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Soefisme, geschiedenis en poëzie
Lezing door Monika Rietveld – Themacafé 9 januari, 10 u.
O God, schenk mij licht in mijn hart,
licht op mijn tong, licht in mijn
ogen,
licht in mijn oren,
licht aan mijn rechterzij,
licht aan mijn linkerzij,
licht boven mij en licht beneden
mij,
licht voor mij en licht achter mij
en licht in mijzelf –
doe mijn licht toenemen.
(Rumi)

Velen zullen de gedichten kennen
van de Middeleeuwse dichter Rumi.
Aan de hand van muziek en poëzie
laat Monika Rietveld ons tijdens het
themacafé van 9 januari a.s.
kennismaken met het soefisme om
het zo zelf te ervaren. We verdiepen
ons tevens in een stukje geschiedenis van het soefisme en de
Soefibeweging.
Monika Rietveld is voorganger van Vrijzinnigen Nederland en werkt als
pastoraal werker in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een
gemeenschap waarin de verschillende denominaties van Remonstranten,
Vrijzinnigen Nederland en Doopsgezinden samen gaan. Daarnaast is zij
hoofd Universele Eredienst bij de International Sufi Movement.
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Diensten, aanvang 10.00 uur
1e Advent, dr. A.P.B. van Meeteren, en
koffiedrinken
8 dec.
2e Advent, drs. Z. Albada, Gorinchem
15 dec.
3e Advent, ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht
22 dec.
4e Advent, Dr. E.H. Cossee, Rotterdam
24 dec. 21.30 Kerstnachtdienst, Dr. A.P.B. van Meeteren
Leonie Koedijk-Lanser, piano
25 dec.
Geen dienst
29 dec.
Mw. T. Huisman-Verspui, Veenendaal
5 jan.
Dr. A.P.B. van Meeteren, Nieuwjaarskoffie
Extra collecte: Interkerkelijke Terminale Thuiszorg
12 jan.
Dr. A.P.B. van Meeteren
19 jan. 17.00 Oecumenische dienst, zie blad 14
26 jan.
Geen dienst. In Sliedrecht: ds. I. Verberk
2 febr.
Dr. A.P.B. van Meeteren
9 febr.
Ds. A.F.R. v.d. Meiden, Amsterdam
16 febr.
Drs. Z. Albada
23 febr.
Geen dienst. In Sliedrecht: ds. J.H.B. de Waard
1 mrt.
Dr. A.P.B. van Meeteren, Kunst in de Kerk,
Extra collecte: Wilde Ganzen
8 mrt.
Ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht
15 mrt.
Ds. I. Verberk, Giessenburg
1 dec.

Extra collectes
Op 5 januari is de collecte bestemd voor de Interkerkelijke
Terminale Thuiszorg in Hardinxveld.
Op 1 maart vragen wij een extra gift voor de Wilde Ganzen.
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Bloemendienst
1 dec.
8 dec.
15 dec.
22 dec.
24 dec.
29 dec.
5 jan.
12 jan.
2 febr.
9 febr.
16 febr.
1 mrt.
8 mrt.
15 mrt.

Mw. E. Sluimer-Vervoorn
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. M.A. de Groen-van den Berg
Mw. T. Keizer -Trapman
Mw. J. Blokland
Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin
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. J. Blokland
616303

Tel.
612475
613203
06-37374559
612002
616303
613256
630083
612441
614543
612475
613203
06-37374559
612002

Autodienst
1 dec.
8 dec.
15 dec.
22 dec.
24 dec.
29 dec.
5 jan.
12 jan.
19 jan.
26 jan.
2 febr.
9 febr.

mw. E. Sluimer-Vervoorn
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. E. Sluimer-Vervoorn
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
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612475
06-51296539
612441
630083
612002
06-12830068
616303
612475
06-51296539
612441
630083
612002

16 febr.
23 febr.
1 mrt.
8 mrt.
15 mrt.

dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. E. Sluimer-Vervoorn
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat

