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Kerstnachtdienstviering 
 

Op 24 december is er om 21.30 een Kerstnachtdienst, waarin Aries 

van Meeteren zal voorgaan. Vanaf 21.20 is er Kerstsamenzang. 

De dienst zal 

worden opgeluisterd 

door leden van het 

Ensemble 

Flutamuze. Voor 

deze dienst worden 

muziekstukken 

uitgezocht en 

bewerkt die u vast 

en zeker in de 

kerstsfeer zullen 

brengen. 

 

 

 

Voorjaarsconcert 

Flutamuze 
17 maart 
 

Op Zondagmiddag 17 maart zal het Ensemble Flutamuze een 

prachtig voorjaarsconcert houden waarvan de vogels weer gaan 

zingen en de knoppen uitbarsten. Komt allen en geniet! 

Plaats: Kerk met de Beelden. Aanvang is 14.00 uur. In de pauze 

kunt u koffie/thee, limonade gebruiken. Toegang € 7,00 
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Diensten, aanvang 10.00 uur 

  

2 dec.   1e Advent, dr. A.P.B. van Meeteren, Kunst in de  

  Kerk, koffiedrinken 

9 dec.  Geen dienst. In S’drecht: mw. A.F.R. van der Meiden 

16 dec.  3e Advent, drs. Z. Albada, Gorinchem 

23 dec.  Geen dienst. In S’drecht: Kerstzangdienst met ds J.  

de Waard 

24 dec.  21.30 uur, Kerstnachtdienst, dr. A.P.B. van Meeteren 

  Muzikale medewerking Ensemble Flutamuze 

25 dec.  Geen dienst.  

30 dec.  Geen dienst. In S’drecht: ds. H. Hartogsveld 

6 jan. Dr. A.P.B. van Meeteren, extra kollekte voor Kerken 

in actie. Nieuwjaarskoffie 

13 jan.  Geen dienst. In S’drecht: mw.. M. Walburg 

20 jan.  17.00 uur Oecumenische dienst in onze kerk 

27 jan.  Geen dienst. In S’drecht:dr. A.P.B. van Meeteren 

3 febr.  Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken 

10 febr. Geen dienst. In S’drecht: ds. A.F.R. van der Meiden 

17 febr. Mevr. A. van Wijngaarden, Rotterdam 

24 febr.  Geen dienst. In S’drecht: dr. A.P.B. van Meeteren 

3 mrt. Dr. A.P.B. van Meeteren, extra kollekte voor 

Amnesty International. Kunst in de Kerk, 

koffiedrinken 

10 mrt.  Drs. Z. Albada, Gorinchem 

17 mrt.  Geen dienst. In S’drecht: ds Th. Verspui 

 

Extra collectes  
Op 6 januari voor Kerken in Actie, die over de hele wereld steun 

geeft aan mensen. Op 3 maart voor Amnesty International, die 

opkomt voor gewetensgevangenen. 
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 Bloemendienst  Tel. 
 

2 dec.  Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin   612441 

16 dec.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

24 dec.  Mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

6 jan.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

20 jan.  Mw. M.A. de Groen-van den Berg    06-37374559 

3 febr.  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

17 febr. Mw. A.E. Kazen-van Dijk     06-83334406 

3 mrt.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

10 mrt.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

 

 

 

Autodienst     
 

2 dec.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

9 dec.  dhr. P. van 't Verlaat    612441 

16 dec.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

23 dec.   dhr. R.P. de Groen      06-12830068  

24 dec.  dhr. K. Bohré     614359 

6 jan.  mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

13 jan.  dhr. J. Huisman    630083 

20 jan.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

27 jan.  dhr. P. van 't Verlaat    612441 

3 febr.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

10 febr.  dhr. R.P. de Groen      06-12830068  

17 febr. mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

24 febr. dhr. J. Huisman    630083 

3 mrt.   mw. T. Keizer-Trapman   612002 
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Advent als mindstyle 
 

Wanneer begint Advent? Officieel op de vierde zondag voor Kerst. 

Maar tuincentra bereiden ons nog veel eerder voor op het kerstfeest. 

Al in oktober zag ik in het tuincentrum van Sliedrecht hoe de dozen 

met kunstbomen en kerstversieringen in de stellingen werden 

opgestapeld. Medewerkers knutselden bewegende sneeuwpoppen in 

elkaar en her en der hoorde ik al ‘Ho ho ho, merry Christmas’!  

 

Wonderlijk 

hoe het 

tuincentrum 

in Sliedrecht 

in korte tijd 

een totale 

metamorfose 

onderging: 

buitenplanten 

eruit, 

kerstspullen 

erin. En dat in oktober! Ik weet nog dat tijdens de hele 

ombouwoperatie het ene na het andere warmterecord sneuvelde. 

Maar het kerstseizoen start nu eenmaal altijd in het najaar, weer of 

geen weer. Je kunt er de klok op gelijk zetten.  

