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Een krijgszuchtige tijd
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststel
ling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de
boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat
iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo
smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostem
men.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat ander
halve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch
weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen
menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een
vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf
in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn
eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal
als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste
plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende
blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een on
meetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuil
kelder.
Marieke Lucas Rijneveld
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Een lied over Pinksteren uit ZZZ
In het vorige nummer van Vrijzinnig Perspectief
geen bijdrage over een lied uit ‘Zangen van
zoeken en zien’(ZZZ), maar hierbij een pinkster
lied dat me aanspreekt. Want hoe lastig is het
om onder woorden te brengen, of om te voelen,
wat de komst van de Heilige Geest inhoudt? In
het Nieuwe Liedboek  staan relatief veel pinkster
liederen, van nr. 668 t/m 702, met bekende
beeldspraak zoals ‘wind, adem, vuur’ om uit te
drukken dat de Geest ons kan inspireren en
troosten tijdens het leven.
Andries Govaart verwoordt dit in zijn ‘Lied over
de Heilige Geest’ (ZZZ 265), geschreven in 1997,
op deze manier: 

 
Hij is van katholieke huize en studeerde theologie
in Nijmegen, met als specialisatie pastoraalthe
ologie en liturgie. Na jaren ervaring als pastoraal
werker is hij liturgische teksten gaan schrijven en
ook vertalingen van bestaande teksten uit ver
schillende talen. Vaak zijn het bijbelse teksten,
en daarnaast de zgn. meerduidige teksten.
Teksten die men ‘langzamerhand zingenderwijs
kan ontdekken en leren verstaan, zodat deze een
nieuwe betekenis krijgen in een nieuwe situatie’,
zoals hij schrijft in het voorwoord van zijn recent
verschenen liedbundel ‘De weg die je goed
doet’.
Het genoemde pinksterlied, 213 in die bundel,
past in deze categorie, mede door de passende,

aansporende melodie van Fokke de Vries. Ter
inspiratie?
Marleen Melis
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Terugblik op de kring Zielsplekken
In februari vond driemaal de kring Zielsplekken
plaats, met zes deelnemers. Het waren intensieve
gesprekken over wat ons raakt en wat ons bezielt.
We hadden het over het jaarthema en over lief
hebben. Het met elkaar in gesprek zijn was een
goede ervaring en volgend jaar willen we dit
graag herhalen met nieuwe gespreksonderwer
pen. 
Hieronder volgen reacties van drie deelnemers;
ze geven een indruk van de gesprekken.:
- het in gesprek zijn met elkaar was bijzonder,
maar vooral het luisteren naar elkaar deed ons
goed.
- het was mooi om  ruimte te maken voor elkaar.
- het delen van dat wat ons raakt en wat ons
bezielt bracht ons dichter bij elkaar. 
- er was ook ruimte voor het stellen van vragen. 
- de sfeer was open en zonder oordeel.
Een andere deelnemer verwoordde het als volgt:
- Een goede en inspirerende ervaring, de ge
sprekken met elkaar in de gesprekskring Ziels
plekken.
- Een ontmoeting met mensen, om levenserva
ring en inzichten te delen met elkaar.
- Een inkijkje in iemands leven, zoeken naar
mogelijke oplossingen van de levensvragen en
geloofsvragen.
- Ik heb een band met jullie gekregen.
- Dank jullie voor de mooie middagen.
En ten slotte:
- Middagen van mooie gesprekken over wat ons
raakt en bezielt. Eerlijk en openhartig in het volste
vertrouwen. Van elkaar leren hoe anders je kan
denken, voelen, ervaren en hoe je toch op elkaar
kunt lijken.
- Inzicht in de ander en een spiegel voor jezelf.
- Op deze manier met elkaar geloven, daar wordt
je wijzer van.
- Dank jullie wel allemaal voor de mooie gesprek
ken en de luisterende oren.
 