06-12830068
616303
612475
06-51296539
612441

Nachtlampje
Bij het doorzoeken van een van onze kasten kwam ik onverwacht
een doos tegen met spullen uit mijn kindertijd. En daarin deed ik een
vondst die me wat weemoedig maakte. Tussen mijn verrekijker,
kleurpotloden en medailles van de avondvierdaagse lag mijn oude
bedlampje.
En zoals dat gaat met spullen waaraan
herinneringen kleven, was ik weer
even terug in mijn kinderslaapkamer in
Bleskensgraaf. Elke avond nadat ze me
welterusten had gewenst, stak mijn
moeder het lampje in het stopcontact pal naast de deur, recht
tegenover mijn bed. En in het donker verspreidde zich dan direct een
bleek groenig licht. Een geruststellend licht.
Geloofde ik in monsters onder mijn bed? In ‘duivels’ die mij zouden
komen halen zodra het aardedonker zou zijn? Niet dat ik me kan
herinneren. Maar ik vond het gewoon een fijn idee dat het niet
helemaal duister was in mijn kamer. Dat ik nog een hand voor ogen
kon zien.
Voor wie het zich afvraagt: nee, ik slaap allang niet meer met een
bedlampje (hoewel mijn wekkerradio wel heel veel licht geeft…).
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Maar ik heb nog altijd grote behoefte aan lichtpuntjes in het donker.
Om een streepje licht te zien dagen aan de horizon. Om ook in het
donker een hand voor ogen te kunnen blijven zien.
Kerst kan ook
zo’n nachtlampje
zijn. Zo wordt het
feest in ieder
geval al sinds de
steentijd gevierd:
als lichtfeest om
te markeren dat
de dagen weer
gaan lengen. Wij
zijn tegenwoordig
zo gemarineerd in kunstlicht dat we ons nauwelijks nog de diepe
vreugde van weleer kunnen voorstellen over de terugkeer van het
licht.
En toch, het verlangen naar licht kennen ook wij maar al te goed.
Want het duister, in welke vorm dan ook, kan in ons leven zo intens
verstikkend zijn. Een nachtlampje, de eerste kleuren van de dageraad
zijn dan uiterst welkom – tekenen van een omkeer: het duister wordt
licht, de nacht wordt weer dag.
Hoop
Elk jaar kerst vieren is als het levend houden van de hoop dat het
duister niet het laatste woord heeft. Het is het inpluggen van een
nachtlampje. Daarmee is het duister niet weg. Zeker niet. Maar er is
iets bij gekomen. De belofte van het licht. Kerst vieren is soms
hopen tegen de klippen op. Hopeloze hoop, schrijft een
Amerikaanse theoloog.
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In het christelijke kerstfeest krijgt de hopeloze hoop de vorm van
een kind, symbool voor een nieuw begin. Een kind als teken van het
kleine dat uitgroeit tot iets onvoorstelbaars, net zoals dat streepje
licht van de dageraad een nieuwe dag aankondigt. Hopeloos? Zo kan
het zeker voelen. Maar kerst wil tegenover het donker toch een
stevig voorbehoud maken.
“En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet gegrepen.” (Johannes 1,5)
De (Herziene) Statenvertaling maakt er overigens van: “en de
duisternis heeft het niet begrepen.” Dat is inderdaad een
mogelijkheid die de tekst biedt. En zo drukt de vertaling de ervaring
uit dat het donker soms van geen wijken lijkt te weten. Het
nachtlampje is te zwak, het ochtendgloren te bleek.
“En toch…”, klinkt het met kerst. En toch keert het tij. Toch worden
de dagen weer langer, ook al merken we dat pas echt na
Driekoningen. Toch overwint het licht. Zo hopen we.
Aries van Meeteren

Kerstnachtdienst 24 december
Graag nodigen wij u uit met buren,
vrienden en familie voor de
Kerstnachtdienst op 24 december
om 21.3 uur.
De dienst wordt verzorgd door
Aries van Meeteren en de muziek
door Anja Breedijk, orgel en
Leonie Koedijk-Lanser, piano.
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Het bezielde landschap
Mijn oma had een zeegezicht van Willem Gruyter Jr. (1817-1880)
boven de bank hangen. Nou ja, het was eigenlijk een ingelijste print,
maar dat doet er niet toe. Er was een radarstoomschip op te zien.
Maar ik werd als kind vooral geboeid door de kleine zeilboot op de
voorgrond die met grote moeite de hoge golven trotseerde. Ik ervoer
iets van huiver als ik naar de kleine mensen keek die in de boot
zaten. Fascinerend dat kunst dat effect kan hebben.