 

En zo helpen vandaag de dag winkels als Intratuin, misschien nog 

wel meer dan de kerken, ons om toe te leven naar die periode eind 

december waarin de dagen het kortst zijn en de nachten zo lang. 

Advent 2.0! Advent als lifestyle event. En dat misstaat Advent 

helemaal niet.  
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Advent komt van het Latijnse woord adventus en betekent komst. 

De komst van Kerst in dit geval. In de versie van de tuincentra 

betekent dat de belofte van mooi aangeklede woonkamers – 

uiteraard volgens de nieuwste trends (blauw, wit of toch retro) – 

fonkelend 

kerstservies 

en fraaie 

kerstsokken 

voor de 

broodnodige 

cadeaus onder 

de boom. 

Kerst als 

bling bling-

ritueel.  

 

Wie op meer religieuze of spirituele wijze bezig wil zijn met Advent 

en Kerst laat het niet bij de voorspelbare buitenkant van boom, 

kaarslicht en snuisterijen. Die kijkt ook naar de binnenkant. Waar 

draait het ten diepste om in deze periode? En ik denk dat we dan 

uitkomen bij een nieuw begin, een frisse start, een schone lei. Kerst 

als uitgestoken hand om nu eens de macht der gewoonte te 

doorbreken en de dingen anders te gaan doen. Daar is niets 

voorspelbaars aan. Dat is best eng.  

 

Voor wie zo naar Kerst kijkt, als feest van de nieuwe start, is Advent 

de tijd van verlangen, van hoop. Ook dat is lifestyle. Hoewel, 

misschien is mindstyle als term wel beter. Advent als ritueel van de 

droom: wat hoop ik nog, wat wil ik nog? Een periode om na te 

denken over wat er nog in mij geboren wil worden? En wat staat die 

geboorte in de weg? Wat houdt mij eigenlijk tegen? Ik wens u een 

mooie adventsperiode toe. 

 

Aries van Meeteren 
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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 

 

A Christmas Carol 

 

 
Marinus den Oudsten draagt voor in de Koperen 

Knop, Hardinxveld-Giessendam op 

15 december 15.00 uur 

mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=339384149
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Kerst  
 

Moge de weg je zeggen:  

volg me maar. 

Moge de ster je zeggen:  

richt je vaart op mij. 

Moge de grond je zeggen:  

bezaai me.  

Moge het water je zeggen:  

drink me. 

Moge het vuur je zeggen:  

warm je. 

Moge de boom je zeggen:  

schuil in mijn schaduw. 

Moge de vrucht je zeggen:  

pluk me, eet me.   

 

En als je de weg kwijtraakt, 

geen vaste grond meer vindt  

en dreigt te verdrinken, 

als het vuur is gedoofd  

en je kou lijdt  

in een nacht zonder sterren 

als de bomen kaal zijn  

en je honger en dorst hebt,   

dan moge de Stem je zeggen:  

wees niet bang. Ik zal er zijn. 

 

(Frans Cromphout) 
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Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen een fijne dag toe: 

 

1 december dhr. J. van Wingerden 

5 december mw. A. Goedegebuur 

26 december mw. G.B. Brandwijk 

2 januari mw. A. de Jong-Wallet 

4 januari mw. A. den Breejen-van Garderen 

9 januari mw. M. van ’t Verlaat-de Bruin 

13 januari mw. M.M. Vis 

22 januari mw. A. Kwak-Lemkes 

23 januari dhr. W. Goedegebuur 

29 januari mw. J. de Kok-Coenraads 

29 januari dhr. Z. Albada 

3 februari dhr. A.G. Kamsteeg 

5 februari dhr. C. van den Herik 

10 februari mw. I. van Wingerden-de Jong 

17 februari mw. G.M. Busé-Versteeg 

19 februari mw. De Jong-van Mill 

20 februari mw. S.M.H. Huisman-Lamoré 

 

 

 

Aandachtscommissie 
 

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 Syndion 
 

De kunstenaars van het Atelier van Syndion maken ‘Outsider Art’ – 

kunst gemaakt buiten de gevestigde kunstorde. Het gaat om pure 

expressie, niet belast of geremd door al te veel kennis van 

kunstgeschiedenis en theorie. Het gaat om levensechte uitingen, het 

is wat het is, het staat niet ter discussie, het staat dicht bij de 

persoon. 

Syndion ondersteunt mensen met een handicap. Ieder mens hoort 

erbij in onze samenleving. 

 

Enkele jaren geleden hadden we een expositie van de mannen van 

Syndion, en nu zijn enkele dames aan de beurt. De kerk wordt 

opgevrolijkt met de schilderijen van Lisette Blokland en Ella de 

Waard.  

Zie de achterzijde van de Band. 

 

 

Cabaret Kees Posthumus 
 

Op 31 januari zijn we hartelijk welkom in 

de kerk van Vrijzinnigen in Sliedrecht 

voor een Cabaret voorstelling van Kees 

Posthumus. 

