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Omzien
Ze keek niet om
nee, ze keek niet om.
Wapperde met vingers boven haar schouder
maar omkijken was er niet bij.
 
Ze keek niet om.
Dat je dat kan, dat je dat durft
niet om te kijken, alles achterlaten.
Deur in het slot, tuinhek dicht
straat uit, hoek om, station gepasseerd.
Maar omkijken, ho maar.
 
Dat noem ik klasse.
Ik had nog omgekeken of ze omkeek.
Zij niet hoor, niks hoor, zij keek niet op of om.
Bang dat het weer opnieuw zou beginnen
dat kijken naar elkaar?
 
Toe laten we elkaar weer terugzien
daarna zien we wel verder
daarna zal ik je terugkijken
 
Het liefst deze week nog
als dat schikt. 
 
Karel Eykman
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Geloof, hoop en liefde
“Hebben jullie het versje al geleerd en kunnen
jullie het morgen op school foutloos opzeggen?”,
vroeg mijn moeder vaak als we op zondagmid
dag naar ‘Langs de Lijn’ zaten te luisteren. “Ik
geloof het wel, ma”, spraken mijn broer en ik dan
in koor. Op een toon van ‘even niet zeuren, ma
… we zitten nu naar de radio te luisteren’. “Ge
loven doe je in de kerk”, ging ze verder, “nu moet
je het zeker weten. Laat maar eens horen!”.
Meestal moest vervolgens de radio uit en kregen
we de opdracht het versje ècht te leren. Hoogst
irritant was dat … zeker als het erom spande bij
Feyenoord … ons cluppie! De irritatie van toen
heeft plaatsgemaakt voor het besef dat het
wekelijkse leren van een psalmversje een be
langrijk fundament heeft gelegd onder mijn
leven.
Zeer onlangs vierden mijn vrouw en ik ons 50-ja
rig huwelijksfeest. Het oorspronkelijke program
ma was, onder invloed van het coronavirus,
gesneuveld. Onze kinderen hebben er, binnen
de grenzen van het toelaatbare, toch een mooi
feest van weten te maken. We hebben er met
volle teugen van genoten. Eén van de hoogte
punten was een compilatie van ontroerende en
hilarische videoboodschappen, met als centraal
thema ‘Op de Liefde!’. Op afstand hebben alle
andere familieleden mee-gefeest, meegela
chen en mee-geproost … en ons geloof, hoop
en liefde toegewenst. En werd de hoop uitge
sproken dat we elkaar snel persoonlijk zullen
ontmoeten om het feest, zonder door een virus
gedicteerde beperkingen, in groot familiever
band voort te zetten. Prachtig!
 
Geloof, hoop en liefde waren ook (en zijn nog
steeds) de centrale thema’s van de vele virtuele
vieringen, waarmee de kerken zich van hun
meest creatieve kant (hebben) laten zien. Soms
hoor je nu zeggen dat virtueel vieren misschien
wel het vieren-van-de-toekomst zou moeten
worden. Daar zit een uitdagende kern van
waarheid in. Belangrijk genoeg om vast te hou
den en er verder over door te denken?  
Voor mij blijft de kerk de plek bij uitstek waar de
vertrouwde verhalen over geloof, hoop en liefde
klinken en hoogtij vieren. Niet alleen vanaf een
beeldscherm, maar ook fysiek … face-to-face.
Dus ook: Kom maar op met dat meetlint of die
kruislijnlaser om alle stoelen in ons kerkje keurig
op die anderhalve meter neer te zetten. Kom
maar op met dat stuk papier en dat potlood om
alle bijbehorende spelregels neer te schrijven!
Ik zie ernaar uit! Alle goeds gewenst.
Arie den Hoed
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Groeten uit Rotterdam
Op zondag 7 juni jl. zou er in ons kerkje een Bij
zondere Bijeenkomst geweest zijn met als thema:
‘Joodse gebeden … gezongen en uitgelegd’. Dit
alles onder leiding van de heren Albert Ringer en
Bram Lagendijk, resp. rabbijn en chazzan van de
Liberaal Joodse Gemeente van Rotterdam.
Maar helaas … ook deze bijeenkomst is ten prooi
gevallen aan het coronavirus.
“Een wijs besluit”, zei de rabbijn, toen ik hem van
de afgelasting op de hoogte stelde. “Ook in onze
synagoge ligt alles stil”, voegde hij eraan toe.
“We stellen het uit tot later. We hebben er erg
veel zin in om bij jullie langs te komen”, liet de
chazzan nog weten. “En breng vooral onze har
telijke groeten en goede wensen voor ieders
gezondheid over aan allen binnen jullie geloofs
gemeenschap!”.
Bij dezen.
Arie den Hoed

