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Oorlog
't Was oorlog. We zaten gewoon in de klas.
Je was bang... voor een vak waar je slecht in was,
je was bang... voor een beurt, zo ineens voor het bord.
Niet bang voor de oorlog, maar voor je rapport.
 
De Duiste soldaten marcheerden maar an.
De Duitse soldaten, wat zongen die dan?
'Er bloeit een wit bloempje daarginds op de hei.'
Of: 'In de maand mei is de winter voorbij.'
 
We vonden het mooi, zo'n soldatenlied,
het kwaad dat ze deden, dat kenden we niet.
Soms was er doodsangst, door het gerucht
van vliegtuigen, met mooi weer in de lucht.
 
Mooi weer, dat betekende levensgevaar.
In een kelder zaten we dicht bij elkaar.
En de buurman speelde zo dapper voor spook,
en we moesten er nog wel om lachen ook.
 
We hadden na een bombardement
nieuw speelterrein, met gras en cement.
Daar speelde je dat je gesneuveld was,
dan lag je een tijdje dood in het gras.
 
Je maakte een voetbal of ook wel een bom
van proppen papier, elastiekje erom.
Het leven ging meestal gewoon maar zijn gang.
Soms was je toch bang. Soms ben ik nog bang.
 
Willem Wilmink
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"Zo kan het licht erin"
“Zo kan het licht erin” 3 april 2022: Muzikale lezing
door Frank Kazenbroot.
Een lezing over het leven en de liederen van Le
onard Cohen.
Aanvang 10:30 uur

Op zondag 3 april 2022 is er een muzikale lezing
over het leven en de poëzie van de Canadese
zanger Leonard Cohen (1934 – 2016). Cohen
heeft prachtige liederen gemaakt over zijn le
venslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht.
Soms viel de duisternis hem zwaar. Als de naam
Leonard Cohen niet bekend is, dan zijn het zijn
liederen wel. Veel melodieën zullen direct be
kend klinken. Zoals “Suzanne” of “Hallelujah”. Zijn
concerten waren spirituele belevenissen. Cohen
bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar onder
zocht ook christelijke, boeddhistische en hin
doeïstische tradities. In zijn teksten verbindt hij zijn
eigen ervaringen met religieuze beeldspraak,
waardoor thema's als liefde, eenzaamheid, ver
langen en lijden opnieuw gaan leven.
De lezing wordt verzorgd door Frank Kazenbroot.
Hij was lang kloosterling in de Abdij van Berne en
is momenteel geestelijk verzorger in Rotterdam.
Hij is al zijn leven lang een liefhebber van de lie
deren van Cohen. In 2018 verscheen zijn boek
"Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leo
nard Cohen".

Bezinningsbijeekomst Goede
Vrijdag
Bezinningsbijeenkomst Goede Vrijdag: 15 april
2022 – 19:00 tot 19:30 uur
Stilte – meditatieve muziek – gelegenheid om een
kaarsje aan te steken

