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Preek van een Leek
‘Een late bekering’ - zondag 11 november
Zoals we eerder besloten, zullen wij een paar keer per jaar een dienst
“een tikkie anders” inrichten. Zoals we begin dit jaar een prachtige
lezing hadden van Ben Hupkens over de fresco’s van Giotto in de
Scrovegni kapel in Padua
organiseren wij nu een

Preek van een Leek.
Op 11 november is de aftrap
door Leen van den Herik
(*1952), opgegroeid in
Hardinxveld aan de Kerkweg,
lagere school bij Sluimer
(Boven) en later tot zijn 20e
gewoond op de Nieuweweg.
Een echte dorpeling dus, maar niet helemaal 'leek' want als narratief
theoloog runde hij tot zijn emeritaat op 7 september met zijn vrouw
en naaste medewerksters een eigen uitgeverij in Gorinchem.
Preken is echter nooit een wens of passie geweest.
Wat nu zijn preek met het thema 'Een late bekering' zal brengen
wordt voor velen zeker een verrassing. 'Ik kies voor nieuwe paden in
teksten en liedjes, maar laat je niet afschrikken het komt goed...' is
de grondgedachte bij zijn dienst.
Leen zal duidelijk maken hoe het luisteren naar de verhalen van
anderen een nieuwe wereld voor je kan openbaren. Aan de hand van
zijn eigen ervaring in 2014 toen het verhaal van een buitenaardse
prins zijn hoofd tamelijk op hol bracht. Wie dit was en welke
opzienbarende boodschap voor jong en oud deze bracht, wordt met
getoonde afbeeldingen nader uitgelegd en toegelicht. Gevaar voor
aanstekelijke interesse is niet uit te sluiten!!
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Diensten, aanvang 10.00 uur
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 dec.

Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken,
extra collecte
Geen dienst. In Sliedrecht ds. H. Hartogsveld
Mw. Th. Huisman-Verspui, Papendrecht
Mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam
Streekzondag in Alblasserdam
Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken
Geen dienst. In Sliedrecht dr. A.P.B. van Meeteren
Drs. Z. Albada, Gorinchem
Geen dienst. In Sliedrecht ds. H. Hartogsveld,
oogstdienst
Herdenking overledenen. Dr. A.P.B. van Meeteren.
Koffiedrinken. Extra collecte.
PREEK VAN EEN LEEK – Leen v.d. Herik
Uit Hardinxveld-Giessendam
Dr. E.H. Cossee, Rotterdam
Mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam
1e Advent. Dr. A.P.B. van Meeteren

Extra collectes
Op 2 september wordt uw extra gift gevraagd voor de Stichting
Vluchteling, die zich inzet voor hulp aan vluchtelingen in de Regio.
Warm aanbevolen.
Graag willen wij op 4 november onze bijdrage bestemmen voor de
plaatselijke Stichting Polen. Hulp is altijd van harte welkom.
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Bloemendienst
2 sept.
16 sept.
23 sept.
7 okt.
21 okt.
4 nov.
18 nov.
25 nov
2 dec.

Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. E. Sluimer-Vervoorn
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. M.A. de Groen-van den Berg
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. A.E. Kazen-van Dijk
Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin

Tel.
614543
612475
613203
06-37374559
612002
06-83334406
613256
630083
612441

Autodienst
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 dec.

dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Bohré
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. R.P. de Groen
mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. P. van 't Verlaat
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Bohré
mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
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06-12830068
614359
06-51296539
06-12830068
612475
630083
612002
612441
06-51296539
06-12830068
614359
612475
630083
612002

Oost-Indisch doof
Sinds een maand of drie huppelt in ons huis een tweede poesje rond:
Janneke. Toen we haar net hadden geadopteerd was ze een kitten
van acht maanden. Ze had een opvallend spits snuitje en grote oren.
Aarzelend vroegen we aan de dierenarts of het wel een ‘Europese
korthaar’ was. ‘Jazeker!’, luidde het antwoord.

