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Startzondag belooft wat
“Er is goed nieuws: we mogen weer; we kunnen weer
en we durven weer. Soms voetje voor voetje en een
beetje voorzichtig natuurlijk … maar toch.
De viering wordt daarom begonnen met een reuzen
sprong: van kerkhuiver naar kerkhonger! Daarna
doen we mee met een zuurstofdiscussie en horen van
taal die het verschil maakt. We volgen Abraham op
de reis van zijn leven. En zeggen tegen ieder die het
horen wil, tegen ieder die soms zo haar of zijn twijfels
heeft: "Je mag er zijn!". En daar bovenop is er muziek.
Kortom: Voor elk wat wils.”
Dat was de tekst waarmee de programmacommissie
een ieder uitnodigde om op 5 september naar start
zondag te komen. En met succes! Voor het eerst was
het gebouw (binnen de anderhalvemeter-afstandsre
gel) nagenoeg vol. Er werd een afwisselend program
ma gepresenteerd met als thema ”Hoe anders?” Het
jaarthema voor 2021-2022. Als de belangstelling én
het enthousiasme van  die 5e september een voorbo
de is, gaan we nog leuke en zinnige bijeenkomsten
tegemoet. Dank aan de programmacommissie!
Dick Vermeij,
voorzitter VNLHW
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Cursus in Wonderen
'Een Cursus in Wonderen' is een bekend boek,
dat in spirituele en religieuze kringen veel wordt
gelezen en bestudeerd. Het boek is bedoeld om
op een persoonlijke manier te kijken naar jouw
ideeën en handelingen in onze vaak gecompli
ceerde levens.
Er kan op een gegeven moment behoefte ont
staan om met anderen de inhoud van dit
spraakmakende boek te bespreken. Er is een
groepje mensen dat op maandagavonden om
de week bijeenkomt, om met elkaar de teksten
door te nemen en te bespreken. De bijeenkom
sten zijn informatief en gezellig.
Belangrijk is dat we onszelf zien als “een gelukki
ge leerling” zoals de cursus dit omschrijft. Het
gezamenlijk onderzoeken van de mooie en soms
ingewikkelde teksten kan inzicht en begrip geven
aan alles wat we (nog) niet begrijpen van de
relaties om ons heen.
De groep komt inmiddels al jaren bij elkaar, maar
laat je daar niet door afschrikken om deel te
nemen. Je kunt instappen op elk moment,
omdat de inhoud van het boek herhalend is op
vele niveaus. En uiteindelijk draait het allemaal
om de praktijk. De tekstuele inhoud gebruik je als
basis van wie je denkt te zijn.
Als je mee wilt doen {leuk} kun je even een
mailtje sturen naar: erik@erikbesteman.nl

7 november
Zondag 7 november 2021 – aanvang 10:30 uur:
Lezing door Jos Stollman met als titel 'Zen
meester Jezus'.
In zijn gelijknamige boek beschrijft Jos Stollman
hoe de kerk zich in de eerste eeuwen van onze
jaartelling ontfermde over de erfenis van de
mens Jezus.
De kerk kneedde Jezus’ ideeën naar eigen inzicht
tot een theologisch bouwwerk, dat het zicht op
de oorspronkelijke mens Jezus vertroebeld heeft.
Het Thomas-evangelie, opgegraven in 1945 bij
Nag Hammadi in Egypte, toont ons een heel
ander beeld van Jezus, ontdaan van theologi
sche franje. Terwijl de canonieke evangeliën ons
Jezus’ leer ingebed in een levensverhaal bieden,
vinden we bij het Thomas-evangelie alleen een
serie uitspraken, logia genaamd, waarin Jezus
zich richt tot zijn leerlingen.
Jos Stollman benoemt drie verschillen tussen het
Thomas-evangelie en de traditionele evange
liën:

Het Thomas-evangelie is geschreven in een
ander genre; het is een verzameling uitspraken,
primitiever dan de biografieën in de canonieke
evangeliën.
De uitspraken bij Thomas hebben een meer
authentiek karakter en vertonen nog duidelijk de
kenmerken van een mondelinge overlevering.
In het Thomas-evangelie is geen sprake van een
vorm van uitgewerkte theologie. Geen verlosser,
geen messias, geen zoon van God, geen opstan
ding, geen eschatologische duidingen (verwij
zingen naar de eindtijd).
Wellicht staat dit evangelie dichter bij de histori
sche Jezus dan de ons vertrouwde geschriften.

