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Gebed uit Taize
Heilige Geest, Schepper, in het begin zweefde U over de
wateren.
Heilige Geest, Schepper, door uw levensadem werd de
mens een levend wezen.
Heilige Geest, Raadgever, door uw bezieling hebben de
profeten Gods Woord gesproken.
Heilige Geest, U hebt Maria toebereid om de moeder van
de Heer te worden.
Heilige Geest, U daalde op Jezus neer op de dag van zijn
doop.
Heilige Geest, U bracht Christus in de woestijn.
Heilige Geest, Christus heeft ons beloofd dat U altijd met
ons zal zijn.
Heilige Geest, U kwam over de apostelen en bracht hen
samen in een nieuwe gemeenschap.
Heilige Geest, Trooster, in U zijn wij geboren tot het leven
van kinderen van God.
Heilige Geest, U maakt van ons een levend teken van Gods
aanwezigheid.
Heilige Geest, U bidt in ons.
Gebeden uit Taize
(ingebracht door Derk Rozema)
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amenvatting kerkenraadsvergadering 7 juni
Marjolein heet iedereen welkom en met name Jonneke die
er voor de eerste keer bij is. Jonneke vraagt in een gebed
om wijsheid tijdens deze vergadering.
Agenda. De agenda wordt aangenomen.
De notulen van 12 april 2022 worden akkoord bevonden en
getekend.
Naar aanleiding van de notulen:
a. De asbest golfplaten zijn nog niet verwijderd van de
schuur van de pastorie. Er is nog geen plandatum
afgegeven. (Klus is nu af)
b. De vraag of de 7dag Adventisten zelf een
aansprakelijkheids verz.hebben, staat nog open.
Actie Bram.
c. Riolering pastorie. Wij willen ons aansluiten bij de
actiegroep in de straat. Actie Bram.
d. Beleidsplan Denia. Derk maakt deze zomer een
concept dat we dan in het najaar kunnen bespreken
met Benidorm en Guardamar.
e. De vorige paaskaars is door Soemintra in dank
ontvangen.
f. Jolien heeft bewezen dat het belangrijk is dat
predikanten contacten leggen binnen de Ned.club
van Denia.
g. Leo gaat kijken naar professionele visitekaartjes voor
de kerk.
1. POST
a. Of Anja vd. Poppe in sept. met eigen auto komt is
nog niet bekend. (ze gaan vliegen)
b. Ned. clubs in de regio zijn opnieuw geinformeerd over
de predikantenplanning voor de rest v.h. jaar.
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c. Een lid van de kerk stelt de witte piano beschikbaar
aan de kerk tegen betaling van alleen de transportkosten.
d. Een lid van de kerk stelt 2 de auto beschikbaar aan
predikant (tegen geringe vergoeding) omdat de kosten van
het huren van een auto meer dan verdubbeld zijn.
e. De volgende predikant (Jos van der Sterre) neemt zijn
caravan mee naar de pastorie. Gelukkig is de oprit nu groot
genoeg.
f. Ronald Groenendijk (Parcent) gaat dit jaar verhuizen
naar Portugal met zijn gezin.
2. Status begroting t.o.v. realisatie ( Ko Rikkerink).
Ko is tevreden over de cijfers van de eerste 4 maanden.
Er is zowaar een positief saldo. Dit komt m.n. door een
schenking van 5000 euro en de VVE bijdrage voor de
riolering. Doordat er niet meer apart gecollecteerd wordt
voor Onderhoud van Kerk & Pastorie, moeten deze kosten
betaald worden uit de algemene middelen (VVB dus).
Collecteopbrengsten tot week 22. De opbrengsten zijn
vergeleken met dezelfde periode in 2019 (2020 was vanaf
maart het coronajaar).
We zien in de hoogte van de collecte per persoon/per
zondag, een duidelijke stijging. Het aantal bezoekers daalt
echter met 32%. En dat is zeer zorgelijk. Van gemiddeld
57 bezoekers per zondag naar 39 bezoekers. De zorg om
Corona dit voorjaar zal nog meespelen en ook het feit dat
we nogal wat ziekte hadden onder de vaste bezetting dit
voorjaar.
Hoe organiseren wij ‘’Het niet vergeten’’ (Scipio) dat er
zondag weer een dienst is?
Roparco stopt per 1 november. Dit roept een discussie
op of we het saldo willen gaan beleggen of overhevelen
naar een bestaande bankrekening of naar een nieuwe
bank. De RK vindt het niet passen bij een kerk om te gaan
beleggen. Ko zal in juli met een advies komen.
(Oikocrediet uitbreiden??).
Wie krijgt procuratie voor BBVA. Ko, Leo en Bram
kijken naar alternatieven (Triosbank?).
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3. Pastorale zaken.
a. Extra aandacht voor eenzame/kwetsbare personen.
b. Nieuwe leden zoeken voor de KR. (Bram en Chris gaan
stoppen.).
c. Als HULP-kosters hebben Hylke vd. Laan en Cristine
Rietveld zich opgegeven.
d. Jos vd Sterre wordt opgevangen door Chris en Anja
vd Poppe door Bram.
e. Chris zal er mede voor zorgen dat Jonneke op 28 juni
weer op vliegveld Valencia komt (Dario of de bus, of
Chris).
f. Derk 3 maanden afwezig. Wie neemt zijn taken
over? Uitgifte collectebonnen. Als Leo er is dan doet
Leo dat en anders Bram. Collectestaten. Zorgen dat
geld geteld wordt (actie. Ouderling van dienst) en dan
de collectestaat controleren, foto naar Ko sturen en
originelen 1 x per 2 weken aan Ko geven. Het geld
neemt H.J. mee en anders stort je het zelf op de
BBVA rekening. Vermenigvuldigen van de liturgie.
Liefst de predikant zelf middels de laserprinter.
Anders naar een copyshop op vrijdag.
( actie: Ouderling van dienst).
g. Zoeken lid wervingscommissie in Ned.(actie af)
4. Startzondag 2 okt.
Als het kan willen we deze bijzondere zondag in het jaar,
die we zien als een soort begin van het winterseizoen, weer
met elkaar vieren met samen te eten.
Het heeft de voorkeur dat vele leden hieraan een bijdrage
leveren (dus catering inkopen heeft niet de voorkeur).
De plaats kan zijn bij iemand thuis maar ook de pastorie
kan, nu we een grote parkeerplaats hebben (met partytent).
We denken hierover na en nemen begin september een
besluit.
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5. Jonneke sluit de vergadering af met gebed.
De volgende KR vergadering is (Dv) dinsdag 20
september om 10 uur in de pastorie.

ieve mensen van de Nederlandse
Interkerkelijke Gemeente in Denia,
Het komt er dan toch nog van!
Vorige zomer zou ik voor
een tijdje uw
gastvoorganger mogen zijn,
ware het niet dat corona
roet in het eten gooide.
De kerkenraad was toen zo
vriendelijk om mij voor twee
weken uit te nodigen in El
Pastorale, waar ik met mijn
dochter vakantie kon
houden. Het was, ondanks
de coronategenvaller, een
heerlijke tijd waarin ik ook
met een aantal van u kennis
heb kunnen maken. Zie de
foto.
Maar nu kom ik dan in de maand september. De eerste 10
dagen vergezellen mijn man en twee dochters mij, want die
kans wilden ze zich toch niet laten ontnemen. We kijken er
allemaal erg naar uit.
Ik zou me graag even kort aan u willen voorstellen.
Na mijn studie Theologie in Leiden heb ik een tiental jaren
in het buitenland (Suriname, Zuid-Afrika en Denemarken)
gewerkt op het terrein van (theologisch) onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking. Een heel leerzame en
inspirerende periode was dat.
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In Nederland ben ik, voordat ik predikant werd, nog
werkzaam geweest bij de Protestantse Theologische
Universiteit en als begeleider van alleenstaande
minderjarige asielzoekers. Inmiddels doe ik dit werk alweer
ruim dertien jaar bij verschillende gemeenten.
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik mijn werk als
predikante voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in
Flevoland aan het afronden en met een kleine aanstelling
begonnen bij mijn nieuwe gemeente in Hattem.
Ik woon met mijn man Johan van de Gronden in de oude
binnenstad van Harderwijk. Onze twee dochters zijn
inmiddels uit huis en wonen of studeren in Amsterdam en
Utrecht. Het ziet er dus naar uit dat wij in een andere
levensfase zijn beland, maar dat is nog wel wat wennen.
Des te leuker dat we nog met ons vieren naar Denia
kunnen komen.
Op vier zondagen hoop ik bij u voor te mogen gaan.
Op zondag 4 september gaan we ‘sterrenkijken’ met de
Bijbelse aartsvader Abraham, de Wijzen uit het Oosten en
de schilder Vincent van Gogh.
Op zondag 11 september leggen we ons oor te luister bij
Sara, de vrouw van Abraham, die vanaf haar sterfbed haar
leven nog eens overdenkt en in ogenschouw neemt.
Op zondag 18 september staan we stil bij een aantal
wonderverhalen over Jezus en delen we brood en wijn met
elkaar.
Op zondag 25 augustus, de laatste zondag van de
Vredesweek, duiken we in een verhaal over geweld en
boosheid. Wat kunnen we in vredesnaam met zo’n verhaal?
De profeet Elisa speelt in dit verhaal de hoofdrol.
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Op dinsdagmorgen 6 en 13 september houden we in de
pastorie een inspiratieochtend.
De eerste bijeenkomst verzorgt
mijn man Johan. Hij is
momenteel directeur van KWFkankerbestrijding, maar
daarvoor was hij lange tijd
directeur van WNF Nederland.
Als filosoof/bestuurder schreef
hij eerder het boek ‘Wijsgeer in
het Wild’ (Athenaeum - Polak &
Van Gennep, 2015) en zeer
recentelijk ‘Het vlindertje van
Methusalem. Essays over
natuur en landschap’ (zelfde
uitgever, 2022). Over dit
laatste boek zal hij deze
ochtend meer vertellen.
Mocht u een exemplaar van het boek willen aanschaffen
tegen de gereduceerde prijs van €15, laat me dat dan s.v.p.
via de e-mail (havandepoppe@icloud.com) weten, dan
kunnen wij een exemplaar voor u meenemen.
Gesigneerd en wel…
Op 13 september zal ik de inspiratieochtend verzorgen.
Ik weet nu nog niet precies hoe en wat, maar ik denk aan
een verdiepende (anders dan anders) kennismaking.
Voor nu een heel hartelijke groet uit een zomers Nederland
en zullen we maar zeggen: hasta la vista!
Anja van de Poppe
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ericht van de secretaris.

