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Zomers vooruitzicht
Vandaag is zo’n dag dat je denkt: eindelijk zomer De
zon schijnt en het leven ziet er een stuk aangenamer
uit. We hebben een nieuwsbrief kunnen versturen,
waarin we aankondigen weer met de diensten van
start te gaan.Misschien een voorbode voor een bete
re tijd? En dan is daar de persconferentie met verre
gaande versoepelingen. Natuurlijk kun je daar van
alles van vinden, maar laten we nu vooral optimistisch
vooruit kijken.In deze editie vindt u artikelen aange
dragen door mensen van buiten onze vereniging,
maar ook van onze eigen leden. Hartelijk dank daar
voor. De deadline voor het septembermummer is 31
augustus. Tot die tijd kunt u uw bijdrage mailen naar
vrijzinnigen@gmail.com. Hartelijk dank alvast. Helaas
leest u dit keer ook over het overlijden van drie van
onze leden/vrienden.Dat is uitzonderlijk in een eigen
lijk zo korte periode. Wij hebben er voor zover mogelijk
op gepaste wijze aandacht aan gegeven. Het geeft
wel een tegenstrijdig gevoel om nu weer opgewekt
vooruit te kijken. Maar ja…..”Alles heeft zijn tijd en
beloop” (Prediker). Ik sluit daarom dit voorwoord af
met de hoop uit te spreken, dat we elkaar in de ko
mende periode regelmatig mogen ontmoeten.
Tot ziens!
Dick Vermeij,
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In memoriam
Fia Strijder-Hofman
In maart ontvingen wij het verdrietige be
richt van het overlijden van Fia Strijder-
Hofman. Fia was al geruime tijd vriend van
onze vereniging. Ze kon samen met haar man
en later ook alleen genieten van onze muzi
kale ontmoetingen. Maar ook tijdens diensten
mochten wij haar regelmatig ontmoeten,
zeker als haar zoon René op het orgel speel
de. Wij herinneren ons haar als een opgewek
te vrouw, altijd bereid tot een hartelijk
praatje. Fia werd 92 jaar.

Truus van Balen Blanken-van der Steen
Op 7 april overleed op 86-jarige leeftijd ons
lid Truus van Balen Blanken, sinds 18 de
cember 2018 weduwe van Bram van Balen
Blanken. Zij was al geruime tijd lid van onze
vereniging. Bij het landelijk bureau komt
haar lidmaatschap al sinds 1994 in de admi
nistratie voor.. Tijdens de plechtigheid sprak
Marion van Onzen liefdevolle woorden.
 
Jaap Verhagen
Op 14 mei overleed onze oud-voorzitter Jaap
Verhagen op de leeftijd van 84 jaar. Hij was
niet alleen een zeer betrokken lid van onze
vereniging, maar bovenal een positief inge
steld mens. Wij herinneren ons Jaap als ie
mand, die altijd klaar stond voor de vereni
ging, ook bij lastige beslissingen. Tijdens de
ledenvergaderingen was zijn inbreng belang
rijk. Ook landelijk was Jaap voor de vrijzin
nigen actief. Tijdens de uitvaartplechtigheid
sprak Nel Verburg namens onze vereniging
over hoe hij was en wat hem bewoog. U kunt
haar tekst elders in dit blad teruglezen.

Wij wensen alle familie en kennissen van
bovenstaande personen nogmaals sterkte
toe.
Bestuur VNLHW

 
 

Uitvaart Jaap Verhagen
Op 20 mei vond in besloten kring de uitvaart
plaats van Jaap Verhagen. De bijeenkomst werd
mede geleid door Nel Verburg (Vrijz. Ned.)
Hieronder kunt u haar bijdrage nog eens nale
zen.
 
