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Vrijzinnig Perspectief

Hoeksche Waard

Verbinding
Door het coronavirus en de overheidsmaatregelen die
zijn genomen, zijn alle activiteiten in ons kerkgebouw
voorlopig afgelast. Dat betekent nogal wat, als we
denken aan ‘Omzien naar elkaar’, onderlinge contac
ten die ons zo met elkaar verbinden. Al denken we
alleen maar aan het koffie drinken na een fijne
dienst/viering. Of aan de workshops, bijzondere bij
eenkomsten en muzikale ontmoetingen. Wat kunnen
wij als kleine gemeenschap doen?
Tot nu toe zijn er toch enkele initiatieven ontstaan. Eén
daarvan in deze editie van Vrijzinnig Perspectief. Via
het blad zijn we toch in zekere zin met elkaar verbon
den. De oorspronkelijke inhoud is aangepast en u
ontvangt het blad nu via de post.
Ook zijn er enkele leden bereid met regelmaat één of
twee anderen te bellen voor een ‘praatje’. En we
houden de site van Remonstranten Nederland in de
gaten. Zij organiseren diensten/vieringen die op
YouTube worden geplaatst. Zodra wij de link weten,
mailen we die door aan onze leden en vrienden. Met
Pasen zal dat een dienst zijn vanuit Utrecht, waar onze
‘eigen’ Marthe de Vries zal voorgaan. U hoort van ons.
Op deze manier, en wellicht op nog andere, proberen
wij toch een beetje bij elkaar te blijven. Heeft u ideeën?
Laat ze aan ons weten!
Ik wens u allen veel sterkte toe, niet alleen voor uzelf,
maar ook voor uw familie en vrienden.
Hopelijk zien we elkaar na deze periode in goede
gezondheid weer.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Vermeij, voorzitter VNHW
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‘Jubileum’ Prof. Dr. Eric Cossee
Aan het eind van de dienst van 16 februari stond
het bestuur stil bij het ‘jubileum’ van Prof. Dr. Eric
Cossee. In de weken voorafgaand aan deze
dienst bleek dat hij al meer dan veertig jaar bij
ons voorgaat. De eerste keer was met Pasen op
15 april 1979 in een avonddienst om 18.30 uur.
Daarna ieder jaar, eerst in avonddiensten, later
gewoon overdag.
Ook was dhr. Cossee regelmatig gastspreker tij
dens lezingen, die het bestuur en/of de activitei
tencommissie organiseerde. Tijdens een korte
toespraak memoreerde Dick Vermeij ook de
bereidheid van dhr. Cossee om bij bijzondere
gelegenheden zijn medewerking te verlenen. Zo
was hij gespreksleider na een lezing van Prof. Dr.
Laurens ten Kate t.g.v. 125 jaar Vrijzinnigen Ou
d-Beijerland. Ook leende hij ons bruikbaar mate
riaal/lectuur voor het samenstellen van een
presentatie over ‘Vrijzinnigen in Europa’, die we
lieten zien tijdens de monumentendag van 2018.
 
“Ik ben zéér aan Oud-Beijerland verknocht!”, was
een recente uitspraak van dhr. Cossee. In aan
sluiting hierop bood Dick Vermeij hem namens
het bestuur een attentie aan met
Oud-Beijerlandse producten. Uiteraard verge
zeld met een dankwoord. We hopen hem nog
vele malen in ons kerkje te mogen ontvangen.