Als alles vloeibaar is
Onzekerheid
Als mens kan ik niet goed omgaan met onzeker
heid. Ik ben geen controlfreak, maar enige lijnen
en houvast vind ik wel erg prettig, en velen met
mij. Voor ieder mens is dit een vreemde tijd en
het is nog veel spannender om te bedenken wat
hierna komt. Ilja Leonard Pfeijffer schreef ‘Wij
kunnen niet voorzien in welke wereld wij wakker
worden als deze nachtmerrie voorbij is. …. Wij zijn
allemaal blinden die beroofd zijn van hun tast en
we leven, ondanks de felle zon, waarlijk in het
donker. (NRC vrijdag 3 april ’20)
Wat is belangrijk?
Toch denken er al veel mensen driftig na, hoe
het straks verder moet. We kunnen niet terug
naar de tijd vóór corona, dat bestaat niet meer.
Maar wie neemt de verantwoordelijkheid, is het
de overheid, zijn het de grote bedrijven, wat
kunnen we zelf? Wat vinden we belangrijk?

Paastijd in het voorjaar
Om ons heen wordt het lente, bijna zomer. Niet
voor niets vieren wij in de christelijke traditie het
paasfeest in het voorjaar. We vieren dat er een
mens opstond uit de dood. Iemand die dood
was, is weer levend is geworden. Als teken van
hoop voor de hele mensheid. Vrijzinnigen gelo
ven daar natuurlijk niets van, maar wel in de
symboliek van het voorjaar. Uit de dood komt
leven voort, na de winter komt de lente. Met het
ijzeren ritme van de bloei van alles wat maar kan
bloeien in het voorjaar.
Elkaar vasthouden
Maar wat voor leven gaat er nu ontstaan? De
natuur gaat wel door, maar wij mensen, hoe
gaat ons leven eruitzien?
Als alles vloeibaar is, kunnen er ook dingen ten
positieve veranderen. Kunnen we vasthouden of
opnieuw uiten wat we echt belangrijk vinden. Wij
zijn het zelf die verantwoordelijkheid voor veran

dering mede dragen.
Je moet meegaan, de lente gaat door. Het leven
gaat door, maar hoe? Maar we doen het samen.
Laten wij elkaar niet alleen laten, maar vasthou
den.
Wies Houweling,
algemeen secretaris
Bron: www.vrijzinnigen.nl

Er is meer dan Corona
Andromedanevel
Eens in de zoveel tijd surf ik weer eens naar de
hemel. Ik typ dan op YouTube de zoekterm ‘Gi
gapixels of Andromeda’ in en klik op het boven
staande filmpje met beelden van de Androme
danevel, het sterrenstelsel dat het dichtst bij onze
eigen Melkweg ligt. Eigenlijk is het geen filmpje,
maar één foto met maar liefst 1,5 miljard pixels.
De foto is gemaakt door de NASA, die het om
schrijft alsof ze een foto hebben gemaakt van
een stuk strand en daarbij hebben ingezoomd
op elke afzonderlijke zandkorrel. Zo nu en dan
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bekijk ik de beelden opnieuw, want het is dan
alsof er op een resetknop gedrukt wordt. Ineens
kijk ik daardoor met een heel andere blik naar
de werkelijkheid om me heen en staan de dingen
in een nieuw perspectief. Vandaag heb ik dat
ook weer eens gedaan, want in deze tijd kan ik
die resetknop goed gebruiken (u begrijpt vast
wel wat ik bedoel).
Besef van nietigheid
Wie de beelden van de Andromedanevel nevel
bekijkt, wordt ongetwijfeld overrompeld door
een besef van nietigheid. De beelden van het
sterrenstelsel gaan maar door en door, tot dui
zelen toe. Oog in oog met die onmetelijke afstan
den kun je bijna niet anders dan verdwalen in
de grootsheid en op den duur jezelf verliezen in
de schier oneindige ruimte. De vraagt ligt dan
op de loer: wat stel ik nog voor? Heeft iets wat we
hier op die minieme aarde doen nog wel zin? Je
zou er mismoedig van worden.
Gevoel van vrede
En toch bekruipt mij, als ik zo oog in oog sta met
de hemel, uiteindelijk een gevoel van vrede. Wat
is het immers fantastisch dat er leven is op dit
hele kleine speldenknopje in het onmetelijke
universum. Wat is het bijzonder om te bestaan in
het hier en nu. Een blik op de grootse sterrenbeel
den wekken in mij al met al juist een intense
verwondering over het nietige, het weerloze en