Landschapsschilders zijn er vaak bewust op uit om toeschouwers in
vervoering te brengen, zo schrijft theoloog Kick Bras in zijn
prachtige boek Het bezielde Landschap. Waar schilders in de
middeleeuwen en de Gouden Eeuw mensen vooral willen bewegen
tot het besef van eigen nietigheid of aanbidding van God, tonen ze
vanaf de Romantiek de woestheid van de natuur als commentaar op
de enorme maatschappelijke veranderingen die de vroege 19e eeuw
laat zien.
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Symbolisme
De meeste aandacht geeft Bras aan het symbolisme dat rond 1880
opkomt. Kunstenaars die tot deze stroming worden gerekend
proberen niet langer hun onderwerp zo natuurgetrouw mogelijk weer
te geven. In plaats daarvan concentreren ze zich op de essentie, de
werkelijkheid áchter de werkelijkheid. Ze pogen met andere
woorden de ziel van iets te vatten en daarmee licht te werpen op het
wezen van dat wat ze schilderen. Het wekt weinig verbazing dat we
de kunst in die tijd steeds abstracter zien worden.
Waarom zetten de symbolisten zo hoog in? Net als hun voorgangers
van de Romantiek leveren zij kritiek op ontwikkelingen in hun eigen
tijd. De samenleving verandert vliegensvlug door de voortrazende
industrialisatie en de oprukkende verstedelijking. Historicus
Maarten van Rossum schrijft hierover: “De technische afstand
tussen het Rome van 100 na Chr. en 1800 is kleiner dan de afstand
tussen 1800 en 1900.” (Bron: Tijdschrift Maarten, zomer 2013).
Ontheemding
De symbolistische kunstenaars die Kick Bras behandelt in zijn boek
ervaren een grote mate van ontheemding en een diep verlangen naar
verbinding en eenheid. Ze drukken dat uit in hun werken en willen
zo zichzelf en het publiek troost bieden. Zo zien we hoe – te midden
van de hectiek van het fin de siècle – schilders als Van Gogh en
Gaugain juist heel serene landschapsschilderijen maken. Ze leggen
daarin de puurheid, stilte en de bezieling vast die ze in toenemende
mate missen in hun eigen wereld.
Bovenstaande grote historische lijnen werkt Bras uit in het eerste
deel van zijn boek. In het tweede deel behandelt hij negen thema’s.
Denk aan vitaliteit en afbraak, bomen, bloemen, planten en dieren,
licht en donker en bergen. Steeds komen aan de hand van de thema’s
allerlei kunstenaars en kunstwerken voorbij en dat alles opnieuw in
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chronologische volgorde. Ook enkele zeegezichten passeren de
revue (maar niet het werk van Willem Gruyter).
Al met al staan er veel namen in het boek van Bras, ook van voor
mij volslagen onbekende schilders. Dat maakt het doorlezen van het
boek soms wat moeizaam. Maar het is niet de bedoeling om het
boek in één ruk uit te lezen. Het boek leent zich er juist uitstekend
voor om rustig gedoseerd door te bladeren en de vele kleurige
afbeeldingen op je in te laten werken.
Voorproefje
Bras zal op 27 september 2020 – tijdens ons jubileum – komen
vertellen over zijn nieuwste boek. Hij gaat met ons op zoek naar de
spiritualiteit in de landschapsschilderingen die door de eeuwen heen
zijn gemaakt. De schilderijen die in het boek soms wat klein zijn
afgedrukt, zien we dan in volle glorie op de muur geprojecteerd.

Om alvast een klein voorproefje te geven van wat ons dan te
wachten staat, neem ik u mee naar het werk van Piet Mondriaan dat
in betrekkelijk korte tijd totaal verandert. Schildert hij in 1899 nog
een goed herkenbaar herfstbos, dertien jaar later kunnen we nog
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maar met moeite een boom herkennen in zijn ‘Bloeiende
appelboom’. Mondriaans werk wordt steeds gestileerder en
expressiever onder invloed van zijn zoektocht naar het weergeven
van de onzichtbare werkelijkheid achter het alledaagse.
Kerstnacht
Mondriaan wordt, zo schrijft hij, gedreven door ontroering. Wat hij
ziet, treft hem en die geraaktheid wil hij overbrengen. Dat doet hij
door te zoeken naar wát hem ten diepste heeft geraakt. Hij noemt dat
het ‘fundament der dingen’ – lees: de kern. Zo schildert hij in 1915
een werk dat hij ‘Pier en oceaan’ doopt. We zien een ovaal beeld
met verticale en horizontale streepjes.