Lieve mensen,
Ieder mens die bewust leeft, wordt getroffen door
verwondering.
Verwondering die voortkomt uit de confrontatie
met het wonder van de natuur, met het wonder
van de liefde, met het wonder van de geboorte,
kortom met het wonder van het leven zelf.
Met deze woorden nam Jaap Verhagen af
scheid als voorzitter ad-interim van het bestuur
van de vrijzinnigen Hoeksche Waard. En hiermee
verwoordde hij ook waaruit hijzelf leefde: verwon
dering. Verwondering is iets anders dan verba
zing. Verwondering gaat dieper, is een ervaring
die nooit helemaal in woorden te vatten is en
daardoor stil maakt. Verwondering is het besef
van het wonder van ons bestaan.
Het wonder van de natuur. Al jong ging Jaap de
natuur in, uit vissen en later ook om te varen met
zijn kano die hij betaald had met de verkoop van
de door hem gevangen laatste zalm uit het Spui.
Zijn liefde voor de natuur blijkt ook uit zijn vogel
rijmpjes. Over de kramsvogel en de kiekendief,
de boomklever en de boomkruiper en nog vele
anderen.
Het wonder van de liefde. Zijn liefde voor u, Ineke.
Meer dan 60 jaar verliefd gebleven, tot het laatst.
Zijn liefde voor jullie, Jaap, Hedwig en Alice.
Hoeveel liefde spreekt er uit de door hem be
dachte verhalen over de bijzonder bijdehante
muis Piet. Hoeveel liefde spreekt er uit de manier
waarop hij omging met de keuzes die jullie
maakten? Ook als hij het er niet mee eens was.
Hij sprak erover, maar liet jullie vrij. En als jullie
beslissing toch niet zo goed uitpakte, zou hij nooit
zeggen: zie je wel, ik had je toch gewaarschuwd.
Liefde, verder reikend naar iedereen die bij jullie
hoort. Petra en Hans, naar jullie, zijn kleinkinde
ren. Met hoeveel liefde heeft hij jullie met raad
en daad bijgestaan in het verzorgen van jullie
groentetuintjes. Liefde voor het verwachte ach
terkleinkind, voor andere familieleden. Een pater
familias.
Het wonder van het leven zelf. Hoe dat ook is.
Ook Jaap heeft moeten leven met leegten, soms
oneindig groot, waarbij niemand hem uit kon
leggen hoe te leven na de dood. Zijn moeder
stierf jong en hij miste hij haar heel erg. Hoewel
zijn vader hem met liefde omringde, was zij on
vervangbaar. Ook daarom ging hij vaak naar

4



buiten, de natuur in.
Jaap speelde graag met taal. Hij hield van
woordgrapjes en, ook al waren het vaak dezelf
de, ze bleven leuk. In december kregen alle
leden van de vereniging van vrijzinnigen HW een
speculaaspop met een gedichtje van Jaap. Dit
werd bijzonder gewaardeerd.

Jaap was zeer betrokken bij de vereniging. Een
trouw bezoeker van de bijeenkomsten, zowel
kerkdiensten als lezingen. Hij kon ook heel erg
genieten van de muzikale ontmoetingen, dat
was duidelijk aan hem te merken tijdens de op
tredens. Als er problemen waren binnen de ver
eniging of er verbouwd moest worden, dacht hij
altijd mee. Hij verzorgde ook lange tijd de tuin
rondom het kerkgebouw. Die kerk was voor hem
een plaats om anderen te ontmoeten, om te
spreken over zaken ‘die het verstand te boven
gaan’. In zijn woorden:
‘We kunnen met de huidige stand van de weten
schap veel verklaren, maar naast die rationele
benadering komt er bij de meeste mensen toch
behoefte aan spiritualiteit. Denken buiten de
grenzen van de ratio, denken met ons gevoel,
met wat bij ons opkomt bij de ervaring van ver
wondering. We willen dat niet alleen in onszelf
gekeerd ervaren, maar ook met medemensen
delen om van elkaars ervaringen te leren. Niet
vanuit een vooraf bedachte wijsheid of een vaste