Hanny Koolschijn
 

broeder vragen stelt die al vele malen gesteld
zijn: Bent u ergens allergisch voor? Hebt u
suikerziekte?
 
Vinkjes
Onderwijl zet hij vinkjes op de pagina’s die ver
schijnen. Het wordt mij duidelijk dat deze broeder
behalve verpleegkunde ook ICT moet hebben
gestudeerd. Maar gezien de steeds terugkeren
de vragen lijkt mij dat een centrale registratie
ontbreekt. Het komt mij voor dat de zorg van
vinkjes aan elkaar hangt, en er zullen ongetwij
feld deskundigen zijn die dit allemaal hebben
uitgedacht. Maar deze deskundigen zijn dan wel
het overzicht kwijt.
Nieuw is, ingegeven door de coronapandemie,
dat je niet meer voor ieder wissewasje naar een
of andere polikliniek hoeft te gaan. Specialisten
houden graag videoconsulten of bellen je ge
woon op. Net zo makkelijk. Maar de meeste in
druk maakte op mij het verplegend personeel.
Enerzijds druk in de weer met ICT, anderzijds toch
nog oog voor hun patiënten. En dan te beden
ken dat de pandemie een zware wissel op hen
trekt.

Contact en respect
Als je hen zo bezig ziet, altijd in de weer, nauwe
lijks tijd voor een collegiaal contact, altijd profes
sioneel, zichzelf op de tweede plaats stellend,
dan krijg je respect voor deze mannen en vrou
wen. Respect dat ze in deze tijd in steeds minde
re mate krijgen. En dan heb ik het nog niet eens
over hun beloning.

Inspannen voor anderen
Er zijn dus nog positieve mensen. Mensen die zich
inzetten voor hun medemens. Eigenlijk is dat een
bijzondere constatering. Onze huiskamers wor
den vergiftigd door verhalen over complotden
kers en klagers over het beleid. Brutalen hebben
de halve wereld, zoals het gezegde luidt, maar
de andere helft wordt bevolkt door een zwijgen
de menigte die het goed met zijn medemens
meent. Dit is het bijzondere. Zomaar kom je
mensen tegen die het beste met je voor hebben.
Mensen die zich inspannen voor het welzijn van
anderen. Dat is een aparte ervaring en dat
maakt je nederig. Daarom is het goed om even
patiënt te zijn. Het drukt je met je neus op de
feiten; zingeving bestaat en is springlevend.
Wouter B. Blokhuis
Bron: www.vrijzinnigen.nl

Zorg
Soms ben je opeens patiënt. ‘Dit is uw bed, daar
is uw kast. De schoenen kunnen onderin. U moet
u omkleden, want u komt op een steriele ok.
Straks kom ik wel kijken.’ Dat alles wordt op een
vriendelijke toon, die echter geen tegenspraak
duldt, gezegd. Even later komt er een broeder,
een wagentje voortduwend met een toetsen
bord en een groot scherm erop. Op dat scherm
zie ik allerlei pagina’s voorbijflitsen, terwijl de
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Herstart Muzikale Ontmoetingen
Komend seizoen starten wij weer met de organisatie van een serie ‘Muzikale Ontmoetingen’. De
laatste keer was dat in het seizoen 2019-2020, maar door de coronaperikelen kon er geen vervolg
worden gerealiseerd. Maar nu zijn we weer vol goede moed en hebben er zin in om een mooi
programma samen te stellen. Het concept zal niet heel anders van vorm zijn: een mini-concert van
60-70 minuten, gevolgd door gezamenlijk napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Kijkt u er ook (weer) naar uit? Noteert u dan vast de datums van 17 november, 26 januari en 30
maart. Meer info volgt in het septembernummer van Vrijzinnig Perspectief.

Namens Vrijzinnigen Hoeksche Waard
Wim van Dam en
Dick Vermeij

Paaskaarsen
In onze bestuurskamer staat een  aantal
Paaskaarsen uit eerdere jaren. Heeft u
hierin interesse? U kunt er één gratis opha
len. Stuurt u even een mailtje naar contac
t@vrijzinigenhoekschewaard.nl en we maken
een afspraak.