Doordat de streepjes niet allemaal even groot zijn en geen
regelmatig patroon vormen, zit er dynamiek in het schilderij. Je zou
er het glinsterende water van de oceaan in kunnen zien. Maar
kunstkenner Henk Bremmer gaat nog verder.
Hij spreekt van ‘de effene blanke stemming van een kerstnacht.’
Mondriaan kan zich daar wel in vinden, schrijft hij. Het draait in het
doek om ‘rust, evenwicht en het domineren van het geestelijke’.
Stille nacht, heilige nacht.
Aries van Meeteren
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Het gaat altijd over licht
In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te sterven
dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel
dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou
bederven
en de zonnewende niet verbood, maar meenam in ’t
geheel
In mijn kamer zingt een zanger over een White Christmas
In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans refrein
want Israel Beilin kwam uit Siberië en wist dus
hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen zijn
Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter leven
en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord
wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders, neven
naast All I want for christmas toch het liefste hoort
In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind je
dit alles onzin –
Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht.
Claudia de Breij
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Week van Gebed 2020
De week van gebed voor de éénheid van de Christenen heeft een
lange historie. Het begon in 1846 als initiatief van de toen
opgerichte World Evangelical Fellowship. Vanaf 1867 organiseert
Missie Nederland ook in Nederland deze gebedsweek. Sinds 1966
was het een gezamenlijk project van de commissie voor Geloof en
Kerkorde (van de Wereldraad van Kerken) en de Pauselijke Raad ter
bevordering van de Eénheid van de Christenen.
Er ontstond blijdschap toen er een samenwerking van de grond
kwam tussen Missie Nederland en de Raad van Kerken in
Nederland. Sinds 2007 zijn beide gebedsweken samengevoegd.
De Christenen op Malta kozen het thema voor 2020. De tekst uit
Handelingen 28:2 luidt : “ Zij waren buitengewoon vriendelijk
voor ons “. In hoofdstuk 28 is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk leden op Malta. Zij werden daar door de
bevolking buitengewoon vriendelijk ontvangen. Deze gebeurtenis
geeft nog altijd het moment aan waarop het evangelie het eiland
bereikte. Jaarlijks wordt dit op Malta op 10 februari herdacht.
Ook in Hardinxveld-Giessendam geven wij aandacht aan de Week
van Gebed, dit jaar tijdens een Oecumenische Kerkdienst in Boven
Hardinxveld. Het initiatief voor de viering is van: Gereformeerde
Kerk Boven-Hardinxveld, Gereformeerde Kerk BenedenHardinxveld, Vrijzinnigen Hardinxveld Giessendam en voorheen de
RK-kerk Vicariaat Land van Giessen en Linge.
Op zondag 19 januari 2020 om 17.00 uur bent u welkom in de
Gereformeerde kerk Boven Hardinxveld , Jan Steenstraat 5.
Na afloop kunnen we onze contacten onderhouden bij een kopje
koffie en/of thee. Arie Knegt
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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

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.

In 2020: 130-jarig jubileum HaGi
Wie wil ons helpen met ideeën of de organisatie van het feest? We
kregen al enkele reacties. Het bestuur heeft enkele richtinggevende
besluiten genomen.
Wij zullen de viering van het jubileum samen laten vallen met de
Streekzondag in 2020, op 27 september.
Meedenkers en -doeners welkom.
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:
1 dec.
5 dec.
18 dec.
26 dec.
2 jan.
4 jan.
9 jan.
13 jan.
23 jan.
29 jan.
29 jan.
3 feb.
5 feb.
10 feb.
17 feb.

Dhr. Jaap van Wingerden
Mw. A. Goedegebuur
Mw. J. Blokland
Mw. G.B. Brandwijk
Mw. A. de Jong-Walet
Mw. A. van Breejen-van Garderen
Mw. M. van ’t Verlaat-de Bruin
Mw. M.M. Vis
Dhr. W. Goedegebuur
Mw. J. de Kok-Coenraads
Drs. Z. Albada
Dhr. A.G. Kamsteeg
Dhr. C. van den Herik
Mw. I. de Jong-van Wingerden
Mw. G.M. Busé-Versteeg

Het Neva Ensemble
Op donderdag 9 januari komen ze weer in Sliedrecht en kunnen we
genieten van de schitterende zang van de dames en heren uit Sint
Petersburg. Het begint om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 open.
Een vrije bijdrage wordt gevraagd en indien gewenst zijn er ook
altijd cd’s te koop.
Het vervoer hoeft geen probleem te zijn, er rijden verschillende
auto’s naar Onze Roeping Getrouw, zodat we gezamenlijk een
mooie avond kunnen hebben.
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God is groter
‘Leven zonder waarom’
Lezing van Welmoed Vlieger over Meister Eckhart
“Dit wordt een lezing met heel veel God”, waarschuwt Welmoed
Vlieger ons aan het begin van haar lezing. Dat is niet verwonderlijk,
want de hele avond zal in het teken staan van het denken van
Meister Eckhart, een Dominicaanse monnik die leefde van 1260 tot
1328. Toch is een waarschuwing op zijn plek, omdat Eckhart
eeuwenlang is vergeten en in de loop van de 20e eeuw vooral door
filosofen is omarmd. Pas recent krijgt Eckhart weer waardering voor
zijn spirituele inzichten.

