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Terug naar school
Zullen we weer samen spelen?
Een potje voetbal op het plein.
 
Misschien kunnen we dan samen zweren,
dat we altijd vrienden zijn.
En zullen we in samenspraak,
dan ook weer samenwerken?
 
Niet eenzaam, maar één samen,
want samen zijn we sterker.
En als we volledig samenvallen,
dan staan we samen ook weer op.
 
En als we samen achterlopen,
gaan we allemaal voorop.
Laten we weer samen leren,
zoals we eerder samenkwamen.
 
We zullen heus niet samenscholen,
maar scholen mag weer samen.
 
Bron: Unicef: ELKE DAG EEN GEDICHT
Rijmend door de coronatijd
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Nieuwe secretaris,
We zijn heel blij dat het (zo snel) gelukt is om een
nieuwe secretaris voor onze afdeling te vinden:
dhr. Kees Boon. Kees was al enige tijd ‘vriend’
van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard,
maar is inmiddels ingeschreven als lid. Wij dan
ken hem hartelijk voor zijn bereidwilligheid en
zien de samenwerking met vertrouwen tege
moet. Hieronder stelt Kees zich voor.

Even voorstellen.
Voor degenen die mij nog niet kennen, en wel
licht ook leuk voor hen die ik al langer ken of pas
recent: mijn naam is Kees Boon en woon al sinds
1981 in Oud-Beijerland, gelukkig samen met mijn
vrouw Ria. Onze 3 kinderen hebben, op één na,
ons mooie Spuidorp al geruime tijd verlaten.
Ik ben werkzaam bij de Stichting Dedicon in
Rijswijk, producent van aangepaste lectuur voor
blinden, slechtzienden en dyslecten. Mijn taak is
het om (vrijwillige) voorlezers op te leiden tot
voorlezer van allerlei soorten boeken en school
boeken. Dat doe ik al meer dan 30 jaar. Binnen
de stichting ben ik ook een aantal jaren secreta
ris van de Ondernemingsraad geweest. Wat een
enkeling al wel van mij weet, is dat ik niet alleen
graag muziek maak, maar ook wandelingen en
verknocht ben aan motorrijden. Daarnaast toe
ren wij graag door Europa met ons buscamper
tje en staan het liefste VRIJ(zinnig). In het verle
den mocht ik een aantal keren zitting nemen in
beroepingscommissies van de PKN-kerk in Oud-
Beijerland. Al weer een paar jaar ben ik met veel
voldoening aangesloten bij de Vrijzinnigen
Hoeksche Waard en heb zelfs meegezongen in
het Kerstkoor. Dat ik nu gevraagd ben om als
secretaris in het bestuur te komen, kwam voor
mij als een aangename verrassing. Het verbaas
de me dat ik daar eigenlijk niet lang over na
hoefde te denken. Ik zal proberen deze taak zo
goed mogelijk te vervullen en hoop over niet al
te lange tijd persoonlijk met alle vrienden en
leden kennis te maken.
Kees Boon