Zenmeester Jezus?
Een aantal van de uitspraken lijkt op het eerste
gezicht nogal cryptisch en doet denken aan de
koans uit de Zen-traditie: verhalen die absurd
lijken en de zoeker dwingen om de verstandelijke
benadering van de werkelijkheid op te geven.
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De parallellen met Zen gaan echter dieper. Als
een echte Zenmeester is Jezus in dit evangelie
wars van alle filosofische en theologische specu
latie. Bij elke vraag van de leerlingen in deze
richting verwijst hij de vraagsteller onverbiddelijk
terug naar zichzelf. Daarnaast wijst hij uitdrukke
lijk op het belang van het leven in het 'hier en
nu', één van de hoofdthema's in de Zen-leer. 
 

5 december 
Zondag 5 december 2021 – aanvang 10.30 uur:
'Lessons and Carols' …. een alternatief.
In 2019 zijn wij gestart met 'Lessons and Carols'
naar Engels model, aangevuld met vrijzinnige
teksten, lezingen en liederen. Ook dit jaar zal een
klein projectkoor onder leiding van Hanny Kool
schijn kerstliederen zingen.
Naast enkele traditionele Engelse carols zullen
liederen uit Nederland, Spanje en Frankrijk wor
den gezongen. En u zult verrast worden met twee
heel oude kerstliederen, die aanstekelijk swin
gend zullen blijken te zijn.

Onze ‘Lessons and Carols’ is een uitvoering van
geoefende en minder-geoefende amateurs uit
eigen kring. Met elkaar deze bijzondere viering
zo goed als mogelijk voorbereiden en uitvoeren
… dat is wat wij voor ogen hebben. De verbin
dende teksten zullen worden gekozen en gele
zen door Arie den Hoed.
Als u het leuk vindt om mee te zingen, dan bent
u van harte welkom. We repeteren gedurende
de maanden oktober en november na het kof
fiedrinken na elke kerkdienst. De repetitietijd is
ongeveer van 11.45 uur tot 12.30 uur. 
Weet u welkom!

Jarigen
15 sept. J.L.M. Koolschijn
18 sept  H. Hoek
24 sept. A.J. Hoek
26 sept. P. Roskam
05 okt. G.D.J. Stougie
16 okt. N.M. van Veller
04 nov. A.S. Knol
Allen van harte gefeliciteerd!
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Inspirerende liedteksten uit ZZZ
We mogen weer! Samenkomen voor een viering
en ook weer zingen! Met het jaarthema ‘Hoe
anders’ in het achterhoofd is de mail die Arie den
Hoed eind februari 2021 stuurde over de Trouw-
recensie van het boek ‘Scherven van zekerheid –
over kerkliederen op de rand van het geloof’
geschreven door Michaël Steehouder actueel.
Ook over diens bijdrage aan de oecumenische
liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’ uit 2015.
Ik bestelde beide boeken en sindsdien blader ik
af en toe door ZZZ, zoals de liedbundel wordt
afgekort, om liederen te vinden die qua tekst
beter aansluiten bij de vrijzinnigheid en me
daardoor meer zeggen dan veel liederen uit het
liedboek (NLB) dat we gebruiken tijdens de vie
ringen.
Dan blijkt soms dat bij een aansprekende tekst
een lastige melodie is gecomponeerd, waar
door het niet makkelijk te zingen is en het aan
zeggingskracht inboet. Maar anderzijds zijn er
goede teksten op fijne nieuwe melodieën. Een
mooi voorbeeld vind ik ZZZ 581; tekst Michaël
Steehouder, muziek Chris van Bruggen, met als
titel ‘Een taal van liefde’.

