
1 

 

  De Band 

 
 
 
 

 
 
De wetering in wintertooi 
 

Vrijzinnigen Nederland – Hardinxveld-Giessendam 
72e jaargang nr. 1 -  1 december 2020 - 1 maart 2021 



2 

 

 Kerkdiensten volgens de regels 

 

Voorzichtig moeten we blijven in kerkdiensten, leeskring en 

themacafé en daarbij voldoen aan de RIVM-regels 

 

Fijn als u zich tevoren opgeeft bij het bestuur, telefoon of e-mail 

 

We blijven thuis als we ons niet goed voelen 

 

We houden overal anderhalve meter afstand 

 

Er is een welkom, maar we geven geen handen 

 

Bij binnenkomst ontsmetten we de handen 

en we vermelden onze naam en telefoonnummer op de lijst 

 

We nemen onze jas mee naar binnen, garderobe wordt niet gebruikt 

 

We lopen naar binnen en gaan zitten  

 

We zingen niet, er is muziek, we laten ons raken door het woord 

 

 We gaan ook weer één voor één naar buiten 

 

Er is voorlopig geen koffiedrinken 

 

Toilet zo weinig mogelijk gebruiken    

 

Zo gaan we door als toegestaan 
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Kerkdiensten 
 

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  

Er is vooralsnog geen koffiedrinken 

 

 

 

6 dec.  2e Advent. Dr. A.B.P. van  

  Meeteren, Uitgangscollecte   

  Leger des Heils 

13 dec.  3e Advent Ds. J.H.B. de  

  Waard, Papendrecht 

20 dec.  4e Advent Ds. Th. Huisman-Verspui, Rhenen 

24 dec.  21.30 uur Kerstnachtdienst Dr. A.P.B. van Meeteren 

25 dec.  Geen dienst 

3 jan.  Dr. A.P.B. van Meeteren 

10 jan.  Ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht 

17 jan.  Geen dienst In Sliedrecht 

  Oecumenische gebedsdienst gaat dit jaar niet door. 

24 jan.  Ds. M. van Wassenaar 

31 jan.  Geen dienst In Sliedrecht ds. H. Hartogsveld 

7 febr,  Dr. A.P.B. van Meeteren, 

  Extra collecte voor de Wilde Ganzen 

14 febr. Drs. Z. Albada, Gorinchem 

21 febr. Ds. Th. Huisman-Verspui 

28 febr. Geen dienst In Sliedrecht ds. H. Hartogsveld 

7 mrt.  Dr. A.P.B. van Meeteren 

14 mrt.  Geen dienst In Sliedrecht ds. A.P.B. van Meeteren 

 

 

Extra collecte 6 december is bestemd voor het Leger des Heils. 

Op 7 februari is uw extra gift voor de Wilde Ganzen, voor 

projectmatige hulp wereldwijd.  
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     Bloemendienst  Tel. 
 

 

6 dec.  mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

13 dec.  mw. M.A. de Groen-van den Berg    06-37374559 

20  dec. mw. T. Keizer -Trapman   612002 

24 dec.  mw. J. Blokland    616303 

3 jan.  mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

10 jan.  mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

24 jan.  mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin   612441 

7 febr.  mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

14 febr. mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

21 febr. mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

7 mrt.  mw. M.A. de Groen-van den Berg    06-37374559 

 

 

Autodienst    
 

6 dec.   dhr. J. Huisman    630083 

13 dec.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

20 dec.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

24 dec.   dhr. K. Blokland    616303 

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

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

17 jan.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

24 jan.  dhr. J. Huisman    630083 

31 jan.  dhr. K. Blokland     616303 

7 feb.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

14 febr. mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-37374559 

21 febr. dhr. P. van ’t Verlaat    612441 

28 febr. mw. T. Keizer-Trapman   612002 

7 mrt.  dhr. J. Huisman    630083 
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Advent,  
maar hoe dan? 

 

Normaal gesproken is advent een overzichtelijke periode. Vier 

zondagen voor kerst beginnen we met aftellen naar het moment 

waarop we stilstaan bij de geboorte van het licht. We lezen daar 

sinds de vroege middeleeuwen verhalen bij over de aanloop naar de 

geboorte van Jezus. Maar in deze coronaperiode is niets meer 

normaal.  