150 jaar Vrijzinnig Nederland
De jubileumcommissie is volop bezig om een
mooi programma te maken voor de viering
van ons 150 jarig bestaan op 6 juni aanstaan
de in Den Dolder. Een tipje van de sluier:
De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf
10.00 uur) met de opening door de voorzitter
Diederik von Meyenfeldt. Feiko Prins neemt
dan het stokje over als dagvoorzitter. Hjal
mar Rosing en Richard van der Keur nemen
de religieuze invulling op zich, samen met
reflectie door Johan de Wit (voorganger
Zeist) en Jeannette den Ouden (voorganger
Wageningen).
Daarna volgt een kort filmpje met leden en
belangstellenden over waarom vrijzinnigheid
belangrijk voor hen is.
Wies Houweling houdt een interactieve lezing
over de geschiedenis en de toekomst van de
vrijzinnigheid met behulp van Mentimeter
en filmpjes.
Na de lezing is er gelegenheid voor vragen
uit de zaal. Het ochtendprogramma wordt
afgesloten met een muzikaal moment.
Als iedereen gelaafd is, volgen in de middag
workshops. Onderwerpen van de workshops
zijn popmuziek en spiritualiteit, duurzaam
heid, omgaan met verschillen, zingen en als
het weer het toelaat kan er meditatief ge
wandeld worden onder leiding van Nicoline
Swen (voorganger Aan de Regge, Oost-Twen
te en Varsseveld).
Na de workshops treden Maartje en Kine voor
u op.
Na het optreden wordt het nieuwe jubileum-
magazine gepresenteerd en uitgereikt aan
een bekende Nederlander (wie dat wordt is
nog een verrassing!).
Wilt u deze feestelijke dag bijwonen? Dat kan
door middel van het overmaken van € 10,-
per persoon op NL04FVLB0699461901 t.n.
v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te
Amersfoort o.v.v. deelname jubileum. Daar
na krijgt u een bevestiging van uw deelname.
Geef u snel op, want er zijn 120 plaatsen
beschikbaar en vol is vol.
N.B. Dit bericht is opgesteld voordat de
maatregelen inzake het Coronavirus bekend
waren.
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Later raakte ik er steeds meer van overtuigd dat
roken in sommige gevallen lekker kan zijn, maar
dat het een verslaving met zich meebrengt.
Duidelijk is dat je radicaal moet stoppen. Want
ook maar twee eenheden – pijp, sigaar of siga
ret – per dag roken produceert voldoende stoffen
in het bloed om het vaatstelsel aan te tasten.
Advies
Na afloop van een bijeenkomst met vrienden
sprak Karel mij aan:
‘Ik heb de hele avond niet gerookt, maar straks
in de auto steek ik toch een sigaartje op.’ Dit soort
opmerkingen worden gemaakt met de on- of
bewuste hoop dat ik dat goed zal keuren. Helaas
steek ik zo niet in elkaar. Daarbij weet ik dat hij
het dringend advies heeft gekregen te stoppen.
Dus vertelde ik hem iets over de bijwerkingen van
roken.
Wees niet onverschillig
Op de holocaust-herdenking sprak een overle
vende van Auschwitz. Zijn toespraak was indruk
wekkend. Hij zei onder meer dat genoeg bekend
is wat de tien geboden inhouden, maar dat daar
een elfde gebod aan toegevoegd moet worden:
Wees niet onverschillig. Het terechtwijzend opge
heven vingertje vind ik afkeurenswaardig, maar
zelfs tegenover een vriend verdoezel ik niet dat
hij met zijn gezondheid speelt. Anders doe ik mijn
levensbeschouwing geweld aan.
Wouter B. Blokhuis
bron: www.vrijzinnigen.nl

Het elfde gebod
Geboorte
’s Morgens om zeven uur ging de telefoon al. Het
was 24 februari 1972. Ik wilde opnemen, maar er
kwam slechts een hevige hoestbui die vijf minu
ten aanhield. Eenmaal uitgehoest kon ik mijn
naam zeggen en vragen wat er aan de hand
was.
‘Het is zover, dokter,’ klonk het aan mijn oor, uit
gesproken door een stem vervuld met een
mengeling van blijde verwachting en opgewon
denheid.
‘Kom er zo aan,’ zei ik en schoot haastig wat
kleren aan. ‘Bevalling,’ riep ik naar mijn vrouw.
Dat waren omstandigheden waar alles voor
moest wijken. Gauw griste ik de verlostas mee en
verdween in de auto. Een uur later was de
dorpse bevolking verrijkt met een wolk van een
baby.
Stoppen met roken
Op weg naar huis dacht ik terug aan mijn
hoestbui. Maar ook aan de laatste artikelen die
ik had gelezen over de invloed van roken op je
gezondheid. Dus, op weg naar huis nam ik een
beslissing: ik stop met roken. Drie weken lang
voelde ik mij niet lekker en drie maanden was ik
humeurig, zodanig dat mijn vrouw zich soms
afvroeg of het niet beter voor de huiselijke vrede
was als ik weer ging roken. Na die periode
klaarde mijn gemoed op, het hoesten was weg
en ik had veel meer lucht.
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Sociale isolatie, iets positiefs?
Positief?
Het was druk bij de verfwinkel. In de kleine verf
winkel konden we, met het bewaren van 1,5
meter afstand, precies met vijf mensen staan.
Meer mensen hadden hetzelfde bedacht: wat
kunnen we in deze weken thuis doen? Hoe kun
nen we de tijd positief gebruiken?
 