Maar misschien hadden we beter ‘Oost-Indische korthaar’ in haar
paspoort kunnen laten noteren. Want hoewel Janneke een ontzettend
lieve poes is, luistert ze nauwelijks – in tegenstelling tot Sofie. ‘Nee’
komt niet in haar woordenboek voor. Dus kunnen we haar elke dag
een keer of tien van het aanrecht halen (‘Nee Janneke, het fornuis is
heet’) of van de wc-pot (‘Nee Janneke, je zal niet de eerste poes zijn
die verdrinkt in een wc’) of de laptop (‘Nee Janneke,
qwiqeyfuiowefuvdilv). Om maar te zwijgen over het belagen van
onze andere poes Sofie (‘Nee Janneke...’).
Oost-Indisch doof is als uitdrukking gemunt in de negentiende eeuw,
op het ‘hoogtepunt’ van onze koloniale macht – toen het huidige
Indonesië nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde – en
slaat op ‘doen alsof je niet hoort dat iemand je iets vraagt of iets
tegen je zegt’. Het komt neer op bewust niet willen luisteren.
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Niet willen luisteren is bepaald niet iets van de negentiende eeuw.
Het is hartstikke actueel! Ik krijg wel eens de indruk dat we het
luisteren verleerd zijn. En dat gaat veel verder dan het luisteren naar
commando’s, zoals in het geval van onze poes Janneke (‘hadden we
maar een hondje moeten nemen’).
Luisteren
Als ik tv kijk of social media afstruin lijkt het wel of we alleen nog
goed zijn in praten, in het geven van onze mening. Luisteren, écht
luisteren is er nauwelijks bij. In praatprogramma’s worden mensen
voortdurend afgekapt of erger nog: overschreeuwd. Presentatoren
stellen wel vragen, maar lijken nauwelijks geïnteresseerd in het
antwoord. Debatten zijn soms weinig meer dan een uitwisseling van
meningen.
Goed
luisteren is
zoveel meer
dan alleen
het aanhoren
van de
woorden van
een ander.
Het komt erop aan om jezelf te openen voor een ander. De
Amerikaanse filosoof Michael Sandel zegt: “Luisteren is een kunst.
Het vereist de bereidheid om van mening te veranderen.”
Luisteren staat ook centraal in de Hebreeuwse Bijbel. De kernzin
van het joodse geloof begint ermee: ‘Hoor Israël!’ (Deuteronomium
6,4). Daarmee is geen ‘horen’ bedoeld in de zin van ‘gehoorzamen’.
Het gaat om luisteren met het hart. Dat is een luisteren dat ruimte
maakt voor de ander die anders is dan jij. Deuteronomium bedoelt er
ruimte voor God mee, Sandel heeft het over ruimte voor onze
medemensen. Ik vraag me af of dat niet op hetzelfde neer komt.
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Moed
Echt luisteren vereist moed. Het maakt ons kwetsbaar. Wie echt naar
een ander luistert en hem of haar probeert te begrijpen, zou wel eens
zijn eigen zekerheden kunnen kwijtraken. Maar het is volgens mij
het enige dat helpt tegen de ziekte van onze tijd, nl. het geloof dat
wíj het centrum van de wereld zijn (en Oost-Indisch doof-zijn is
daar een symptoom van).
Luisteren is ook spiritueel. Het daagt ons uit, voert ons uit onze
comfort zone. Het zijn mensen die níet zijn zoals wij, die ons dingen
kunnen leren, die ons wijzen op denkfouten, blinde vlekken. Het zijn
juist díe mensen die ons doen groeien. Ik wens ons allemaal een
luisterend oor toe!
Aries van Meeteren

Contact met de voorganger
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek.
Aries van Meeteren
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Herdenking van de overledenen
Op 4 november willen wij stil staan bij de mensen die ons dit jaar
zijn ontvallen:
Nel van der Vlies-Tukker, overleden op 7 mei 2018
Ook is er altijd gelegenheid om familie en vrienden te noemen en te
herdenken.

Gedicht
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.
Wat ik je vraag is dit: “wil je nog eens
en nog eens luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk.”
Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,
maar als het kan slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken.
Marinus van den Berg
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:
15 september
27 september
27 september
5 oktober
17 oktober
3 november
7 november
7 november
13 november
18 november
23 november
27 november
1 december
5 december

dhr. L Langeveld
mw. M.H. v.d. Graaf-Tromp
dhr. J.W. Busé
dhr. J. den Breejen
mw. J. Langeveld-van Heumen
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. G. Langeveld
dhr. W. Cornelis
dhr. K. Bohré
dhr. J. Huisman
mw. J. Verdoorn-Sluimer
dhr. C.G. Verdoorn
dhr. J. van Wingerden
mw. A. Goedegebuur