schijnbaar toevallige wat ik rondom mij waar
neem: het gekwetter van vogels, knoppen die
op springen staan, kinderen die vol enthousias
me opgaan in hun spel, een wolk die verdacht
veel op een olifant lijkt … Het is de aandacht voor
zulke vluchtigheden die ons doet glimlachen en
ons bestaan de moeite waard maakt.
Houd oog voor het frêle
Wanneer we onszelf dreigen te verliezen en de
werkelijkheid ons overvalt en naar de keel grijpt,
of dat nu komt door een blik in de ruimte of door
een pandemie die de wereld op zijn kop zet, dan
is het de kunst om ons gevoel van aandacht en
verwondering te blijven koesteren. We kunnen
de wereld in het groot misschien niet veranderen,
maar wel onszelf en onze houding en daarmee
de wereld in het klein. Verlies je daarom niet in
de overmacht van het grote, maar houd oog
voor het frêle wonder in het kleine. Dan zul je
vrede vinden.
Klaas Douwes
Bron: www.vrijzinngen.nl
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Startzondag op 6 september
Het bestuur stelt zich de vraag wat we kun
nen doen gegeven de beperkende maatrege
len en zonder te veel risico’s te nemen. In
middels zijn van het hoofdbestuur richtlijnen
ontvangen en die zijn voor ons leidraad.
Vanaf 1 juli mogen we bijeenkomsten orga
niseren met een maximum van 30 personen.
Voorwaarden zijn: informeren naar de ge
zondheid en deelnemers placeren. Verder
moeten er looproutes zijn in de kerk en een
stoelenplan, geen handen schudden, en des
infecterende middelen voor bezoekers. Geen
koffie, wel 1.5 meter afstand. Zingen wordt
dringend afgeraden.
Het bestuur bekijkt wat er mogelijk is en
overweegt om vanaf 1 juli volgens het zo
merrooster proefbijeenkomsten te organise
ren, zodat we in september gereed zijn. Dat
betekent dat er behoorlijk wat werk moet
worden verzet. Uit eerste metingen lijkt het,
dat een aantal bezoekers van rond de18 het
maximum zal zijn. We zullen stoelen elders
moeten opslaan. Eind juni zullen wij onze
leden/vrienden en lezers van de nieuwsbrief
informeren wat de spelregels voor een be
zoek aan ons kerkje zullen zijn.
Wat uit het nieuws van de laatste weken ook
duidelijk wordt, is het feit dat de focus wordt
verlegd van overleven, herstel en rationali
teit, naar de landelijke economie. Natuurlijk
is het hebben van een vast inkomen een groot
goed, maar kunnen we het nog opbrengen
om solidair te blijven met de zieken? De
ouderenzorg heeft zware klappen moeten
opvangen, ook daar gaan de deuren weer op
een kier. We proberen via de telefoon contact
te houden met mensen die we kennen uit de
kerk. De belgesprekken worden langer en
persoonlijker, en dat is winst. We doen ons
best met elkaar.

Verbouwing
De komende periode beginnen we met het ver
bouwen van de keuken, zoals besloten op de
afgelopen ledenvergadering. De opstelling
wordt vergroot en er komt plaats voor een mag
netron en een professionele vaatwasmachine
( afwas in ‘3’ minuten gereed). We hopen met
deze aanpassing ook de verhuur verder te stimu
leren. We houden u op de hoogte.