Binnen blijven
We mogen niet naar buiten, hoewel het weer
mooi is. Het is voor een goede reden.Waarschijn
lijk zien we pas achteraf ook goede elementen
van het opgehokt zijn. Nu weten we wel dat het
vreselijk is voor heel veel mensen, maar zijn er
misschien mensen die het beste ervan maken?
 
Vrijzinnige lichtpuntjes
Als vrijzinnigen blijven we altijd op zoek naar
lichtpuntjes. Wat kan het opleveren, kunnen we
iets verzinnen? Meer aandacht voor degene die
ons lief zijn? Toch eens mensen bellen die je al
een tijd niet hebt gezien om te vragen hoe het
gaat? Tijd om het huis te schilderen?
 
Beklemmend?
Er is geen reistijd, geen restaurant en sportschool
bezoek meer. Wat doen we met al die tijd? Lekker
thuis zijn, klinkt de komende weken anders dan
vroeger, maar hoe vaak heb ik het niet gezegd?
Heerlijk thuis, gewoon mijn eigen spullen in mijn
eigen huis heen en weer schuiven. Nu het geen
vrije tijd is, is het beklemmend.
 
Zorgen
Ik maak me zorgen, over mijn vader, over mijn
buurvrouw en over andere kwetsbare vriendin
nen en vrienden. Het is spannend, ik doe graag
iets. Thuis doen zie ik eigenlijk als niets doen. Niets
doen is moeilijk, misschien wel moeilijker dan iets
concreets doen.
 
Initiatieven?
Op facebook kom ik veel creatieve initiatieven
tegen van mensen om elkaar te helpen. Heb jij
ook een initiatief? Laat het weten. Voorlopig
schilder ik het huis en bel veel!

Wies Houweling,
algemeen secretaris
Vrijzinnigen Nederland
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Verbonden
“In isolatie zijn wij paradoxaal het meest verbon
den”.
Een vertelling voor onze dagen, door rabbijn
Awraham Soetendorp.
Begin maart 1989 nam ik in Moskou deel aan een
overleg over de voorgenomen conferentie van
het pas opgerichte Global Forum of Spiritual and
Parliamentary Leaders for Human Survival. In de
vroege ochtend van de tweede dag stuitte ik in
mijn hotelkamer bij de bestudering van de afde
ling van de Torah die op de komende sjabbat
gelezen zou worden, Pikude, Exodus 38, op het
volgende verrassende commentaar:
Wat was het verschil tussen de twee bouwers van
de misjkan, de tabernakel of de tent van samen
komst? De eerste bouwer was Bezalel, zoon van
Oeri uit de stam van Juda. De tweede bouwer
was Oholiav, de zoon van Achisamach uit stam
van Dan. Waarin verschilden zij? Bezalel bij wie
het rechter deel van de hersenen overheerste,
werkte allereerst vanuit de Goddelijke inspiratie,
het heilige, het visioen, en bediende zich vervol
gens pas in de eindfase van zijn technisch,
analytisch vernuft. Oholiav daarentegen, meer
onder de invloed van de linkerzijde van de her
senen, maakte vanaf het begin gebruik van zijn
technische vermogens en raakte pas bij de vol
tooiing aan het heilige. En alleen deze verschei
denheid maakte de bouw van de misjkan mo
gelijk.
Op datzelfde moment werd er op de deur ge
klopt. Tarzie Vittachi, een schrijver, onderdirec
teur van Unesco, en leider van Subud, een spiri
tuele beweging, nodigde mij uit om met hem te
ontbijten. Vereerd volgde ik hem zwijgend door
de strakke lange gangen die ons uiteindelijk in
het zaaltje brachten waar wij met ons bijeenge
graaide karige ontbijt tegenover elkaar plaats
namen.

