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Bijna Kerst
Zoals elk jaar in december vraag ik me af waar de tijd
is gebleven; hoe kan het nu dat ik alweer een kerst
boom sta uit te zoeken?
 
Ja, we gaan echt richting de kerst en het nieuwe jaar
en ik heb het idee dat niet alleen ik, maar heel veel
anderen hier reikhalzend naar uitkijken. Want wat
hebben we een jaar achter de rug! Met scenario’s die
we nooit voor mogelijk hadden gehouden toen we al
proostend aan 2022 begonnen. De pandemie ging
weliswaar voorbij, maar met de oorlog in Oekraïne
kregen we met nieuwe crises te maken. Je zou bijna
denken dat het vooral een jaar was met alleen maar
negativiteit. Maar zo’n crisis kan ons ook weer met
beide voetjes op de grond zetten. Meer bewuste
keuzes maken, daar waar dat mogelijk is. Vertrouwen
op veerkracht in jezelf. Wellicht met inspiratie van een
strofe uit het gedicht van Tonha Schot ‘dát licht’, ons
jaarthema van dit seizoen: “Dat ’t je in beweging
brengt, aanmoedigt om te gaan, aanspoort tot ont
moeting op je wegen, dat licht.”
 
Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen toe.
Dick Vermeij
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 8 januari 2023 (10.30 uur) hoopt de
Programmacommissie haar, inmiddels traditio
nele, Nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Dit
jaar onder het thema: Licht en Vrede.
 
Ook voor deze bijeenkomst is een strofe uit het
gedicht van Tonha Schot onze inspiratiebron: ‘
Dat het door je heen kolkt als een bruisende rivier,
dat licht, en alles wat in jou is aan duister, met
zich meeneemt’.
 
Het Duo Mu-Chique zal voor ons optreden en ‘
licht en vrede’ laten klinken door de muziek die
zij zullen brengen. Ook zullen zij onze eigen
zanggroep ‘Zin in Zingen‘ begeleiden, die, spe
ciaal voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst, een
Jiddisch en een Afrikaans lied aan het instuderen
zijn.
Tussen de muziekstukken en liederen door zullen
teksten worden gelezen, die in de kring ‘Zielsplek
ken’ besproken zijn. 
Alles bij elkaar wordt het een verrassende bijeen
komst, waarin vrolijke noten, inspirerende muziek
en diepzinnige teksten elkaar afwisselen.
Kortom: Een ideale smeltkroes om even ‘bij te
tanken’ en met elkaar het nieuwe jaar te
beginnen!

Preek van de Leek: Willem Smit
Dichter en denker Willem Smit (Kampen, 1991)
laat zich in het leven graag leiden door verbeel
ding, bezieling en liefde voor taal. Dit brengt hij
tot klinken in geschreven en gesproken woord;
in zinnen die verwonderen, inspireren en aan het
denken zetten. 
Het liefst leeft Willem als ‘geestelijk meerkamper’,
zich bewegend tussen uiteenlopende mensen,

thema’s en sferen. Om steeds weer ergens te
blijven steken tussen wijsheid en dwaasheid,
humor en ernst, hoop en wanhoop, eenvoud en
complexiteit; tussen toeschouwen en deelne
men in.
Sinds 2019 werkt en beweegt Willem zich aan de
randen van de kantoortuinen van Rabobank.
Een ‘normale’  functie- of taakomschrijving bleek
niet beschikbaar of toepasbaar. ‘Dichter des
Rabolands’  bleek de meest voor de hand liggen
de oplossing.
Hij ziet zichzelf bij voorkeur als ‘medewerker
geestdrift’, als ‘geestelijk werker’, als ‘vraag
baak’, als ‘verstiller’ … zoals hij dat eens uitsprak
in een interview met Trouw-columnist Stevo Ak
kerman.
Willem schrijft gedichten die een glimlach op
gezichten van medewerkers te voorschijn tove
ren en de hectiek van de dag relativeren. Weke
lijks verschijnen ze … er wordt door velen naar
uitgekeken.
Zijn werk kenmerkt zich door theologische en fi
losofische beelden en gedachtegangen, zonder
dat de, soms herkenbare, ‘tale Kanaäns’ er te
dik bovenop ligt of opdringerig is.
Daarnaast is hij betrokken bij allerlei presentaties
en altijd bereikbaar voor een ‘goed gesprek’.
 