Maar er zijn ook inspirerende teksten geschreven
op een bekende melodie, waardoor het uit volle
borst te zingen is. Hiervan is ZZZ 338 geschreven
door Margreet Spoelstra, een voorbeeld (melo
die ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ van John
Stainer NLB 801). Een lied als gebed over misstan
den in de wereld, dat tegelijkertijd een aanmoe
diging is om ertegen te blijven strijden.
Wie weet komen er in het nieuwe seizoen liederen
uit ZZZ langs tijdens de vieringen?
 
Marleen Melis
 
 
 
 
 

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering staat dit jaar
gepland op 1 december (20.00 uur). Alle
leden en vrienden ontvangen hierover nog
informatie.
Bestuur VNHW
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NBV 21, dicht bij de bron
In oktober 2021 verschijnt er een verbeterde
versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit
2004. Deze versie, de NBV21, is beter,
scherper en krachtiger dan de eerste versie
uit 2004, mede dankzij reacties van duizen
den bijbellezers.
Van 2016 tot 2020 heeft het Nederlands
Bijbelgenootschap gewerkt aan de revisie van
de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Het
vertaalteam heeft de tekst van de NBV vers
voor vers tegen het licht gehouden en aan
de brontekst getoetst. Zo is op een heel
zorgvuldige manier de vertaling over de hele
linie verbeterd en aangescherpt. In totaal is
er op zo’n 12.000 plaatsen iets aan de ver
taling aangepast. Er is tevens meer aandacht
besteed aan de consistentie in de vertaling.
Daardoor kun je teksten die met elkaar te
maken hebben, makkelijker aan elkaar ver
binden.
Alle kerkelijke gemeenten, dus ook de VNHW,
krijgen van het Nederlands Bijbel Genoot
schap een gratis exemplaar van de NBV21
kerkbijbel. In overleg met de predikanten
zullen we tijdens de zondagvieringen aan
dacht besteden aan deze Nieuwe Bijbelverta
ling 2021.
Bron: NBG

basispastoraat aan de slag en besloot het pre
dikantschap neer te leggen.
Bijna 9 jaar lang heb ik als pastor-coördinator
van de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ) ge
werkt. Tegelijkertijd zocht ik in verschillende
richtingen, maar juist buiten de vrijzinnige wereld
ontdekte ik opnieuw mijn eigen vrijzinnigheid. En
trouwens, helemaal weg was ik nooit. De Park
laankerk in Driebergen, waar ik regelmatig
voorga, bleef door de jaren heen mijn lijntje met
de vrijzinnigen. De KGIJ werkte ook nauw samen
met de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJ
mond. Deze samenwerking heeft mijn eigen
doperse wortels doen opleven. Vorig jaar vond
daar mijn doop plaats. Alles bij elkaar voelde dit
als een terugkeer naar huis.
Na het afscheid van de KGIJ werd ik geestelijk
verzorger in drie verzorgingshuizen in Zoeter
meer. Ik werk daar met groot plezier en veel
voldoening. Maar ik heb wel de behoefte aan
een bedding van waaruit ik werkzaam kan zijn.
Zo kwam Vrijzinnigen Nederland weer in zicht;
deze keer dus als een gemeenschap waar ik me
ook op vaste basis als voorganger aan verbin
den kon.

Vrijzinnigheid
In de eerste plaats is het voor mij een ruimte waar
je elkaar ontmoet, met wederzijds respect, waar
je vragen kunt stellen en geen enkele daarvan
is ongeoorloofd, waar je dingen kunt uitprobe
ren. Deze ruimte zit vol met mogelijkheden en de
meeste daarvan hebben we, ondanks onze
lange geschiedenis, nog steeds niet eens ont
dekt.
En zij wordt bewoond door vogels van diverse

Voorganger in de Schijnwerper:
Jarek Kubacki
Vrijzinnigen zijn zoekers en twijfelaars die
samen optrekken
Ik ben 45 jaar geleden in Polen geboren, in een
randkerkelijk gezin met doopsgezinde, lutherse,
herrnhutse en oudkatholieke wortels. Met zo’n
achtergrond word je dan vanzelf ‘ongeneeslijk
religieus’, hoewel niet per se heel erg kerks. Dan
is het ook redelijk vanzelfsprekend dat je theolo
gie gaat studeren. En dat deed ik; in Warschau.