Bericht van de penningmeester
2021 is 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
€ 135,- p.p.p.j. Voor vrienden is dat € 50,-.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vrijzinnige Lezing
Christa Anbeek houdt de Vrijzinnige Lezing.
De vrijzinnige lezing wordt gehouden op 26
maart aanstaande via Zoom. Aanmelden is
verplicht op de website www.vrijzinnigen.nl .
De lezing van Christa Anbeek draagt de titel:
De moed om kwetsbaar te zijn
Over de lezing zegt Christa:
Mens zijn begint bij gedragen worden. Vanuit de
omhulling van de buik van onze moeder nemen
we de eerste impressies waar van een wereld die
nog onbekend is.
Het gedragen worden als pril begin delen we met
elkaar, maar de omstandigheden van dit gedra
gen worden verschillen. Het maakt veel uit wie
jou draagt. In welke tijd? Op welke plek: een villa
in Bilthoven of een vluchtelingenkamp op Les
bos? Welk genetisch profiel wordt overgedra
gen? Onder welke sociale en economische
omstandigheden komt men de wereld binnen?
Geboren worden is een geschenk, met van alles
erop en eraan. Wij kiezen wie ons draagt, onszelf
en onze plek in de wereld niet; toch bepalen deze
feitelijkheden mede de weg die we in het leven
zullen gaan.
Gedragen worden verandert bij de geboorte. Wij
worden gescheiden van onze oorsprong. Ons
gelaat wordt zichtbaar en voor anderen herken
baar en als uniek persoon treden wij de wereld
binnen. Vanaf onze geboorte leren wij de gezich
ten van anderen lezen, en ontdekken zo onze
plek in de wereld en hoe hierop in te spelen. Wij
gaan op weg naar zelfstandigheid en vrijheid,
althans na verloop van tijd. Eerst volgen nog de
lange kinderjaren, waarin wij afhankelijk zijn van
hen die voor ons zorgen. Ons 'zelf' ontstaat
vanuit een diepe verbondenheid met anderen,
en is door en door relationeel.
De vrijheid en onafhankelijkheid, autonomie en
zelfsturing, die wij op den duur weten te verwer
ven, zijn van tal van factoren afhankelijk. In die
zin zijn ze relatief of zelfs illusoir te noemen. Dit
wordt met name voelbaar door ontregelende
ervaringen, die ons bestaan op z’n kop zetten en
waardoor we onze grip op het leven verliezen.
Deze ervaringen kunnen individueel zijn, maar
ook groepen mensen betreffen, en zelfs hele
samenlevingen. Ontregelende gebeurtenissen
groeperen zich rondom de kwetsbaarheid van
het bestaan: ziekte, dood, scheiding, gedwon
gen migratie, moeten vluchten, slachtoffer-zijn
van onrechtvaardige rechtssystemen, terreur,
natuurgeweld, en vul maar in. Een geordende
en vertrouwd gewaande werkelijkheid gaat ten
onder en een nieuw en onbekend gebied dient
zich aan, waarin wij dreigen te verdwalen.
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Menselijk samenleven is momenteel vooral ge
richt op orde, veiligheid, controle en beheersing.
In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrij
heid, onafhankelijkheid, autonomie, authentici
teit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als
deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-
verlies worden zo veel mogelijk gemarginali
seerd, en/of naar het privédomein verwezen.
Wat verliezen we hiermee uit het oog? Welke

andere belangrijke menselijke waarden tonen
kwetsbaarheid en ontregeling ons? Hoe verza
melen wij de moed om de kwetsbaarheid en
ontregeling van onszelf én anderen voluit onder
ogen te zien? Wat impliceert het omarmen van
kwetsbaarheid voor ons zijn en handelen?
Op bovenstaande vragen zal Christa Anbeek in
haar lezing De moed om kwetsbaar te zijn in
gaan.

Een ongemakkelijk
verstandshuwelijk
Al eerder mocht ik mijn initiële indrukken n.a.v.
de workshop van Johan de Wit - volgend op zijn
essay “CHRISTELIJKE THEOLOGIE EN VRIJZINNIG
HEID: EEN ONGEMAKKELIJK VERSTANDSHUWELIJK
“ met jullie delen. Maar de door Johan geponeer
de, prikkelend uitdagende stellingen lieten mij
niet los. Graag wil ik -met zijn toestemming- het
overzicht van deze stellingen presenteren. Wel
licht nodigen ze uit tot nadere discussie. In ieder
geval zijn zij het overdenken méér dan waard.
 
Stelling1 gaat over God
Spreek niet persoonsachtig over God. God is een
mysterie en of hij over de eigenschappen be
schikt die mensen hem toedichten, is uitermate
kwestieus. God is de natuur of hij heeft de natuur
geschapen. In beide gevallen is God niet lief of
barmhartig. Hij is een kracht waarvan wij de di
mensies niet kunnen kennen.
 