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van
Christus. En, nauw daarmee verbonden, ook bij
het lijden van de mens in de wereld … de mens
van nu en de mens van voorbij. We doen dit in
een bezinningsbijeenkomst, die gekenmerkt
wordt door stilte. Er wordt niet gesproken en er is
geen voorganger. We laten ons inspireren
door verschillende muziekstukken met een me
ditatief karakter. Tijdens de bijeenkomst kan
ieder die dat wil een kaars aansteken.
Deze keer is gekozen voor vijf muziekstukken van
drie verschillende componisten.
De eerste muziek die zal klinken is Gnossienne nr.
1 van Erik Satie, gespeeld door Reinbert de Leeuw
op de vleugel. In deze muziek staat de tijd en de
traagheid centraal. Het lijkt of elk akkoord dat
wordt aangeslagen net iets te laat klinkt. Met
deze muziek laten we de wereld van alledag
achter ons. Omdat het tempo van deze muziek
zo rustig en langzaam is, komen we in de sfeer
van de gedenken terecht. Stilstaan bij het lijden.
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Muziekstuk twee is ‘Spiegel im Spiegel’ van Arvo
Pärt. Deze muziek is als het ware een tweespraak
tussen cello en piano. De titel van de muziek
suggereert dat we onszelf in de spiegel zien. Wie
zijn wij; hoe verhouden wij ons tot het lijden; wat
is onze rol; wat kunnen wij van onszelf verwach
ten? Hebben wij een antwoord op deze vragen?
Dan is er een moment van stilte.
Daarna klinkt het ontroerende lied Lament uit het
Stabat Mater van Karl Jenkins. Dit is de eerste en
enige keer dat er tijdens de bijeenkomst vocaal
werk klinkt. In vocale muziek is vanzelfsprekend
de tekst van belang. De woorden zetten ons aan
het denken; de muziek ondersteunt de tekst.

Na dit fragment klinkt weer een versie van ‘Spie
gel im Spiegel’, nu in een andere uitvoering:
viool, cello en piano. We keren met behulp van
deze muziek weer terug naar het leven van alle
dag.
Tijdens en na de laatste muziek, Gymnopedie nr.
1 van Erik Satie, besluiten we deze bezinningsbij
eenkomst en verlaten we in stilte de kerk.

Een ieder is vrij aan deze bijeenkomst deel te
nemen.
 
Programmacommissiie
De programmacommissie is uitgebreid met
Marleen Melis. Wij wensen haar en de com
missie veel succes  toe.

Ketters
KETTERS … een geschiedenis naast de Kerk
Lezing door dr. John van Schaik
 
De rooms-katholieke kerk had vanaf het begin
het monopolie op het christendom. Van boven
af werd bepaald hoe het christelijk geloof in el
kaar stak, wat er allemaal geloofd moest worden
en wat niet.
En wie er anders over dacht en het geloof op een
wat afwijkende manier beleefde en inhoud gaf
… die kreeg het etiket ‘ketter’ opgeplakt. Met alle
gevolgen van dien.
Het ‘buitenkerkelijk christendom’ wat zodoende
ontstond, werd monddood gemaakt en de
aanhangers vervolgd en vermoord.
De vraag rijst: “Wie waren die ketters? Wat was
hun leer; bijvoorbeeld die van de Katharen? En
wat kunnen we er vandaag nog mee?
Het antwoord komt van de heer John van Schaik.
De heer Van Schaik is geboren in Delft en woont
in Harelbeke (België).

Hij studeerde middeleeuwse geschiedenis aan
de universiteiten van Utrecht en Antwerpen en
promoveerde op het godsbeeld van de Mani
cheeërs en de Katharen. Hij heeft veel publica
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Rotterdam.
Deze bijzondere bijeenkomst is op zondag 1 mei
om 10:30 uur. U bent van harte welkom.
 

ties op zijn naam staan over gnostische, mystieke
en esoterische thema’s. Hij houdt lezingen in
België en Nederland en geeft cursussen aan,
onder andere, de universiteiten van Gent en

Jarigen
16 mrt. K. Boon
21 mrt. M. van Onzen
31 mrt. D. Fransooijs
 
15 apr. M. Meerman
24 apr. G. Verrij
24 apr. A. Kruithof

10 mei  J. van Rikxoort
16 mei  J.N. Vermeij
27 mei  F. Vlielander

Allen van harte gefeliciteerd!
Een speciale felicitatie voor
Mw. M. Meerman die 100 hoopt
te worden.