Willem laat zich in zijn Preek van de Leek leiden
en inspireren door een strofe uit het gedicht van
Tonha Schot: “Dat ’t je je verhaal doet herschrij
ven omdat elke dag een nieuwe kans is, altijd
weer opnieuw beginnen, dat licht”.

5 februari 2023 10:30 uur
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Lezing Ton de Kok
Hij was al eerder in ons midden … dr. Ton de Kok
… oud-marinier, voormalig lid van de Tweede
Kamer, oud-docent godsdienstfilosofie aan het
Fons Vitae Lyceum in Amsterdam en doctor in
de geesteswetenschappen.
 
Tijdens de Bijzondere Ontmoeting van zondag 5
maart 2023 (10:30) maakt hij opnieuw zijn op
wachting met een lezing over de worsteling van
kunstenaars met het (menselijk) bestaan, in re
latie tot het mysterie van het begrip God. De Kok
zal laten zien hoe kunstenaars als Vincent van
Gogh, Edvard Munch, Piet Mondriaan, Leo Vro
man en Gustav Vigeland in hun werk tot uitdruk
king hebben willen brengen hoe intens zij in hun
leven met die worsteling zijn bezig geweest.
 
Dit alles met als thema: Kunstenaars en het
bestaansmysterie.

Jarigen
09 dec.  D. Vermeij
10 dec.  I. Verhagen-Kruithof
16 dec.  J. Troost-Stougie
21 dec.  J. van Jaarsveld-Strijder
 
30 jan.  A. v/d Burg

13 febr.  J. Fransooijs

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Balcony Players
Zoals eerder vermeld is de concertserie “Muzika
le Ontmoetingen” weer van start gegaan. Wij
waren blij verrast dat, na de vooraankondiging,
zovelen “ongezien” al hun passe-partouts gere
serveerd (en betaald) hadden. Geweldig, dat
vertrouwen in ons. Wij zijn ervan overtuigd dat wij
uw vertrouwen niet zullen beschamen. Het is een
gevarieerde serie geworden met het hoge ni
veau dat u van ons gewend bent. Het deed ons
goed dat de ensembles die wij benaderd heb
ben bijzonder graag weer bij ons willen optre
den. Zij hadden ook aan hun vorige optreden in
het kerkje fijne herinneringen.
In november konden wij genieten van ‘Duo di
Alloro’ met Julian van der Linden en Daphne
Wesseling.

Op de tweede avond (do 26 jan.) zullen de
Balcony Players voor ons optreden. Zij wisten ons
zo’n vier jaar geleden geweldig te verrassen met
hun sprankelende en aantrekkelijke muziek. Zij
brengen een repertoire van traditionele zigeu
ner- en klezmermuziek naast eigentijdse compo
sities. Zij treden op in zalen en bij bekende festi
vals in binnen- en buitenland.