Waar gaat het om in het leven?
Een Joods antwoord.
Zingevingsvragen staan in de belangstelling.
Daar horen vragen bij als: Waar kom ik vandaan/
hoe ben ik ontstaan? Wat is de bedoeling van
het leven? Wat volgt er op dit leven? Mensen
denken over die onderwerpen heel verschillend.
In deze eerste van een serie, wil ik op die vragen
antwoorden geven uit diverse religieuze tradities.
Deze keer het Jodendom.
In het Jodendom speelt het shema een belang
rijke rol, dat tweemaal daags wordt gebeden:
Luister, o Israël, de Heer is onze God, de Heer is
één (Deuteronomium 6:4 ev. ). Dat woord ‘één'
wordt ook wel vertaald als ‘ongedeeld’. Dit
brengt met zich mee, dat het een God betreft
die universeel is, alles bestiert, almachtig en al
wetend is. Er is immers geen ander als hij/zij. Dus
het hele leven en alles wat bestaat, is met elkaar
verbonden en vormt een eenheid.
Een kind in de Joodse traditie groeit op in de
gedachte dat de mensheid als geheel op weg
is naar vervulling, ook aangeduid als ‘de tijd
waarin de messias komt’. De Joden spelen een
speciale rol als bewuste helpers en partners van
God, om die dag naderbij te brengen. De mes
sias luidt een rijk van vrede, rechtvaardigheid en
geluk in. Het dagelijks leven is daarom voor de
Joden een leven van bepaalde plichten, die
horen bij dit hoge doel. Tegelijkertijd wordt ervan
uitgegaan dat deze ‘plichten’ precies die dingen
zijn die mensen gelukkig maken. Ieder mens leeft
in de context van die betekenis. De betekenis
van het leven hoeft dus door een individu niet te
worden gezocht of ontdekt in de Joodse traditie.
Ouders hebben de opdracht een kind de Torah
(de Joodse Bijbel, ongeveer het Oude Testa
ment) door te geven en het goede voor te leven.
Dat houdt in het volgen van de jaarring van
feesten, de shabbat, en bijvoorbeeld de voe
dingsvoorschriften. Het huisgezin dient aange
past te zijn voor deze religieuze opdrachten.
Ouderen kunnen op grond van de Bijbel aan
spraak maken op zorg en hulp van jongeren (zie
de tien woorden en ‘eer uw vader en moeder’)
. Er is ook gedacht aan bijstand bij ziekte. Belang
rijk bij ziekte is, om hoop op herstel te houden via
het gebed. Dit laatste wijst naar de Joodse visie
dat het leven waardevol en gewenst is. Over hoe
dat in onze tijd moet worden geïnterpreteerd bij
vraagstukken over euthanasie, verschilt men van
mening. Bij de ouderdom wordt verwezen naar
de visie dat God ieders leven ook naar de dood
voert en dat angst daardoor niet nodig is. “God
geeft en God neemt het leven”.
Na de dood mag de mens met riten begraven
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worden of in onze tijd ook gecremeerd worden
(niet in traditionele richtingen). Een centraal
gebed om gestorvenen te gedenken is het ‘kad
dish’. De begraafplaats wordt de ‘beit chayyim’
genoemd; ‘het huis van de levenden'. Betekent
dit dat men inderdaad een herleven verwacht?
Er zijn verschillende visies in het Jodendom op
wat er na dit leven komt. Het Joodse denken
heeft zich tijdens de lange samenstelling van de
Joodse heilige geschriften ontwikkeld. Tegen
woordig vinden de meeste mensen een lichame
lijke opstanding na de dood niet meer waar
schijnlijk. Ook het verblijf in een soort onderwe
reld, de ‘sjeool’, heeft weinig aanhang. Meer
Joden hebben een wat vage notie van een
voortbestaan van de ziel of de gedachte van
onsterfelijkheid. De ziel heeft dan persoonlijke
trekken gekregen, maar overlapt ook met ‘de
levensadem’ die God volgens de Bijbel ieder
mens in het lichaam inblaast. De ziel verblijft in
het rijk van God.