Aandacht commissie
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan
aandacht kunnen besteden.
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Expositie Textielkunst
Teuny Bakker Stout
Werken met textiel is voor mij een dagelijkse bezigheid. Vroeger
naaide ik kleding, maar in de loop der jaren heeft zich dat
ontwikkeld tot textielkunst.
De inspiratie hiervoor haal ik uit de natuur. Vooral de bomen,
bladeren en alles wat groeit en bloeit heeft mijn interesse.
Ik werk graag heel intuïtief. Zonder vooropgezet plan. Mijn basis is
altijd een witte lap stof. Die ga ik bewerken met verf, laten roesten,
sunprinting, breakdowprinting, of er nog meer lagen overheen zetten
door zeefdruk, monoprinting, stempels, of hand- en machineborduurwerk.
Ik had een oma die coupeuse was. Die woonde bij ons in huis. Ik
kom uit een gezin met negen kinderen. Er was dus altijd wat te
naaien, nieuwe kleding of verstelwerk . Ik vond het prachtig om
naast mijn oma te zitten en haar op mijn manier mee te helpen. Al
heel vroeg heb ik dus geleerd om met naald en draad om te gaan.
Door mijn oma heb ik dus alle kneepjes van het naaivak geleerd.
Eerst werden er vooral wandkleden gemaakt. De kleding van mijn
kinderen heb ik ook altijd zelf genaaid. Daarin experimenteerde ik al
met batik en afbindmethodes. Een aantal jaren later is daar het
traditionele patchwork voor in de plaats gekomen. Nog weer later
heb ik een cursus ‘quilten speciaal’ gevolgd, wat van grote invloed
is geweest op mijn werk. Het traditionele werk heb ik helemaal
losgelaten en heb het artquilten omarmd. Ook het maken van
textiele boeken is een van de bezigheden. Daar heb ik er inmiddels
ook een aantal van.
Vanuit de cursus ‘quilten speciaal’ is de textielgroep StiQs ontstaan.
Deze groep bestaat inmiddels zo’n 10 jaar. Als U meer van mijn
werk en van de groep wilt zien kunt u kijken op StiQs.nl.
Teuny Bakker Stout.
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Aan de streekgenoten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden:
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de
Streekdag 2018 op zondag 30 september 2018 in de Elthetokerk,
Blokweerweg 22 te Alblasserdam. Het programma luidt als volgt:
09.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.45 uur
14.15 uur
15.30 uur

Ontvangst aan de Blokweerweg 22 te Alblasserdam
Welkom en eredienst o.l.v. mw. Ds. Hester Radstake
Koffie, thee, frisdank en ontmoeting
Lunch
Vertrek naar het Werelderfgoed in Kinderdijk
Ontvangst en inleidende film in het Wisboomgemaal
Boottocht langs de molens
Afsluiting van de bijeenkomst

Wij verzoeken u het aantal te verwachten gasten uit uw
kerkgenootschap te inventariseren en dat aan ons te laten weten vóór
23 september a.s. via de secretaris, dhr. Peter Dekker,
p.dekker004@online.nl Het gaat dan vooral om het aantal
deelnemers aan de lunch en het bezoek aan het werelderfgoed.
Verder is er ter bestrijding van de kosten een open schaal collecte en
is het goed om zo veel mogelijk te carpoolen i.v.m. de parkeerkosten
bij de molens.
Met vriendelijke groet,
Barend Luksen, voorzitter VVP Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland
en omstreken.
11