De inloop voor elk concert is vanaf 19.30 uur. U
wordt ontvangen met een kop koffie/thee.
Om 20.00 uur volgt het concert van ongeveer 1
uur.
Na het concert is er alle gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen. Dit onder het
genot van wijn/sap en de alom bekende hapjes.
Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten.
Info over toegangskaarten: 0625065860.
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Benjamin en Mischa Cok
Op 30 maart zullen de broers Benjamin en Mi
scha Cok uit Barendrecht de muzikale ontmoe
ting verzorgen. In 2014 trad dit gitaarduo voor
het laatst bij ons op. Zij waren toen bijna afge
studeerd aan het conservatorium. Bij de concer
ten in alle jaren daarna werd in de “nazit” nog
geregeld hun optreden aangehaald. Ze zijn
actief als concertgitaristen, als duo en in grotere
bezettingen. Zij traden samen op met meester
gitarist Paco Peña in het Concertgebouw in
Amsterdam. Bij ‘De Gitaaracademie’ geven zij
les in de genres flamenco, klassiek, pop en
rockgitaar. Mischa begon op tienjarige leeftijd
met het spelen van gitaar. Hij kreeg les op de
muziekschool in Barendrecht en raakte al snel
geïnteresseerd in de Spaanse gitaarmuziek.
Twee jaar later kreeg ook Benjamin interesse en
pakte op veertienjarige leeftijd de gitaar op om
van zijn broer de beginselen te leren. 
In 2007 begonnen zij beiden hun studie aan het
conservatorium in Rotterdam onder leiding van
meestergitarist Paco Peña. Tijdens hun studie
hebben ze zich grondig verdiept in de flamenco
muziek en zich alle facetten van de flamencogi
taar eigengemaakt. Ook hebben ze gespeeld in
ensembles met muzikanten uit andere muziek
disciplines, zoals latin en klassiek.  
In het laatste jaar van hun studie hebben ze een
halfjaar in Zuid-Spanje doorgebracht, om daar
hun kennis te verbreden. Hier kregen ze aan het
Conservatorio Superior de Musica Rafael Oroz
co de Cordoba les van bekende flamencogita
risten als Manolo Franco en Paco Serrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij weten zeker dat ze ons weer een geweldige
avond zullen brengen met hun klassieke en
moderne composities.
De inloop voor elk concert is vanaf 19.30 uur. U
wordt ontvangen met een kop koffie/thee.
Om 20.00 uur volgt het concert van ongeveer 1
uur.
Na het concert is er alle gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen. Dit onder het

genot van wijn/sap en de alom bekende hapjes.
Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten.
Info over toegangskaarten: 0625065860.

LEDENVERGADERING 24 nov. 2022
Toekomst
Op de laatstgehouden ledenvergadering die
door 15 leden/vrienden werd bezocht, werden
de financiële stukken van onze vereniging toe
gelicht en akkoord bevonden, en kwam ook het
jaarverslag aan de orde. Naar aanleiding daar
van ontstond er een discussie over de toekomst
van onze geloofsgemeenschap gezien het
aantal leden en dat we moeten blijven zoeken
naar verbinding met elkaar. Er is besloten dat het
bestuur met de leden en vrienden hierover een
aparte avond gaat organiseren, waarbij ieders
inbreng belangrijk is voor de te volgen koers.
 
Omzien naar elkaar (pastoraat)
Het voorstel van het bestuur om voor een beperk
te periode Richard van der Keur aan te trekken
voor het pastoraat werd bij acclamatie aan
vaard.
Het werk voor de geloofsgemeenschap in Schie
dam bracht hem naar de HBO-gerelateerde
opleiding van het OVP (Opleidingsinstituut Vrij
zinnig Pastoraat) in Bilthoven: Theologie, Levens
beschouwing en Geestelijke begeleiding, met
vakken als Bijbelwetenschappen, Homiletiek,
Godsdienstfilosofie en Pastorale Gespreksvoe
ring. Dit jaar heeft hij de opleiding succesvol af
gerond.
Richard van der Keur is bij ons tot nu toe driemaal
voorgegaan; sinds 1 maart 2022 is hij voorganger
van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen,
een betrekking van 4 uur per week, met de na
druk op pastoraat. Hij gaat voor en werkt mee
aan de invulling van het (veelzijdige) activiteiten
programma, leidt gespreksochtenden in de
huiskamerkerk, en bezoekt veel mensen van de
geloofsgemeenschap thuis voor zielsgesprek
ken. Daarnaast is hij lid van het Convent van
Voorgangers van Vrijzinnigen Nederland en is
gastpredikant bij verschillende geloofsgemeen
schappen in Zuid-Holland en Zeeland. 
We zijn blij dat we Richard nu ook met zijn ervaring
voor het pastoraat binnen onze vereniging kun
nen inzetten. De bestaande samenwerking met
Tjaard Barnard, Nel Verburg en Maja Nieuwen
huis (Omzien naar elkaar) blijft onveranderd
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Bestuur
Op bestuurlijk niveau hebben wij afscheid geno
men van Jorieke van Rikxoort; zij kon er zelf helaas
door ziekte niet bij aanwezig zijn. Later in de week
is er op gepaste wijze afscheid van haar geno
men en is zij bedankt voor de jaren dat zij in het
bestuur heeft gezeten. Wij allen wensen haar  het
allerbeste toe! Het bestuur gaat op zoek naar een
nieuw bestuurslid.
 