(Derk Rozema, 22 augustus)

Vanuit Hoenderloo eindelijk weer eens een bericht vanuit
de kerkenraad (KR) van Denia. Wij zijn vanaf 16 juni in
Hoenderloo en zijn blij dat we niet in het zeer warme (en
drukke) Spanje zijn.
Bert Boxtart was in juni nog van plan om in juli nog een
kerkband uit te brengen, maar door de ziekte van Coby en
andere privé activiteiten, is dat niet gelukt. De volgende
kerkband komt 4 september uit.
Wat ik hoor en zie, is dat het kerkbezoek boven
verwachting is in deze periode. In de KR wordt echter
nagedacht over het voorstel om bij een lage opkomst dit
jaar, de maanden juli en augustus de kerk te sluiten.
Dit werd ook ingegeven door het feit dat het steeds
moeilijker wordt om in die periode het rooster in te vullen.
Velen van de KR zijn in die periode weg uit Spanje. (We
gaan afwachten hoe de cijfers van augustus er uit gaan
zien.).
De dienst van 31 juli. Bram hoorde op 30 juli ineens dat
ds. Jos van der Sterre COVID had opgelopen.
Corona is dus niet weg. Blijf voorzichtig.
Gelukkig had Jos de volledige dienst reeds voorbereid.
Bram heeft dit probleem voortvarend opgelost en heeft een
aantal mensen betrokken bij de invulling van de dienst. Hij
zelf heeft de preek gelezen.
Ko was voor de 1ste keer afkondiger en Greet Vos deed de
gebeden en de lezingen.
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Het is weer een mooie dienst geworden. Niks mis mee.
Compliment.
Lief en Leed in de Gemeente.
Op 10 juli is Bets Derks overleden in Benimeli op 87 jarige
leeftijd.
Ze is de zondag daarop herdacht in de dienst en Bram
heeft een mooie herinneringstekst uitgesproken (zie onder).
Bijzonder is dat Bets op dezelfde dag is overleden als Chris
Ooms en net zo oud is geworden.
Op 10 juli is ook overleden Adriana Kruik in de leeftijd van
92 jaar.
We zullen haar herdenken in de dienst van zondag 23
oktober in aanwezigheid van haar dochter en
kleinzoon.(datum is voorlopig).
Wij ( Derk & Mia) hebben op 20 juni Frits Schultheiss
bezocht op zijn 92ste verjaardag. Hij woont nog zelfstandig
in zijn huis in Rozendaal. Hij rijdt nog in zijn auto, houdt het
huis schoon, doet de was, koopt de warme maaltijd in en
laat een robot het gras maaien.
Hij is in goede gezondheid. Hij groet u allen.
Coby van Gelderen heeft de nodige specialisten bezocht en
heeft nog steeds weinig energie. De specialist adviseerde
haar om snel weg te gaan uit het veel te warme Spanje. Ze
is nu weer in haar vakantiewoning in Noord Holland en is
aan het aansterken.
Maria Jobse zit stil maar tevreden in haar huis op de
Cumbre del Sol. Haar gezichtsvermogen loopt verder terug.
Ze geniet van bezoek en is dankbaar dat Maarten (woont
in de onderbouw) haar kan helpen als het nodig is.
Met Martine gaat het weer (mn. emotioneel) een stuk beter
nadat ze een pijnlijke toekomstvisie had gehoord van een
specialist.
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Henk en Atie zitten beiden in de lappenmand. Henk zijn
longcapaciteit neemt af en Atie heeft ook de nodige
kwaaltjes.
Ik sprak begin aug. Rien Versprille. Hij heeft regelmatig last
van misselijkheid. Hij laat nu zijn bloed testen om te kijken
of daarin de oorzaak te vinden is.
Laten we bidden voor hen die het moeilijk hebben in onze
gemeente.
Chris en Ria zijn tot eind oktober buiten Spanje. Ze zien er
naar uit om eind september Eelke en Liesbeth te gaan
bezoeken in Canada.
Christine en Johan Rietveld gaan op hun huis passen en
gelijktijdig op zoek naar een mooie woning in de regio
Javea/Denia.
Joan en Harry zijn in Nederland om daar binnenkort hun
12.5 jarige huwelijk te vieren.
Koffiedrinken NA de dienst. Ik hoor dat er soms niet wordt
afgerekend na het gezellig samenzijn. Dit is natuurlijk per
ongeluk.
Nogmaals een oproep aan een ieder. Staat iemand op om
naar huis te gaan. Vraag dan of de persoon al heeft
afgerekend. Zo houden wij elkaar bij de les.
De KR zou het niet prettig vinden dat we om die reden een
slechte naam krijgen bij restaurant De Pointer.
Wervingscommissie.
Vele jaren heeft Piet vd Wees samen met Maaike
Schepers, ons geholpen om predikanten te zoeken die
passen bij onze bijzondere interkerkelijke gemeente. Piet
heeft wegens gezondheidsproblemen een tijd geleden al
aangegeven dat hij wilde stoppen met deze taak.
Wij hebben ds. Alfred Bronswijk bereid gevonden om deze
taak een aantal jaren op zich te nemen.
We zijn als gemeente Piet erg dankbaar voor alle tijd en
aandacht die hij besteed heeft aan deze belangrijke taak.
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De vooruitzichten voor komende maanden.
Op donderdag 1 sept. is ds. Anja vd. Poppe naar de
pastorie gekomen.
Ze komt samen met haar man Johan en twee dochters ( die
na een korte tijd weer naar huis gaan)
Anja zou in mei 2020 de diensten verzorgen in Denia. Maar
door corona was de kerk gesloten. Ze heeft toen wel 2
weken in de pastorie gelogeerd samen met haar dochter.
Haar CV staat op de website en de thema’s van de
diensten in september.
Op 6 september zal haar man een inspiratie-ochtend
houden over zijn boek: Het vlindertje van Methusalem. Op
13 september houdt Anja zelf een inspiratie-ochtend.
Thema volgt nog.
Op 2 oktober hebben we geen predikant en gaan we er
weer zelf een mooie dienst van maken.
Op 9 oktober heten we ds. Paul Saraber welkom samen
met zijn vrouw Nelleke. Paul en Nelleke blijven 2 maanden.
GEMEENTEDAG. Op 16 oktober zijn we van plan om onze
jaarlijkse gemeentedag te houden in de kerk en aansluitend
samen te eten in de tuin van de pastorie. (De tuin van het
landgoed van Henk en Atie is jammer genoeg niet meer
beschikbaar). Maar………….We hebben nu ruimte genoeg
in de nieuwe tuin van de pastorie.
In de dienst van 23 oktober (planning) gaan we ook
aandacht schenken aan het leven van Adiana Kruik in onze
gemeente.
BETS DERKS. 10-07-2022. 87 JAAR
(Tekst van Bram Gerth, uitgesproken op zondag 17 juli.)