Zonder lijden geen geluk?
Boekbespreking
Er zijn van die boeken die me alleen al door de titel opvallen. ‘Leed
heeft niet het laatste woord’ is er zo eentje. Neem nou de ondertitel:
‘Zonder lijden geen geluk’. Die slogan intrigeert. Maar ook de plaats
waar ik het boek zag liggen, deed mijn wenkbrauwen fronsen: in de
Gimsel in Rotterdam, een supermarkt voor ‘natuurlijke voeding’.
Niet direct de plek waar ik een boek over lijden zou verwachten. Het
ging dan ook meteen in mijn winkelmandje. Het blijkt een boek te
zijn met een belangrijk tegengeluid.
‘Leed heeft niet het laatste woord’ is van
de hand van Klaas-Jan Pos uit
Bodegraven. Hij is psychiater bij GGZ
Rivierduinen. Hij merkt in zijn praktijk
dat mensen grote moeite hebben om
lijden een plaats te geven in hun leven.
Vroeger hielp religie daarbij – in de
hemel komt alles goed – maar mensen
kunnen daar niet meer mee uit de voeten.
En wat dan? Een belangrijke vraag.
We zijn meer dan ooit gewend om ons
leven in eigen hand te houden, schrijft
Pos. Lijden frustreert dat. En dus gaan we
dat, logisch ook, het liefst uit de weg. We willen niet kwetsbaar zijn!
Maar lijden hoort erbij, onderstreept Pos. Zoals ook ‘kwade dagen’
onontkoombaar bij een huwelijk horen. Pos stelt daarom voor om
het leven te zien als een partner van wie we houden en met wie het
vaak goed toeven is, maar aan wie we ook regelmatig pijn oplopen.
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Paradoxen
En daarmee hebben we meteen een terugkerend thema in het boek te
pakken: iets is bij Pos nooit óf... óf, maar én...én. Gelukkig maar,
want het leven is nu eenmaal niet zwartwit. We zijn als mensen
zowel autonoom als afhankelijk, sterk én kwetsbaar. We zijn
hoopvol én bang. We houden van orde, maar zijn ook niet vies van
chaos. Het leven zit vol paradoxen. Wie dat leert zien, kan beter
omgaan met lijden, zo schrijft Pos.
Het probleem met lijden is volgens hem niet de pijn of de ellende
die daar bij hoort. Mensen lijden pas als ze zich met pijn en
kwetsbaarheid geen raad meer weten. Toch geldt ook hier: het is niet
alleen maar óf...óf. Zoals het in ons leven niet altijd maar van een
leien dakje gaat, zo duren ook gevoelens van wanhoop niet eeuwig,
houdt Pos ons voor. Het komt aan op uithoudingsvermogen en
gaandeweg accepteren dat ons leven zich niet altijd voegt naar onze
plannen.
Loslaten
Maar hoe kom je tot die aanvaarding? Onze eerste reactie is toch
verzet als dingen niet lopen zoals ze lopen? We zoeken naar
oplossingen of steken onze kop in het zand – wat ook een vorm van
verzet is. Maar uiteindelijk kunnen we een punt bereiken waarop
verzet geen zin meer heeft. We zijn moegestreden en moeten
erkennen dat het nooit meer wordt zoals het was. Dat het is wat het
is.
Hoe brengen we dat op? Allereerst door eerlijk naar onszelf te
kijken, zegt Pos, bijvoorbeeld met behulp van mindfulness. Dat is
een techniek om onszelf en onze situatie zonder oordeel te
onderzoeken en los te laten wat ons niet langer helpt. Dat is eng,
maar wel cruciaal. In plaats van proberen de omstandigheden te
veranderen, richten we ons op onszelf. We slaan een andere weg in.
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Vreugde
Het hernemen van ons levenspad nadat leed heeft toegeslagen, gaat
gepaard met veel emoties. Verdriet en woede bijvoorbeeld. Maar
ook vreugde! Hoe zit dat? Verdriet is toch iets negatiefs? Wat heeft
vreugde daarmee te maken? Alles! Lijden en vreugde zijn nauw met
elkaar verbonden.
Dat klinkt ingewikkeld en
dat is het ook. Ik zal
proberen om het kort uit te
leggen. We lijden om wie
of wat ons dierbaar is (we
lijden niet om mensen of
dingen die ons niets
kunnen schelen).
Tegelijkertijd is dat wat
ons dierbaar is ook een
bron van vreugde. Wie
besluit om lijden en
kwetsbaarheid uit de weg
te gaan, kent ook geen
echte vreugde meer.
Alleen als we werkelijk kwetsbaar durven zijn, kunnen we ook
(weer) vreugde ervaren.
Pos: “De volgorde is dan ook soms: eerst rouw, of angst voor
verlies, dan volgt besef van wat er werkelijk toe doet in het leven, en
daarna vreugde. [...] Mensen die nog aan het begin van hun
rouwproces staan, kunnen soms verzuchten dat het leven zo grijs
geworden is. [Maar] als de ziel de ruimte krijgt om te rouwen, dan
zal ze ook zeker de ruimte vinden om ook vreugde te ervaren.
Opeens, misschien zonder dat je erop bedacht was, loop je weer te
fluiten op straat, of te zingen tijdens het werk.”
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Samen
Pos beschrijft een hele weg: van ons vruchteloos proberen om lijden
te vermijden tot acceptatie en het inslaan van nieuwe paden en het
leven met alles wat daarbij hoort (opnieuw) omarmen. Dat kunnen
we niet alleen. Zonder anderen die meelijden en het met ons
uithouden, spelen we het niet klaar, zegt Pos.
Pos maakt in zijn uiterst leesbare boek ruimschoots duidelijk dat dit
bepaald geen makkelijke weg is. Maar wel een weg die ons
uiteindelijk compassie leert met onszelf – we mogen kwetsbaar en
feilbaar zijn! – en met de ander.
We zijn namelijk niet de enigen die lijden. We zijn allemaal
verbonden in het onvermijdelijke van verlies, ziekte en dood. En
hoewel het boek geen nadrukkelijke religieuze inslag heeft, raakt
Pos hier wel aan grote religieuze thema’s rond lijden en overgave,
vallen en opstaan, leeg worden en weer volstromen.
Voltooid leven
Het boek wil ook een pleidooi zijn tegen het beeld van de maakbare
mens dat in onze cultuur zo dominant is. Pos wil een ander geluid
laten horen in de discussie rond het thema ‘voltooid leven’. Daarin
draait het volgens hem teveel om de mens die niet alleen de regie
over zijn leven stevig in eigen handen heeft, maar ook over zijn
dood. De schrijver maakt met allerlei voorbeelden duidelijk dat
mensen vaak helemaal niet aan het roer staan.
Geen stoplap
Wat Pos opschrijft, bevat veel moois. Zijn woorden kunnen
handvatten bieden voor wie zich overvallen voelt door een
onaangename wending van het leven. En wie tot de bodem is
gegaan, zal zeker iets herkennen van de wijsheid dat alleen wie door
het lijden is gegaan werkelijk weet heeft van de hoogte en diepte van
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het leven. Of in de woorden van Pos, dat we zonder lijden ook geen
geluk kunnen ervaren.
Maar zo’n conclusie kan ook
verworden tot een stoplap, een
soort tegeltjeswijsheid die we
mensen voorhouden die vragen
naar de zin van hun lijden
(‘lijden hoort erbij’ of ‘daar
word je een completer mens
van’). Maar dan slaan we de
plank mis. Lijden is hoe dan
ook een ramp! Op de vraag
naar het lijden past geen sluitend antwoord. Gelukkig geeft Pos die
ook niet. Hij wil ons, aanhakend bij zijn eerdere beeld van ons
bestaan als huwelijk, leren ‘om ons verbond met het leven goed te
houden en die partner ook in onze armen te sluiten als die ons
moeilijke momenten bezorgt.’ Dat is een hele weg.
Aries van Meeteren