Net als verleden jaar zullen velen de weg 

naar Sliedrecht weten te vinden! 

Vrije gift bij de uitgang. 
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Een witte ochtend, eerste dooi 

de lucht wit-grijs, egaal gespreid 

en aan de lange horizon 

welt nu een witte zon. 

 

 

Geen wind, beweging of geluid.  

Er botten waterdruppels uit; 

aan iedre tak en iedre struik 

zijn knoppen licht. 

 

 

Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid 

maakt zich nu kenbaar en het is 

of in een diepe adempauze van de tijd, 

dichtbij, een pasgeboren kind 

zich stil, volmaakt en ademend bevindt. 

 

 

Maria Vasalis, uit De Oude Kustlijn 



12 

 

De koets, het paard  

en de koetsier 
 

Hoe zit het nu met onze ‘binnenkant’? Welke lagen komen we 

allemaal tegen als we een spirituele reis naar binnen zouden maken? 

Vragen die opkwamen tijdens het eerste themacafé van het seizoen. 

We hadden het over mystiek, over het – soms even – ervaren van het 

goddelijke, de oorsprong, de universele bron, of welke naam je ook 

geeft aan dat wat ons te boven gaat. En hoe je je door dat goddelijke 

kunt laten leiden.  

 

Ik heb plaatjes laten zien die iets inzichtelijk proberen te maken van 

wat erbij komt kijken als je meer in verbinding wilt leven met de 

goddelijke bron. Het zijn tekeningen van E. Tiggelaar naar 

aanleiding van een variant op het bekende verhaal van de koets, de 

paarden en de koetsier (van G.I. Gurdjieff en P.D. Oespenski).  

 

We zien een koetsier die op weg is met een koets en een paard. 

Samen staan ze voor de mens (plaatje 1). Het ego, de koetsier 

(plaatje 4), is meester over zowel het lichaam (de koets, zie plaatje 

2) als de driften (het paard op plaatje 3).  

 

 

Het is zaak dat ons ego ons niet laat voortjakkeren op onze reis door 

de teugels te strak aan te trekken of ons juist maar wat in het rond 

laat dwalen. Dat risico zit er wel in, want de koetsier heeft een fles 

drank in zijn jaszak (plaatje 4). Voor je het weet is hij dronken van 

eigendunk of zo laveloos dat hij het paard de vrije teugel geeft. 

 

Wat is nodig? Neem de tijd voor bezinning. Kijk om je heen: het 

landschap verandert voortdurend, zon en regen wisselen elkaar af, 

wind mee, wind tegen (plaatje 5). Niets blijft hetzelfde. Blik ook 
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regelmatig achterom. Zie de sporen die je hebt getrokken, de goede 

en minder goede dingen die je achter je laat (plaatje 6 en 7). En hou 

de weg vóór je voor ogen. Waar wil je heen? Wat wens je jezelf toe?  

 

Het laatste plaatje (8) bepaalt ons bij de hamvraag: wie zet de 

richting uit? Is dat de koetsier (het ego)? Is dat het paard? Of is dat 

de vierde 

persoon in 

het geheel, 

de 

koning(in) 

die in de 

koets zit: 

onze diepste 

kern, onze 

ziel, de plek 

waar we het 

goddelijke 

ontmoeten 

en waar het 

goddelijke 

tot ons 

spreekt? 

Wie zijn ziel 

de touwtjes 

in handen 

geeft, 

verdwaalt 

niet, maar 

blijft in 

verbinding 

met het 

hogere en 
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komt uiteindelijk op zijn bestemming, zo vertelt het verhaal van de 

koets, de paarden en de koetsier.  

 

Eenvoudig is dit allerminst. Ik zit graag zelf op de bok en bepaal 

mijn eigen richting. Maar soms denk ik ook: wat zou het heerlijk 

zijn om niet altijd maar zelf aan het stuur te hoeven staan, maar me 

te laten leiden. Om niet langer alles onder controle te hoeven houden 

en me juist over te geven, toe te vertrouwen en het leven de ruimte te 

geven. Om het in het Engels te zeggen: Let go en let God. 

 

Aries van Meeteren 

 

 
 

 

Wij wensen u allen een mooi Kerstfeest 

en alle goeds in het nieuwe jaar! 
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Wanneer de dorre boom gaat bloeien 

zal dat het teken zijn 

dat de messias onderweg is; 

hoop zal er voor ons zijn. 

 

Geen berg zal dan voor hem te hoog zijn, 

wat fout is maakt hij goed. 

Geen dal zal dan voor hem te diep zijn: 

hoop die ons leven doet. 

 

Want onze kant heeft hij gekozen. 

Hij neemt het voor ons op. 

Wees blij, er valt niets meer te vrezen, 

het kwaad krijgt op zijn kop. 

 

In onze nacht is hij geboren, 

heel weerloos en heel klein. 