In memoriam
In het Kerkblad van Remonstranten Rotterdam
lazen wij dat op 81-jarige leeftijd 

Anneke Polling-Wichers  
 
is overleden. Zij was onze vaste voorganger in de
periode 2004-2008. Ook heeft zij de 40+-gespreks
kring geleid voor (niet meer zo) jonge ouders
over geloofsopvoeding. Eind 90'er jaren werkte
zij tijdelijk als NPB-voorganger bij de remonstran
ten in Breda.
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Drie keer is scheepsrecht
Bijzondere Bijeenkomst met John van Schaik
werd
Bijzondere Bijeenkomst-ànders

“Drie keer is scheepsrecht” dachten we. Twee
keer moesten we de Bijzondere Bijeenkomst met
dr. John van Schaik afzeggen, omdat het in
Nederland toen niet helemaal pluis was. Vanwe
ge corona … weet u het nog? “Drie keer is
scheepsrecht; want nu gaat het gebeuren!”,
dachten wij in onze naïeve onschuld. Alles was
geregeld, alles was getest, alles lag klaar. Totdat
in de ochtenduren van zaterdag 30 april jl. de
telefoon ging: “Ik moet de lezing van morgen
helaas afzeggen, want ik ben ziek. Het lukt me
echt niet”.
Wat nu?
Een alternatief was er eigenlijk niet. Alles wat we
zouden hebben bedacht zou ver hebben afge
staan van een, met PowerPoint ondersteunde,
lezing over “Ketters … een geschiedenis naast
de kerk”.
Voor ieder die, speciaal voor dr. Van Schaik, naar
ons kerkje zou zijn gekomen, zou het uitgedraaid
zijn op een enorme teleurstelling.
Halverwege de zaterdagmiddag kon er een
speciale editie van de Nieuwsbrief de deur uit;
onze leden, onze vrienden en alle andere gea
bonneerden werden bijtijds geïnformeerd: ‘De
Bijzondere Bijeenkomst gaat niet door!’

Omdat we, hoopten we, nog andere bezoekers
konden verwachten, getriggerd door een stukje
in Het Kompas, hebben we de deur van ons
kerkje zondag 1 mei jl. gewoon geopend. De
kachel in de Bestuurskamer aangestoken en
koffie gezet.

Rond 10:00 uur kwamen de eersten. Speciaal
afgereisd om dr. Van Schaik nog eens te kunnen
beluisteren en ontmoeten. Teleurgesteld natuur
lijk dat de lezing niet doorging, maar aange
naam verrast dat er koffie was … in het “Heilige
der Heiligen”, zo bestempelde één van hen de
warme Bestuurskamer.

En daar werd het, totaal onvoorbereid, een “Bij
zondere Bijeenkomst-ànders”. Er werden herin

neringen opgehaald aan de HOVO-cursussen.
Er werden openhartige verhalen verteld over
persoonlijke zoektochten naar eigentijds geloof.
Naar spiritualiteit en zingeving. ’t Was zeer gea
nimeerd. Een onverwacht cadeautje!

‘We komen hier zeker nog eens terug!’, werd er
gezegd. En ‘Ik wil voortaan óók jullie Nieuwsbrief
ontvangen’. Rond 11.30 uur hebben we ‘Amen’
gezegd; het was een zeer bijzondere ‘Bijzondere
Bijeenkomst-ànders’!
Namens de Programmacommissie,
Arie den Hoed

Jarigen
05 juni  R. Boon
06 juni  L. van Hemert
09 juni  F. van der Wilt
10 juni  A. van Driel
21 juni  J. van Dijk
 
02 juli    H. Dijkstra
08 juli    L. Haslinghuis
10 juli    A. den Hoed
13 juli    R. van de Hoek
14 juli    J. van der Does
17 juli    D. van Katwijk
19 juli    R. Dijkstra
19 juli    A. Kastelein
26 juli    C. van der Wilt
30 juli    T. van Onzen
31 juli    M. Melis
 