Weggaan en terugkeren
20 Jaar geleden kwam ik in Nederland. Ik ging
in Kampen studeren en raakte zo ook bij de
kleine kring van Kampense vrijzinnigen betrok
ken; met name bij de Lutherse gemeente. Mijn
kerkelijke opleiding deed ik bij de Remonstranten
in Leiden. Vervolgens kwam ik als AIO op het
Seminarie terecht en daarna als predikant in
Nieuwkoop. Maar gaandeweg begon de vrijzin
nigheid me te benauwen. Zij leek plotseling
minder ruim, open en inspirerend dan ik oor
spronkelijk verwacht had. Ik ging toen in het
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pluimage. Veel meer dan een collectie van
mooie ideeën, is de vrijzinnigheid voor mij een
groep van mensen die aan deze ideeën handen
en voeten geven; zoekers en twijfelaars die
samen optrekken, die naar elkaar omzien, elkaar
ondervragen en uitdagen. En die, ondanks de
vergrijzing en de dalende ledentallen, tot prach
tige dingen in staat zijn.
Dat met elkaar optrekken blijft voor mij essentieel.
Niet stilstaan, niet ‘blijven staren op wat vroeger
was’. Durven te veranderen. Niet bang zijn voor
de voorlopigheid van onze meningen, posities,
overtuigingen. 10 Jaar geleden noemde ik me
een vrijzinnig christen. Tegenwoordig zie ik mezelf
vooral als een religieuze humanist, die weliswaar
in de christelijke traditie geworteld is, maar toch
vooral naar datgene zoekt wat alle mensen met
elkaar verbindt. Waar zal ik over 10 jaar zijn? Dat
weet ik niet. Maar ik hoop dat ik ook dan (er) niet
alleen (voor) zal staan…
Bron: www.vrijzinnigen.nl
NB
ds Jarek Kubacki is regelmatig gastpredikant in
ons kerkje.
 

betwist kon worden'. De vrijzinnig denkende
protestanten, die eind 19e eeuw ook al huiver
den vanwege de beklemmende visies en ontwik
kelingen in protestantse hoek, (antirevolutionai
ren) waren hierdoor extra getergd; voor hen
onbestaanbaar dat een mens van een dergelij
ke hoogmoed blijk gaf en anderen het recht op
het volgen van het eigen geweten ontnam. Als
reactie op dit alles richtten zij in datzelfde jaar
1870 de Nederlandse Protestantenbond op (nu
Vrijzinnigen Nederland geheten). Küngs kritiek,
meer dan 70 jaar later, werd door de katholieke
kerk verworpen en zijn leerbevoegdheid werd
hem zelfs ontnomen. Toch werd aan zijn diepe
geloof nooit getwijfeld.
In 1995 richtte Küng de stichting ‘Weltethos’ op.
Weltethos is een instituut voor intercultureel en
interreligieus onderzoek, onderwijs en ontmoe
ting. Al in zijn jonge jaren had Küng interesse in
religieuze dialoog en overleg. Dat bleek al uit zijn
proefschrift, waarin hij de rechtvaardigingsleer
van de protestantse theoloog Karl Barth besprak,
zonder deze direct te (willen) verwerpen. In een
tijd waarin de wereldgemeenschap zo hecht
met elkaar verknoopt was geraakt, vond Küng
het noodzakelijk om zich in te zetten voor een
goede samenwerking tussen de godsdiensten
en volken. Weltethos moest daartoe een bijdra
ge leveren.