Hij heeft de duisternis verdreven, 

nu zal er vrede zijn. 

 

Anneke van Wijngaarden 
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Verslag ledenvergadering 
22 november 2018 
 

Bestuur, leden en voorganger, samen 14 personen bogen zich over 

de punten van de agenda. Na het welkom werd het verslag van de 

vorige ledenvergadering gelezen en goedgekeurd. 

De landelijke algemene vergadering op 24 november zal namens ons 

bezocht worden door Tonny Keizer en René de Groen. Tonny heeft 

stemrecht voor 42 leden. De ontwikkeling van de vrijzinnigheid is 

een belangrijk punt en wordt kort toegelicht.  

Het jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd. 

Onze administrateur geeft toelichting op de jaarcijfers en de 

begroting. Er is een verlies van € 4917. Gezamenlijk wordt 

nagelopen wat hiervan de oorzaken zijn. De kascontrolecommissie 

heeft na een steekproefsgewijze controle de stukken in orde 

bevonden en de vergadering geeft haar goedkeuring. 

De cijfers zullen op de website worden gepubliceerd.  

In de nieuwe kascontrolecommissie hebben Cor Verdoorn en Aartje 

den Breejen zitting. 

In de pauze worden de nummers genoemd van de resterende 10 % 

van de obligaties, te weten 25 nummers: 118, 180, 146, 7, 116, 53, 

72, 87, 79, 74, 35, 101, 41, 55, 8, 107, 100, 184, 68, 161, 26, 33, 

206, 105, 111. Uitgelote obligaties, die niet binnen 5 jaar bij de 

penningmeester worden geïnd,  zullen vervallen. 

De voorzitter geeft aan dat onze vereniging nog veel activiteiten 

heeft; de financiële situatie is duidelijk. Volgens het bestuur draait 

de vereniging goed. We kunnen het nog even volhouden. 

De leden beamen dat met applaus. 

Onze voorganger, Aries van Meeteren zegt dat er wel zorgen zijn 

over de toekomst, maar met z’n allen komen we toch tot een goed 

resultaat. We mogen trots zijn op onze activiteitenlijst. 
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I.v.m. ons 130-jarig bestaan in 2020 wordt er een ad hoc commissie 

van leden gevormd, om te bedenken hoe we dat gaan vieren. René 

de Groen meldt zich aan, misschien volgen er meer. 

Over de scherm/beamer combinatie: Sommige leden vinden het 

scherm wat klein en laag. Ook hebben we zelf geen goede 

luidsprekers. Het bestuur heeft gekeken naar alternatieven. Een 

elektrisch scherm aan de wand en beamer aan het balkon kost ca. € 

2000. Alleen een groot mobiel elektrisch scherm € 691. Bij allebei 

nog speakers nodig. Ook kunnen we een tweedehands beamer met 

ingebouwde speakers overnemen die heel groot beeld heeft, maar in 

de kerk zouden de stoelen dwars moeten staan, dan kunnen we 

projecteren op de zijmuur. Deze beamer kan ook heel goed in de 

zaal gebruikt worden. Deze kost nieuw € 2000 en voor ons € 1200. 

Cor Verdoorn, René de Groen en Aries van Meeteren zullen zo 3 

december even overleggen voor de beste oplossing. Daarbij komt 

ook nog de mogelijkheid naar voren om een niet-elektrisch groot 

scherm wat hoger op de muur te bevestigen. De vraag is ook of het 

niet simpeler en goedkoper kan en toch wat professioneler. 

Geplande activiteiten: Iedere maand Leeskring met Zandrie Albada, 

Themacafé met Aries van Meeteren en Workshop Intuïtief schrijven 

met Yvonne Mallander. 

10 januari: 10.00 u Lezing Ben Hupkens over de Koran en de 

Profeet; 17 maart: 14.00 u Voorjaarsconcert van Ensemble 

Flutamuze; 18 april: 20.00 u Lezing van historicus Han van der 

Horst over ’De mooiste jaren van Nederland’. 

Voor de koffie na de oecumenische gebedsdienst op 20 januari 

17.00 uur in onze kerk willen enkelen iets bakken. 

Het bestuur blijft onveranderd: voorzitter Lies Sluimer, secretaris 

Tilly de Groen, alg. adjunct Tonny Keizer en Liesbeth Kazen; 

administrateur: Koen Bohré. 

De kerstboom wordt gesponsord door  de leden.  

De organisatie van de leeskring wordt toegelicht. 
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Dank aan alle bestuursleden en vrijwilligers in onze vereniging. 

Dank voor het meedenken en meepraten. Tot besluit leest de 

voorzitter de lofzang van Zacharias uit het Liedboek, Lied 159 A. 

 

 

 

Cursus Spiritualiteit in de muziek 
door de eeuwen heen 
 

Met Ivo de Jong als cursusleider hebben we naar muziek geluisterd, 

uitvoeringen gezien, nieuwe kanten ontdekt en inspiratie opgedaan. 