U ziet op de glazen tafel een prachtige bos bloemen staan,
een foto en een brandend lichtje. Dit staat er niet voor niets.
Op 10 juli is Bets Derks de levensgezellin van Chris Ooms
overleden. Zij zat de laatste zes jaren van haar leven in een
verzorgingstehuis in Benimeli. Het toeval wil dat Bets zes
jaar na de dood van Chris op precies dezelfde dag n.l. 10
juli en maar met een klein verschil in tijd is overleden.
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Afgelopen woensdag is het lichaam van Bets in Denia
gecremeerd. Ans, haar dochter, Rob, haar zoon met zijn
vrouw en de kleindochter Linda vormden de kleine kring
waarin de plechtigheid plaats vond.
Het was de bedoeling dat deze familieleden vandaag in
onze kerk aanwezig zou zijn maar door omstandigheden
zijn ze verhinderd. Wel hebben ze ons laten weten dat ze
graag zouden zien dat een in memoriam in deze dienst zou
worden uitgesproken en dat doen we natuurlijk met liefde.
Het is zes jaar geleden dat Bets onze diensten voor het
laatst bezocht. Tot die tijd was ze een trouwe kerkgangster,
ze ontbrak nooit. Ze beschreef zichzelf altijd als iemand die
niet stil kon zitten en dat was haar motto waarnaar ze
consequent leefde.
Was er na de dienst koffie geschonken dan stond Bets in
de keuken af te wassen. Ze mankeerde nooit bij de open
huizen die in de pastorie plaats vonden.
Niet om aan de gesprekken deel te nemen maar om te
zorgen dat het de deelnemers aan niets ontbrak.
Predikanten die zonder partner de diensten leidde in Denia
werden minimaal eens in de week uitgenodigd door Bets
om te komen eten en dat was bepaald geen straf want
koken kon ze. Elke week vergezelde ze Chris die de
wandelclub leidde, samen met haar onafscheidelijke
hondje, Anja. Wanneer er tijdens de tocht iets gegeten of
gedronken werd dan hield Bets nauwlettend in de gaten wie
wat bestelde, en wie niet precies betaalde wat hij of zij
schuldig was werd in het openbaar aan de schandpaal
genageld. Zo hield ze de wind er wel onder bij de
deelnemers.
Ze was dienstbaar op alle mogelijke manieren en nooit
deed iemand tevergeefs een beroep op haar, vooropgezet
dat er niet bij gezeten hoefde te worden.
Stil zitten was zoals gezegd niet haar sterkste kant.
Het was intens triest om te zien hoe snel Bets de weg kwijt
raakte na de dood van Chris.
13

Toch moet ik vaak nog glimlachen als ik aan Bets denk.
Hoe dat komt?
Dat zal ik vertellen. Bets was altijd opvallend goed gekleed.
Fleurige en kleurige jurkjes prachtige spijkerbroeken, altijd
charmant. Zo kon het gebeuren dat ik op een mooie
zondagmorgen bij de deur van de kerk stond om de
kerkgangers te ontvangen. Bets verscheen in een
opvallende, kleurrijke maar smaakvolle outfit en ik maakte
haar mijn welgemeende compliment. Bets bleef nog even
praten bij de ingang van de kerk toen er een vrouwelijk
gemeentelid binnen kwam die er ook oogverblindend uitzag
op deze zonnige morgen en ook haar complimenteerde ik.
Toen klonk de donkerbruine stem van Bets luid en duidelijk.
“Je moet hem niet geloven hoor, hij zegt het tegen alle
vrouwen”. Bets, een letterlijk en figuurlijk kleurrijk persoon.
Zo herinner ik mij haar.

ieuwe Thorarol uit Jeruzalem komt aan in
Zeeland: "Dit, nog nooit gebeurd"
(ingebracht door Marjolein Weggen)

De Joodse Gemeente Zeeland heeft zondag 19 juni 2022
een nieuwe thorarol in gebruik genomen. Een unieke
gebeurtenis, want sinds de oprichting van de Joodse
gemeente in 1705 is dat nog nooit gebeurd. De rol- die in
Jeruzalem met de hand is geschreven op perkament werd
zondag afgemaakt en naar de synagoge in Middelburg
gebracht.
De schrijver van de rol, die noemen we de sofeer, is een
jaar bezig geweest met het schrijven van de rol", vertelde
Luuc Smit, de chazan (voorganger) van de synagoge in
Middelburg. „Hij schrijft met speciale inkt en met een veer.
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Er mag niks fout gaan, want als er een klein dingetje aan
een Hebreeuwse letter fout is, dan kan het een hele andere
betekenis krijgen. En dan is de rol niet meer goed."
Het is traditie om de laatste zinnen van de Thora rol af te
schrijven voordat de rol in gebruik genomen wordt.
Smit was een van de mannen die daarbij mocht helpen:
„We hebben net om de beurt de sofeer de opdracht
gegeven om namens ons een letter te schrijven.
Dat is een hele eer, want voor diegene is het net alsof je
zelf een thorarul hebt geschreven. Nou, dat is wat hè!”
Nadat de inkt was opgedroogd, werd de rol al dansend naar
de synagoge gebracht.
Toeschouwers wachtten de stoet op in de Herenstraat, om
samen de synagoge in te gaan, al filmend en fotograferend.
Daar werden zij opgewacht door een koor uit Amsterdam,
dat voor de gelegenheid was overgekomen naar Zeeland
om te zingen tijdens de dienst.
Bijzondere dag
“Het is echt een bijzondere dag vandaag”, benadrukte Smit.
,,Omdat er nog nooit door deze gemeente een thorarol is
laten schrijven. Ik denk dat iedereen die weet wat een
Thora is, hoe belangrijk die is voor de Joodse
gemeenschap, dat het onze basis is van leven, begrijpt hoe
belangrijk deze dag is. Dat we nu, zoveel tijd na de
verwoesting van de synagoge, een nieuwe rol hebben
kunnen laten schrijven, dat is ongekend."
De synagoge in Middelburg is - op die in Amsterdam na de
oudste van Nederland. In 1705 werd de synagoge ingewijd,
maar in de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw
verwoest. In de jaren negentig werd het in ere hersteld en
opnieuw ingewijd. In de jaren daarna ontstond een
levendige Joodse gemeenschap. Momenteel worden er
wekelijks diensten gehouden.
Margreeth Emens

Bron: Geloven in de Delta
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Bericht van de penningmeester over Juni, Juli en Augustus 2022
Het maandelijkse overzichten van de ontvangen collectes en vaste vrijwillige bijdragen en giften
ten opzichte van de begroting.
Collectes Juni 2022 (t/m 24 juni)
Diaconie
Oikokrediet
Lilianefonds
Eyecare
Surg for all
Kerk en onderhoud
Aantal bezoekers

29 mei

5 juni

12 juni

19 juni

228,70
179,20
174,20
149,05
168,10

227,00

145,00

142,00

34

44

29

32

Vaste Vrijwillige Bijdragen 2022
Juni
T/m juni
(23 mei 2022 t/m 24 juni 2022)
Realisatie
2.237,23
13.953,38
Begroting
1.500,00
8.000,00
De ontvangen vaste vrijwillige bijdragen liggen deze periode enigszins boven de begroting.
Dit als gevolg van enkele donateurs die hun jaarlijksebijdrage in één keer storten.
Dank voor alle collectes, giften en bijdragen,
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De ontvangsten van collectes en vaste vrijwillige bijdragen en giften van na 20 juli 2022 worden
opgenomen in het overzicht van augustus.
Collectes Juni/Juli 2022

26 juni

Diaconie
Oikokrediet
Lilianefonds
Eyecare
Surg for all
Kerk en onderhoud

209,00

Aantal bezoekers

10 juli

17 juli

210,58
182,00
147,00

162,70

156,70
154,00

30

42

35

V. V. Bijdragen 25/6 - 21/7/2022
Realisatie
Begroting

3 juli

120,30
35

Juli

T/m juli

1.111,23
1.500,00

15.064,38
9.500,00

De ontvangen vaste vrijwillige bijdragen liggen deze periode onder de begroting.
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De ontvangsten van collectes en vaste vrijwillige bijdragen en giften van na 21 augustus 2022
worden opgenomen in het overzicht van september.
Collectes Juni 2022 (t/m 24 juni)

Diaconie
Oikokrediet
Lilianefonds
Eyecare
Surg for all
Kerk en onderhoud
Aantal bezoekers