Gesprekskring 'Mijn held en ik'
In de Hoeksche Waard komt een gesprekskring
samen die wordt geleid door de doopsgezinde
predikante Henriëtte van Dunné en de remon
strantse predikant Tjaard Barnard. De kring be
staat al een tijdje, maar wil een nieuwe start
maken. De gespreksonderwerpen zijn meestal
aan de Bijbel gerelateerd. De gedachte is nu om
een boekje over de Bijbel met elkaar te gaan
bespreken: 'Mijn held en ik', geredigeerd door
de remonstrantse predikanten Bert Dicou en
Koen Holtzapffel.
In de hoofdstukken staat steeds een bijbelse held
centraal, waarbij de schrijver vanuit zijn of haar
perspectief vertelt waarom deze held bijzonder
is. Dit nodigt de lezer uit om ook vanuit de eigen
ervaringen te kijken naar deze held.
De bedoeling is dat we zes tot ten keer per jaar
samenkomen, afwisselend op een maandag- en
een woensdagavond in het kerkje van Vrijzinni
gen Nederland Hoeksche Waard in Oud-Beijer
land.
Voor aanmelding voor deze DoRe-kring kunt u
contact opnemen met Sietske Knol, e-mail: a.s.
knol@upcmail.nl.

Stichting Wijdekerk
Het bestuur heeft enige tijd geleden besloten om
onze afdeling aan te melden bij de ‘Stichting
Wijdekerk’. Hieronder vindt u informatie over deze
stichting, zoals die ook op hun website is te vin
den.
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep
christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homosek
sueel, biseksueel, transgender) of nauw betrok
ken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen
zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We
hebben onze ervaringen en krachten gebun
deld en delen die op deze site. We willen dit doen
vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn
Wijdekerk.

Persoonlijke verhalen
Wij willen op deze website laten zien hoe LHBT+-
mensen en andere betrokkenen hun gemeente
ervaren. Wat doet het met hen als ze anders
behandeld worden omdat ze LHBT+-mens zijn?
Wij roepen de mensen op hun persoonlijke ver
halen te delen. We willen begrip creëren en een
open en respectvol gesprek op gang brengen.
Daarnaast biedt stichting Wijdekerk een netwerk
via Facebook, Instagram, e-mail, persoonlijke
ontmoeting, TafelTijd, oudergespreksgroepen en
de jaarlijkse Wijdekerkdag.
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 Kerken op de kaart
Stichting Wijdekerk nodigt alle kerkelijke ge
meenten in Nederland uit om transparant te zijn
in hun beleid met betrekking tot LHBT+-men
sen. Dit doen wij door kerken de gelegenheid te
geven zich te registreren op de kaart met behulp
van een vragenlijst. Hier kunnen LHBT+- mensen 
voor ze een kerk bezoeken van tevoren bekijken
wat het beleid van een kerk is.”
Bron: www.wijdekerk.nl

Vijf talen van troost (recensie)
'Ik weet niet wat ik moet zeggen': hoe kunnen we
goed omgaan met verdriet?
Omgaan met verdriet: we zijn er niet goed in en
misschien zijn we het ook nooit geweest. We
willen problemen graag oplossen. Daarom is het
ook zo moeilijk om iemand te steunen bij iets wat
niet op te lossen valt, zoals het verlies van een
dierbare.
Huub Buijssen ontdekte dat er vijf talen van troost
zijn. Als je weet welke 'taal' de ander spreekt, en
jij jouw eigen taal kent, wordt het makkelijker om
steun te bieden of om hulp te vragen.
 
De vijf troosttalen:

•   Luisteren
•   Er zijn voor de ander
•   Iets geven
•   Helpen
•   Lichamelijke aanraking

 
Rouw is als het ware de prijs van liefde. Buijssen
laat zien dat rouw en verliefdheid verrassend veel
overeenkomsten hebben. Meer inzicht in deze
twee extreme gevoelens voor iemand van wie je

houdt, kan meer inzicht geven in hoe je een
rouwende het best kunt steunen.
Vele feiten en mythes rondom rouwen komen
aan bod zoals: moet je iemand loslaten? Rouw
je niet als je niet huilt? Doorloopt iedereen vaste
stadia van rouw?
In dit boek biedt Buijssen bovenal troost met
verhalen over de ongelooflijke veerkracht van
mensen.