Met 12 tot 16 mensen kunnen de avonden ook een succes genoemd 

worden. Er zijn al stemmen opgegaan voor nog een cursus van Ivo: 

spiritualiteit in de popmuziek. Doen in 2019? 

 

 

 

Preek van een Leek 
‘Een late bekering’  -   zondag 11 november 
 

Met een dubbelvolle kerk trapte Leen van de Herik de Preek van de 

Leek af, zowel voor ons als voor zichzelf. Hij maakte ons 

deelgenoot van muziek en teksten waarvan spirituele inhoud hem 

raakt. Het hoofdthema was het boek De kleine Prins van Antoine de 

Saint-Exupéry. Het was een creatief en authentiek geheel. 

De uitgangscollecte was bestemd voor Het vergeten kind, en bracht 

€ 100,00 op. Het vergeten kind strijdt voor een Nederland waarin elk 

kind zich echt kínd voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig 

meedoet aan de maatschappij. 
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Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 

2019 

 
Het thema is: Recht voor Ogen.  Dit is afgeleid van de Bijbeltekst uit 

het boek Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 10-20:” Zoek het recht 

en niets anders dan het recht.” 

Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks het thema bedacht door een 

Christelijke geloofsgemeenschap ergens ter wereld.  Voor dit jaar is 

het thema gekozen door de Christenen in Indonesië. Zij stelden de 

liturgie samen voor de oecumenische gebedsdienst. 

Slechts 10% van de inwoners van Indonesië is Christen,  een land 

dat 1350 etnische groepen telt, 740 lokale talen die gesproken 

worden, uit 17 duizend eilanden en eilandjes bestaat en 265 miljoen 

inwoners telt. Deze enorme verscheidenheid  maakt het land uniek in 

de manier waarop het de eenheid vorm heeft gegeven. Een bijzonder 

voorbeeld van Eenheid in Verscheidenheid. Het principe van 

Gotong  Royong  maakt deze bijzondere samenleving mogelijk. 

Deze uitdrukking staat voor leven in solidariteit. Alle aspecten van 

het leven worden gedeeld, zoals werken, rouw, feest enz., 

samengevat een boeiende gemeenschap die een inspirerende liturgie 

heeft samengesteld. 

Het initiatief wordt van harte ondersteund door de Wereldraad van 

Kerken, De Nederlandse Raad van Kerken, Missie Nederland en de 

Vereniging voor Oecumene. 

In Hardinxveld-Giessendam geven wij aandacht aan De Week van 

Gebed tijdens een Oecumenische Viering op zondag 20 januari a.s. 

Voorgangers zijn o.a. Ds. Aries van Meeteren en Ds. Amanda Spies. 

U bent van harte welkom  met familie vrienden enz. 

Na de dienst gezellig koffiedrinken en bijpraten! 

Waar: Kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

Hardinxveld-Giessendam, Peulenstraat 167, Hardinxveld-

Giessendam. Aanvang 17.00 uur. 

Arie Knegt, oecumenische werkgroep 
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Leeskring 
 

Een vrij constante groep van 14 lezers treft 

elkaar de eerste donderdagmorgen van de 

maand om 10 uur in de Kerk met de 

Beelden, om o.l.v. Zandrie Albada een boek 

te bespreken. 

 

Op 6 december is de bespreking van De acht bergen van Paolo 

Cognetti: 
Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is scheikundige, en 

gefrustreerd door zijn werk in een fabriek. Zijn ouders delen een 

liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze 

verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van 

de berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, 

zelfs wanneer tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven 

vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander 

leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-

Italiaanse Valle d'Aosta waar het gezin vanaf dat moment iedere 

zomer zal doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de 

even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich 

met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door 

verlaten huizen en oude molens en er bloeit een ogenschijnlijk 

onverwoestbare vriendschap op. 

 

Het boek dat 3 januari wordt besproken heet: Melancholie van 

de onrust van Joke Hermsen. Dit is het essay van de maand van de 

filosofie 2017: De mens is een homo melancholicus, die weet heeft 

van verlies en vergankelijkheid en dit besef probeert om te buigen 

tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze 

melancholie door onrust en angst slechts naar de donkere kant van 

het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. 
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Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale 

verbondenheid en een bloeiende politiek-culturele wereld nodig om 

onze angsten te bezweren en de melancholie ‘gezond’ te houden. 

 

Dan bespreken we 7 februari het boek van Thomas Verbogt: Hoe 

alles moest beginnen.  
Thomas en Licia gaan als kinderen met elkaar het verzonnen leven 

aan, want het echte leven vertrouwen ze niet. Aan hun tijd samen 

komt abrupt een einde. Ze moeten elkaar loslaten, maar kunnen dat 

niet. We volgen Thomas en Licia daarna als twintigers, veertigers en 

zestigers. Zij blijven verbonden, ook als zij elkaar jaren niet zien. 