Eckhart is in zijn tijd een buitengewoon geleerd man. Hij studeert
filosofie en theologie aan de universiteiten van Keulen en Parijs,
wordt tot twee keer toe hoogleraar (vandaar zijn titel Magister of
Meister) en trekt als een soort pastor langs kloosters aan de Rijn.
Hij is een populair spreker, onder meer omdat hij als een van de
weinigen in zijn tijd in de volkstaal preekt. Dat brengt hem niet
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alleen lof, maar ook problemen. De kerkelijke autoriteiten zijn bang
dat zijn woorden verkeerd worden begrepen door zijn overwegend
ongeschoolde publiek.
In 1326 moet Eckhart zelfs voor de inquisitie verschijnen. Zijn
vervolgers hebben in zijn Latijnse teksten 48 passages gevonden die
volgens hen niet door de beugel kunnen en in zijn Duitstalige preken
nog eens 59 verdachte uitspraken. Eckhart is het niet met hun
oordeel eens en eist dat de paus naar zijn teksten kijkt. Nog in
afwachting van diens oordeel sterft Eckhart. Uiteindelijk verklaart
paus Johannes XXII een jaar later dat 17 verdachte stellingen ketters
klinken (wat iets anders is dan dat ze ketters zijn).
Godsgeboorte
Wie Eckharts teksten leest, stuit op een taal vol beeldspraak,
dubbelzinnigheden, ontkenningen, paradoxen “en dus veel God”,
zegt Vlieger. Je merkt aan alles dat Eckhart is gepokt en gemazeld in
de scholastiek. Dat maakt Eckhart voor ons lastig te doorgronden.
Zijn taal is veel wijsgeriger dan die van andere mystici, die toch
vaak poëtisch schrijven. Nu noemt Eckhart zichzelf ook geen
mysticus, relativeert Vlieger. Hij ziet zichzelf toch vooral als
filosoof.
Het dubbelzinnige in het denken van Eckhart is al meteen goed te
zien in het centrale thema van zijn werk: ‘De godsgeboorte in de
ziel’ (en voor ziel mag je volgens Vlieger best ‘mens’ lezen).
Immers, een geboorte is een gebeurtenis met een begin en een einde.
Maar met de godsgeboorte bedoelt Eckhart juist niet iets eenmaligs,
maar een proces dat altijd maar gaande is – dus zónder begin en
zonder einde. Hoe zit dat?
Eckhart hamert erop dat God altijd al aanwezig is in ieder van ons,
vanaf onze geboorte af aan. “En God blíjft in ons, ook in de ergste
crimineel”, voegt Vlieger er aan toe. En met dat idee onderscheidt
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Eckhart zich van veel andere denkers. Eckhart vindt dan ook niet dat
mensen iets moeten doen om tot een eenheid met God te komen. Die
eenheid, die unio mystica is er immers al. Altijd. Het komt er alleen
op aan om aan die eenheid deel te hebben. Hoe doe je dat? Door er
niet meer naar te streven, maar er gewoon op te vertrouwen dat die
eenheid er is, zegt Eckhart. En dat is een kwestie van geloven.
Ego
Hier wordt het lastig, want wij willen meestal zoveel! We streven
naar van alles en maken allerlei plannen om dat te bereiken. Maar
zodra wij naar God gaan streven, bijvoorbeeld door ijverig te
mediteren of allerlei goede daden te doen om bijvoorbeeld bij God
in een goed blaadje te komen, dan staan we de eenheid met God juist
in de weg. Dan werken we God tegen. Dan staat ons ‘ego’, onze wil,
ertussen.
Hoe zit dat? Eckhart zei toch dat we God al in ons dragen? Wij
hebben toch al iets goddelijks in ons? Hoe kunnen we dat dan
tegenwerken? Misschien is het goed om eerst helder te krijgen wat
Eckhart met God bedoelt. God is ‘mogelijkheid’ (met een duur
woord: potentialiteit), zegt hij. God schept voortdurend nieuwe,
ongedachte mogelijkheden. Het goddelijke dat mensen in zich
dragen laat ons delen in die potentie. Wij kunnen steeds van alles
worden. Maar we zijn ons daar niet altijd van bewust en helpen dan
juist mogelijkheden om zeep.
Wat is nodig? In één woord: gelatenheid – of in goed Nederlands: let
go en let God. Vanuit het besef dat we al één zijn met God, hoeven
we niet langer van alles te doen. We moeten juist wat laten. We
moeten onze verlangens, onze oordelen, onze gedachten loslaten.
Dus niet vooraf al invullen hoe iets of iemand zal zijn en daarop al
inspelen, maar open staan voor alle mogelijkheden. Leven zonder
waarom, zonder waartoe, noemt Vlieger dat. En daarin kunnen we
ons oefenen.
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Hoe dan? Meister Eckhart stelt een actieve mystiek voor. Ons
spirituele leven zou niet louter moeten bestaan uit meditaties op een
matje of gebeden in de binnenkamer, maar uit gewoon leven. We
zouden moeten ophouden met dingen doen omwille van iets anders,
maar ze doen vanwege de dingen zelf en zo jezelf daarin vergeten.
Want door op te gaan in je bezigheden verdwijnen je gedachten en
dan is er, ongemerkt, een unio mystica.
Muziek
Een voorbeeld. Als we luisteren naar muziek – bijvoorbeeld tijdens
een concert – dan kan het gebeuren dat we er helemaal in op gaan.
We denken nergens meer aan. Er is alleen maar de muziek. Maar
zodra we ons realiseren dat we aan het genieten zijn van mooie
muziek, dan is dat moment weer voorbij. Want dan zijn we weer aan
het denken. Ons ‘ik’ is weer actief. Laat die gedachten dus los
(gelatenheid).