 
'Buijssen weet waarover hij schrijft.' Trouw
 
Huub Buijssen (1953) is psychogerontoloog,
voormalig gezondheidszorgpsycholoog en kli
nisch psycholoog. Hij heeft meer dan veertig
boeken geschreven, waaronder de bestsellers
'Als een dierbare depressief is' en' De heldere
eenvoud van dementie'. Zijn boeken zijn vertaald
in het Engels, Duits, Deens, Zweeds, Pools, Tsje
chisch en Koreaans.
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Op leven en dood....
"Wanneer kom je dan weer?" vraagt een Oekraïense vriend. Sinds afgelopen zomer hebben we
elkaar niet meer gezien. Met Kerst is het alweer niet gelukt: wij vonden het niet verantwoord om,
destijds nog steeds niet geboosterd, naar een dorp te gaan waar nauwelijks iemand gevaccineerd
is. "Misschien met Pasen", antwoord ik onzeker, hoewel ik weet dat ik op de zondag wanneer zij dit
jaar het Opstandingsfeest vieren, eigenlijk helemaal niet vrij ben. Maar ja, het gaat om een ge
meente waar ze relatief makkelijk een vervanger zouden kunnen vinden, maak ik mezelf wijs. Want
ik heb heimwee: naar hem en zijn parochianen en het land. Ik mis hun warme gastvrijheid, de
gesprekken, het samen-vieren. Ja, Pasen in Oekraïne: het zou mooi zijn. Het schone Pascha! Nergens
beleef ik het feest van het leven dat sterker blijkt dan de dood, zo intens, zo persoonlijk, zo tastbaar
als met de Christenen van het Oosten. Nergens en met niemand geloof ik in de opstanding meer
oprecht dan met hen en bij hen …
 
Zorgen
Maar zal het lukken? Plotseling (of in feite helemaal niet plotseling want de oorlog woedt daar al
jarenlang!) gaat deze vraag niet alleen over Covid en mijn eigen preekrooster. Het gaat over
Poetin en Biden en … Het gaat over het voortbestaan van het land dat mij zo dierbaar is geworden.
Ik maak me zorgen, grote zorgen: om mensen die ik ken. Bijvoorbeeld om die soldaat die een tijd
geleden een organisatie oprichtte voor de Oekraïense LHBT-soldaten. Een moedige jongen. Voor
zijn verjaardag probeerde hij geld in te zamelen: voor een spionage-drone voor zijn eenheid. Ik heb
helaas tegen hem moeten zeggen dat onze stichting geen wapens financierde.  Nu zit ‘ie daar: in
de loopgraven dichtbij Loegansk (Weet je het nog: MH17?). Met zijn machinegeweer, maar zonder
zijn gedroomde drone. Zal het lukken? Zal het HEM lukken: om DIT te overleven?

Hoop
Over drie maanden gaan we Pasen vieren: eerst hier en een week later daar. Ook in Rusland. Ook
Poetin zal dan in de kerk verschijnen. Maar zal het leven weer sterker blijken dan de dood?
Ik hoop het …
Jarek Kubacki (begin febr. 2022)
Bron: www.vrijzinnigen.nl
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gemaakt heeft en op de aarde heeft geplaatst.
Alleen de eerste levensvonk hebben dan de
wetenschappers en technici nog niet in de hand.
Ik vind dit type speculaties over de toekomst wel
interessant, maar niet aantrekkelijk. Maar mis
schien zijn deze gevoelens voor de jongere ge
neraties alleen positief? Ik realiseer me namelijk
altijd dat ik eigenlijk erg van de menselijke soort
houd zoals die is en van de planeet aarde met
de grote variëteit aan levensvormen.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Eerder verschenen in ‘Stemmen’, nov. 2021