Toch zal het bijna een leven lang duren voordat Thomas begrijpt wat 

haar voorgoed veranderde. Hoe alles moest beginnen is een 

indrukwekkende roman over de liefde, de tijd, en de kracht van het 

verzinnen. 

 

7 maart volgt: De Trooster van Esther Gerritsen. 

Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast 

opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich 

bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op. 

Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige 

conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob 

verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om 

de vriendschap te behouden. 

Esther Gerritsen volgt het verhaal van de conciërge parallel aan het 

lijdensverhaal van Christus. Op de haar bekende scherpe manier 

ontleedt ze de relaties tussen mensen, de verwachtingen en belangen 

die daarbij spelen en ze stelt de vanzelfsprekendheid der dingen ter 

discussie. 

 

Het boek voor 4 april wordt in de volgende Band toegelicht: 

Slapende herinneringen van Patrick Modiano 
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THEMACAFÉ – voor elk wat wils 
 

Even bijtanken onder het genot van een kopje koffie, nadenken over 

de meest uiteenlopende onderwerpen die ons raken, en vooral: wat 

opsteken van elkaar – dat is wat ons themacafé wil bieden. 

Inmiddels zijn we bezig aan het derde seizoen.  

 

We hebben het al 

gehad over mystiek 

en voltooid leven en 

we hebben een 

verrassend 

enerverende 

Bijbelquiz achter de 

rug. Tijdens de 

komende 

bijeenkomsten staan 

de volgende thema’s op het programma: 

 

13 decem- 

ber 

De schaar en de markeerstift. Wat zijn de mooiste 

Bijbelverhalen en welke schrappen we het liefst? 

10 januari Islam 2. Ben Hupkens vertelt. 

14 februari Mystiek 2. Grote mystici. 

14 maart Ubuntu. Wat kunnen we leren van Afrikaanse 

filosofie? 

11 april De mooiste jaren van Nederland? Herinneringen 

ophalen aan voorbijgevlogen decennia. 

9 mei Scheiding van kerk en staat. Democratie, politiek en 

mag de kerk er nog wat van vinden? 
 

Tot ziens in het thema-café! 

 

Aries van Meeteren 
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Intuïtief Schrijven ? 
 

Het klinkt moeilijker dan het is. Schrijvend zoeken naar wat ons 

innerlijk beweegt.  

We hoeven geen taalkundig hoogstandje neer te zetten. We schrijven 

aan de hand van ontspannende thema's en maken zo een vertaalslag 

naar binnen. Dit doen we niet bewust, dit gebeurt als het ware 

vanzelf.  

18 december is het centrale thema 'KUNST' 

En in januari starten we een serie van 4 over de elementen; vuur 

aarde water en lucht. De middagen zijn ook apart van elkaar te 

volgen. 

 

Wie durft de uitdaging aan? 

 

Schrijfworkshops worden georganiseerd op: 

 

18 december 

15 januari 

19 februari 

19 maart 
 

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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Lieve hemel 
 

Mijn opa stierf toen ik een jaar of vier was. ‘Hij is nu in de hemel’, 

zeiden mensen tegen me. Ik zag een touwladder voor me, waarlangs 

opa helemaal omhoog was geklommen. Naar de hemel. En daarna 

was hij bij God. Het was allemaal zo klaar als een klontje. 

Tenminste, voor mij als vierjarige.  

 

Daarna is het alleen maar ingewikkelder geworden. Want ja, die 

hemel waar opa naartoe was gegaan, die bleek helemaal niet bovenin 

de lucht te zijn. Tenminste, astronauten zagen er niets van toen ze 

door de dampkring reisden. Mijn kinderlijke hemelbeeld kon de 

prullenbak in. 

 

Wat nu? Als de hemel niet boven de aarde is, waar dan wel? Bestaat 

de hemel eigenlijk wel? Het zijn vragen die leven, zo merk ik als ik 

mensen bezoek. Het zijn ook vragen waar ik maar moeilijk 

antwoord op kan geven. Want wat kan ik erover zeggen?  

 

Hiernamaals 

Ik weet wel dat heel veel godsdiensten zich een voorstelling maken 

van een leven na dit leven. In de prehistorie gaven mensen hun 

doden wapens of sieraden mee. Kennelijk hadden ze die spullen 

nodig in een of ander hiernamaals. Was dat al een hemel, dat wil 

zeggen, de plek waar God woont?  

 

In het Midden-Oosten geloofden mensen ten tijde van het Oude 

Testament dat iedereen, ongeacht hoe ze hadden geleefd, na de dood 

terecht kwam in een schimmenrijk. God was daar niet. Pas in de 

periode tussen het Oude en Nieuwe Testament kwam het idee op dat 

goede mensen na hun leven werden beloond met een leven bij God. 
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Hoe die hemel er precies uit ziet is sindsdien voortdurend aan 

verandering onderhevig. Monniken droomden over eeuwige 

kloostertuinen, koopmannen over luilekkerland. Anderen meenden 

dat het er in de hemel net zo uitzag als op aarde, met dezelfde 

maatschappelijke orde. Romantici zagen een plaats voor zich waar 

alleen liefde zou heersen. 