24 aug. J. Schulting
27 aug. G. van de Wouden

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Podcasts terugluisteren
De afgelopen periode publiceerden wij diver
se podcasts. Wilt u er nog eens één terugluis
teren? Dat kan. Alle podcasts staan op onze
website. Ga naar www.vrijzinnigenhoeksche
waard.nl/podcasts/ en maak uw keuze. Veel
luisterplezier.
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Reli Top 40
Jaarlijks organiseren wij een avond voor onze
vrijwilligers, als bedankje  voor hun inzet. De af
gelopen periode was dit door corona niet mo
gelijk. Maar op 29 april was het weer zover. Deze
avond stond in het teken van de door Jan Fran
sooijs gepresenteerde Top 40 en de “Reli top 40”.

Een terugblik……….

De presentatie bestond uit twee delen: allereerst
werden we geïnformeerd over de start van de
Top 40 in 1965 en over de ontwikkelingen in de
jaren daarna. We zagen beelden van Radio
Veronica, we hoorden de jingle die daarbij
hoorde, we zagen beelden van Radio Noordzee
en van protesterende jongeren toen de  illegale
radiozenders verboden werden. Ook werden er
een aantal presentatoren getoond; Erik de Zwart
en Joost den Draaijer. Kortom, we kregen een
mooi overzicht van een periode uit de muziekge
schiedenis en we werden voor even teruggeslin
gerd in de jaren die voor ons belangrijk zijn ge
weest; het waren immers onze jeugdjaren.
Jan vertelde hoe hij betrokken raakte bij de Top
40 en ik werd me ervan bewust dat toeval  vaak
een rol speelt in het leven.
We leerden dat er naast de gewone Top 40 ook 
‘thema Top 40-lijsten’ zijn, zoals bijvoorbeeld de
Kerst Top 40, de Carnaval Top 40, de Voetbal Top
40 en de Vaderdag Top 40.
Vanuit nieuwsgierigheid onderzocht Jan welke
popnummers een religieuze achtergrond heb
ben. En zo ontstond de Reli Top 40.
In deel 2 van de avond kwamen we zelf in actie:
bij 10 gekozen fragmenten waren vragen gefor
muleerd. Al luisterend en kijkend probeerden we
met elkaar die vragen te beantwoorden. Het was
verrassend om te merken hoeveel we met elkaar
nog wisten van de verschillende nummers.
En al spelend en luisterend leerden we ook veel
van elkaar en van Jan: over de zangers, over de
oorsprong van songs enz.

Een prachtig voorbeeld vond ik het nummer Turn
turn turn van The Byrds. De tekst van het lied volgt
letterlijk die van Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd; er
is een tijd om te …….”
En ook de band Unit Gloria met zanger Robert
Long maakte veel indruk. In het nummer The last
seven days wordt het terugdraaien, het onttake
len van de Schepping bezongen. Ik vond het een
heel aangrijpend lied, juist in deze tijd waarin een
oorlog woedt in Europa en waarin klimaatproble
men zich aandienen.

Al met al hebben we een hele mooie,  inspireren
de en leerzame avond gehad. Ik heb vaak
meegezongen met de songs, want de teksten
stonden onder de filmbeelden. Herinneringen
kwamen boven en we konden veel delen met
elkaar. Na afloop spraken we elkaar bij de tafel
waarop veel materialen waren tentoongesteld,
zoals hitlijsten, boeken en cd's.
Ik hoop dat Jan deze presentatie nog vaak met
toehoorders kan delen.