24 juli

31 juli

7 augustus

14 augustus

21 augustus

145,30
154,85
118,70
99,50
120,10

106,70

108,60

106,00
76,00

30

28

25

19

68,50
15

V.V. Bijdragen 21/7 – 22/8/2022
Augustus
T/m augustus
Realisatie
711,46
15.775,84
Begroting
1.500,00
11.000,00
De ontvangen vaste vrijwillige bijdragen liggen deze periode behoorlijk onder de begroting. In
augustus is ook de kleingeldbus geleegd en geteld, het bedrag was dit jaar € 160.
Dank voor alle collectes, giften en bijdragen,
Ko Rikkerink
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ege” Kerk

(ingebracht door Marjolein Weggen)

De grote christelijke feesten van Pasen en Pinksteren
liggen achter ons. Dan kan net je overvallen; wat nu?
We komen in de zomerperiode terecht waar mensen
kunnen genieten van al het moois dat de natuur ons biedt.
We mogen leven onder Gods zon. De laatste tijd hoor ik wel
zeggen: jammer dat de gemeente steeds kleiner wordt.
Of soortgelijke opmerkingen.
Vorige week las ik een column geschreven door een
dominee uit Friesland. Hij was met zijn gezin op vakantie in
Köningsleiten. Eén stukje van deze column wil ik u niet
onthouden:
"Het was een flinke klim naar het hooggelegen kerkje.
Daarom kwamen we 5 minuten te laat, maar werden
gastvrij onthaald. De koster rees meteen uit zijn bank en
bracht ons de liedboeken. De priester knikte ons blij toe.
Niet verwonderlijk,
want we waren kerkganger nummer vijf en zes. We
verhogen het kerkbezoek aanzienlijk fluisterde ik mijn vrouw
toe. Zou ik in mijn Friese dorpskerk ook blij mee zijn
geweest. Nog eens 5 minuten later maakten gelovige zeven
en acht de vreugde compleet. Twee dingen raakten mij.
Ten eerste dat er in dit bedrijvige toeristendorp zo weinig
mensen naar de kerk kwamen. Het tweede dat mij trof was
dat de priester zich daar niets van aantrok. Geen organist
en geen kerkenraad om hem bij te staan, enkel hijzelf, de
koster tevens voorlezer en misdienaar en acht kerkgangers.
Voor meneer pastoor was het voldoende om gewoon zijn
dienst te verrichten: Hij riep de hemel aan om ontferming,
hij zong vrijwel in zijn eentje uit volle borst de oude
melodieën, las het Evangelieverhaal, bad voor de vrede en
de zieken en deelde brood en wijn, zoals dat gelovigen van
alle plaatsen al eeuwenlang verbindt.
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We keerden huiswaarts. Wat kunnen we toch kleingelovig
zijn dacht ik beschaamd. Een kleine gemeenschap, een
bescheiden kerkje: voelbaar geloof, hoop en liefde, brood
en wijn, zoals dat gelovigen van alle plaats eeuwenlang
verbindt. We keerden huiswaarts. Wat kunnen we toch
kleingelovig zijn dacht ik beschaamd. Een kleine
gemeenschap, een bescheiden kerkje: voelbaar geloof,
hoop en liefde. Een pastoor die gewoon zijn ding blijft doen.
Die niet ziet naar de mensen die niet meer komen, maar blij
is met iedere kerkganger die er is. Levend voorbeeld van
het Bijbelwoord waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
ben ik in hun midden. Mooi dat ze er gewoon stug mee
doorgaan. En met elkaar de Godslamp brandend houden."
Na het lezen van deze column dacht ik: wat een vertrouwen
spreekt hieruit. Natuurlijk denk je weleens: worden we niet
erg klein? Maar laten ook wij verder gaan met vertrouwen.
Laten we blijven omzien naar elkaar. Soms heeft een mens
je gewoon nodig. We hebben elkaar nodig. En wat heerlijk
dat we op zondag naar ons mooie kerkje kunnen gaan.
Een plek waar je thuis bent.

taar niet naar de hemel,
maar ga aan het werk

(ingebracht door Leo Koppelaar)

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gekenmerkt
door twee dingen: afwezigheid en verwachting. Maar ook
na Pinksteren kan dat zomaar je ervaring zijn, gelet op het
nieuws.
Arco den Heijer is docent Grieks en Nieuwe Testament aan
de Theologische Universiteit Kampen. Hij schrijft dit artikel
als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST
(Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de
Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.
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Arco den Heijer: 'Je hebt elkaar nodig en je hebt gebed nodig om niet
overweldigd te worden door het kwaad in kerk en wereld.'
(foto Jeremy Ligtenberg)

De beschrijving van Jezus’ hemelvaart in het Bijbelboek
Handelingen bevat een indringend beeld: de leerlingen die
blijven staren naar de wolk die Jezus aan hun zicht heeft
onttrokken. Engelen sporen hen vervolgens aan om terug te
keren naar Jeruzalem en daar de komst van de Geest te
verwachten. Het is duidelijk: Jezus is niet meer bij hen en
zijn Geest is nog niet uitgestort.
De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gekenmerkt
door twee dingen: afwezigheid en verwachting.
Het staat daarmee symbool voor een ervaring die je ook na
Pinksteren gemakkelijk kunt hebben. Waar is Jezus in deze
wereld? Lijfelijk is Hij niet bij ons en zijn Geest lijkt
eveneens afwezig.
bruut geweld
Het was een gevoel dat mij bekroop bij het nieuws van de
afgelopen weken. Nieuws over bruut geweld in Oekraïne,
waarvan het eind voorlopig niet in zicht lijkt.
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Maar ook, op veel kleinere schaal, het drama van een
basisschoolklas waar een jongen zijn legaal gekochte
wapen afvuurt op nietsvermoedende kinderen.
Waar is God in deze wereld?
Kerken moeten laten zien wat het betekent om lichaam
van Christus te zijn.
Dan was er nog een rapport over seksueel misbruik in de
Southern Baptist Convention, de grootste protestantse
denominatie van Amerika. Ook daar waar je zou mogen
verwachten dat de Geest mensen vernieuwt naar het beeld
van Christus, in kerken waar je iets zou moeten proeven
van het leven in Gods koninkrijk, blijkt seksueel misbruik
veelvuldig voor te komen en lijkt men meer gericht op
behoud van reputatie en voorkomen van schadeclaims dan
op bescherming van slachtoffers. Waar is Gods Geest in de
kerk?
verwachting
Het verhaal van Jezus’ hemelvaart benoemt naast Jezus’
afwezigheid ook de verwachting. Jezus zal terugkomen, de
Geest is beloofd. Een verwachting die nog niet te veel
rekent op de realisatie van het heil in de huidige
werkelijkheid, maar gericht is op de toekomst, op een
radicale vernieuwing van de wereld door God zelf.
De uitstorting van de Geest anticipeert daar wel op,
maar zijn werk is vaak verborgen en voltrekt zich in een
wereld waarin het kwaad eerder toe- dan afneemt.
In de theologie is zo’n verwachting wel eens als wat
primitief afgedaan, en gaven mensen de voorkeur aan een
eschatologie die meer nadruk legt op hoe Gods
heilsbeloften nu al werkelijkheid worden. Maar zo’n
eschatologie slaat kapot op de weerbarstigheid van de
zonde en het kwaad.
Een jongen die zijn wapen afvuurt op nietsvermoedende
kinderen. Waar is God in deze wereld?
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Een kerkdienst in Uvalde, Texas, na de schietpartij op een school vorige
week.
foto/ Mandel Ngan

Het rapport over seksueel misbruik sluit af met concrete
aanbevelingen om de cultuur van het verhullen van het
kwaad te doorbreken. Zoals de leerlingen niet naar de
hemel moesten blijven staren, zo moeten kerken vandaag
de hand aan de ploeg slaan om de zonde te bestrijden en
te laten zien wat het betekent om lichaam van Christus te
zijn: een veilige herberg, waar ieder zonder onderscheid
welkom is, waar we elkaar in alle verscheidenheid
opzoeken om te verstaan hoe groot Gods liefde is.
gebed
Terug van de Olijfberg komen de leerlingen bij elkaar om te
bidden. Je hebt elkaar nodig en je hebt gebed nodig om
niet overweldigd te worden door het kwaad in kerk en
wereld, maar te blijven hopen op Gods belofte en uit die
belofte moed te putten om steeds opnieuw het goede te
zoeken. Wie in die verwachting leeft, kan op onverwachte
momenten het werk van de Geest opmerken, te midden van
de zonden van de kerk en het kwaad van de wereld,
als tekenen van Gods toekomst.
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ritiek m.b.t. Titus Brandsma