leer, maar openstaand voor elkaar.’
Delen met en leren van elkaar waren voor hem
belangrijke aspecten van geloofsgemeenschap
zijn. Belangrijker dan bijbelstudie. De bijbel was
voor hem niet zozeer een leesboek, maar veel
meer een doe-boek. Een tekst als: “Laat uw
vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn”,
hoefde Jaap niet elke dag te declameren. Hij
bracht het in praktijk, waarbij zijn uitgangspunt
was: het maakt niet uit wat je doet, maar het
moet wel rechtvaardig zijn.
Hoewel hij de bijbel niet nodig vond, een goed
mens zijn kan ook zonder, citeerde hij er toch
vaak een tekst uit: “Niet ontbinden, maar vervul
len”. Enerzijds een verwijzing naar de tijd dat
jullie samen op de zondagsschool zaten. Die
spreuk stond toen boven de voordeur. Een terug
kerend verhaal ging er over dat jullie iemand die
ook op de zondagsschool zat, insloten na afloop
van de les. Bij het weer ‘bevrijden’ werd dan de
spreuk, ongetwijfeld zeer plechtig, uitgesproken.
Die spreuk gebruikte Jaap ook als volwassene
regelmatig. In de betekenis van: elkaar niet los
laten, de banden niet verbreken, maar doen wat
er te doen valt. Vrijzinnig geloven betekende voor
hem immers niet: je kunt alle geboden ongeldig
verklaren. Nee, voer ze uit, vervul ze. Zorg voor
elkaar, houd elkaar in liefde vast.
Elkaar in liefde vasthouden, dat hebben jullie
gedaan. Als gezin, als familie. Jaap is er niet
meer. Hij laat een grote leegte achter. Wat blijft
is de liefde.
De herinnering aan zijn liefde voor jullie, jullie
liefde voor hem en jullie liefde voor elkaar. Nie
mand kan uitleggen hoe te leven na de dood.
Maar met de manier waarop Jaap in het leven
stond, heeft hij een richting gegeven. Door zó te
leven dat er ruimte blijft voor de verwondering.
Verwondering die voortkomt uit de confrontatie
met het wonder van de natuur, met het wonder
van de liefde, met het wonder van de geboorte,
kortom met het wonder van het leven zelf.
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Zoektocht naar zingeving (2)
Ik heb als twintiger een aantal kerken bezocht
op verschillende zondagochtenden. Eerst een
Rooms-Katholieke kerk, waar ik me ontzettend
klein voelde en het huilen me nader stond dan
het lachen. “Door mijn schuld, mijn grote
schuld… “ werd daar massaal geroepen. Ik
dacht; Mijn schuld? Wat heb ik gedaan ? Ik vond
het afschuwelijk.
Vervolgens bezocht ik een gereformeerde
dienst, dat was een hervormde dienst waar het
alleen over Hel en verdoemenis ging..
Nergens een welkom, nergens een uitleg, ik be
greep de liturgie niet.. ik kon de gang van zaken
niet volgen.. en soms kreeg ik zelfs opmerkingen
dat ik op iemands vaste plaats zat. Waar was die
Liefde waar steeds over gesproken werd ? Ik kon
het niet vinden, zelfs in de preken hoorde ik hier
weinig tot niets over. Dit was duidelijk niet wat ik
zocht. Ik ging verder met mijn leven zonder kerk,
maar met een vaag geloof in … ja ik wist zelf niet
goed waar ik wel en niet in geloofde. In spiritua
liteit, in astrologie, in reïncarnatie.. misschien wel
in Engelen.. Ik had absoluut geen idee waar ik
enige structuur in geloof vandaan kon halen. 
 
De kinderen werden geboren en ik wilde ze het
gemis wat ik zelf had ervaren besparen. Dapper
had ik een mooie grote kinderbijbel gekocht en
daar zou ik ze uit voorlezen. Dan zou ik er zelf ook
nog wat van opsteken. Na een dag of 3 heb ik
het plan gestaakt. Moord en doodslag.. Dit kon
toch ook niet het boek van de Liefde zijn ?
De kinderen gingen naar de vrije school in Prin
senland in Rotterdam. Hier was met regelmaat
nog een ‘kinderhandeling’ Een minidienstje op
de zondagmorgen speciaal voor de kinderen.
Op de vrije scholen werd/ wordt gesproken over
de Godesgeest. Mooi vond ik het en ik zoog het
op. Dit was mooi, zachtaardig en liefdevol. Ik was
gelijk verknocht aan de Antroposofie. Later
voelde ik me om nog veel meer redenen aange
trokken tot de Antroposofie, zoals het onderwijs,
de geneeskunde, de jaarfeesten en de totale
levenshouding.