Hanny Koolschijn
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Diakonaal Aandachtscentrum
Midden in Dordrecht bevindt zich het Diak
onaal Aandachtscentrum, een inloophuis(ka
mer) waar bezoekers die behoefte hebben
aan rust, aandacht, troost of een goed ge
sprek, van harte welkom zijn voor een kop
koffie/thee. Het Aandachtscentrum bestaat
30 jaar en is een initiatief van kerken in
Dordrecht en Zwijndrecht Het is inmiddels
uitgegroeid tot een druk bezocht centrum,
waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Het
Aandachtscentrum werkt met enthousiaste
vrijwilligers, die hart hebben voor de mede
mens en een aantal keren per maand inge
roosterd worden voor verschillende activitei
ten.
---------------------------------------------------------
VACATURE
In verband met het vertrek van onze huidige
coördinator is er een vacature ontstaan voor
Coördinator Aandachtscentrum voor maxi
maal 24 uur per week. |
Daarnaast is er een vacature voor een Pro
jectcoördinator, voor de periode van 1 jaar,
voor 16 uur per week.
Voor een omschrijving van beide vacatures:
ga naar www.aandachtscentrumdordrecht.
nl/nieuws
Heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie
vergezeld van een recent CV naar: secreta
riaat@aandachtscentrumdordrecht.nl
De reactietermijn voor beide vacatures sluit
op 20 juni 2022.

De mystica Rabi’a van Basra
Rabi’a van Basra (720-801) is onmiskenbaar de
bekendste vrouwelijke islamitische filosoof en
mysticus. Haar wijsheden en lessen zijn vooral in
korte teksten en verhalen blijven bestaan. Van
verschillende uitspraken en wijsheidsverhalen is
helaas niet (meer) met zekerheid te achterhalen
of ze werkelijk door haar verteld zijn of aan haar
worden toegedicht. In elk geval is haar roem
blijven bestaan. Uiteraard is opvallend dat zij als
vrouw zo bekend kon worden. Haar leer richt zich
op de eenwording van de mens met God via de
belangeloze liefde. Hier een anekdote over dat
thema. Ter toelichting: de in het verhaal voorko
mende Hassan was haar geestelijk leraar. Een
rak’a is een gebed dat bestaat uit een volgens
de traditie afgesproken serie lichaamshoudin
gen met de daarbij behorende rituele spreuken.
Op een dag zag Hassan al-Basri Rabi’a bij een
meer. Hij legde zijn gebedskleed op het water
oppervlak en zei: “Rabi’a, kom hier! Laat ons hier
twee rak’a’ s bidden!" "Hassan", antwoordde
Rabi’a‘, "als je over je spirituele waren op de
wereldse markt wil opscheppen, moet het om
dingen gaan die andere mensen niet kunnen!
" En ze wierp haar eigen gebedskleed in de lucht
en vloog erop rond. "Kom hierboven, Hassan,
zodat de mensen ons kunnen zien!", zei ze. Has
san had niet dat stadium van mystiek inzicht
bereikt en zweeg. Rabi’a troostte hem. "Hassan
", zei ze, "wat jij doet kunnen vissen ook, en wat
ik deed kunnen vogels ook. Het echte werk ligt
buiten dergelijke trucs." (Uit: Vrouwelijke filoso
fen, Carolien Ceton, red. 2012)
Dit korte verhaal wijst naar iets dat ook in onze
tijd zijn geldigheid heeft behouden. De grote
opdracht voor de spirituele route is om het ego
te overwinnen. Het ego wil indruk maken op
anderen en op zichzelf, is hebzuchtig, trots, ge
richt op macht en invloed, en staat de ware
liefde in de weg. Het doel van de mystiek is die
hogere liefde en daarmee de eenheid met God
te ervaren. Om te leren het ego te beteugelen,
moet je een geestelijke ontwikkelingsweg vol
gen, ‘aan het werk gaan’. Het verhaaltje vertelt
dat Rabi’a de meester Hassan op de foute be
nadering wijst. Bijzonder was al voor die tijd dat
een vrouw een man iets mocht uitleggen. Ook
vertelt de anekdote dat Hassan haar spirituele
vermogens onderschat.
Een gevaar van mystici en heiligen was, dat zij
indruk wilden maken op hun publiek met zaken
die geen echte betekenis hadden. Evenzo wilde
het publiek graag wonderen zien. In onze tijd
speelt hetzelfde: mensen die zich als spiritueel
leraar of heilige vestigen, moeten het ego over