Bert Boxtart

De afgelopen maand kreeg ik enkele opmerkingen over het
geplaatste artikel over Titus Brandsma. “11 pagina’s
aangaande Titus” werd als te veel ervaren.
Ik wil er van mijn kant graag op wijzen dat het hier niet één,
maar een tweetal artikelen betrof met betrekking tot Titus
Brandsma. Daarnaast nog enkele foto´s en een toelichting
van mijn kant.
Welke overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld om in
totaal zelfs 13 pagina´s te wijden aan Titus Brandsma?
Ik denk aan het boekje: "de navolging van Christus" van
Thomas à Kempis. Daarin staat vermeld wat we allemaal
kunnen of zouden moeten doen om ons gedrag enigszins te
laten lijken op het gedrag van Jezus Christus.
U bent het ongetwijfeld met me eens dat er maar heel
weinig mensen zijn wiens gedrag ook maar in de verste
verte lijkt op dat van Jezus Christus. Zelfs in de loop van 20
eeuwen zijn ze te tellen!
Toch zijn ze er wel geweest. Heel af en toe kom je iemand,
in de loop van de geschiedenis tegen, waarbij je de indruk
krijgt dat de persoon in kwestie wél een enigszins
vergelijkbaar gedrag heeft vertoond.
Binnen de R.K.kerk wordt dan een diepgaand onderzoek
gestart naar die persoon dat tientallen jaren kan duren.
Meestal betreft het mannen en vrouwen die ver van ons
verwijderd staan; óf in de tijd, óf in plaats. Bij Titus is dat
niet het geval; hij leefde nagenoeg in dezelfde tijdspanne
als wijzelf en ook nog relatief dichtbij. Jammer vind ik het
dat er toch maar heel weinig mensen bestaan die hem
enigermate kennen. Zo zijn er méér mensen waarvan we
buiten hun naam nauwelijks iets weten. Hierbij denk ik bijv.
ook aan ds. Dietrich Bonhoeffer: ook iemand die in moreel
opzicht een lichtend voorbeeld was.
En daarin zit nu precies het belang van deze mensen.
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Ze zijn een voorbeeld en verdienen dus navolging! Omdat
ze onze taal spreken en onze gebruiken (zeden en
gewoontes) kennen zijn ze voor de hedendaagse mens ook
beter en makkelijker navolgbaar. Niet alleen een voorbeeld,
maar dus ook een inspiratiebron!
De heiligverklaring door Rome van o.a. Titus Brandsma was
een unieke en zelden voorkomende gebeurtenis die
alleszins het vermelden waard was. Zo'n bijzondere, dat het
aantal pagina´s, naar mijn idee, in dit geval best de
"normale" artikellengte mocht overschrijden!
Daar komt nog bij dat het aantal pagina´s van de kerkband
de afgelopen jaren ruim is uitgebreid. Ik beschik over oude
exemplaren met 24 (2015), 28 (2017), 32 (2018) en 36
(2019) pagina´s.
Momenteel tracht ik steeds het aantal van 44 pagina´s te
vullen. Ook een reden om artikelen met wat meer diepgang
of enig ander extra belang wat meer ruimte te geven!
Dan nog een opmerking met betrekking tot plaatsing van
aangeleverde teksten.
Ik kan gerust zeggen dat elk artikel dat wordt aangeleverd
in principe ook geplaatst wordt. Bij ruimtegebrek eventueel
in een volgende aflevering van de kerkband.
Uw input blijft meer dan welkom en bepaalt dus mede
de inhoud van de volgende exemplaren van de
kerkband.
Met spanning, grote interesse en hoge verwachting
wacht ik uw toekomstige bijdragen af!

e uittocht

Bram Gerth.

Ik weet niet of veel mensen zich nog herinneren welk
Bijbelverhaal ze als kind op de lagere school, het mooiste
en het spannendst vonden.
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Voor mij was dat het verhaal van de uittocht uit Egypte. De
plagen, de onwillige farao, het splijten van het water, hoe
spannend wil je het hebben.
Maar met het ouder worden kwamen toch de twijfels. Er
staat vermeld dat de Israëlieten voor de uittocht van de
Egyptenaren die hun goedgezind waren kleren en gouden
en zilveren sieraden mee kregen en ook geiten, schapen en
runderen, maar ik begon me toch af te vragen hoe je al dat
vee in een woestijn te eten en niet te vergeten te drinken
geeft.
Ook het verhaal waarin de Eeuwige opdracht geeft de ark
en de tabernakel te bouwen knaagde aan mijn geloof.
Balken en planken van acaciahout, goud en zilver op allerlei
plaatsen en in grote hoeveelheden. Geweven stoffen voor
het voorhangsel en priesterkleding die bestonden uit
blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en
getwijnd linnen. Brons en koper, waar kwam dat vandaan
en hoe werd dat bewerkt?
De edelstenen op de kleding van de priesters, logen er ook
niet om. Het waren allemaal geschenken van het volk wordt
vermeld, ook de palen en de planken van acaciahout. Hoe
het goud, zilver, brons en koper werden bewerkt heb ik niet
kunnen vinden, blijft dus een vraagteken. Maar mijn mening
zegt niet zoveel alhoewel ik moet bekennen dat het mij
goed deed te lezen dat vooraanstaande rabbijnen ook
moeite hebben met dit verhaal en veronderstellen dat deze
uittocht nooit heeft plaatsgevonden maar het boek Exodus
niet minder belangrijk maakt. Maar het houdt meer mensen
bezig. De Vlaamse egyptoloog Marleen Reynders betoogt
in een kloeke studie dat de uittocht van de Joden nooit
heeft plaats gevonden
De schrijfster heeft twaalf jaar gewerkt aan een boek over
de tijd waarin het verhaal zich afspeelt en het verhaal
uitgebreid aan bod komt.
In de kloeke studie EXODUS gaat ze op zoek naar de
historische kern van het meeslepende verhaal over de
Bijbelse migratie naar het Beloofde Land.
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Ze reed met haar jeep door het barre gebied van de Sinaï
en bezocht o.a. Tel Jericho, de archeologische vindplaats
op de Westelijke Jordaanoever waar elk zandkorreltje, zo
schrijft ze, een stukje geschiedenis vertelt.
Maar vooral nam ze kennis van nieuwe wetenschappelijke
inzichten en tekstvondsten die haar tot een ophef
veroorzakende conclusie inspireerde. Want is haar slotsom
niet dat de exodus een mythe is?????
Het antwoord van haar. “ Dat vind ik te kort door de bocht
geformuleerd. Wat ik betoog, is dat buiten de Bijbel geen
bewijs bestaat voor de exodus. Aanwijzingen ontbreken dat
deze werkelijk heeft plaatsgehad. Het gaat om een
geconstrueerde herinnering, om wat ik een CORPORATE
HISTORY noem die een volk in wording identiteit hielp te
verlenen. Als zodanig heeft het exodusverhaal een grote
impact gehad. Het heeft een krachtige symbolische
betekenis.
De schrijfster vestigt de aandacht op tal van bevreemdende
passages in Exodus. Curieus bijvoorbeeld is dat de plagen
van Jaweh wel de Egyptenaren treffen maar niet de
Israëlieten die in Egypte woonden. Een rationele verklaring
is er voor die rampen niet. We betreden hier, constateert de
egyptoloog, het vreemde en mysterieuze universum van het
oude Oosten, waar goden met wondertekens en magie
ingrijpen in de mensenwereld. De wonderen moeten de
Israëlieten duidelijk maken dat er voor hen maar één god is
die zich bekommert om hun lot.
Bij de uittocht uit Egypte zouden zo´n twee tot drie miljoen
mensen betrokken zijn.
Maar geen enkele tekstbron en geen enkele archeologische
vondst verwijzen naar zo´n massale migratie, die
onvermijdelijk te kampen zou hebben gehad met
reusachtige problemen op het vlak van logistiek,
communicatie en infrastructuur.
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Er is niet één versleten sandaal, kapotte waterzak of
overblijfsel van een kampeerplaats gevonden. Er is
evenmin een Egyptisch administratief document opgedoken
dat melding maakt van een dergelijke omvangrijke
grenspassage. Het volk van Israël heeft nooit in de
schaduw van de piramiden gezwoegd en gezweet,
concludeert Reynders. Het heeft het Beloofde Land
nimmer verlaten.
Soms zorgt de nuchterheid van de auteur voor een
glimlach. Zo wordt de naam van Mozes in verband gebracht
met het Hebreeuwse werkwoord “masjah” wat voor
“trekken uit” staat. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat de
Egyptische prinses die de vondeling uit het water haalde,
Hebreeuws sprak.
De auteurs van de Bijbel wilden aangeven dat hij de leider
wordt die zijn volk “uit Egypte trok”, zegt Reynders. Mozes
is geen historische maar een theologische figuur.
Als Reynders op soortgelijke manier de accuratesse van de
Koran in twijfel zou hebben getrokken, had ze vermoedelijk
moeten onderduiken. Maar van de Joden heeft ze geen
bedreiging of boze reacties ontvangen. Ze heeft zelfs van
een Joods instituut een uitnodiging ontvangen om haar
inzichten te delen over de historische (on)betrouwbaarheid
van een cruciaal deel van de Thora.
“De Bijbelse verhalen zijn ook niet minder mooi omdat ze
niet echt zijn gebeurd. De term “sprookjesboek” vind ik wel
erg licht. De Bijbel bevat geloofsteksten met een
didactische, verkondigende aard. Het is literatuur die moet
overtuigen. Historische kennis doet aan de waarde geen
afbreuk.”
Tot zover Marleen Reynders.
Wat mij het verhaal vertelt? De Eeuwige staat aan de kant
van iedereen die in onrecht en “slavernij” leeft. Hij bevrijdt
de mens van de farao’s van deze wereld.
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In deze context kan het Exodusverhaal een bemoedigend
perspectief bieden. Niet voor niets is het verhaal van
Exodus een belangrijk en steeds weer terugkerend thema
geworden in de zwarte burgerrechtenbeweging. Denk aan
de negrospirituals en de toespraken van Martin Luther King
en in de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Het
Exodusverhaal vertelt ons dat we mogen geloven en
vertrouwen in een uitweg uit onvolkomenheid en “slavernij”
in wat voor vorm ook, ook vandaag.
In zowel het gewone leven als in het geloofsleven is het
ergerlijk wanneer men zijn eigen opvattingen
eenvoudig identificeert met de absolute waarheid.