 

In feite slaan we al sinds mensenheugenis maar een slag naar wat er 

na ons leven staat te gebeuren. Maar ik weet ook wel dat wie vraagt 

naar de hemel niet zit te wachten op een historisch overzicht. Die 

vraagt naar de zin van het leven hier en nu.  

 

Lieve hemel 

Eerder dit jaar verscheen bij de Gorcumse uitgeverij Narratio een 

aardig boekje over dit onderwerp: ‘Lieve hemel’. Er staan 

toespraken in die zijn gehouden tijdens het emeritaat van ds. 

Fokkelien Oosterwijk. Zij mocht, toen ze vertrok uit de Westerkerk 

in Amsterdam, een symposium organiseren over een onderwerp dat 

haar na aan het hart lag. En dat werd de hemel. 

 

Het aardige is dat de auteurs van de bundel niet alleen uit theologen 

bestaan. Ook organist Jos van der Kooy doet een leesbare duit in het 

zakje, net als bariton Max van Egmond en pianist Hannes Minnaar. 

Het geeft ‘Lieve hemel’ lucht. Sterker nog, hun bijdragen zijn 

cruciaal. 

 

Theologen 

De theologen in het boekje proberen hemelvoorstellingen op te 

ruimen die ze vinden knellen. Neem nu het idee dat we eindeloos 

voortleven en mogen doen wat we willen. Wie houdt dat vol, vragen 

ze zich af. En ontmoeten wij werkelijk al onze bekenden weer? Hoe 

zit het dan met mensen die wij zeker níet meer willen terugzien? Tja. 
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Anderen pleiten voor een herwaardering van de hemel. Niet als plek 

boven de aarde, maar als ‘sfeer van God’. De hemel is dan daar waar 

God is. En omdat een beetje God overal is (om ds. Ivo de Jong aan 

te halen), is ook de hemel overal om ons heen. Zoals Fokkelien 

Oosterwijk het zegt: ‘De hemel bestaat uit alles wat 

eeuwigheidswaarde heeft.’ Daarmee bedoelt ze alles wat we voor 

een ander doen. En dat is na de dood niet weg. Dat leeft voort. 

 

Poëzie 

Is nu klip en klaar wat de hemel is? Nee. Eigenlijk kunnen we er 

alleen maar over stamelen. Daarom zijn de interessantste bijdragen 

in het boekje afkomstig van musici. Zij spreken niet alleen de taal 

van feiten, getallen en logische conclusies, maar ook de taal van 

dromen, wensen, angsten, de taal van de poëzie.  

 

Jos van der Kooy schrijft: ‘Poëzie helpt ons een flink eind op weg, 

vooral als er nog een melodie bijkomt. Als je zingt, komen woorden 

die je niet zo maar zegt makkelijker over je lippen, je zegt ze op 

verhoogde toon, wishful thinking wordt wishful singing.’ 

 

Een van de liedteksten die Van der Kooy citeert is Lied 978, vers 4: 

‘Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het 

aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.’ 

 

De tekst is van Jan Wit. Wit was blind. Voor wie zich dat realiseert, 

klinken de ‘open ogen’ in het couplet net even wat anders. 

Poëtischer. Van der Kooy leest er de ervaring in van een verbinding 

tussen hemel en aarde, God en mens, overleden dierbaren en ons 

achterblijvers. Dat is de ervaring van leven na de dood ‘hier en nu’, 

schrijft de organist. 

 

Voor Van der Kooy is het de taal van de poëzie die voor ons de 

hemel doet opengaan. Bariton Max van Egmond laat zien hoe Bach 
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met zijn muziek een hemel schept door, waar zijn cantates de hemel 

bezingen, de lage tonen te schrappen. ‘Dan zwijgt het continuo, met 

name het orgel en de lage strijkers. Het betekent een orkest dat voor 

even geen fundament heeft en dus in de lucht zweeft, naar de hemel 

toe.’ 

 

Finkers 

Wat ‘Lieve hemel’ mij nog maar eens heeft duidelijk gemaakt is dat 

poëzie, muziek en verbeelding ons dichter kunnen brengen bij de 

ervaring van de hemel dan theologische verhandelingen ooit kunnen 

doen. Ik moest, toen ik het boekje dichtsloeg, denken aan het lied 

‘Daarboven in de hemel’ van Herman Finkers:  

 
Ik zat in een tv-program, een soort van kruisverhoor. 

Men vroeg mij daar: ‘Zeg Herman, een ding heb ik niet goed door: 

jij hebt toch HBS gehad? Dat is geen kattenpis. 

Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is?’ 

 

Ik zat in een tv-program en ‘t ging nog verder mis. 