Stelling 2 handelt over Bidden
Smeekbedes aan een persoonsachtige God
leiden al tweeduizend jaar tot geen ander resul

taat dan teleurstelling. Gebeden kunnen alleen
zinvol zijn, als zij in wezen een verzuchting van de
ziel zijn. Maar neem afstand van de kerkelijke
overtuiging dat gebeden waarin God gevraagd
wordt om iets bijzonders tot stand te brengen,
door hem (soms) worden verhoord.
 
Stelling 3 heeft Jezus als onderwerp
Jezus is een bijzonder mens geweest, maar niet
de Zoon van God. Een charismatische joodse
rabbi, waaromheen legendevorming is ont
staan. Niet zijn wonderdaden, maar zijn uitspra
ken over de levenswijze waarnaar een mens te
streven heeft, verdienen onze aandacht.
 
Stelling 4 betreft de Bijbel
De Bijbel is geen geschrift waarin God zich een
malig heeft geopenbaard, maar een mensen
boek waarin mythen en sagen zijn opgeschre
ven. Het Oude en Nieuwe Testament bevatten
geen weergave van historische  gebeurtenissen,
maar een mythologische verbeelding van de
lotgevallen van het Joodse volk en Jezus.
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De laatste Stelling 5 gaat over de Praktijk (m.b.
t. de invulling van vieringen). In de vrijzinnigheid
maakt men in de vieringen gebruik van de ritue
len uit de traditionele kerken. De liederen voor de
samenzang, de gebeden, de bemoedigingstek
sten, de zegen, het zijn overgeleverde elementen
uit een kerkelijke praktijk, waarvan de meeste
mensen afscheid hebben genomen. In de vrij
zinnigheid dienen nieuwe rituelen te worden
ontwikkeld en dient men te zoeken naar nieuwe
vormen van inspirerende zang en/of muziek.
 
Vanuit mijn r.k.-achtergrond is wellicht begrijpe
lijk dat met name de stellingen 1 en 3 mij op mijn
“grondvesten” deden trillen. Als wij binnen het
katholieke geloof aan onze “invulling” beginnen,
dan doen we dat immers met het maken van het
kruisteken: in de naam van de Vader, de Zoon
én de Heilige Geest … In deze eerste stelling
worden dogmatische thema’s zonder mankeren
van tafel geveegd. Nou heb ik persoonlijk niet
zoveel op met dogmatisme, maar hier voert
Johan de Wit Vrijzinnigheid tot ongekende
“hoogten”. De aanduiding van mythologische
verbeeldingskracht versus historische feiten is
eveneens interessant. Daarover is zeker nadere
overdenking -én op grond daarvan- nadere uit
wisseling van gedachten mogelijk. Hierin wil ik
mij op deze plaats en in deze vorm verder niet
begeven. Wellicht is daarvoor later en elders
ruimte.