De nieuwe tijd
Vorige week nam ik deel aan de studiedagen
voor voorgangers, het Bijtanken. Het thema was
‘Geloven in een digitale tijd’. We waren met rond
de 40 vrijzinnige voorgangers op Mennorode in
Elspeet, een doopsgezind buitenhuis in de
prachtige natuur, dat tot een luxueus conferen
tiecentrum is omgebouwd. Er waren twee lezin
gen waarin het onderwerp 'digitalisering/tech
niek en veranderingen van het dagelijks leven'
in ter sprake kwam.
De vraag kwam op of het pastoraat van predi
kanten in de toekomst vervangen zou kunnen
worden door een robot. Sommigen meenden
van wel, indien het inputprogramma maar goed
zou zijn. Op de afbeelding bij dit artikeltje zijn de
NAO robots van de SoftBank Group te zien, die
al in de zorg worden ingezet en zich daar onmis
baar hebben gemaakt. Anderen meenden dat
menselijke aandacht juist een belangrijke bijdra
ge van een predikant aan anderen is. En een
preek houden of geven? Afgelopen coronajaar
is al gebleken dat je meer dan eerst via filmpjes
bij mensen thuis in de huiskamer kunt komen.
Ook mensen die nooit bij je kerk betrokken
waren, hebben de on-linevieringen ontdekt. Een
mogelijk beeld op de toekomstige ‘kerk’ was dat
er helemaal geen centraal gebouw om te ont
moeten meer was. Individuele mensen vanuit
allerlei plaatsen zouden thuis inloggen en con
tact maken met een ‘ontmoetingsplaats on line’.
Van daaruit zou een predikant of dus robot het
woord voeren.
Een van de vraagstukken op het terrein van
techniek, digitalisering en dataïsme ging over de
aard van de mens. Volgens sommige futurolo
gen staat de mensheid voor een grote omme
keer. De volgende stap in de menselijke evolutie
zal leiden naar een combinatie van mens en
machine. (Het woord machine is hier breed op
gevat. Dit kan inhouden een mens met geïm
planteerde chips, hulpmiddelen of aangekop
pelde technische apparatuur, digitale aan
hangsels en andere). De huidige mens kan
daardoor op allerlei terreinen ‘verbeterd’ wor
den. Is dan de mens een soort god geworden
omdat hij ook ‘mensen kan maken'?
Er werd daarbij ook gesproken over specifiek één
digitale levensvorm. Deze is binair (omdat de
computer met 1 en 0 werkt) en is niet zozeer in
telligent, maar kan wel met bijzonder veel infor
matie overweg. Toekomstige mensen die gere
geld op planeten als Mars en ook op de maan
bivakkeren, zouden ook een ander gevoel over
de aarde ontwikkelen. Je kunt dan steeds minder
spreken van een Schepper God die de mens

Eric Cossee
Eric Cossee (77) was een klassieke predikant:
correct en netjes. Maar hij was ook goed bij de
tijd en wist als geen ander waar mensen mee
bezig zijn. Dat vertaalde zich in mooie preken en
verbindende initiatieven als ‘Preken voor ander
mans parochie’. Pas twee jaar geleden ging de
Rotterdammer met pensioen. Maar hij bleef be
trokken, vooral bij de Arminiuskerk. Deze week
zijn verhaal in de rubriek Van Wieg tot Graf.
 