In de Antroposofie vond ik een groot deel van
mezelf, een kerk of een geloofsrichting vond ik
nog steeds niet.
 
Oud-Beijerland.
In het jaar 2000 zijn we hier komen wonen. En het
leven kabbelde voort. Ook Oud-Beijerland is net
als Hardinxveld een stevig gereformeerd dorp. Al
tijdens de klusperiode die vooraf ging aan de
verhuizing kregen de meiden hier al vriendinne
tjes. Zwaar gereformeerde vriendinnetjes soms,
en daar werd anders mee gespeeld dan met niet
gereformeerde kindertjes. Eva speelde veel in de
tuin met een buurmeisje en steeds hoorde ik ze
eenzelfde soort spelletje spelen. De Duivel moest
gezocht worden. En in plaats van vadertje/moe
dertje werd er Duiveltje/stout kindje gespeeld.
Na een paar dagen heb ik ingegrepen en ge
zegd dat ik het woord Duivel hier niet meer wilde
horen. Het is geen hechte vriendschap gewor
den.
Er stond -en staat nog steeds- hier een schattig
klein kerkje wat regelmatig mijn aandacht trok.
In de  loop der jaren heb ik zo eens om me heen
gevraagd wat dat voor kerk was, maar het werd
me verschillende keren afgeraden. Dit zou echt
een ‘zwarte kousenkerk’ zijn. Dáár paste ik nou
echt niet tussen.
Later bleek dit helemaal niet het geval te zijn,
maar de kerk werd wel ook verhuurd aan een
groep die geen eigen kerkgebouw had, en die
wel zeer zwaar en traditioneel waren in hun ge
loofsbeleving en die inderdaad helemaal in het
zwart compleet met hoed hun geloofsdiensten
beleefden.
 
In 2010 kreeg ik borstkanker. En daarmee kreeg
ik ook behoefte aan steun. Grotere steun dan
mijn omgeving mij kon bieden. In die tijd heb ik
voor het eerst gebeden vanuit mijn hart, of ik
alstublieft nog minimaal 5 jaar mocht blijven
leven, omdat na 5 jaar de meiden misschien oud
genoeg zouden zijn om het gemis van een
moeder te kunnen dragen. ( In 2010 waren de
meisjes 19, 17 en 16). Het kerkje riep nog steeds.
In mei 2011, heb ik de stoute schoenen eens
aangetrokken en ben ik daar op een zondag
morgen heen gegaan.
Een warm welkom. Ik werd aangesproken. Ik
werd gezien. Men was benieuwd wie ik was. Er
was interesse, het voelde als een warme deken.
Ik had een goeie dag getroffen. Marianne
Zandbergen was die ochtend de voorgangster.
En dat was een verademing. Dit ging ergens
over. Hier was de Liefde, de aandacht.. ik was
vervuld.  En ik ben nooit meer weg gegaan.
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Soms zijn er wat conservatievere dominees waar
ik nog steeds niet zo veel mee kan. Maar als ik
één zin uit de preek mee naar huis kan nemen
ben ik tevreden. Één zin.. ter inspiratie, tot steun
of om juist eens kritisch over na te denken.
Het is voor mij echt een feestje als een voorgan
ger de vertaalslag kan maken van een bijbel-
verhaal naar het huidige leven.
Er zijn ook wel periodes dat het me allemaal een
beetje tegenstaat. ‘Het Onze Vader’ bijvoor
beeld wat vaak voor mijn gevoel een beetje
gedachteloos wordt opgedreund, vaak te snel..
omdat het erbij hoort.
Maar ik ga toch altijd weer op zoek naar die éne
zin !