it moderne profeten.

(ingebracht door Henk de Jong)

Spreken vanuit het luisteren.
Profeten zijn eenlingen, zo heeft men lang gedacht. Ze zijn
begaafde charismatische personen, die op de een of andere manier de geest krijgen en woorden van God orakelen.
Zo heeft men ook naar Martin Luther King gekeken. Een uitzonderlijk begaafd spreker, die zijn toespraken zelf bedacht
en unieke kwaliteiten had.
Dat zou hem ‘profetisch’ hebben gemaakt. Maar als je zijn
leven goed bestudeert, zie je iets anders. Zijn spreken
kwam voort uit zijn vermogen om te luisteren.
Zijn toespraken hadden kracht, omdat ze contact maakten
met de lijdenden.
MLK was geen eenling, maar de stem van een gemeenschap.
Een uitspraak van Martin Luther King:
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“De waarheid liefhebben en opkomen voor gerechtigheid
zal veel van je vragen.
Je zult frustraties meemaken. Als je een standpunt durft in
te nemen, zul je ook lijden ondergaan en eenzaamheid. Je
kunt je baan verliezen, klappen krijgen of geminacht worden.
Soms betekent het dat je kind van zeven, acht jaar aan je
vraagt:
Papa, waarom zit je zo vaak in de gevangenis?”

e ouder wordende vrouw – de milde blik
van Liesbeth Woertman

Ingebracht door Bert Boxtart

Met het klimmen der jaren vrouw te zijn in deze wereld.
Daarover gaat het net verschenen boek (Ten Have, 224 blz.)
van emeritus hoogleraar psychologie Liesbeth
Woertman. Een milde kijk op ouder worden: “Tijd om
de maskers te laten zakken en het ego langzaam te
laten leeglopen.”
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Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie aan de
Universiteit Utrecht, inmiddels met pensioen, is bekend
vanwege haar publicaties over uiterlijk, lichaamsbeeld,
kosmetische chirurgie, sociale media, etc. Zij is een van de
weinige psychologen die ook spiritualiteit in haar werk
brengt. In haar zojuist verschenen boek, Wie ben ik als
niemand kijkt, geeft zij ‘een andere kijk op de ouder
wordende vrouw’ (zoals tevens de ondertitel luidt.)
Wie ben ik als niemand kijkt is een boek dat je blik verruimt.
Woertman combineert een autobiografische aanpak met
zowel recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek alsook
gedichten en fragmenten uit filosofische en spirituele
werken. Ze kijkt met compassie naar de generaties
vrouwen vóór haar en na haar. En naar zichzelf. Door haar
werkwijze onderstreept ze de krachtige kant van vrouwen ondanks de ervaringen en gevoelens van gebrokenheid,
verlies en afscheid die iedereen in haar leven tegenkomt.
We krijgen handreikingen en ideeën om de ouderdom met
een open vizier tegemoet te treden. “Het mooiste komt het
laatste, als je bereid bent om grootmoeder van alle levende
wezens te worden” (blz. 20).
Het boek is ook erg geschikt om als groep ouder wordende
vrouwen samen te lezen, maar misschien ook mannen:
verschillen, overeenkomsten, het gesprek met elkaar.
Achtergrond, hulpbronnen en veerkracht
Woertman vertelt in het boek uitvoerig over haar
achtergrond als katholiek meisje uit de arbeidersklasse,
over wie haar inspireerde, haar tot voorbeeld waren of juist
niet. Ze heeft zichzelf ‘opnieuw uitgevonden’: van
snoepverkoopster bij Jamin tot hoogleraar psychologie.
Ze groeide op in een klein straatje in Utrecht Oost. En ze
ervaarde haar wereld als klein en gesloten.
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Mensen hielden elkaar in de gaten, hielpen elkaar
weliswaar ook, maar er werd veel geroddeld, geschreeuwd
en geslagen. "Geen enkele vrouw in mijn omgeving werkte
buitenshuis, niemand deed iets kunstzinnigs en geen
enkele vrouw kleurde buiten de lijntjes.”
Een eigen leven
De meisjesboeken vond ze saai en vervelend. Ze las liever
jongensboeken, zoals Arendsoog, De Kameleon.
Of sprookjesboeken.
Op bezoek bij haar vriendinnetjes Betty en Yeske, ontdekte
ze dat de wereld veel groter kon zijn. Een groot huis, een
kelder, ruimte zonder toezicht. Maar ook: vrouwen die een
eigen leven leidden, kunstzinnige dingen deden. Het
prikkelde haar verlangen.
Er kwamen ook leermeesters in haar leven. Vrouwen die
voorleefden dat het anders kon. Sommigen van hen
ontmoette ze echt, anderen inspireren door hun boeken of
kunstwerken. Chawwa Wijnberg (1942 - 2019), kunstenares
en dichter zei tegen Liesbeth, toen ze als twintiger nog
bezig was haar middelbareschooldiploma te halen: “Als je
later hoogleraar wordt, wil ik op de eerste rij zitten.” En zo
geschiedde, toen Woertman 55 jaar oud was.
Ook Andreas Burnier (Catharina Irma Dessaur) leerde ze
echt kennen. Maar ze had ook veel heldinnen die ze alleen
kende door de boeken die ze schreven: Dorothee Sölle,
Simone de Beauvoir, Hannah Arendt en Clarice Lispector.
Waardig oud worden
Hierna volgen hoofdstukken over ‘wat eigenlijk oud is’, ‘hoe
we het lichaam van oudere vrouwen zien’. Hoe verhouden
we ons tot ons ouder wordende lichaam in een cultuur die
gericht is op objectiverende, geseksualiseerde lichamen en
digitaal gemanipuleerde schoonheid van jonge mensen?
Hoe verhoudt ze zich nu tot zichzelf, tot haar ouder
wordende lichaam?
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Jonge vrouwen kunnen veel last hebben van de
geseksualiseerde blik van mannen. The male gaze.
En deze komt onvermijdelijk ook ‘tussen je oren’, zodat je
als vrouw, meer dan mannen, leert om jezelf (ook) als
object te zien. Als je ouder wordt, word je minder bekeken.
Dat kan even wennen zijn. Maar het biedt ook ongekende
mogelijkheden tot vrijheid. Je lichaam niet vanbuiten met
een kritische blik bezien en beoordelen, maar je lichaam
van binnenuit voelen en gaan bewonen.
Hier vond ik de term lichaamseigenaarschap heel goed
gevonden. Wanneer je je lichaam bewoont in plaats van het
tentoon te stellen, neemt je veerkracht toe. En op die
manier kun je ‘waardig’ ouder worden.
Eerdere generaties
Het kan ook helpen om je wortels te voelen in de eerdere
generaties. We komen ter wereld in een net van
betekenissen, ook over vrouwen en mannen, dat door hen
mede gevormd is. Te beseffen en doorvoelen hoe dat ons
vormt en heeft gevormd, kan ons vrijer maken. Ook het
contact met de generaties na ons is belangrijk. "Het in
verbinding staan met de voorouders, de doden en de
ongeboren kinderen haalt ons uit het idee en gevoel een
afgesloten zelf te zijn. Het helpt om het leven meer
stromend te ervaren en je onderdeel te voelen van een
groter geheel.”
Hogere levenskunst op leeftijd
Volgens ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson kent elke
levensfase zijn eigen thema’s, crises en problemen, maar
ook – potentieel – nieuwe inzichten en mogelijkheden.
Het kan lastig zijn als je thema’s die je eerder niet goed
verwerkte in elke fase opnieuw tegenkomt – soms in een
‘ander jasje’. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel.
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En hier: elke nieuwe fase geeft je de gelegenheid het
verleden alsnog te verwerken – en op die manier anders in
het leven komen te staan.
Elke fase van je leven kan vruchtbaar voor jouzelf zijn en
ook voor de mensen om je heen. ‘Generativiteit’ (denk aan
genereren, ‘geboren doen worden’) is een mooi begrip van
Erikson, en wordt ook door Woertman besproken.
Vruchtbaar zijn is niet alleen (klein)kinderen krijgen en/of
verzorgen, maar ook je kennis delen, de buurt
schoonhouden, koffie schenken, vrijwilligerswerk doen,
piano spelen in het buurthuis, etc.
Hier liggen heel veel mogelijkheden.
Hoe dicht psychologie en spiritualiteit bij elkaar liggen kun
je zien in de psalm die in het boek geciteerd wordt:
“Zij zullen in den ouderdom nog vrucht dragen, Fris en
groen zullen zij zijn.” (Psalm 92,15). Een betere definitie
van generativiteit zou ik niet weten.
“... naast ervaringen van verval en verwijdering kan de
ouderdom een uitgelezen periode zijn om vloeibaarder te
worden. Tijd om de maskers te laten zakken en het ego
langzaam te laten leeglopen.”
Het kan een periode zijn van dankbaarheid, volkomen
openheid, verbondenheid, authenticiteit. Ook, misschien
juist als het lichaam brozer wordt, kan het licht er meer
doorheen schijnen.
“Laat me open blijven tot mijn dood. Open, open, open.
(…) En ik hoop dat ik tot op mijn laatste dag andere
mensen zonder oordeel mag zien en me verbonden voel.”
Vincent Duindam
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“