Eric Henri Cossee (1944-2021) was van 1982 tot
2009 predikant bij de Remonstrantse Gemeente
Rotterdam. Daarmee was de Arminiuskerk ‘zijn
kerk’; daarom was hij ook een groot voorstander
van het behoud daarvan. Maar eigenlijk was de
predikant in elke gemeente thuis. Er was geen
zondag dat hij niet predikte en met 500 huisbe
zoeken per jaar wist hij ook precies wat er onder
de bewoners leefde, vertelt Tjaard Barnard, te
vens remonstrants predikant. Hij was in elke ge
meente thuis: ‘Hij wist precies wat er leefde’.
Het gehele artikel is te vinden op www.pzc.nl/
rotterdam
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Kom verder! (recensie)
'Kom verder!'; wat een fijne titel. Het was de groet
waarmee de Groninger theologieprofessor (en
latere minister) G. van der Leeuw mensen uitno
digde in zijn studeerkamer. Dat overkwam ook
de vader van Freek, Andries de Jonge. Van der
Leeuw heeft een grote en heilzame invloed op
de latere dominee De Jonge gehad. Freek
heette toen nog Freetje; dit boek eindigt in Wor
kum (deel twee zal beginnen in het Zaans Veem,
1951). Omdat hij overal tegenaan liep, krijgt Freet
eindelijk zijn brilletje en “vanaf dat moment
stootte de kleine brildrager zich alleen nog maar
om de lachers op zijn hand te krijgen”.
Dit eerste deel van zijn memoires behelst zijn
voorgeslacht; geen mens is per slot los verkrijg
baar. Onze geschiedenis begint lang voordat we
geboren zijn. Voor dat besef moet je ouder (of
grootouder) worden.
In de stamboom van Freek de Jonge spelen kerk
en geloof een ontzagwekkende rol. Freek de
Jonge schrijft met compassie over zijn zwaar
gelovige voorouders (Zeeland); schrijft met be
wondering over zijn eigen erfelijk zwaar belaste
vader en diens doorbraak (“kom verder”) naar
moderne pastor en predikant. Het leed in de
pastorie en dat erbuiten komt binnen. Freek moet
veel naar zijn vader hebben geluisterd.

In dit eerste deel komt verrassend weinig ego of
taalvirtuositeit voor. Het is goed geschreven;
soms van de hak op de tak, even later weer met
prachtige details.
Hij heeft goed leren kijken en luisteren, Freek de
Jonge.
En waarom het goed is dit boek te lezen?
Freek de Jonge is steeds milder geworden over
dominees en kerken; ik weet nog dat hij predi
kanten “broodtroosters” noemde (…). Wie heeft
immers de wijsheid in pacht?  Dat zijn niet alleen
de cabaretiers of de kunstenaars.
De preek is een sterk onderschatte literatuur
vorm. Waar wordt nog zoveel gezongen en ge
deeld, waar worden zoveel brieven voor politieke
gevangen geschreven of geld opgehaald voor
goede doelen als in onze kerken en kerkjes?
Ik denk dat Freeks melodie dezelfde is gebleven
als die van zijn vader de dominee. De tekst is
aangepast; maar: c’est le ton qui fait la musique.

Ivo de Jong
voorganger in Brielle, Rotterdam, Schiedam en
Woubrugge
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Agenda
13 mrt. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. T. Rijken (Doopsgez.) 
20 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. A. Lenselink (Rem.)
21 mrt. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
27 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. R. v/d Keur (Vrijz. Ned.)

03 apr. 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
Muzikale lezing door Frank Kazenbroot
10 apr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J. Kubacki (Vrijz. Ned.)          
15 apr.  Goede Vrijdag 19.30 uur:
Bezinningsbijeenkomst
17 apr. 1e Paasdag
10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem.)
24 apr. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dr. T. Barnard (Rem.)
25 apr. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman

01 mei 10.30 uur: Bijzondere Bijeenkomst
Ketters … een geschiedenis naast de kerk
08 mei 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. M. de Vries (Rem.)
09 mei 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
15 mei 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
22 mei 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
23 mei 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
29 mei 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. L. Lafeber (PKN)
 
05 juni 1e Pinksterdag
10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. R. v/d Keur (Vrijz. Ned.)
12 jun. 10.30 uur:  Dienst o.l.v.  
Dhr. A. Meiresonne (Rem.)

www.editoo.nl