Vlieger citeert een monnik van de berg Athos, die zei: “Tegenover
de geest (of God) moet men zich gedragen als tegenover een duif die
ons dichter nadert naar de mate van de rust, de stilte en de
gewilligheid waarmee wij op haar wachten.” Als we achter de duif
aanrennen, vliegt-ie weg. Maar als we niets doen en totaal
ontvankelijk zijn, dan bestaat de kans dat de duif naar ons toe komt.
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Ontvankelijkheid
Uiteindelijk roept Eckhart ons op – en hij wordt niet moe om dat
duidelijk te maken – om ontvankelijk te zijn voor dat wat groter is
dan wij zijn. Hij noemt dat God en Vlieger zegt dat hem na. Die
ontvankelijkheid is een levenshouding die we vandaag de dag goed
kunnen gebruiken, denkt ze. We oordelen tegenwoordig zo snel.
Maar een oordeel is een self-fulfilling prophecy. Als we denken dat
we een rotdag tegemoet gaan, dan kun je op je vingers natellen dat
we ook een rotdag krijgen. We hebben de dag vooraf al ingevuld en
mensen die we ontmoeten gevangen gezet in onze verwachtingen.
Vlieger snapt wel wat het mechanisme hierachter is. We willen
controle houden over de dingen. Als we iets of iemand werkelijk
open tegemoet zouden treden, kunnen we ook geraakt worden. Dat
is eng en dus hebben ons schild bij wijze van spreken al geheven.
Toch stelt Eckhart voor om dat schild te laten zakken en ruimte te
geven aan het onverwachte. Aan potentialiteit, om dat woord maar
weer te gebruiken.
Leven zonder waarom is leven op een onbevangen wijze, zonder er
iets specifieks van te verwachten. Natuurlijk kun je wel een doel
stellen. Maar fixeer je er niet op. Ga maar gewoon bezig. “Wees bij
de dingen, niet in de dingen.” Vergeet jezelf. Let go and let God.
Aries van Meeteren
Wie meer wil lezen over Meister Eckhart kan terecht op de website
van Welmoed Vlieger: www.welmoedvlieger.nl
(bijvoorbeeld: https://www.welmoedvlieger.nl/leven-zonderwaarom-eenvoud-bij-meister-eckhart/)
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Leeskring
We lazen in de afgelopen tijd
De ontheemden van Amin Maalouf
De man en zijn staat van René Knapen
En Sneeuw, van Orhan Pamuk
A.s. 5 december bespreken we Als Beale
Street kon praten van James Baldwin.
Op 2 januari zullen we bespreken Kolja van Arthur Japin.
De dove Kolja is acht jaar oud als de broers Modest en Pjotr Iljitsj
Tsjaikovski zich over hem ontfermen. Vele jaren reizen ze met de
jongen door Europa en bevrijden hem uit zijn isolement.
Wanneer de beroemde componist onverwacht overlijdt, twijfelt
Kolja direct aan de officiële doodsoorzaak. De ware toedracht wordt
angstvallig verzwegen, maar stilte kent voor een dove als Kolja geen
geheimen.
Hij heeft drie dagen – tot de staatsbegrafenis – om de waarheid te
achterhalen. Maar terwijl Sint-Petersburg gonst van de geruchten,
rijst de vraag of hij de Tsjaikovski's, die hem leerden spreken, niet
beter dient door nu te zwijgen.
Leerschool van Tara Westover is het onderwerp voor 6 februari.
Tara Westover groeit op in een streng mormoons gezin. Al op jonge
leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk
verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te
besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van
de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de
gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar
een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen
wanneer haar broer gewelddadig wordt.
Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te
brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University.
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Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen
worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde
opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een
breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Voor 5 maart lezen we Het Hooge Nest van Roxane van Iperen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen
in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in 't Gooi. Terwijl de laatste
joden in Nederland worden opgejaagd gaat het leven van enkele
tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal
onder de neus van NSB-buren en nazikopstukken. Toch wordt het
Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met het laatste
transport in Auschwitz, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest
is een verhaal over moed, verraad en menselijkheid in barbaarse
tijden, en brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot leven.