Tarzie was de eerste die de stilte doorbrak met
de vraag wie met zijn verhaal zou beginnen. ‘Jij’,
zei ik, ‘want je bent de oudste’. ‘Wel, heb jij de
diversiteit van onze gastheren opgemerkt? De
een, Velichov, vicevoorzitter van de Sovjet Aca
demie van Wetenschappen, bij wie de rechter
helft van de hersenen overheerst, werkt vanuit
de verandering, het heilige, de inspiratie, het vi
sioen, terwijl zijn assistent vanuit de oude struc
tuur werkt, het technische, het bureaucratische,
en beiden zijn nodig om het nieuwe gebouw van
de Sovjet Unie te bouwen.
Verbijsterd en ontroerd gaf ik toen aan dat dit
letterlijk dezelfde uitdrukkingen waren over de
bouw van de tabernakel in de woestijn, die ik
aan het lezen was toen hij verscheen.
Hij keek mij lang aan en zei: ‘Het is zoals het is’,
en vervolgde ogenschijnlijk zonder enig verband
met het volgende verhaal dat zijn vriend Jonas
Salk, de wereldberoemde ontdekker van het
vaccin tegen kinderverlamming, hem had toe
vertrouwd.
Het was in 1954, in het midden van de rampzali
ge verspreiding van polio, vooral in de Verenigde
Staten. De regering had Salk aan het hoofd ge
steld van een onderzoeksteam dat met alle
macht trachtte een vaccin tot ontwikkeling te
brengen.
Maandenlang werkten zij de klok rond en de druk
werd steeds groter. Het aantal slachtoffers,
doden en voor de rest van hun leven aangetas
tenen, nam dramatisch toe.
Op een ochtend, ontwakend uit een diepe
slaap, tussen bewust en onbewust zijn, zag Salk
zichzelf afdalen in het uitgebreide laboratorium,
waar hij vervolgens zonder enige aarzeling fles
sen met geprepareerde vloeistoffen van de
planken ter hand nam om deze met elkaar te
mengen.
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Wakker geworden ging hij onmiddellijk naar het
laboratorium en herhaalde nauwgezet de pro
cedure die hem in zijn halfslaap voor ogen had
gestaan. En op deze wijze kwam het levensred
dende vaccin tot stand.
Deze week, waarin wij allen geconfronteerd
worden met de werkelijke omvang van de Coro
navirus-crisis en de diepe consequenties die
deze heeft voor ons doen en laten, worden mij
de verbanden duidelijker. De tabernakel in de
woestijn staat voor de hele geschapen aarde,
waar wij in veiligheid en waardigheid zullen
kunnen leven. Bij de beëindiging van de bouw
van de misjkan wordt dezelfde werkwoordsvorm
vatechal gebruikt: ‘en toen was voltooid de hele
bouw van de tabernakel, de tent van samen
komst,’ die ook gebezigd wordt bij het beëindi
gen van de bouw van de schepping, vajechoe
loe, ‘en toen waren voltooid de hemel en de
aarde en al het bestaan daarin.’
De mens, als medewerker in het scheppingspro
ces, heeft de taak om de schepping te vervol
maken. In de woorden van het Alenoe-gebed:
letaken olam bemalchoet Shaddai. In de weer
gave van mijn vader: ‘Opdat de wereld vervuld
is met samenwerking, liefde, waarheid en recht
vaardigheid.’
Op onszelf teruggeworpen in deze crisis, komen
krachten van samenwerking en solidariteit naar
boven als nooit tevoren. In de ziekenhuizen, in
de laboratoria, in de wijken van onze dorpen en
steden, voorbij alle grenzen en conflicten. Een
ongekende bundeling van onze verscheidene
talenten. In isolatie zijn wij paradoxaal het meest
verbonden. Contouren van een moderne misj
kan – tabernakel – in de vorm van een waarach
tige ‘global village’ worden ondanks alles zicht
baar.
Moge de Altijd Aanwezige troost geven aan allen
die rouwen, genezing voor allen die ziek zijn, en
kracht aan en bescherming voor ieder van ons.
Afgelopen sjabbat sloten we het lezen van het
boek Sjemot, Exodus, af. Het is dan gebruikelijk
om de Tora op te tillen, en gezamenlijk Chazzak
chazzak venitchazeek te zeggen: ‘Kracht, kracht,
mogen wij kracht aan elkaar blijven ontlenen’.
Laten we in deze tijd, waarin we ons paradoxaal
in isolement juist meer verbonden voelen met
elkaar, deze woorden blijven uitspreken.
 