Met stelling 4 kon ik meer “uit de voeten”. Met
name het Oude Testament plaatst mij geregeld
voor raadsels. Sowieso is de (vertaalde) tekst van
een zeer belegen verhaaltrant. Die slag moet je
bij lezing al direct proberen te maken. Maar ik
vind in die oude geschriften weinig aanknopings
punten voor nú. En daarmee zou ik nou zo graag
wél verder willen in mijn spirituele zoektocht. Het
Nieuwe Testament biedt mij wat dat betreft meer
mogelijkheden. Daar vind ik soms wel enige, voor
mij, richtinggevende beschrijvingen van het
leven van Jezus. Als laatste stelling (5) zie ik de
zoektocht naar waar ik mij bij kan aansluiten. Hoe
betrekken en binden we nieuwe aanwas? Hoe
zijn we, blijven we aantrekkelijk in de invulling
(lees “verpakking”) van onze boodschap? Die
zoektocht -en de daarin te behalen resultaten-
is/zijn van overlevingsbelang. Dat geldt voor elke
leef- en geloofsgemeenschap.
Afsluitend: mijn eerste drang tot reageren werd
ingegeven door de door Johan de Wit in zijn
essay aangehaalde “waterscheiding” tussen
vrijzinnig-christenen en religieus-humanisten.
Een onderscheid dat ik (tot dan toe) niet kende
en dat ik -in mijn relatief korte tijdsbestek van het
ontmoeten van én kennismaken met vrijzinni
gen- óók niet eerder als zodanig heb gevoeld.
Iets om naar op zoek te gaan? Óf iets om gewoon
te accepteren én te respecteren? Iets om me bij
thuis te voelen: verbondenheid in verscheiden
heid.
Dominic Hoogsteder Jr.
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Er moeten mensen zijn
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
Voordat de wereld verregent
Mensen die zomervliegers oplaten
Als ’t ijzig wintert
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken
Die mensen moeten er zijn
 
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van
’t kerkhof ijsjes verkopen
En op de puinhopen mondharmonica spelen
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan
staan
Om sterren op te hangen in de mist
Die lente maken van gevallen bladeren
En van gevallen schaduw licht
 
Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
En die in een wolkeloze hemel
Toch in de wolken zijn
Zo hoog
Ze springen touwtje langs de regenboog
Als iemand heeft gezegd:
Kom maar in m’n armen
 
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
 
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
In grote witte letters ‘liefde’ verven
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe
vruchten
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders
vluchten
En stenen gooien naar ’t lenteblauw
Omdat ze bang zijn voor de bloemen
En bang zijn voor ik hou van jou
 
Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren
kralen
Die stralen in het donker
En de morgen groeten
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten
 
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen
En weten van geen tijd
Die zich kinderlijk verbazen
Over iets wat barst van mooiigheid
 
Ze roepen van de daken dat er liefde is en won
der
als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen
zin
Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet
onder

En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin
 
Zij zijn een beetje clown
Eerst het hart en dan het verstand
En ze schrijven met hun paraplu ‘I love you’ in het
zand
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
En vallen en vallen en vallen en opstaan
 
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
De muziek gaat door
De muziek
Gaat
 