Van het bestuur
Vorig jaar besloten we onze geloofsgemeenschap in HardinxveldGiessendam voort te zetten. Een kleine groep van 45 leden, waarvan
we er 20 regelmatig zien in onze diensten en andere activiteiten.
Sommigen zien wij incidenteel.
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de cijfers van het afgelopen
seizoen. Kunnen wij het nog volhouden?
Het bestuur heeft de schouders er weer onder gezet om een
aantrekkelijk en zinvol programma neer te zetten. Hoort zegt het
voort. We hopen op actieve deelname van onze leden.
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Het is wat het is
Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde
Erich Fried
Vertaling: Remco Campert
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Agenda ledenvergadering
22 november 2018

Aan de leden, begunstigers en andere belangstellenden,
Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te
Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 22 november
2018, aanvang 19.30 uur.
1 Opening
2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 november 2017
3 Ingekomen stukken
4 Jaarverslag 2017-2018
5 Financieel verslag 2017-2018
6 Verslag kascontrole commissie, décharge penningmeester
7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Pauze, waarin een deel van de obligaties wordt uitgeloot
8 Huidige toestand van onze vereniging - vooruitzichten
9 Mededelingen van onze voorganger Aries van Meeteren
10 Begroting 2018-2019
11 Activiteiten in het komende seizoen
12 Bestuursverkiezing:
Graag zouden wij een nieuw bestuurslid in ons midden ontvangen.
13 Rondvraag
14 Sluiting
Lies Sluimer-Vervoorn, voorzitter
Tilly de Groen-van den Berg, secretaris
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Leeskring
Start op 6 september, 10 uur met het boek

Dooi van Rascha Peper.
Wekenlang zit Ruben Saarloos met zijn
woonschip vastgevroren in het IJsselmeer.
Zijn gedwongen isolement in de kou maakt
hem nog somberder en norser dan hij normaal gesproken al is.
Totdat hij op zekere dag bezoek krijgt van een mysterieuze
schaatsster. Wat richt deze zwijgzame, roodharige vrouw aan in het
leven van de eenzame schipper dat de eindelijk doorzettende dooi,
waarnaar hij zo heeft uitgezien, hem opeens onwelgevallig wordt?
Op donderdagmorgen 6 september om 10 uur: hartelijk welkom
voor de boekbespreking.

De bekeerlinge van Stefan Hertmans volgt op 4 oktober:
Liefhebbers van Frankrijk, geschiedenis en reizen opgelet. Stefan
Hertmans neemt je in zijn boek mee op een adembenemende reis
langs oude Franse dorpen en steden en door de geschiedenis van de
elfde eeuw. De auteur van het veelgeroemde Oorlog en terpentijn
brengt – met twee eeuwenoude documenten als vertrekpunt en de
weinige overblijfselen uit die tijd als decor – een jonge vrouw uit die
veelbewogen eeuw opnieuw tot leven.
Op 1 november: Nietzsches tranen van Irvin D. Yalom.
Twee historische personen uit het eind van de 19e eeuw, Joseph
Breuer (Sigmund Freud was zijn student) en Friedrich Nietzsche, de
filosoof, spreken met elkaar uren en uren over wat uiteindelijk hun
beider probleem blijkt te zijn: ze kunnen een bepaalde vrouw uit hun
leven maar niet wegdenken. Nietzsche wordt van verzuurde
niemandsvriend uiteindelijk een vriend van Breuer, die zelf door
Nietzsche van zijn obsessie wordt bevrijd.
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Mystiek - Het denken voorbij
Themacafé op 13 september