 

Want ook al zijn 

adventskalenders 

populairder dan ooit – al 

dan niet voorzien van een 

Harry Potter-, Star Wars-, 

wijn-, beauty- of zelfs een 

XXX-thema – de vraag is of 

we na vakje 24 wel gewoon 

kerst kunnen vieren. En hoe 

dan? Op het moment dat ik 

dit schrijf laten de 

besmettingscijfers een 

dalende trend zien, maar 

blijft de toestroom van 

coronapatiënten naar de ziekenhuizen groot. 

 

Vaststaat dat de viering op kerstavond dit jaar behoorlijk anders zal 

zijn dan anders. Er mogen niet meer dan 24 mensen in ons gebouw, 

gezien de afstandsregels. Lekker zingen is er ook niet bij. En toch 

snakken we misschien wel juist nu naar kerst. Naar licht aan het eind 

van de nacht. Naar warmte, naar gezelschap. 
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Het is niet voor niets dat de tuincentra – met een knipoog noem ik ze 

wel eens adventskalenders van staal en glas – nog vroeger dan 

anders zijn begonnen met het opbouwen van hun kerstshows. 

Terwijl half september nog het ene na het andere warmterecord werd 

verbroken, was het personeel van Intratuin Sliedrecht al in de weer 

met rendieren en kerstversiering. 

 

 
 

De directeur van de tuincentraketen zei toen al in een landelijke 

krant: “Nu mensen dit jaar gezien de omstandigheden minder de 

deur uitgaan en het thuis extra gezellig willen maken, verwachten 

we dat er extra vroeg met versieren wordt begonnen.” En hij kreeg 

gelijk. Al in oktober hadden enkele bewoners hun huis en tuin 

uitgedost in kerstsfeer. En in de eerste helft van november zag ik bij 

ons in het dorp al her en der een opgetuigde kerstboom in 

woonkamers staan en ook de winkels zijn al voorzien van lichtjes en 

dennentakken.  
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Meer dan ooit kijken we uit naar een nieuw begin, een begin zonder 

coronamaatregelen. Of misschien wel een nieuwe start voor onszelf, 

de geboorte van nieuwe kansen. We verlangen naar de dageraad die 

het einde van de nacht aankondigt. We speuren naar een toekomst 

zonder angst, naar een eind aan de chaos, de wanorde, de wanhoop. 

 

Ikzelf hoop ook van harte op de komst van licht in het donker, op 

nieuw perspectief. Meer in het bijzonder hoop ik op nieuwe energie 

waarmee we met z’n allen, na de coronacrisis, eindelijk echt werk 

gaan maken van het meer duurzaam inrichten van onze samenleving. 

Ik hoop op nieuw licht in onze ogen, waarna we, vol frisse moed, 

aanpakken wat er moet worden aangepakt. 

 

Er zij licht 

Het licht zal niet zo overrompelend verschijnen als in het 

scheppingsoratorium van Haydn, waar het koor na de chaos van de 

eerste negen minuten, opeens aanzwellend zingt: ‘Und es ward 

LICHT!!!’ Op zijn best zal het licht klein beginnen, klein als een 

kind. Misschien wel zo klein dat we de echte start ervan niet eens 

opmerken. Misschien is het al begonnen en zien we het nog niet.  

 

Aries van Meeteren 
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Blijde boodschap 
 

Toen je me zei hoe kostbaar ik was 

knapte de verstarring 

die zich als een pantser om mij heen had geformeerd 

laag na laag. 

 

Smeltwater, ijskoud nog 

valt kletterend naar beneden 

een beek waarin zon en water dartelend dansen. 

 

Ik wist niet dat er nog zoveel lichtheid in mij was 

zoveel buitelend kind 

en stille verwondering. 

 

Vergeten, gewoon vergeten, terwijl ik het wist, 

maar nu pas, toen je het zei was er herinnering. 

 

Ik vroeg mezelf: waar was je al die tijd? 

Je was er steeds en toch en ben je nieuw 

en niet eerder gezien, ongehoord. 

 

Ik geef me over aan jou die ik ken. 

Toen jij het zei kon het gebeuren. 