Snoeiwerk
Op vijf november werden de twee leidlindes voor
ons gebouw weer gesnoeid. Dit is mogeljk dank
zij een goede samenwerking met onze buren,
waarvoor dank!

Kerkenpaden
Tot na de Tweede Wereldoorlog gingen de
meeste mensen te voet door het leven en dus
ook lopend naar de kerk. De overgrote meerder
heid van de bevolking woonde destijds nog
buiten de steden, en zelfs buiten de dorpen, op
het platteland. In en om elk dorp lag een netwerk
aan kerkenpaden om binnendoor naar de kerk
of kapel te wandelen. In de loop der tijd raakten
veel van die weggetjes in de vergetelheid.
Door de nieuwe landschapsinrichting en ruilver
kaveling werden ze vanaf de jaren vijftig geleide
lijk van de kaart geveegd. Doordat de auto ge
meengoed werd, waren de paden niet langer
meer nodig om de kerk te bereiken. De laatste
jaren worden de kerkenpaden op veel plaatsen
zo goed mogelijk weer in ere hersteld
Tijdens onze kampeervakantie op Camping ‘De
Gervense Heide’ maakten we heel wat wande
lingen met onze Friese Stabijhond Bente. Een
interessante tocht was die vanaf de camping
naar het centrum van Putten zo’n 7 km, hetgeen
voor ons (in de warmte) dik twee uur lopen be
tekent. En dus ook voor Bente. Onderweg kwa
men we uit op een pad met de opvallende naam
‘Huinerkerkpad’.
Daar wilden we meer van weten. Via onze mobiel
kwamen we op de facebookpagina van de
VVV-Putten. Daar lazen we:
Het Huinerkerkpad, een historisch kerkpad
waarin de Puttenaren vroeger van heinde en ver
kwamen uit de boerenhoeven, de erfjes, de

hutten en de huisjes om op zondag lopend naar
de kerk te gaan.
De Oude Kerk was op zondag dé ontmoetings
plek voor de Puttenaren. Oude Puttenaren her
inneren zich nog hoe zij vanuit het buitengebied
lopend naar de kerk gingen en hoe zich onder
weg steeds meer mensen bij hen voegden. Dicht
bij het dorp veranderden de groepjes in een
massa mensen in Veluwse klederdracht door
nauwe straten, een beeld dat we niet meer
kennen.
We stelden ons voor hoe dat er zou hebben uit
gezien. Het pad is inmiddels geasfalteerd, maar
het gaat nog steeds dwars door het mooie bui
tengebied naar het centrum van Putten. Toen
we weer op de camping terug waren (dus na 14
km, zonder het aantal voetstappen in Putten zelf)
hadden we niet alleen een nieuw record aantal
voetstappen op de teller staan, maar keken we
vooral terug op een bijzondere en inspirerende
wandeling.
Janneke en Dick Vermeij
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Gospel. Muzikale reis van kracht
en hoop
Deze tentoonstelling neemt de bezoeker mee
langs de muziek, lifestyle en betekenis van gos
pel. Bijzondere historische video- en audiofrag
menten, interviews en concerten van de meest
iconische gospelartiesten aller tijden worden
getoond, naast indrukwekkende objecten als de
zogenoemde Slave Bible, de toga van Martin
Luther King en een van de eerste Hammond or
gels.