Bron: www.nieuwwij.nl

Pasen
Een weg waar jij hem niet verwacht #Pasen
Nog niet zo lang geleden heeft de Albert Heijn
winkel in mijn woonplaats een flinke opknap
beurt gekregen. Hij is groter geworden, ruimer,
maar ook ongezelliger vind ik. Het knusse en
kneuterige is eraf. Natuurlijk vond ik het niet
handig als ik een boodschap wilde pakken en ik
er met mijn kar niet goed bij kon. En er waren van
die rare scheve hoekjes waar precies dat in stond
wat ik in de rest van de winkel had lopen zoeken.
Maar daarmee had het wel iets eigens. Het was
een beetje ‘mijn winkel’ geworden, en zo lang
zamerhand had ik mijn weg erin gevonden. Wist
ik precies waar ik de walnootolie moest zoeken,
of het limoensap (van die dingen die op de een
of andere manier altijd op een onlogische plek
staan).
“Mijn” Albert Heijn is er nu één van dertien in een
dozijn. Met een groter assortiment, maar met
minder winkelplezier. Wat is dat toch? De com
mercie doet alle mogelijke moeite om het ons
naar de zin te maken. Waar we maar zin in
hebben, het wordt voor ons geregeld. Aardbeien
in de zomer? Aardbeien in de winter? U vraagt
wij draaien. Besluiten we om met zijn allen vege
tarisch te worden? Het schap met namaakvlees
en vleesvervangers wordt meteen uitgebreid. We
hebben zelfs last van keuzestress, omdat alles in
de supermarkt je aankijkt met de boodschap:
neem mij maar, want dat wil je graag.
Verbondenheid door weerstand?
In mijn oude Albert Heijn ging niet alles vanzelf.
Het was soms zoeken, het was soms te vol, het
was een beetje onhandig. En tegelijk werd het
daardoor ‘mijn’ winkel. Voelde ik me er thuis. Zou
je daarmee kunnen concluderen dat verbon
denheid ontstaat door weerstand? Dat is wat kort
door de bocht. Maar moeite doen, tegenslag,
ergens je best voor doen, moeten wachten –
daardoor kan wel meer verbinding ontstaan.
Weet je het nog, de dag dat de eerste aardbei
en weer in de winkel lagen? Mmm, de lekkerste
aardbeien van het seizoen. Weet je dat pas zo’n
veertig jaar geleden ‘tussendoortjes‘ werden
uitgevonden door fabrikanten? Tot die tijd aten
we gewoon drie maaltijden per dag. En daar had
je dan ook echt zin in want tegen die tijd had je
trek.
Een weg door welke moeilijkheid ook
Waar verbinden wij ons mee? En dan niet alleen
in de supermarkt, maar ook in ons eigen leven?
Natuurlijk lukt dat soms spontaan en kun je ge
nieten van een vriendschap, een huisdier, een
leuke baan. Maar wanneer er tegenslagen
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komen waar je je weg doorheen zoekt en uitein
delijk ook vindt, dan kan de verbinding zich
verdiepen. Dan heb je samen iets meegemaakt,
dan ben je er meer bij betrokken. Raakt het je
dieper of word je erdoor ontroerd.
In kerken zijn dit de weken waarin toegeleefd
wordt naar Pasen. Met Pasen wordt gevierd dat
er een weg kan ontstaan dwars door welke
moeilijkheid dan ook, zelfs als je dat niet meer
had verwacht. Zelfs als je ervan uit was gegaan
dat de weg dood zou lopen.
Onverwachte weg
Pasen wil niet zeggen dat alle moeilijkheden wel
opgelost worden of dat je vertrouwen je overal
doorheen loodst. Pasen wil wel zeggen dat er
een weg kan ontstaan waar jij ‘m niet had ver
wacht. In de kerken staan mensen heel bewust
stil bij moeite, tegenslag en lijden in het leven
van Jezus en in ons eigen leven. Van daaruit
wordt Pasen gevierd als de mogelijkheid van een
nieuw begin.
Met zo’n bewuste voorbereiding is de kans groter
dat je je meer verbonden gaat voelen. Dat je
meer verbinding voelt met dat waaraan je je kon
spiegelen in Jezus’ leven, met dat wat je over
wonnen hebt in jezelf, met dat wat je de kracht
gaf om door te zetten, en dus ook met die ene
vriend of vriendin, met je huisdier, met je colle
ga’s op je werk. Een nieuw begin, met meer
diepgang dan voorheen.
 