Yvonne Mallander
 

Zul je voorzichtig zijn…?
'Wonderlijk hoe het tegelijk vertrouwd en vreemd
is om hier te staan. Vertrouwd vanwege al die
zondagen die we hier in deze kerk samenkwa
men, maar ook vreemd om in een lege kerk te
staan en tegen een camera te praten. De kerk
is geen gebouw, dat merken we deze tijd meer
dan ooit. Ik ervaar nu vooral het kerk-zijn in onze
ontmoetingen en in de telefoontjes en mailtjes

die ik van u krijg deze dagen. Ik ervaar de kerk
in onze verbondenheid. Ook op afstand…’
Met deze woorden begon een voorganger er
gens in ons land haar eerste preek in de coro
naquarantaine periode. Ze noemde allereerst
het lied van Sytze de Vries: 'De vreugde voert ons
naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt.'
De voorganger wist dat de kerk niet slechts een
gebouw is, maar dat het de ruimte is en is ge
weest van zovelen die troost zochten…die hun
geloof deelden…die van hun angst en hun
dromen zongen en die hierin en met elkaar God
hebben gevonden.
‘Zul je voorzichtig zijn? Ik weet wel dat je maar
een boodschap doet, hier om de hoek…’
Deze liefdevolle woorden uit het gedicht van
Adriaan Morriën, die in het alledaagse leven zo
vaak geuit worden, kunnen je opeens ook doen
beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is, maar
dat er ook gevaar en onzekerheid bestaat…ze
ker in deze huidige tijd. Soms is er geen ontkomen
aan het besef dat we kwetsbaar zijn en bang om
elkaar te verliezen als we onze wereld in duigen
zien vallen.
Ondanks dit besef, zien we ook die zachte be
zorgdheid van mensen om elkaar ontstaan…de
verbondenheid in deze huidige coronatijd…
mensen die elkaar toefluisteren: ‘Zul je voorzich
tig zijn…?’                                            
Het gaat dan natuurlijk over de zorg dat iemand
het virus zal oplopen en er misschien wel heel
ernstig ziek van wordt. Maar nadenkend over die
woorden krijgen ze ook een diepere betekenis!
Deze coronatijd trekt een wissel op onze geeste
lijke veerkracht. En stelt ons de vraag of we wel
voorzichtig genoeg geweest zijn met onszelf. Of
we, als maatschappij en als persoon, genoeg
oog hebben gehad voor wat er werkelijk toe doet
voor onze ziel.
Hoe staat het er eigenlijk voor met ons? En wat
doet deze tijd met ons, nu we zijn stil gezet?
Kunnen we er, zonder alle ellende te ontkennen,
misschien toch ook winst uit halen?
Dat is een benijdenswaardig beeld in een tijd
waarin de wereld op haar grondvesten lijkt te
schudden en ons binnenste meetrilt. Immers, de
wereld staat in brand, zovelen weten zich be
dreigd of hebben grote zorgen en zou ik dan
bezig zijn met mijn eigen hart en ziel?  
En toch, zonder iets van die innerlijke rust kun je
er ook niet zijn voor een ander. Het is het gevaar
van onzekere en bange tijden. Dat we ons ver
liezen. Dat we van nieuwsbericht naar nieuwsbe
richt blijven scrollen. En dat we daar zo onrustig
van worden dat het ons verlamt.
Zorg daarom ook voor de ziel. Neem de tijd om
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zelf stil te worden nu de wereld tot stilstand is
gekomen. Neem de tijd om je ziel tot rust te laten
komen, om diep in jezelf de basis te vinden
waarin je je gedragen weet…ondanks alles. Juist
nu…
Wij zijn geroepen om voorzichtig te zijn. Voorzich
tig met elkaar en met onszelf. Om te doen wat
we kunnen, maar ons niet groter of sterker te
maken dan we zijn. We hoeven ons niet aan de
dag van morgen te vertillen. Elke dag heeft ge
noeg aan zijn eigen last. Overvraag jezelf niet,
gun jezelf rust in deze woelige tijden en weet dat
je niet alleen bent…God draagt ons en wij
mogen elkaar dragen, op alle zichtbare en on
zichtbare manieren.
Uit: ‘VrijSpraak’ federatie Gouda; bewerkt door
Diana Fransooijs

Liefde als manier van kijken
Recensie.
Wat is liefde? De vraag stellen is een stuk makke
lijker dan ‘m beantwoorden. Veel filosofen lopen
er met een boog omheen, ontdekte Katrien
Schaubroeck. Maar Iris Murdoch niet. Aries van
Meeteren bespreekt het uiterst leesbare boekje
van Schaubroeck over de Britse filosofe en
schrijfster. Aardig bij het boekje over Iris Murdoch
is nog de vermelding dat het een van de 5 ge
nomineerden was voor de Socratesbeker.
 