22 december
In de kerkdienst van 22 december zal dr. E.H. Cossee voor het laatst
bij ons voorgaan. Zijn eerste dienst was op 7 september 1980; een
jaar en 5 maanden was hij onze predikant. Daarna vervulde hij
jaarlijks 1 of 2 preekbeurten. Met enige weemoed, maar dankbaar
voor al het goede nemen wij afscheid.

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.)
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Workshop Intuïtief schrijven
dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur
Kunnen schrijven is niet nodig.
17 december
21 januari
18 februari
17 maart
Yvonne Mallander maakt de gedachten los met een thema, er zijn
kleine opdrachten, die inspireren tot schrijven wat er in je opkomt.
Dat dit heel leuk is om te doen, kunt u aan de deelnemers vragen.
Probeer het ook eens uit. Opgave bij Tilly de Groen, 06 3737 4559.
Iedereen is van harte welkom. De kosten zijn € 12,00 per workshop.

Stel je bent een eiland
Hoe ziet dat eiland eruit?
Binnenkort organiseren we ook met Yvonne Mallander een ochtend
rond dit thema:
In een creatieve workshop zullen we, met wat begeleiding, dit eiland
gaan vormgeven: rotsen, gebergte, rivieren, zeeën, modderpoelen of
snelwegen. En waar staan deze landschappen voor?
Een geweldig ontspannen manier van zelfreflectie. Met potloden en
krijt gaan we na een inleiding aan de slag!
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Themacafé op stoom
Het themacafé is dit seizoen alweer drie keer bijeen geweest. We
hebben het gehad over de scheiding van kerk en staat (het vervolg),
Meister Eckhart en zijn tijd en we hebben een Bijbelquiz gespeeld.
Hoe de rest van het seizoen eruit ziet? Heel gevarieerd! Er zit vast
iets van uw gading tussen.
12 december 2019
9 januari 2020

10:00-11:30 uur
10:00-11:30 uur

13 februari 2020

10:00-11:30 uur

12 maart 2020

10:00-11:30 uur

9 april 2020

10:00-11:30 uur

14 mei 2020

10:00-11:30 uur

Bidden – wat en hoe
Soefisme (met Monika
Rietveld)
Moderne Devotie – hoezo
modern?
Het Gilgamesh-epos als
oerverhaal
Jezus in de apocriefe
evangeliën
Levenskunst – wat hebben
we eraan?

Tot ziens op het Themacafé,
Aries van Meeteren

Kunst in de kerk – 1 december
Op ons verzoek is de expositie van Margriet van Iperen uit
Hardinxveld-Giessendam in onze kerk verlengd tot 1 maart. We zijn
blij dat de mooie schilderijen nog mogen blijven hangen
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Spiritualiteit in de Popmuziek (Kerstspecial)
Wie kerst denkt, denkt al snel aan kerstliedjes. De hele maand
december schallen ze weer uit de radio.
Stijf op nummer 1 staat al jaren de topper van Mariah Carey: All I
want for christmas is you. Het plaatje komt alweer uit 1994, maar is
niet van de zenders weg te slaan.
I don't want a lot for Christmas
There's just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
Er is iets geks met dit lied. De vrolijke melodie komt niet erg
overeen met de tekst. De woorden hebben een donker randje. En dat
maakt het misschien ook wel bij uitstek een kerstlied. Want voor
hoeveel mensen heeft kerst niet een donker randje. Er wordt iemand
gemist. Of het leven loopt niet zoals het zou moeten. Dierbaren zijn
ziek, het werk is vervelend, kortom: ons gevoel komt niet overeen
met de bijna overspannen gezelligheid van kerst. Kerst kan schuren,
zoals de melodie en de tekst van All I want for christmas is you. En
zo gaat het lied over compleet willen zijn. Over verlangen naar
heelmaking van wat gebroken is, het vullen van gemis. Over kerst.
Ds. Ivo de Jong uit Pernis geeft op 19 december a.s. in de Kerk met
de Beelden in Hardinxveld-Giessendam een cursus kerstpop, met
aandacht voor de (al dan niet verborgen) spiritualiteit van populaire
kerstliedjes. Het is de afsluiter van een serie van drie cursusavonden,
maar de bijeenkomst is prima los te bezoeken. Aanvang 20:00 uur.
Kosten 8 euro pp.
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Inge’s laatste reis
Op zondag 29 maart,
10.00 uur, zal
Wouter B. Blokhuis,
voormalig
huisarts te HardinxveldGiessendam,
ons vertellen over
zijn boek
Inge’s laatste reis.
Een zorginstelling is geen pindakaasfabriek.
Reizen om te verwerken. Wouter B. Blokhuis (1938) neemt de lezer
mee op een reis die eruit lijkt te zien als een vakantiereis. Doordat er
tijd te over is tot nadenken, laat hij de gebeurtenissen die geleid
hebben tot het overlijden van zijn vrouw Inge in een verpleeghuis de
revue passeren. Daarbij gevoegd vormen zijn jarenlange ervaring als
lid van de cliëntenraad en zijn vakmatige achtergrond als –
inmiddels gepensioneerd - huisarts, de ingrediënten van een boeiend
verhaal. De lezer komt enerzijds in aanraking met het
verwerkingsproces van het verlies van een naaste, anderzijds wordt
de lezer een ruime blik gegund achter de voordeur van een
verpleeghuis. Een blik die door managers activiteiten wellicht wat
ontnuchterend werkt. Vrije bijdrage.
26