Bron: www.remonstranten.nl

De levensweg
De held met de duizend gezichten (The Hero with
a Thousand Faces) behoort al jaren tot mijn fa
voriete boeken. Het is geschreven door Joseph
Campbell (1904-1987), een Amerikaanse auteur
en oorspronkelijk leraar middeleeuwse literatuur.
Campbell bestudeerde mythen en verhalen uit
diverse culturen. Hij ontdekte daarbij patronen
die de grenzen van volk en plaats overstegen.
In diverse godsdiensten en volksverhalen is er
sprake van een held, die een tocht vol gevaren
moet ondernemen. De gevaren kunnen afhan
kelijk van plaats en cultuur verschillen, maar ze
eisen steeds het uiterste van de persoon in
kwestie. Vervolgens sterft de held waarbij zijn
dood het leven van velen betekent of keert hij/zij
gelouterd terug naar de groep/familie/stam met
nieuwe inzichten.

Voorbeelden van dit patroon zijn het verhaal van
Gilgamesj, die op zoek gaat naar de onsterfelijk
heid naar aanleiding van de dood van Enkidu,
en Mozes die met het Joodse volk op reis gaat

naar het beloofde land. Maar ook veel sprookjes
volgen dit patroon, waarin na allerlei omzwervin
gen de hoofdpersonen lang en gelukkig leven'.

Godsdienstige en culturele verhalen of mythen
overlappen hierin. Uiteraard kwam Campbells
visie hem op kritiek te staan. Mensen waren bang
dat hij stelde dat de religieuze verhalen niet van
betekenis zouden zijn of niet ‘waar’. Campbell
maakt wel een onderscheid tussen ‘waar ge
beurd’ of ‘waar als patroon en mytisch verhaal’.
Daartussen is een verschil.
Waarom slaan de verhalen van de helden zo
aan? Wat is er in de mens dat wil leren van een
voorbeeld van een held of heldin? Biedt de held
hen troost, moed en kracht? Stellen mensen zich
graag voor dat zij zelf de held zijn? Herkennen ze
als het ware het patroon van hun eigen levens
weg in de oude verhalen?
Graag doen we alsof ons leven een reis is, een
weg die ergens heen voert. De eigen levensreis
als tocht vol verrassingen en/of ontberingen. De
redding van jezelf na tegenslagen en/of begrip
na moeilijke tijden... Djelal al-din Rumi beschrijft
de levensweg in het gedicht Lied van de Kara
vaan, als een reis waartoe je steeds opnieuw van
hogerhand wordt uitgenodigd:
 
Kom, kom wie je ook bent
Schande is hier onbekend.
Al zwoer je duizend eden
die je keer op keer weer brak.
Kom, blijf komen, kom.
Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling,
kom.
Dolende, ootmoedige,
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onthechte vreemdeling,
kom.
Het kennen van veel verschillende mythen geeft
mogelijkheden voor het denken over jezelf en je
leven. We bepalen bovendien zelf of die levens
reis succesvol is of niet. De Graallegenden,
Doornroosje, Amerikaanse Indianenverhalen of
Indiana Jones zijn daarin alle waardevolle voor
beelden.

Hartelijke groeten,
Katrijne Bezemer
(verscheen eerder in ‘Stemmen uit het vrijzinnig
Centrum De Hoeksteen’
 

Jarigen
15 apr. M. Meerman
24 apr. A. Kuithof
24 apr. H. Verrij
 
10 mei  J. van Rikxoort
16 mei  J. Vermeij
27 mei  F. Dijkstra

Allen van harte gefeliciteerd!
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Online diensten
Op onze website www.vrijzinnigenhoeksche
waard.nl vindt u onder het tabblad 'interes
sant' de online diensten van Remonstranten
Nederland.