 

Els de Clercq 
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Herdenking van de overledenen  

1 november 
 

Helaas was het door de beperkingen i.v.m. Covid niet mogelijk de 

familieleden uit te nodigen. In kleine kring zijn de namen genoemd 

en is er een kaars voor hen aangestoken: 

 

René de Groen 

Atty de Jong-Walet 

Jop Kazen 

Co de Kok-Coenraads 

 

Volgend jaar hopen we in onze herdenking de familieleden te 

kunnen uitnodigen. 

 

 

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 als dit weer 

mogelijk wordt. 

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 

mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
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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. 

 

 

Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen, ondanks de corona-

stilte, een fijne dag toe: 

 

1 dec.  Jaap van Wingerden 

5 dec.  Astrid Goedegebuur 

18 dec.  Jenny Blokland 

26 dec.  Gerda Brandwijk 

4 jan.  Aartje den Breejen 

9 jan.  Tiny van ’t Verlaat 

13 jan.   Riet Vis 

23 jan.  Wim Goedegebuur 

29 jan.  Zandrie Albada 

3 febr.  Gerrit Kamsteeg 

5 febr.   Kees van den Herik 

10 febr. Ida de Jong 

17 febr. Trudy Busé 

19 febr. mw. De Jong-van Mill 

20 febr. mw. Huisman-Lamoré 

8 mrt.  Tilly de Groen 
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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.) 

 

 

Bericht van overlijden 
 

Op 23 oktober overleed mw. Metta Geertruida Ambachtsheer-de 

Jong (Mets). Zij was een trouwe lezeres van De Band. 

 

 
 

De Kerstnachtdienst 
 

Anders dan anders, deze keer. Ik ga geen reclame maken omdat het 

aantal personen, dat de kerstnachtdienst kan bezoeken, beperkt is. 

Een orkestje, koor, stalletje: wegens de beperkte ruimte is het niet 

mogelijk. Wel zullen we de ruimte in kerstsfeer brengen: groen en 

licht. Evengoed zal het een mooi en warm samenzijn worden. 

  

Wij dringen er bij u op aan zich vóór 20 december aan te melden. 

 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
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Evangelie 
zonder God? 

 

Wat heeft Jezus ons nog te 

zeggen als je hem ontdoet van al 

het bovennatuurlijke dat de 

evangelisten hem toedichten? De 

Britse filosoof en schrijver Julian 

Baggini (1968) probeert in zijn 

boek ‘The godless gospel’ (2020) 

een antwoord te formuleren op 

die vraag. De titel van de 

vertaling is weliswaar minder 

fraai alliterend, nl. ‘Een evangelie 

zonder God’, maar geeft 

evengoed te denken. Want kan 

dat, een goede boodschap 

(evangelie) zonder God? Is het 

dan nog wel een goede 

boodschap? 

 

De atheïst Baggini denkt 

duidelijk van wel. Het goede bestaat ook zonder hogere bron, net als 

het schone en het ware. Maar mensen kiezen niet altijd vanzelf voor 

het goede. Ze moeten zich eerst ‘bekeren’, zo leest de schrijver in 

Jezus’ woorden. Ze moeten zich zuiveren van egoïstische gedachten 

en zich erop toeleggen om een goed mens te zijn. Niet omdat het 

moet van God, maar omdat ze het zelf willen. En daar is geen God 

voor nodig, meent Baggini.  

 



13 

 

Het aardige is dat de Brit zijn stelling onderbouwt met een 

eigenhandig samengesteld ‘evangelie zonder God’, dat het tweede 

deel van zijn boek beslaat. Hij is met een vlooienkam door de vier 

Bijbelse evangeliën gegaan en schrapte alle ‘religieuze elementen’, 

zoals wonderen, genezingen, beweringen dat profetieën in vervulling 

zijn gegaan en verwijzingen naar bidden (zoals het Onzevader en de 

smeekbede van Jezus in Getsemane). De resterende teksten schoof 

hij in elkaar, wat resulteert in een evangelie vol morele lessen van 

Jezus, omlijst met enkele historische aanknopingspunten zoals zijn 

geboorte, reisbewegingen en dood. 

 

Traditie 

Nu is wat Baggini heeft gedaan niet uniek. Hij staat in een lange 

traditie van knippen en plakken in de Bijbel. Bisschopszoon 

Marcion van Sinope (85-160) stelde al in het begin van de tweede 

eeuw zijn eigen evangelie samen door flink te snoeien in het 

Lucasevangelie. De andere evangeliën serveerde hij af, omdat die 

naar zijn smaak te joods waren en Jezus volgens hem juist een 

andere god predikte dan die van het Oude Testament. Tatianus (ca. 