Er werd mij haarfijn uitgelegd hoe ik me vergis: 

‘De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons boven niets. 

De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets.’ 

 

‘De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel 

zijn ook ooit verzonnen’, zei ik, ‘toch bestaan ze wel. 

Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. 

Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan.’ 

 

Dit lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat. 

Ik zing het graag omdat daarmee de hemel opengaat. 

Dus, daarboven in de hemel zien wij elkander weer, 

daar drinken wij een glaasje met Onze Lieve Heer. 

Ook hij die nooit geloofde heft daar met ons het glas 

en kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. 
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Zie hier de macht van de poëzie, die woorden vindt voor mysteriën 

waar de taal van de logica sprakeloos moet blijven. Finkers schiep 

woorden die zicht bieden op het ondenkbare – woorden die de hemel 

doen opengaan.  

 

Aries van Meeteren 

 

Fokkelien Oosterwijk (e.a.), Lieve Hemel (Narr) 

 

 

 

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 maart. 

Kopijdatum is half februari. 

 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
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Agenda 
 

6 dec  Leeskring: De zeven bergen van 

Paolo Cognetti 

13 dec Themacafé De schaar en de 

markeerstift. Wat zijn de mooiste Bijbelverhalen en welke 

schrappen we het liefst? 

18 dec Workshop Intuïtief Schrijven 

24 dec 21.30 u Flutamuze in de Kerstnachtdienst 

3 jan  Leeskring Melancholie van de onrust van Joke Hermsen 

10 jan  Themacafé Lezing Ben Hupkens: de Koran en de Profeet 

15 jan Workshop Intuïtief Schrijven 

20 jan 17.00 u Oecumenische Gebedsdienst in onze kerk 

7 feb  Leeskring Hoe alles moest beginnen van Thomas Verbogt 

14 feb Themacafé Mystiek 2: reis langs enkele grote mystici 

19 feb  Workshop Intuïtief Schrijven 

7 mrt  Leeskring De Trooster van Esther Gerritsen 

14 mrt  Themacafé Ubuntu: wat kunnen we leren van Afrikaanse  

Filosofie? 

17 mrt 14.00 uur in de kerkzaal: Voorjaarsconcert van het 

ensemble Flutamuze 

19 mrt Workshop Intuïtief Schrijven 

4 apr  Leeskring Slapende herinneringen van Patrick Modiano 

11 apr Themacafé De mooiste jaren van Nederland? Herinneringen  

ophalen aan voorbij gevlogen decennia. I.v.m. de lezing op  

18 april van Han van der Horst 

16 apr Workshop Intuïtief Schrijven 

18 apr 20.00 u Lezing van historicus Han van der Horst over zijn 

boek De mooiste jaren van Nederland 

21 apr. 08.30 u Paasontbijt 

2 mei Uitje? 

9 mei Themacafé Scheiding van kerk en staat. Democratie, 

politiek: mag de kerk er nog wat van vinden? 
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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: 

 

Kopij data: 

E-mail 

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 

 

Aandachtscommissie: 

 

 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 

AM, Tel. mobiel 06-8333 4406 

 
BESTUUR: 

Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL 

Sliedrecht, tel. 0184-612475 
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371 

CB,  06 3737 4559, tilly@degroen.eu 
Administrateur/ 

penningmeester: 

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. 
Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-

612002 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel. 

06 8333 4406 

 

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl
http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:tilly@degroen.eu
mailto:redactie@kerkmetdebeelden.nl
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Streekdag 2018 in Alblasserdam 
30 september 
 

Met een flinke groep waren 

we aanwezig op de 

Streekdag. Een mooie dienst 

met kinderen geleid door ds. 

Hester  

Radstake. Gezellig koffie 

annex praatuurtje, en een 

goed verzorgde lunch. Het 

uitje naar Kinderdijk met 

film en vaartocht was een 

prachtige ervaring. We hadden er mooi weer bij.  

Bedankt Eltheto’s voor deze mooie dag. 
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Expositie 
 

Lisette Blokland  

Het werk van Lisette kenmerkt 

zich door vrolijke kleuren en 

verschillende patronen. Ze 

bouwt haar werk op vanuit 

lijnen en vlakken. Bloemen en 

mensen zijn veel terugkerende 

thema’s in haar werk. Het liefst 

werkt ze met acryl(stiften) en 

gelpennen. Ze tekent zelf iets, of 

neemt een bestaand werk als 

basis waar ze dan overheen 

tekent. 

 

 

Ella de Waard  

Ella is een veelzijdige 

kunstenares die het leuk vind 

om verschillende technieken te 

gebruiken. Hierin blijft ze 

zichzelf uitdagen. Ze schildert 

het liefst met acrylverf op grote 

doeken. Vooral bloemen en 

dieren zijn haar favoriete 

onderwerpen. Het werk van Ella 

is te herkennen aan strepen, die 

komen in bijna al haar 

kunstwerken terug. Net als haar 

lievelingskleur paars. 