Bij het uitmesten van de kast met bordspellen,
kwam ik ‘De wereld van Sofie’ tegen, een soort
triviant maar dan gebaseerd op het gelijknami
ge boek van de Noorse schrijver Jostein Gaarder.
Net als het boek gaat het spel over filosofie.

Spelers moeten bijvoorbeeld vragen beantwoor
den over filosofen uit verschillende tijdvakken.
 
Maar het leukst aan het spel zijn de zestig kaarten
met open vragen die ons zelf laten filosoferen.
Denk aan ‘Wat is ruimte?’ Of: ‘Zijn mensen van
nature goed of slecht?’ En: ‘Is er zoiets als goed
of fout?’ Spelers die zo’n vraag trekken krijgen
een paar minuten de tijd om er hardop hun
gedachten over te laten gaan. Het levert vaak
boeiende gesprekken op.
 
Helaas ontbreekt de vraag ‘Wat is liefde?’ En
hoewel het logisch is dat de makers scherpe
keuzes hebben moeten maken, de speeltijd is
per slot van rekening beperkt, is het ergens ook
wel weer een teken aan de wand. Want, zo
ontdekte de Belgische filosofe Katrien Schau
broeck, filosofen houden zich naar verhouding
weinig bezig met de liefde. Zeker als het gaat
over liefde die de romantische liefde overstijgt.
 
Iris Murdoch
Schaubroeck wil daar wat aan doen en wijst in
een piepklein boekje op het werk van de Britse
filosofe en schrijfster Iris Murdoch (1919-1999).
Murdoch heeft wél nagedacht over de liefde en
zet zich nadrukkelijk af tegen collega’s die
menen dat over liefde niets te zeggen valt, omdat
die zich slechts zou afspelen in het innerlijk van
mensen. Filosofen kunnen zich beter richten op
zichtbare handelingen, zo luidt het adagium tot
ver in de 20ste eeuw.
Murdoch denkt daar anders over. Aan hande
lingen gaat volgens haar iets essentieels vooraf.
Ze maakt dat duidelijk aan de hand van een
beroemd geworden voorbeeld over een schoon
moeder. Die heeft een hekel aan haar schoon
dochter. De vrouw van haar zoon is maar vulgair,
onbeleefd en kinderachtig. Tenminste, in de
ogen van de schoonmoeder. Maar dan neemt
ze een besluit.
 
De schoonmoeder houdt haar mening nog eens
tegen het licht en denkt bij zichzelf: misschien
ben ik wel ouderwets, bevooroordeeld en be
krompen! En dan, op het tweede gezicht, blijkt
de schoondochter niet vulgair, maar verfrissend
eenvoudig. Niet onbeleefd, maar spontaan. Niet
kinderachtig, maar jeugdig.
 