Toon Hermans

Zoektocht naar zingeving (1)
Mijn jeugd speelde zich af in een stevig gerefor
meerd dorp, namelijk Hardinxveld-Giessendam.
Mijn ouders kwamen daar als verstokte atheïsten
te wonen toen ik een jaar of 2 oud was. Een
nieuwbouwwijk in Boven-Hardinxveld. Misschien
dachten ze dat het zware geloof daar mee zou
vallen, of misschien hadden ze helemaal geen
verwachting of hadden ze gewoon weinig keus.
Er was in ieder geval een openbare lagere school
in de buurt, vlak naast de christelijke school ge
naamd: “school met de Bijbel” die ruim twee keer
zo groot was.
De meeste van onze buren gingen allemaal wel
naar een kerk, maar niet allemaal naar dezelfde.
Sommigen naar de hervormde kerk anderen
naar de gereformeerde. Destijds heb ik me laten
vertellen dat Hervormd een veel lichter geloof is
dan het dogmatische geformatorische. Later
heb ik wel begrepen dat de strengheid van het
geloof niet persé afhankelijk is van de naam die
eraan gegeven is. Tot op heden krijg ik nog geen
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vat op alle verschillende stromingen en afgelei
de groeperingen. Het is een ware wirwar, en ie
dere stroming ‘is de enige ware’.
Als kind ontkwam ik er natuurlijk niet aan, dat ik
vriendjes of vriendinnetjes kreeg die bij een ge
loofsgemeenschap hoorden, die naar een kerk
gingen. Ik vond het jammer dat ik dat niet had.
Ze vertelden wel eens wat over de zondags
school, en het leek me wel boeiend. Én met kerst
mochten ze midden in de nacht naar de kerk....
hoe spannend is dat..!
Op zondag had ik meestal ook niemand om mee
te spelen; dat was een gemis. Héél lang heb ik
de zondagen daarom verschrikkelijk gevonden.
Saai!
Later heb ik vernomen dat mijn ouders best wel
problemen hebben gehad met buren, omdat wij
op zondag wel fietsten, rolschaatsten en lekker
buiten speelden.
Ook heeft mijn moeder ruzie gehad met de
buurvrouw, omdat de was buiten wapperde op
zondag, en omdat mijn vader ook op zondag
aan de auto sleutelde als dat nodig was. Wellicht
is hierdoor de enorme afkeer van vooral mijn
moeder naar ‘die schijnheilige kerkgangers’
gevoed. Mijn ouders hadden geen respect voor
het geloof, het was werkelijk afkeer. In sommige
opzichten best begrijpelijk. Een deel van de
christelijke bevolking deed er alles aan om an
ders-denkenden het zo moeilijk mogelijk te
maken. Er werd bijvoorbeeld breeduit gewan
deld naar de kerk, en ze gingen geen stap opzij
als je op het verkeerde moment in de auto op
de kerkroute reed. Autorijden was uit den boze
op zondag. Het gebrek aan respect was dus wel
wederzijds.
Toch heb ik altijd een gemis ervaren. Ik ontdekte
ook al snel dat de gezinnen die een geloof
hadden, iets hadden om op te leunen, iets wat
wij niet hadden. God is liefde, hoorde ik vaak bij
vriendinnetjes. Die liefde vond ik bij mij thuis niet.
Zou dat komen omdat wij niet naar de kerk gin
gen, vroeg ik me af. Toen de vader van mijn
vriendinnetje overleed, zag ik de steun en troost
die uit het geloof gehaald werd. Waar zouden
wij steun uit moeten halen in zo’n geval? Ik kan
mij het gesprek met haar nog wel vaag herinne
ren en zie nu in dat ik toen al behoorlijk geïndoc
trineerd was, omdat ik iets antwoordde in de trant
van; “Fijne God van de Liefde zeg, hij haalt wel
mooi je vader weg”
In feite was ik toen al op zoek. Op zoek naar de
Liefde, op zoek naar steun. Maar ik mocht niet
mee naar de kerk van mijn vader, zelfs niet met
Kerstmis.
 

Mijn zus Els had op een gegeven moment een
vriendinnetje bij de Jehova’s. En hoe het zo ge
komen is weet ik niet, maar op een goede dag
besloot ik dat ik een Jehova-aanhanger was. Ik
was absoluut niet kieskeurig in het geloof, op dat
moment was elke God voor mij goed genoeg.
Voor het eten ging ik naar het toilet om te bidden.
Dat zal niet langer dan zon 14 dagen geduurd
hebben, want ik wist niets. Ik wist niet eens wat
of hoe ik moest bidden. Alleen het zinnetje ‘Zegen
deze spijs Heer, Amen’ had ik wel eens ergens
opgevangen. Hoe anders zou dat gelopen zijn,
als ik in deze tijd opgegroeid ( anno 2020) zou
zijn. Ik zou Google geraadpleegd kunnen heb
ben, of er zou een vertrouwenspersoon op school
geweest zijn. Bovendien is de huidige jeugdige
generatie veel zelfstandiger en mondiger. Vijftig
jaar geleden was de jeugd een stuk volgzamer,
gehoorzamer naar de ouders.
In mijn jeugd ben ik dus nooit in een kerk in
Hardinxveld geweest. Wel ben ik in kerken in het
buitenland geweest om ze te bezichtigen, maar
daar had ik niets mee, en gek genoeg deden
mijn ouders dat graag op vakanties. Mijn jeugd
ging voorbij zonder God, zonder geloof, zonder
kerk.
Toen was er een hele tijd niets. Langzaam maar
zeker ga je ongemerkt mee in de overtuigingen
van je ouders. En je krijgt vrienden die ook niet
naar de kerk gaan.
Spiritualiteit kwam wel op mijn pad. En dat vond
ik allemaal reuze interessant. Engelen, entiteiten
en ook daar kwam af en toe God of ‘iets’ om de
hoek kijken. Het begon wel weer te kriebelen. Er
moest meer zijn… Ik geloofde wel in reïncarnatie,
maar dat kan toch niet zonder God gebeuren?
Er kwamen steeds meer vragen in plaats van
antwoorden.
 