Mystiek... Dat klinkt mysterieus. En dat klopt ook wel. Mystiek en
mysterie zijn afgeleid van hetzelfde Griekse woord mystikos dat
‘geheimzinnig’ betekent. Misschien kun je mystiek zien als het
ervaren van een geheim, nl. het geheim van dat wat groter is dan
wijzelf zijn en ons omgeeft – noem het God, het leven of de grond
van ons bestaan. Mystiek wil dat geheim niet onthullen, maar laat
het intact.
Mystiek gaat ons verstand te boven. Mystieke ervaringen zijn dan
ook niet goed in woorden uit te drukken. Ze raken aan waarheden
die zich niet laten denken. Waarheden over God, het leven en het Al.
Het enige dat we kunnen is ons eraan overgeven.
Mystiek als overgave is een levenshouding. Iemand noemt ‘mystiek
leven’ rusten in jezelf of in God. Dat klinkt goed. Maar hoe bereik je
die staat van zijn? Bijvoorbeeld door meditatie of gebed. Maar ook
door stil te zijn. Mystiek leven is leven in overgave en dat lukt slecht
met woorden. Wel kunnen woorden helpen om in die staat van zijn
te komen.
Een van de kortste gebeden die ik ken, laat dat mooi zien. Het komt
van de Franciscaan Richard Rohr. Het is een gebed dat steeds verder
is in te korten tot alleen de essentie overblijft:
Wees stil en weet: Ik ben God
Wees stil en weet: Ik ben
Wees stil en weet
Wees stil
Wees
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Concreet
Dit als voorproefje van ons eerste themacafé op 13 september a.s. dat zal gaan over
mystiek. Wie na het bovenstaande nog geen
idee heeft waar het in de mystiek om draait,
nodig ik van harte uit om te komen, want ik
hoop het zo invoelbaar mogelijk te maken!
Wat we gaan bespreken tijdens de overige
bijeenkomsten van het thema-café staat nog open. U bepaalt! Als u
een thema weet waarover u graag van gedachten zou willen
wisselen, hoor ik het graag. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we
inventariseren wat iedereen wil en dan de onderwerpen over de data
verdelen.
Wat al wel bekend is, zijn de data van het thema-café. Noteer ze vast
in uw agenda!
13 september
11 oktober
8 november
13 december
10 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei

Mystiek. Het denken voorbij
-

Tot ziens op het thema-café!
Aries van Meeteren
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Flutamuze in de Kerstnacht
In de Kerstnachtdienst, 24 december 21.30 uur, zal het Ensemble
Flutamuze voor ons
optreden. We zullen er
met elkaar en met onze
voorganger Aries van
Meeteren een mooie
dienst van maken.
Zorgt u dat de kerk vol
is?

De Braderie
Voor het eerst sinds lange tijd hadden we geen rommelmarkt. Met
alle werk daaraan verbonden is dit voor steeds hetzelfde kleine
groepje bezwaarlijk geworden.
Wel hadden we OPEN KERK en een mooie en bijzondere expositie
van Willem v.d. Heuvel. Tilly en Liesbeth hebben ca. 40 mensen
ontvangen, met soms leuke gesprekken. Ook de kunstenaar was
enige tijd aanwezig.
Behalve op de dag van de braderie was de kerk ook open voor de
expositie op 29 en 30 juni, het themaweekend ‘Kunst op straat’.
Vrijdag was Willem er en zaterdag Liesbeth. Leuke belangstelling!
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Intuïtief Schrijven
Onder de gezellige en inspirerende leiding van Yvon Mallander gaan
we er voor zitten: een willekeurig onderwerp en laat maar komen die
gedachten. Vertrouw maar toe aan het papier wat er in je opkomt. Je
hoef je pen niet van het papier te halen want in je gedachten komen
de associaties vanzelf op.
Vind je het leuk om dit ook eens uit te proberen?
Schrijfworkshops worden georganiseerd op:

18 september
16 oktober
13 november
18 december
In de Kerk met de Beelden op dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur.
De kosten zijn € 12,00 per workshop.
De workshops zijn open voor iedereen, je hoeft nergens lid van de
zijn of te worden,
Opgeven bij Tilly de Groen.
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Cursus Spiritualiteit in de muziek
door de eeuwen heen
Cursusleider: Ivo de Jong
Tijd: donderdagavonden van 20-22.00 uur
Plaats: Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167
Kosten: € 7,00 per avond
Ivo de Jong is onderlegd in de ontwikkeling van de muziek. Hij zal
op drie donderdagavonden met reuzenstappen door de geschiedenis
van de muziek gaan om geïnteresseerden duidelijk te maken dat
spiritualiteit een grote constante is in het werk van vele
componisten. Tijdens deze donderdagavonden gaat men zich
concentreren op drie of vier componisten per avond.
Donderdag 4 oktober 2018: van Pythagoras naar het gregoriaans, en
de polyfonie van Monteverdi en Palestrina;
Donderdag 18 oktober 2018: samen luisteren naar
onder meer Bach, Beethoven en Berlioz;
Donderdag 1 november 2018 wordt aandacht besteed
aan de 20ste eeuw met Stravinsky, Sjostakovitsj, Arvo
Part en Morton Feldman.
De avonden kunnen apart van elkaar worden
bezocht. Voor iedere deelnemer ligt er tenslotte
een cd van de gehoorde (en geziene) muziek
klaar.
Welkom, we nodigen u van harte uit voor deze open activiteit;
fijn als u anderen meeneemt.
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Wittgenstein’s hut
Frits de Lange is in het voorjaar bij ons geweest om te praten over
zijn boek ‘Heilige Onrust’. Dat ging over de kern van het geloof. Hij
vergeleek dat met pelgrimeren: op reis zijn. Hij moest bekennen dat
hij zelf nog nooit op bedevaart is geweest. Deze zomer is het er toch
van gekomen. Een beetje dan. De Lange schrijft het volgende op
Facebook over zijn reis in Noorwegen:
We kwamen er als toerist, maar ik werd
er toch een beetje pelgrim. Een van de
etappes op onze vakantie is Skjolden,
aan eind van de Sognefjord, 200 km diep
in Noorwegen. In een comfortabel
appartement op de kade genieten we van
het uitzicht over de fjord. Dan zie ik dat
we op 3,7 kilometer van de hut zitten,
die Ludwig Wittgenstein ooit voor
zichzelf bouwde, en waar hij zijn
Tractatus Logico-philosophicus en
Philosophische Untersuchungen
uitdacht.
Wittgenstein – als architect geschoold – ontwierp en bouwde het
huisje in 1913/1914, en kwam er, tot zijn dood in 1951, meerdere
malen terug. Na die tijd verviel het en tot voor kort waren alleen de
fundamenten ervan nog over; nu wordt het gereconstrueerd en zijn
de contouren ervan weer zichtbaar vanaf het meer.
Ik had in deze vakantie boeken bij me van Thomas Merton, de
monnik en mysticus. Ook Wittgenstein had iets van een monnik en
een mysticus, maar dan seculier. Ooit had hij op het punt gestaan
echt het klooster in te gaan. Als filosoof in Cambridge leefde hij als
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een asceet, die zich graag terugtrok. En anders dan zijn collega
Bertrand Russel had hij een fascinatie voor religie, ook al hing hij
geen enkele godsdienst aan. «I am not a religious man but I cannot
help seeing every problem from a religious point of view.» Zijn
mystiek was aards, zo men wil, niet gebonden aan een godsdienstige
traditie.
“Sommige dingen kun je niet in woorden zeggen. Ze openbaren
zichzelf. Ze zijn het mystieke”, lezen we in de Tractatus. Het boekje
dat eindigt met de stelling: “Waarover je niet kunt spreken, daarover
moet je zwijgen.” (Tractatus 6.522)
Ik wil heel graag gaan
kijken bij het huisje. Als
een monnik op de berg
Atos trok Wittgenstein
zich er terug om het
mysterie van het
menselijke bestaan tot op
zijn essentie te ontleden.
Met een emmer en katrol
hees hij water uit het meer omhoog. Af en toe roeide hij naar
Skjolden voor post en proviand. Wat bezielt iemand om op een steile
rots, dertig meter boven het meer, maanden na elkaar koortsachtig te
denken en te schrijven? De plek trekt mij aan, ik moet er naar toe.
Ik volg het boerenpad naar de hut, dat na een poos overgaat in een
smal spoor over de rotsen, door de bosrand, langs het meer. Maar
dan wordt, na een flinke klim- en klauterpartij omhoog, mijn weg
uiteindelijk versperd door een afrastering en een bord met de tekst:
“De hut van Wittgenstein wordt gereconstrueerd. Zolang is de
locatie verboden terrein.”