Jarigen
06 juni L. van Hemert
09 juni F. van der Wilt
10 juni A. van Driel
15 juni R. Boon
21 juni J. van Dijk

02 juli H. Dijkstra
08 juli E. Haslinghuis
10 juli A. den Hoed
13 juli R. van de Hoek
14 juli J. van der Does
19 juli R. Dijkstra
19 juli A. Kastein
26 juli C. van der Wilt
30 juli T. van Onzen
31 juli M. Melis

24 aug. J. Schulting
27 aug G. van der Wouden

Allen van harte gefeliciteerd!

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand en geen foltering zal hen raken. In de ogen
van dwazen lijkt het alsof zij gestorven zijn en hun
heengaan wordt als een onheil beschouwd, en
hun verdwijnen uit ons midden als een vernieti
ging, maar zij zijn in vrede. Ook al worden zij naar
de visie van de mensen gestraft, zij zijn vervuld
door de hoop op onsterfelijkheid. Wijsheid (van
Salomo) 3: 1-4
De mensen die een gestorvene betreuren,
maken naar een heel oud gebruik een scheur in
hun kleding. Ook bij het sterven is God betrokken.
De afscheidsdienst heet de ‘tzidduk ha din’, wat
betekent: de ‘- bevestiging van Gods gerechtig

heid’. Voor de nabestaanden is het uiteraard
toch een droevig en ingrijpend gebeuren. Dat
wordt door de Joodse tradities van harte erkend.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
(Dit artikel verscheen eerder in ‘Stemmen uit het
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen’)
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Interview met Wies Houweling
Hieronder kunt u een deel lezen van het interview
met Wies Houweling, alg. secr. Vrijzinnigen Ne
derland,  i.v.m. het 150-jarig jubileum van Vrijzin
nigen Nederland.
Het gehele interview kunt u lezen als u op de
volgende link invoert op internet:
https://www.nieuwwij.nl/interview/je-kunt-christendom-
en-humanisme-volgens-mij-niet-zoscheiden/
#&gid=1&pid=1
 
“Je kunt christendom en humanisme volgens mij
niet zomaar scheiden”
Wies Houweling van het jubilerende ‘Vrijzinnigen
Nederland’: oog voor de vrouwelijke religieuze
stem. “Spirituele groei is voor mij persoonlijk een
van de belangrijkste kenmerken van vrijzinnig
heid."
Wies Houweling is theoloog en haar werk noemt
ze 'weerbarstig, maar inspirerend'. De meeste
uren zijn gevuld als algemeen secretaris van
Vrijzinnigen Nederland.

Wie is zij en waar staat Vrijzinnigen Nederland
voor, de beweging die dit jaar 150 jaar
bestaat?

“Onze leden zijn vrijzinnigen, mensen die iets met

kunst, religie en filosofie hebben in een gesecu
lariseerde wereld.” Naast haar functie als alge
meen secretaris, is Houweling coördinator van
de stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachte
goed rond bijzonder hoogleraar Laurens ten
Kate aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze
noemt zichzelf ‘een zakelijk werker in een levens
beschouwelijke setting’.
“Verder ben ik mantelzorger voor mijn buur
vrouw. En ik begeleid mensen die hun spirituele
autobiografie willen schrijven. Door een schrijf
cursus in groepsverband komen mensen meer
te weten over hun diepere drijfveren en kunnen
ze de rode draden in hun leven leren herkennen.
Dat is mooi en dankbaar werk.”

Wat spreekt je aan bij ‘Vrijzinnigen
Nederland’?
“Het is een bijzonder stel mensen. Er zijn veertig
lokale gemeenschappen en enkele duizenden
mensen die met elkaar verbonden zijn in onze
vereniging. Ooit begonnen omdat men de kerk
niet meer wilde hervormen, maar een complete

nieuwe reformatie wilde, zonder ambten, zonder
sacramenten en zonder dogma’s. Wij zijn dan
ook een vereniging en geen kerk. Dit jaar viert de
vereniging, ooit begonnen als Nederlandse
Protestanten Bond, haar 150-jarig bestaan.”
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