Yvonne Mallander
(wordt vervolgd)
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Jarigen
16 mrt. K. Boon
21 mrt. M. van Onzen-Roest
31 mrt. A. Fransooijs-van der Stelt
15 apr. M.C. Meerman-Plugge

24 apr. A.K. Kruithof 
24 apr. H.C.M. Verrij - van Aalsburg
05 mei G. van Balen Blanken-v.d. Steen
10 mei J. van Rikxoort-Hoogstee
16 mei J.N. Vermeij-Loggers
27 mei F.I.J. Vlielander - Dijkstra

Allen van harte gefeliciteerd!

Podcast
Op 14 februari presenteerden wij onze eerste podcasts, verzorgd door ds. André Meiresonne en
onze secretaris Kees Boon. Als je zoiets start, is de grote vraag natuurlijk:
‘wordt het beluisterd?’. Dat bleek wel degelijk het geval. De podcast werd bijna 100 keer gestart.
Dat smaakt naar meer. We proberen in de periode tot aan Pasen nog twee podcasts te verzorgen.
Op onze site kunt u de podcast(s) nog eens beluisteren (https://vrijzinnigenhoekschewaard.nl/
interessant-2/)
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Ik vertrouw het nog niet
Ik zag vanmorgen de eerste bloeiende narcissen
in het park, maar ik geloof ze niet.
Het regent en het is koud, het wordt nog geen
voorjaar. Als ik naar het station zou lopen, zou ik
de zonsopgang kunnen zien vanuit de trein. Het
wordt al lichter ‘s morgens, maar ik geloof het
niet. Ik mag nog steeds niet op visite of op va
kantie, laat het winter blijven.
De vogels zingen al vroeg, luister niet naar ze, ze
houden je voor de gek. We mogen er niet op uit
we moeten binnenblijven, bij de kachel en het
kaarslicht. Dus geloof ze niet, die narcissen en de
vogels. Het blijft winter!
Ik houd mezelf voor de gek, omdat ik er zo’n zin
in heb. In zon op mijn huid, in frisse buitenlucht
en buiten koffiedrinken. Als je iets heel graag wilt
en je wilt niet teleurgesteld worden, dan kun je
twee dingen doen. De feiten ontkennen en net
doen of het anders is, of hopen op een wonder.
Maar wil je wel hopen? Hopen kan ook vermoei
end zijn, steeds weer op iets hopen wat dan toch
niet lukt is slopend. Hoop zweept je op, neemt je
mee, maar laat je ook hard vallen.

Hopen kan ook afleiden van de werkelijkheid; de
ogen zijn dan steeds gericht op het object, de
horizon of er al iets komt, maar ze vergeten te
kijken waar de voeten de grond raken. Je zou
dan de vraag kunnen stellen: ‘Heeft deze periode
ook positieve kanten?’ Voor sommige mensen
misschien wel, dat kun je nooit voor een ander
zeggen.
Naar buiten, daar hoop ik op, ik weet dat de
cijfers en de regering er anders over denken, en
ik zal ook braaf zijn. Maar ik hoop op buiten, zo
gauw mogelijk en allemaal. Hoop geeft mij
energie, maar die narcissen vertrouw ik nog niet.
 
Wies Houweling
algemeen secretaris
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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