Küng ging ervan uit dat de grote godsdiensten
en levensbeschouwingen al een basis delen
waarop ze vreedzaam verder kunnen samenwer
ken, namelijk de zogenaamde Gulden Regel. In
het kort: doe niet aan anderen wat je niet wilt dat
aan jou wordt gedaan. Ook hier overlappen
Küngs interessen die van de vrijzinnigen. De
landelijke NPB, hoewel klein in aantal leden, nam
vanaf het begin van de 20e eeuw enthousiast
deel aan alle internationale initiatieven voor
oecumene, dialoog en vriendschap tussen reli

De theoloog Hans Küng
Op 6 april is de Zwitserse katholieke theoloog
Hans Küng op 93-jarige leeftijd overleden. Een
criticus van de katholieke kerk, een man die zich
inzette voor een heel brede oecumene en toch
een zeer gelovig katholiek. Diverse van zijn ge
schriften en aandachtsgebieden hebben mij
geraakt. Thema’s die Küng na aan het hart
lagen, zijn bovendien precies die thema’s waar
‘onze oude vrijzinnigheid’ zich van begin af aan
mee verwant voelde.
Küng werd geboren op 19 maart 1928 in Sursee
bij Luzern. Hij studeerde filosofie en theologie aan
de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome,
waarna hij lang in Tübingen hoogleraar was. In
1962 vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats
onder paus Johannes XXIII. Jonge katholieken, 
waaronder Küng, keken hoopvol uit naar veran
deringen op het terrein van de kerkleer, zoals de
vraagstukken rond anticonceptie, de plaats van
de vrouw in de kerk, het vraagstuk van het celi
baat van priesters en andere onderwerpen die
het ‘moderne’ leven aangingen.
De kritiek van Küng op de kerk betrof daarbij ook
het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid.
Voor Nederlandse vrijzinnigen is dit thema extra
interessant. Het dogma van de pauselijke onfeil
baarheid was in 1870 aangenomen, wat inhield
dat wat de paus officieel zei ‘waar was en niet
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gies en culturen zoals in de Wereldraad van
Kerken, waarvan de doelstelling in feite die van
de Stiftung Weltethos overlapt.
Op de website van Weltethos wordt Küng geëerd
en staat te lezen: “Dagelijks maken we mee hoe
mensen tegenover elkaar uitgespeeld worden.
Wereldwijd neemt de versplintering en het anta
gonisme toe. Maar de dringende opgaven van
onze tijd, zoals de klimaatcrisis, de corona-pan
demie en de discriminatie, zijn alleen gemeen
schappelijk op te lossen”. Met Küng is een heel
indrukwekkend man overleden, die zowel binnen
als buiten de kerk wordt geëerd.
Hartelijke groet
Katrijne Bezemer
(eerder verschenen in ‘Stemmen De Hoeksteen’)

Filosofie
De denker
Op mijn schrijftafel ligt een boek met een mooie
omslag. Een afbeelding van een beeld van
Rodin, Le Penseur, prijkt groots in het centrum
van de omslag. Le Penseur – de denker – past
hierbij, want het boek gaat over filosofie. Het is
geen diepgravend boek; eerder een naslag
werk, want in het kort worden beroemde filosofen
en belangrijke filosofische onderwerpen behan
deld. Ik heb het boek uit de kast gehaald, omdat
ik iets meer wilde weten over de Britse filosoof
David Hume. Merkwaardig zoals gedachten en
associaties lopen: was ik een opmerking over
Hume tegengekomen in een boek over octopus
sen. Je kunt je afvragen wat octopussen in vre
desnaam met Hume te maken hebben en ik
moet zeggen: niet veel. Maar ik zal een en ander
verklaren.

Buitengewoon Bewustzijn
Het boek over octopussen draagt als titel: Buiten
gewoon Bewustzijn. Geschreven door een Au
stralische filosoof die de duiksport beoefent en
die onderzoek heeft gedaan naar de gedragin
gen van octopussen. Octopussen worden in dit
boek aangeduid als koppotigen met een hoog
ontwikkeld zenuwstelsel. In een beschouwing
komt de schrijver met Hume op de proppen, als
hij de vraag behandelt: wat is ons zelf eigenlijk?
Hij citeert dan Hume die in de 18e eeuw zich die
vraag ook al stelde.