Kijk, zegt Murdoch, hier is iets wezenlijks veran
derd. Weliswaar heeft de vrouw geen ‘hande
ling’ verricht, d.w.z. iets gedaan wat voor andere
mensen te zien zou zijn, maar er is wél iets ge
beurd in het innerlijk van de schoonmoeder. En
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ook dat kun je een handeling noemen. De vrouw,
zo schrijft Murdoch, heeft haar eigen vooroorde
len onderdrukt en heeft haar schoondochter nu
eens door een liefdevolle bril bekeken.
Echt kijken
En daar hebben we de korte versie van het
antwoord op de grote vraag aan het begin van
dit stukje: ‘Wat is liefde?’ Liefde is een manier van
echt kijken (‘really looking’, zegt Murdoch). Lief
de is kijken zonder vooroordelen. We moeten als
het ware onszelf en onze eigen belangen opzij
schuiven om aandacht te geven aan de ander
én daar consequenties aan verbinden. Als dat
geen handeling is!
Liefde vereist een andere bril, een andere manier
van denken, voorbij aan zichzelf. Als wij naar een
ander kunnen kijken alsof we hem of haar zelf
zijn, krijgen we het niet meer over ons hart die
ander onheus te bejegenen. Dan zien we dat die
vervelende buurvrouw, ondanks haar nukken,
ook een moeder is, of die nare collega iemands
echtgenoot. Er valt dus van hem of haar te
houden.
Zo onbevooroordeeld kijken naar anderen,
kunnen we niet zomaar. Murdoch wijst op het
belang van een leven lang oefenen in het wor
den van betere, liefdevollere mensen. Niet om
werkelijk de perfectie te bereiken (dat lukt toch
niet), maar als streven, met humor, mildheid en
zelfrelativering. Het maakt uit hoe je over iemand
denkt en met welke woorden je vervolgens over
die persoon praat.
Katrien Schaubroeck heeft de inzichten van
Murdoch handzaam en vooral uiterst leesbaar
opgeschreven in ‘Iris Murdoch. Een filosofie van
de liefde’ (2020). Een kleinood vol mooie ge
dachten en zinnen om nog eens na te denken
over liefde en hoe we liefdevollere mensen kun

nen worden. Zoals deze alinea die het slot vormt
van Schaubroecks essay:
[Murdoch schrijft:] ‘Het is zo overduidelijk een
goede zaak om vreugde te putten uit bloemen
en dieren, dat mensen die potplanten kopen
voor hun huis en naar torenvalken kijken zelfs
verbaasd zouden kunnen zijn over het idee dat
deze dingen iets te maken hebben met deugd
zaamheid.’ Belangeloos aandacht schenken
aan wat de natuur te bieden heeft. Een ruiker
bloemen kopen omdat men zo kan genieten van
de kleuren en geuren in huis. Het zijn oefeningen
in leren liefhebben, en dus oefeningen in morele
zelfverbetering. Wie had gedacht dat het zo
makkelijk kon zijn om goed te doen?’
Aries van Meeteren
Katrien Schaubroeck, Iris Murdoch. Een filosofie
van de liefde (Letterwerk 2020), 84 pag.

Jarigen
06 jun.  L. van Hemert-Heijboer
09 jun.  F. van der Wilt-Dees
10 jun . A. van Driel
21 jun.  J. van Dijk
02 jul.   H. Dijkstra
10 jul.   A. den Hoed
13 jul.   R. van der Hoek
14 jul.   J. van der Does-Both
19 jul.   R. Dijkstra-Meerman
26 jul.   C. van der Wilt
30 jul.   T. van Onzen
31 jul.   M. Melis
24 aug. J. Schulting-Dunnelboer
27 aug. G. van der Wouden-van Kuijk
 
Allen van harte gefeliciteerd!
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'God ontmoeten
'God ontmoeten
(Wijs: Lied283) © Evelijne Swinkels
 
god ontmoet ik in een moeder
of een vader die me kent
 in de woorden die ik hoorde:
 god, wat fijn dat jij er bent
 
god ontmoet ik in de liefde
van een dierbare vriend/in,
in bemoedigende woorden
in een lied, een mooie zin
 
in de zee, die kwal, dat briesje,
in mijn creatieve geest,
nee, een onbarmhartig dogma
is god nooit voor mij geweest
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Agenda
04 jul.   Geen dienst. Zomerrooster
11 jul.   Dr. K. Holzapffel (Rem.)
18 jul.   Geen dienst. Zomerrooster
25 jul.   Mw. M. Rosen Jacobson (Vrijz. Ned.)
 
01 aug. Geen dienst. Zomerrooster
08 aug. Ds. H. Le Grand (Vrijz. Ned.)
15 aug. Geen dienst. Zomerrooster
22 aug. Ds. D. Peters (Rem.)
29 aug. Geen dienst. Zomerrooster
 
05 sep. Startzondag (BB)
12 sep. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
19 sep. Ds. H. Cuperus (DG.)
26 sep. Dhr. A. Meiresonne (Rem.)

www.editoo.nl