n het reine komen met het kwaad
begint met kijken in je eigen ziel”
Ingebracht door Bert Boxtart

Lody van de Kamp (l) en Arjan Broers (r)
Nieuw Wij

Heilige ruimte ontstaat onder meer als mensen delen wat
wezenlijk is in hun leven. De vragen van religieuze tradities
helpen daarbij. Rabbijn Lody van de Kamp en katholiek
theoloog Arjan Broers, beiden deel uitmakend van het
schrijverscollectief van Claartje Kruijff, Theoloog des
Vaderlands.
Arjan Broers: “Lody, bestaat het kwaad?”
Lody van de Kamp: “Nee. Het kwaad op zich bestaat niet.
Wel de opdracht aan de mens om gebruik te maken van de
vrije keuze tussen goed en kwaad. Die visie is
onlosmakelijk met het jodendom verbonden.”
Arjan: “Het kwaad is een keuzemogelijkheid?”
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Lody: “Ja. En natuurlijk zijn we allemaal zwakke broeders
en zusters, die geregeld foute keuzes maken, tot inkeer
komen en dan weer de rechte weg kiezen.”
Arjan: “Krijg je een beloning als je goed kiest?”
Lody: “De Talmoed zegt: in deze aardse wereld is geen
beloning. En inderdaad hebben ook rechtvaardigen het
soms heel moeilijk in deze wereld. Zie het boek Job.”
Arjan: “Hoe weet je of je goede keuzes maakt?”
Lody: “Wij joden hebben het ‘gemakkelijk’. Er zijn 613
verboden, als ik die volg, bewandel ik de rechte weg. En na
mijn aardse leven sta ik voor G’ds troon en confronteert G’d
me met mijn daden. Ja, het is een kinderlijk beeld voor iets
onvoorstelbaars, maar ik heb geen betere.”
Arjan: “Word je dan beoordeeld of je je aan al die 613
verboden hebt gehouden?”
Lody: “Nee, of je mee hebt gedaan aan G’ds bedoeling. Wij
hebben namelijk een opdracht, een taak, een doel. We zijn
er niet zomaar, we zijn er om mee te werken aan de
verdere ontwikkeling van de Schepping. Daar hebben we
een goede verhouding voor nodig tot G’d en tot de
medemens.”
Wij hebben een opdracht, een taak, een doel. We zijn er
niet zomaar, we zijn er om mee te werken aan de verdere
ontwikkeling van de Schepping.
Arjan: “Je hebt het nu over je eigen verhouding tot de
wereld, hoe je daarin je weg zoekt. Dat is voor mij
herkenbaar. Maar ik ben een en al privilege: man, wit, in
Nederland geboren, goed opgeleid… Als er kwaad is in mijn
leven, speel ik er zelf een rol in. Groot kwaad ken ik alleen
uit de krant. Dat is voor jou anders, neem ik aan. Hoe ga jij
om met groot kwaad?”
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Lody: “Ik heb het niet zo kwaad hoor, in deze wereld…”
Arjan: “Ik zoek een manier om het over de Shoah te durven
hebben.”
Lody: “Je wordt ook beoordeeld naar hoe je omgaat met
waar je bent geboren. De Shoah is een opeenstapeling van
slechte keuzes. Voor mensen die in nazi-Duitsland
opgroeiden was het waarschijnlijk heel moeilijk om eraan te
ontsnappen. Volgens mij is geen mens echt kwaad, al zijn
er wel mensen die er meer naar toe worden getrokken dan
anderen. Pas sprak ik een rechter, die me vertelde hoe hij
bijna altijd ook begrip krijgt voor een misdadiger. Wat niet
wil zeggen dat je geen wetten moet handhaven, natuurlijk.”
Arjan: “Je bent net weer met een
multiculturele groep jonge mensen naar
Polen geweest. Hoe is het om samen in
Auschwitz te staan?”
Lody: “Auschwitz – en dat geldt ook
voor Berlijn, Bergen Belsen, Vught,
Sachsenhausen, Treblinka enzovoort –
staat voor kwaad uit die ene periode in de geschiedenis.
Een onvoorstelbaar kwaad dat cultuur, traditie en diversiteit
overschrijdt. Om daar te zijn met kinderen die mijn
kleinkinderen hadden kunnen zijn, hen de onmacht tonen
over het verdriet, de pijn en de vernieling die mensen elkaar
aan kunnen doen, dat maakt bij mij het gevoel los dat ik die
kinderen moet helpen om hiermee om te gaan.”
Arjan: “Waarom vind je dat mooi om te doen?”
Lody: “Er wordt dan een band tussen ons bestendigd die
volledig de verkeerde beeldvorming over een ‘natuurlijke
animositeit” tussen moslims en joden overstijgt. Het is
verrijkend voor hen en voor mij.”
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Arjan: “Je helpt elkaar dus om te gaan met wat
onbegrijpelijk is.”
Lody: “Ja. Als we de opdracht hebben om samen te werken
met G’d aan Zijn schepping, dan is daarin centraal dat we
anderen – vriend en vijand, als we die beoordeling zouden
willen gebruiken – helpen met het wegduwen van het
kwaad. En dat we elkaar vragen om mij te helpen mijn
kwaad te verwijderen.”
Arjan: “En wat doe je met schuld?”
Lody: “Bij het elkaar helpen om geen kwaad te doen hoort
ook elkaar leren vergeven. Ieder mens heeft krachtige en
zwakke momenten. Maar wij zijn geen schuldige, zondige
mensen. Dat is calvinisme dat joodse Nederlanders niet
hebben overgenomen. Andere dingen wel hoor: zuinigheid,
vasthouden aan regels, sobere kleding, een strenge
arbeidsmoraal. Maar ik zal niet zeggen dat wij zondig
zijn. Verlos ons van het kwade – ik bid dat niet, maar als ik
het zou bidden zou het betekenen: Geef ons de kracht om
goede keuzes te maken en niet aan kwade toe te geven.”
Arjan: “Je gaat wel uit van een wereldbeeld waarin wij
gewild zijn en een opdracht hebben. Veel seculiere mensen
kijken niet zo.”
Lody: “Dat vind ik wel eens zorgwekkend aan onze
seculiere cultuur. Dat mensen vooral gericht zijn op hun
eigen leven en we niet langer samen de
verantwoordelijkheid dragen voor onze buurten en steden.
Als meer mensen zouden geloven dat we er zijn met een
reden, dan zouden we bijvoorbeeld diversiteit anders
waarderen. Dan zouden we zien dat het er is en het
vruchtbaar willen maken. Nu lijkt de teneur: diversiteit is er,
hoe komen we ervan af?”
Arjan: ‘Ben je somber over onze cultuur?’
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Lody: ‘Nou, nee. De geschiedenis bestaat uit
golfbewegingen. Mensen zijn altijd op zoek naar inspiratie.
Nu is de cultuur op het aardse gericht, er komt vast weer
belangstelling voor het hogere. Het is alleen zo jammer dat
er zoveel kennis wordt weggevaagd, bijvoorbeeld van de
Bijbelse verhalen. Mensen kennen die beelden niet en
missen dus veel wijsheid. Terug naar het kwade: hoe zie jij
dat?”
Arjan: “God is goed en omvat alles, ook het kwaad. Ik denk
dat het meeste kwaad corrupt goed is. Dat wil zeggen:
gefrustreerd verlangen naar goed. Een naïef standpunt, dat
ik blijk te delen met Thomas van Aquino, een van de
grootste geesten uit de middeleeuwse theologie en
filosofie.”
Lody: “Kun je een voorbeeld geven?”
Arjan: “Van jongs af aan voelde ik verzet tegen het idee
van de duivel als een eigenstandige kwade macht. Volgens
mij hebben we geen duivel nodig om de boel te verstieren,
dan kunnen we zelf heel goed. Ik denk dat wij geboren
worden in goed en kwaad. De meeste mensen die ik
ontmoet verlangen naar het goede, maar hebben last van
onmacht en kwetsuren die ze hebben meegekregen.
Levensangst, woede, verslaving, blinde vlekken; al naar
gelang hun karakter en waar hun wieg stond. Het vraagt
soms een half of zelfs een heel leven om daar een beetje
mee op orde te komen. In geloofstaal heet dat de erfzonde,
waarvan gezegd wordt dat die zijn kracht heeft verloren.
In het Hebreeuws heet de duivel trouwens Satan, die naam
betekent: beschuldiger, tegenspreker. Neezegger, denk ik
wel eens. Dat klopt toch?”
Lody: “Ja. De Satan is geschapen als medespeler in de
vrije wilsdialoog tussen G’d en de mens.”
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Arjan: “Dat vind ik een wijze metafoor, want we zeggen zo
vaak ‘nee’ tegen wat er is. Ik ook hoor. Goed leven heeft
voor mij te maken met leren ‘ja’ zeggen, zelfs tegen de
lastige kanten van het leven. Met leren zien dat je van het
leven bent, in plaats van dat je een leven hebt. Met
loskomen van de illusie dat jij alleen maar een ik bent, een
individu… Ja, ik zit te zoeken naar woorden.”
Lody: “Het klinkt heel joods.”
Arjan: “Dank je, denk ik… Klinkt wat ik
zeg joods of dat ik naar woorden zoek?”
Lody: “Allebei.”
Arjan: “Ha ha! Misschien is dat minder
als ik het over de biecht heb, het sacrament van de
verzoening, zoals het officieel heet.”
Lody: “Kun je iets vertellen over de biecht?”
Arjan: “Ik ben een katholiek van na het Concilie en heb
maar één keer in mijn leven gebiecht. Toen liep ik rond met
een kwaadheid die me neerdrukte en me maar niet los liet.
De priester in kwestie luisterde goed naar mijn verhaal en
mijn worsteling, en daarna bracht hij dat in het sacrament.
Samen spraken we een ritueel gebed uit en toen werd het
me namens God kwijtgescholden. Dat was een
indrukwekkend moment, de kracht die het bleek te hebben.
Ik was heel stil daarna. En de beklemming was weg. Ik was
als het ware verzoend met het kwaad, het feit dat het
gebeurd was.”
Lody: “Ik herken wat je vertelt over de kracht van
vergeving. Je gaat de fout in, je doet je best het te
herstellen en het beter te doen, en dan zet je er een streep
onder. En als jij dat doet, dan doet G’d het ook.”
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Arjan: “Is er in het jodendom ook de biecht, zoals ik die
ken?”
Lody: “In het Jodendom hebben wij ook een biecht, alleen
niet door tussenkomst van een persoon, maar rechtstreeks
tot G’d. Voor de een is dat gemakkelijker. Voor de ander
ontbreekt de steun van de medemens, de taak die een
priester in de katholieke biecht kan hebben.”
Arjan: “Je zegt: als ik er een streep onder zet, doet God dat
ook. Ik zou het andersom zeggen: omdat God er een streep
onder zet, kan ik het ook doen. Oftewel: omdat God zo
barmhartig is, moet ik dat mezelf ook gunnen.”
Lody: “In het reine komen met het kwaad begint met kijken
in je eigen ziel. Dan weet je hoe het met je is, als je eerlijk
bent. Je ziel is een stuk goddelijkheid in jou en je geweten
is een instrument dat helpt om het goede te doen. Net als je
schuldgevoel. En trouwens ook het vermogen om te
vergeten – stel je toch eens voor dat we alles zouden
onthouden wat er mis gaat?”
Arjan: “Dus zowel ons vermogen om schuld te voelen, te
vergeven en te vergeten zijn wat wij genade noemen? Of
gebruik jij dat woord niet?”
Lody: “Ik gebruik dat woord niet, maar ik begrijp wel wat je
bedoelt.”
Arjan Broers Theoloog
Arjan Broers (1969) is journalist, schrijver, programmamaker en
prediker. Hij studeerde theologie aan de toenmalige Katholieke
Universiteit Nijmegen.
Lody van de Kamp Rabbijn
Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar
doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als
onderduikster de oorlog overleefde.
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Verantwoording
De in deze kerkband gepubliceerde artikelen zijn o.a.
overgenomen uit de onderstaande:

levensbeschouwelijke sites / tijdschriften / kranten:
www.pkn.nl
www.reliwerk.nl
www.vrijzinnig.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl
www.refdag.nl
www.statenvertaling.net
www.igniswebmagazine.nl
www.mijnkerk.nl
www.visie.eo.nl
www.protestantsekerk.nl
Nederlands Dagblad

www.cgk.nl
www.debijbel.nl
www.hetgoedeleven.nl
www.christelijkweekblad.nl
www.trouw.nl
www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
www.ikonrtv.nl
www.nd.nl
www.magazin.eo.nl
www.debezieling.nl
Friesch Dagblad

ededelingen:
Elke week wordt in 1ste collecte gecollecteerd voor sociale
projecten. De kerkenraad stelt zich op het standpunt, dat
we uw giften moeten besteden aan uitsluitend
onderstaande projecten zodat er geen versnippering
optreedt.
Onze sociale / diaconale projecten zijn:
- SURG for all.
Men zoekt in Afrika een geschikte arts uit en biedt hem een
jaar lang een opleiding aan in Valencia. Intussen probeert
men door sponsoring de medische apparatuur aan te
schaffen om mee te geven als zijn opleiding compleet is.
In het korte bestaan van het project heeft men al enkele
chirurgen in een ziekenhuis in Kameroen kunnen plaatsen.
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- Ooghulp Wereldwijd.
De stichting Ooghulp Wereldwijd stelt zich ten doel: het
bestrijden van een groot sociaal-economisch probleem t.w.
onnodige en vermijdbare blindheid. Naar schatting 50
miljoen blinden in arme landen wachten op hulp
- Lilianefonds.
Dit fonds probeert bekendheid te geven aan de wanhopige
situatie van miljoenen kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden, een 'verborgen ramp'. In
samenwerking met lokale personen verleent het
Lilianefonds rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte
hulp.
- Oikocredit.
Het biedt kleine ondernemers in ontwikkelingslanden een
financiering op maat aan. Voordat Oikocredit met een kleine
ondernemer in zee gaat, vindt er een grondig onderzoek
plaats naar de betrouwbaarheid en worden de plannen
bestudeerd, besproken en samen uitgewerkt.
- Voedselbank.
De Voedselbanken in Denia en in Javea worden gesteund.
Kinderen en volwassenen worden geholpen die in echte
armoede leven.
De Kerkband komt meestal de eerste zondag van de
maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de
Kerkband beschikbaar is, of als er veranderingen optreden
in uw persoonlijke gegevens, geef dan uw emailadres op
aan: ned.int.gem.denia@gmail.com
Als u kopij wilt aanleveren. Doe dat dan vóór
23 september. De volgende Kerkband komt dan
(digitaal) uit op 2 oktober (Dv).
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