26

Ik aarzel. Uit respect voor de Wittgensteinadepten die eindelijk de
fondsen voor deze onderneming bij elkaar kregen, besluit ik dan
toch het hierbij te laten. Ik maak rechtsomkeert en baan mij weer een
weg door het struikgewas terug.
Mijn tocht krijgt zo iets van wat ik een psychoanalyticus eens de
‘verhinderde pelgrimage’ hoorde noemen: in je droom wil je ergens
naar toe, maar je komt er nooit.
Achteraf was ik verbaasd over
mijzelf. Wat trok mij naar deze
plek? Ik heb ook Luther’s kamer
op de Wartburg bezocht waar hij
de duivel met een inktpot
bekogelde, en Karl Barth’s
studeerkamer in Basel waar hij
zijn Kirchliche Dogmatik schreef
en met zijn secretaresse flirtte.
Maar dat eerder uit nieuwsgierigheid dan uit piëteit. Bij Wittgenstein
is het anders. Naar zijn berghut willen trekken heeft meer van een
vierde-eeuwse pelgrimage naar de heilige Antonius of een andere
Egyptisch woestijnvader. Je hoopt dat je een beetje mag delen in de
inzichten die hij in stilte en afzondering heeft verworven. Een
concentratie, waar ik zelf bang voor ben, de tijd niet voor neem of te
gemakzuchtig voor ben. Ik denk dat ik in wezen hetzelfde zoek bij
Ludwig Wittgenstein, de strenge logicus, als bij Thomas Merton, de
mystieke trappist: de onvoorwaardelijke overgave aan een manier
van leven die terugvoert tot de oorspronkelijke eenvoud. Het ene
nodige, dat er toe doet.
Misschien zit er in ons allemaal wel iets van een monnik, ook al is
het maar aan een enkeling gegeven het ook zelf te worden.
Frits de Lange (met toestemming overgenomen)
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Privacy Statement
Ons privacy statement staat op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl.
Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en adresgegevens gebruikt
worden voor administratie, pastoraat en verspreiding Band.
Eventueel voor nieuws over activiteiten, uitnodigingen voor
leeskring en lezingen via de mail.
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet.)

Volgende Band
De volgende Band verschijnt rond 1 december.
Kopijdatum is half november.

Late Summer Fair
op 9 september bij Vrijzinnigen Sliedrecht
Sliedrecht zet zijn beste beentje voor tijdens de Late Summer Fair
op 9 september a.s. met een boekenmarkt. Ook als u niet van boeken
houdt moet u toch langskomen, want er is ook een koor en een
beamerpresentatie.
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Collecteverantwoording
19-11-17
3-12-17
10-12-17
17-12-17
24-12-17
7-1-18
28-1-18
4-2-18
18-2-18
4-3-18
11-3-18

€ 58,85
€ 72,99
€ 46,20
€ 60,45
€ 190,86
€ 208,35
€ 70,00
€ 101,50
€ 73,70
€ 106,15
€ 51,90

26-3-18
29-3-18
1-4-18
15-4-18
29-4-18
6-5-18
27-5-18
17-6-18
1-7-18
22-7-18
5-8-18

Agenda
1 sept.
6 sept.
13 sept.
18 september
4 oktober
4 oktober
11 oktober
16 oktober
18 oktober
1 november
1 november
8 november
11 november
13 november
6 december
13 december
18 december

BBQ Vrijz. Sliedrecht
Leeskring
Themacafé
Workshop Intuïtief schrijven
Leeskring
Spiritualiteit in de muziek
Themacafé
Workshop Intuïtief schrijven
Spiritualiteit in de muziek
Leeskring
Spiritualiteit in de muziek
Themacafé
Preek van een leek
Workshop Intuïtief schrijven
Leeskring
Themacafé
Workshop Intuïtief schrijven
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€ 55,70
€ 30,50
€ 153,10
€ 64,00
€ 105,20
€ 75,75
€ 125,35
€ 136,65
€ 141,46
€ 90,45
€ 119,95

Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam
E-mail:
Website:
Voorganger:

info@kerkmetdebeelden.nl
www.kerkmetdebeelden.nl
Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens
noodgevallen
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band:

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
redactie@kerkmetdebeelden.nl

Kopij data:
E-mail
Aandachtscommissie:

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:

Voorzitter:
Secretaris:
Administrateur/
penningmeester:

Leden:

Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL
Sliedrecht, tel. 0184-612475
Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371
CB, 06 3737 4559, tilly@degroen.eu
Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of
NL11 RABO 0325 0333 74
beide ten name van de penningmeester NPB.
Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.
06 8333 4406
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BBQ Sliedrecht zaterdag 1 september
Ook onze club is van harte uitgenodigd voor de barbecue bij Onze
Roeping Getrouw in Sliedrecht. Opgeven bij Anton de Graaf.

VVP-Ontmoetingsdag
Met drie personen woonden we
deze dag op 26 augustus in de
Oude Kerk in Naaldwijk bij.
De preek kan Carla
Schoonenberg ging over
Zomerse Lichtheid: beginnen te
doen met wat nodig is; het
vervolg kan ons verrassen!
De lunch was in het
naastgelegen Restaurant,
vroeger de pastorie.
Het middagprogramma was een
vaartocht naar de Maasvlakte
of een bezoek aan het
Themapark De Westlandse
Druif, naar keuze. Beide zeer
de moeite waard.
Het was een leuke dag met
goede verzorging.
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Streekdag 2018 in Alblasserdam
30 september
Uitnodiging Alblasserdam
voor kerkdienst, lunch en
bezoek aan Werelderfgoed
Kinderdijk met vaartocht.
Zie programma in dit blad,
pagina 11.

Expositie

Met dit schilderij heeft Willem v.d. Heuvel het begin van leven
uitgebeeld. Een prachtige expositie in juni-juli-augustus.
.
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