:  

Mensen hebben altijd verwachtingen, zowel positief als negatief. Hopen dat iets 

goed afloopt, dat alles beter wordt. Of, als het maar niet zus of zo loopt. 

Zo ook bij de arme man: De rijke koning komt speciaal voor mij, dat belooft wat! 

Hij is er klaar voor. Als de koning hém iets vraagt is hij meteen uit het lood 

geslagen. De koning komt toch als rijke om iets aan een arme te geven. Hoe anders 

loopt dít. Hoe vrekkig is hij, zelfs als arme. Had hij meer gegeven, dan had hij 

meer gekregen. 

In het leven loopt het altijd anders dan je kunt voorspellen. Soms moet jezelf 

meer moeite doen om iets te bereiken. Zelf in actie komen i.p.v. afwachten. 

Initiatieven tonen. Kom in beweging en laat je verrassen! 

U kunt nu luisteren naar het lied Pilgrim. Het wordt gezongen door de Ierse zangeres Enya.  

 

 

www.youtube.com/watch?v=XaQnYSbgnM0 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XaQnYSbgnM0


Ter overdenking: 

Waar is de tijd rijp voor? 
Waarmee ga je jezelf en anderen dit jaar verrassen? 
Welke belofte doe je aan jezelf?  
Wat is voor dit jaar (en voor de komende jaren) je grootste wens? 
Wie ga je vragen je te helpen om die wens te realiseren?  
 
 
Ter afronding:  
 
We beseffen dat we met de presentatie en de uitwerking van deze vier thema’s op geen enkele 
manier volledig zijn geweest. Noch qua thematiek, noch qua uitwerking.  
Wat we geprobeerd hebben is aanzetten te geven voor vervolggesprekken.  
 
Eén van de mogelijkheden tot zo’n vervolggesprek is deelname aan de gesprekskring ‘Zielsplekken’.  
‘Zielsplekken’ is een project van Vrijzinnigen Nederland en is een serie bijeenkomsten voor ieder die 
met anderen wil nadenken over grote en kleine levensvragen.  
 
‘Zielsplekken’ is een initiatief van, voormalig Theoloog des Vaderlands, Janneke Stegeman, die het 
project landelijk ondersteunt.  
Kijk voor verdere informatie over dit project op bijgevoegd YouTube-filmpje.  
 
www.youtube.com/watch?v=PG6vtg7fsmc 
 
Ook wij, Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard, organiseren een gesprekskring ‘Zielsplekken’. 
Onder leiding van Nel Verburg.  
Verdere informatie is te vinden in de jongste uitgave van ‘Vrijzinnig Perspectief Hoeksche Waard’, op 
onze website www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl of bij Hanny Koolschijn, telefoon: 06-14056179 en 
h.koolschijn@outlook.com 
 
 

Afsluiting: 

We sluiten deze Nieuwjaarsbijeenkomst af met een zegenbede.  

Ter inleiding de laatste twee regels van het gedicht ‘Kerstkind’ dat vorige week donderdag de 

voorpagina van het dagblad ‘Trouw’ sierde. Het gedicht is geschreven door Jan Rot.  

“Ik wens de wereld beterschap, houd allen goede moed. 
Want op een dag, wie weet al snel, komt alles, alles goed!” 
 
Dank je wel, Jan! De zegenbede van Andries Govaart, die we nu zullen uitspreken en zo aan elkaar 
meegeven en doorgeven, is ook voor jou bestemd. En voor je vrouw Daan. En voor jullie kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PG6vtg7fsmc
http://www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl/
mailto:h.koolschijn@outlook.com


Zegenbede:  
 
Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt 
jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen. 
Dat je luistert 
tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 

Voor wie nog even wil luisteren is er ‘Hope for the Future’ van Paul McCartney.  

 
www.youtube.com/watch?v=DUjptEZxCzs 

 

 

 

 

 

Reageren?  

Wilt u op dit alles reageren … graag!  

Hanny Koolschijn (h.koolschijn@outlook.com) 

José van der Does (josevanderdoes@outlook.com) 

Rita Dijkstra (ritadijkstra@hotmail.com) 

Arie den Hoed (ajdenhoed@planet.nl) 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DUjptEZxCzs
mailto:h.koolschijn@outlook.com
mailto:josevanderdoes@outlook.com
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