Jezelf zijn
Hume zei, dat na uitgebreid zelfonderzoek hij van
mening was dat men zichzelf is en dat het zelf
een continuüm van gedachten, beelden en
woorden is. David Hume was een empirist, een
onderzoeker, die overigens in zijn tijd maar matig

gewaardeerd werd. Hume sprak echter in de
18e eeuw al woorden naar mijn hart. Zongen
Koot en Bie al veertig jaar geleden: ‘Zoek jezelf,
broeder…’ geheel conform het ideaal van die
tijd, zal op deze manier niemand zichzelf vinden.
Dat komt omdat men vaak een dromerige ge
dachte heeft over de werking van het menselijk
brein. Je kunt je hoofd niet leegmaken, zonder
brein zijn wij niets. Je kunt jezelf niet zoeken, je
bent jezelf en het brein werkt altijd.

Onderbewustzijn
"Maar het onderbewuste dan?", vraagt u. En dan
denk ik meteen aan psychiaters, die hun patiën
ten op een bank leggen. Ons brein wordt door
sommigen wel een geheugenfabriek genoemd.
Om mijn eigen dichtregels aan te halen: ‘In de
spelonken van mijn geest, leven mijn herinnerin
gen…’ De Freudiaanse bank raakt in onbruik,
herinneringen, hoe gekleurd ook, zijn oproep
baar en nemen de plaats in van wat we het
onderbewuste noemden.

Aanvaarding
Wij moeten, denk ik, onszelf aanvaarden met wat
we zijn. Als we moe zijn moeten we rusten. Als we
bang zijn moeten we bescherming zoeken. Voor
mij is dat het belangrijkste van vrijzinnigheid. Als
we onszelf aanvaarden kunnen we ook anderen
aanvaarden.
Wouter Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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Zuurstofdiscussie
In den beginne was het Woord ...
dit woord was één - en blies
zuurstof in de lucht,
kracht in de bast,
woorden op de lippen,
vrijheid in de wandel
en bijgevolg ook
grootspraak op de tong.
Vele ogenblikken later
haalden dromen, torenhoog gerezen,
alle adem uit de lucht.
Babel, stad van stamelaars,
verstikt in ijle sferen;
een sluier van verwarring
ligt nog altijd over 't land.

Wezensvreemde woorden wolken
dwars door muren
van bestuurskamers, kantines en kantoren;
leggen 't bouwen stil.
In allerijl debatteren wij
de grootste wanhoop weg.
Sussen met hocus-pocus-sommen
kortstondig ons geweten;
vluchten in torens wijd en zijd.
Maar wie kijkt nog omhoog?
opdat wij -in onze stad van stamelaars-
weer op uw adem leren spreken;
verbonden in die Ene taal.
 
Willem Smit
NB: gepresenteerd tijdens Startzondag 050921
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Agenda
September
5 Bijz. bijeenkomst Startzondag
12 Mw. N. Verburg VN
19 Ds. H. Cuperus DG
26 Dhr. A. Meiresonne REM
Oktober
03 Bijz. bijeenkomst
04 Cursus in Wonderen
10 Dr. T. Barnard REM
11 Cursus in Wonderen
17 Dhr. P.W.A. Overdiep REM
24 Dhr. A. den Hoed VN
31 Mw. I. Verberk VN
November
01 Cursus in Wonderen
07 Bijz. bijeenkomst
14 Mw. ds. M. de Vries REM
15 Cursus in Wonderen
21 Mw. M. Nieuwenhuis VN
28 dhr. M. van Roekel VN
29 Cursus in Wonderen
December
05 Bijz. bijeenkomst
12 Open (ds. M. Junte?)
13 Cursus in Wonderen
19 Ds. R. Philipp REM
25 Mw. N. Verburg VN
26 Bijeenkomst Vrijwilligers
27 Cursus in Wonderen
 

www.editoo.nl