Nieuwe datum voor de ledenvergadering 23 januari 2020 10.00 u
Aan de leden, begunstigers en andere belangstellenden:
Door omstandigheden kon de geplande vergadering van 21
november niet doorgaan. Nu is een nieuwe datum gepland.
Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te
Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op donderdagmorgen 23 januari 2020,
aanvang 10.00 uur. Hieronder nogmaals dezelfde agenda:
1 Opening
2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 november 2018
3 Ingekomen stukken
4 Jaarverslag 2018-2019
5 Financieel verslag 2018-2019
6 Verslag kascontrole commissie, décharge penningmeester
7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8 Begroting 2019-2020
Pauze
9 Huidige toestand van onze vereniging - vooruitzichten
10 Mededelingen van onze voorganger Aries van Meeteren
11 Activiteiten in het komende seizoen
12 Bestuursverkiezing: Graag zouden wij een assisterend lid in het
bestuur ontvangen..
13 Rondvraag
14 Sluiting
Lies Sluimer-Vervoorn, voorzitter
Tilly de Groen-van den Berg, secretaris
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Licht tegen donker
Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.
Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.
Laat dan je licht gaan
als een zucht van verlichting.
Het geeft je weer richting
aan je bestaan.
Kijk dan en zie maar
maak het licht levend,
Word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.
Karel Eykman
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Agenda
5 december
12 december
17 december
19 december
2 januari
9 januari
14 januari
16 januari
6 februari
13 februari
18 februari
5 maart
12 maart
17 maart
29 maart

Leeskring
Themacafé
Schrijfworkshop
Spiritualiteit in de popmuziek, Ivo de Jong
Leeskring
Themacafé over de Soefibeweging
Schrijfworkshop
Algemene vergadering
Leeskring
Themacafé
Schrijfworkshop
Leeskring
Themacafé
Schrijfworkshop
10 uur Wouter B. Blokhuis: Inge’s laatste reis

Filmprogramma bibliotheek
Tickets: € 4,00 voor leden van de bieb, € 6,00 voor niet-leden.
Inclusief koffie/thee en een hapje en drankje.
18 december
15 januari
19 februari
18 maart

The extraordinary yourney of the Fakir
Capharnaüm
Britt Marie was hier
If Beale Street could talk (leeskringboek 5-12)
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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:

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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Activiteiten in Sliedrecht
De Streekdag Alblasserwaard op 29 september was een mooie dag.
Supermooie presentatie van Martine van der Meiden over Jules de
Korte. Wie het gemist heeft, kan nog op 12 december naar de
Volksuniversiteit in de bieb in Hardinxveld.
De dag ervoor was er een jubileum boottocht met buffet in
Sliedrecht, waar ook wij waren vertegenwoordigd.
De jubileumdienst van Sliedrecht op 27 oktober was goed geslaagd
met een enorme opkomst.

Collecte overzicht
1 sept.
15 sept.
6 okt.
13 okt.
3 nov.

€

112,80
76,55
58,75
85,30
198,45
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Volgende Band
De volgende Band verschijnt rond 1 maart.
Kopijdatum is half februari.

22 september: Historische wandeling in Schiedam ter gelegenheid
van het 110-jarig bestaan van het kerkgebouw!

Een mooi Kerstfeest gewenst
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