stijgen. Tegelijkertijd moeten ze voldoen aan de
visies die niet-heiligen van hen hebben. Bijvoor
beeld een lang gewaad dragen, langzaam en
bedachtzaam spreken en lopen, sober leven,
niet hard lachen, en het liefst ook een man zijn!
Waar het echt om gaat bij geestelijke ontwikke
ling, ligt echter op een heel ander vlak en blijft
zodoende meestal verborgen. Maar, zoals wij
ook weten uit de Bijbel: het is God die in het
verborgene ziet!
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Eerder verschenen in 'Stemmen'
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Viering gemist
Ze kijkt mij wat onzeker aan. Enthousiast was ze
haar verhaal begonnen, maar gaandeweg
kwam er een aarzeling in haar stem.
Haar beide ouders waren overtuigd vrijzinnig
geweest en zo was ze ook opgevoed. Ze ging
naar een openbare school, terwijl de ‘School met
den Bijbel’ om de hoek was geweest. Haar latere
echtgenoot had ze leren kennen tijdens een
jeugdkamp van de VCJC. En toen ze een gezin
kregen, kozen ze op hun beurt ook weer voor een
vrijzinnige levensstijl.
En nu? Nu woont ze alweer enkele jaren in een
‘woonzorgcentrum’. Ze heeft het er goed; het
eten is meestal lekker, er zijn genoeg activiteiten,
ze mag niet klagen. Ze mist alleen ‘de kerk’ zo.
Het samenkomen op zondagmorgen, de verha
len en de muziek en daarna het napraten met
een kopje koffie. Maar het zorgcentrum is in een
heel andere plaats dan waar ze altijd gewoond
heeft en ons gebouw is nu voor haar niet meer
bereikbaar. En zo’n online viering is niks voor
haar, zegt ze stellig!
Toch gaat ze sinds kort weer naar de kerk. De
katholieke kerk die direct bij haar om de hoek zit.
Ze gaat mee met iemand die een paar maan
den geleden bij haar op de afdeling is komen
wonen en al ruim 30 jaar in deze kerk komt. Ze

vindt het heerlijk!
Enthousiast zat ze mij dàt te vertellen. Tot die
onzekerheid toesloeg; want is het niet gek om
naar een ‘vreemde’ kerk te gaan? Kan dat wel?
“Zo te horen bent u vrijzinnig in hart en nieren”,
zeg ik, “dat u ook in een andere kerk zo kan ge
nieten. Dat verschillen er mogen zijn!”
Ze knikt stralend. Zo is het maar net!
Nicoline Swen
voorganger Aan de Regge, Oost-Twente en
Varsseveld
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Agenda
12 juni. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Dhr. A. Meiresonne (Rem.)
13 juni. 20.00 uur DoRe-kring
o.l.v. ds. Henriette van Dunné
19 juni. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. H. Le Grand (Vrijz. Ned.)
20 juni. 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
26 juni. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. D. Peters (Rem.)

03 juli Zomerrooster: Geen dienst
04 juli 20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
10 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. M. Rosen Jacobson (Rem.)
17 juli Zomerrooster: Geen dienst      
24 juli 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)
31 juli Zomerrooster: Geen dienst

7 aug.10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. P. Galema (Rem.)
14 aug. Zomerrooster: Geen dienst
21 aug. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. M. Niewenhuis (Vrijz. Ned.)
28 aug. Zomerrooster: Geen dienst
29 aug.20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
 
4 sept. Startzondag
10:30 uur Bijzondere Bijeenkomst
11 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. H. Le Grand (Vrijz. Ned.)
12 sept..20.00 uur Cursus in Wonderen
m.m.v. Erik Besteman
18 sept. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J. Kubacki (Doopsgez.)

www.editoo.nl