Via wereldberoemde liederen van artiesten als
de Fisk Jubilee Singers en Mahalia Jackson
worden niet alleen de geschiedenis en de kracht
van Afro-Amerikaanse gospel duidelijk, maar
ook hoe deze muziek in Nederland werd ontvan
gen.
 
Eeuwenoude geschiedenis
Museum Catharijneconvent toont de oorsprong
van gospel binnen de Afro-Amerikaanse ge
meenschap en de weg die het muziekgenre af
legde van de kerk in de Verenigde Staten naar
de populaire cultuur. Hoewel gospel in de eerste
helft van de twintigste eeuw ontstond, zijn de
liederen veel ouder. In Gospel reist de bezoeker
naar het slavernijverleden, naar de bakermat
van gospel: spirituals. Later, in de burgerrechten
beweging, werden de liederen als krachtig ge
weldloos middel ingezet in de strijd voor gelijke
rechten voor de zwarte bevolking in de VS. We
reldwijd is gospel verbonden met de strijd en
hoop van de zwarte bevolking in Amerika.

Gospel in Nederland
Ook in Nederland leeft gospel, zowel in kerken
als in populaire cultuur. In nieuwe initiatieven
zoals het muzikale feelgood programma Ama
zing Grace van de EO, of de biopic over Aretha
Franklin, Respect. Maar denk ook aan gevestig
de artiesten als Giovanca Ostiana, Berget Lewis,
Elvis E en Dwight Dissels. Daarnaast kent Neder
land vele gospelkoren. Dagelijks en in het bijzon
der op zondag klinkt gospel in vele kerken en
daarbuiten.
 
Co-curator Shirma Rouse
Zangeres Shirma Rouse is co-curator van Gospel.
Samen met Rianneke van der Houwen, conser
vator van het Nederlands protestantisme, heeft
zij het verhaal voor de tentoonstelling bedacht
en uitgewerkt. Shirma werkte samen met arties
ten als Chaka Khan, Alain Clark, Henny Vrienten
en Anouk. Gospel zit in haar bloed.

Sinds haar vroegste jeugd, toen ze door haar
oma, die Hammond-organiste was, werd mee
genomen naar de kerk, zingt zij gospel. Als am
bassadeur voor gospel in Nederland was ze in
2022 als coach betrokken bij het EO-televisiepro
gramma Amazing Grace.
 
 
Nagenieten van de muziek? Vind hier de muziek
van de thema's in de tentoonstelling: https://
www.catharijneconvent.nl/gospel-muziek/. 
30 sep 2022 - 10 apr 2023
Museum Catharijneconvent
bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
tel.nr.: 030-2313835

9



10



11



Agenda
18 dec. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. R. Philipp (Rem.)
19 dec. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
25 dec. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)
 
01 jan. Geen dienst
08 jan 10.00 uur Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Duo Mu-Chique
09 jan. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
12 jan. 13.30 uur Leesclub
15 jan. 10.30 Dienst o.l.v.
Dhr. R. v/d Keur (Vrijz. Ned.)
16 jan. Schrijven met Yvonne
20 jan. 20.00 uur Zin in zingen
22 jan. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dhr. H. Le Grand (Vrijz. Ned.)
23 jan. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
26 jan. 20.00 uur Muzikale Ontmoeting
m.m.v. De Balcony Players
29 jan. 10.30 uur Dienst o.l.v.

Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
 

05 febr. 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
Dhr. W. Smit (Preek van de Leek)
06 febr. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
12 febr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
13 febr. Schrijven met Yvonne
17 febr. 20.00 uur Zin in zingen
19 febr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dhr. J. Kubacki  (Vrijz. Ned.)
20 febr. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
26 febr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)

05 mrt. 10.30 uur Bijzondere Bijeenkomst
Lezing door Dhr. T. de Kok
12 mrt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. A. Meiresonne (Rem)

www.editoo.nl