150-200) voegde in zijn diatessaron alle evangeliën samen tot één 

doorlopend verhaal, wat tot in de vijfde eeuw in Syrië het enige 

geaccepteerde evangelie was. 

 

Maar het meest lijkt Baggini’s onderneming op de zogeheten 

Jefferson Bijbel, waarin de Amerikaanse president Thomas Jefferson 

(1743-1826) de vier evangeliën van het Nieuwe Testament 

terugbracht tot een ethische leer. Hij sneed met een scheermes weg 

wat hij zag als ‘bijgeloof en onzin’. Wel liet Jefferson vermeldingen 

van duivels en engelen staan, net als oproepen om God te vrezen, 

omdat hij in Jezus ook een kind van zijn tijd zag. Baggini gaat in 

vergelijking met zijn Amerikaanse voorganger rücksichtsloser te 

werk. Zijn ‘Evangelie zonder God’ is dan ook wat minder dik dan de 

Jefferson Bijbel. 
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Snoeidrift 

Naar mijn smaak gaat Baggini hier en daar iets te ver in zijn 

snoeidrift en houdt hij een onbegrijpelijke tekst over. Een kleine 

vergelijking met de Jefferson Bijbel kan dat duidelijk maken: 

 
Jefferson Bijbel Baggini 

En er waren ook twee andere, 
boosdoeners, die met hem werden 
meegevoerd om ter dood gebracht 
te worden. […] Toen zei Jezus, 
Vader vergeef hen; want zij weten 
niet wat zij doen.’ 
[…] 
En rond het negende uur, 
schreeuwde Jezus met een luide 
stem, Eli, Eli, lema sabachtani? dat 
wil zeggen, Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten? 
Sommigen van hen die daar 
stonden, zeiden, toen zij dat 
hoorden, Deze man roept om Elia. 

Er waren twee dieven samen met 
hem gekruisigd, een aan zijn 
rechter- en een aan zijn linkerzijde. 
En Jezus zei: ‘Vergeef het  hun, 
want zij weten niet wat ze doen.’ 
[…] 
Omstreeks het negende uur riep 
Jezus met luide stem. Sommigen 
van hen die daar stonden, zeiden 
toen zij dit hoorden: ‘Hij roept 
Elia.’ 

 

Wie de teksten naast elkaar legt, ziet dat het bij Baggini een raadsel 

is geworden aan wie Jezus om vergeving vraagt, doordat de aanhef 

‘Vader’ ontbreekt. Evenmin is duidelijk voor wie Jezus bidt (alleen 

voor de dieven naast hem?), maar dat ligt aan de manier waarop 

Baggini Lucas 23,34 weergeeft. Ernstiger is het schrappen van de 

bekende uitroep ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’. 

Daardoor slaat de reactie van de omstanders nergens meer op (hoezo 

hoorden ze Jezus om ‘Elia’ roepen?).  

 

Lessen  

Het eerste deel van Baggini’s boek bestaat uit een min of meer 

systematisch overzicht van de morele lessen die hij uit zijn 
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eigenhandig samengestelde evangelietekst heeft gedestilleerd. Bij 

hem roept Jezus op om te streven naar het goede voor zoveel 

mogelijk mensen. Daarin toont Jezus zich een veeleisende leraar. Zo 

vraagt hij dat we niet teveel hechten aan spullen die alleen maar 

onze aandacht opslokken en afleiden van onze gerichtheid op het 

goede. Verder is het nodig om nederig te worden en onze fouten te 

erkennen. Zo’n bekering zou ons minder veroordelend en meer 

vergevingsgezind moeten maken.  

 

En in dit alles 

zouden we ook 

steeds ambitieuzer 

moeten worden. 

Baggini trekt een 

vergelijking met 

sporters of 

kunstenaars die ook 

steeds de lat hoger 

leggen en zichzelf 

telkens willen 

overtreffen. Waarom zouden we dat ook niet op het morele vlak 

doen, vraagt Baggini zich af. Niet voor niets zegt Jezus in de 

Bergrede: ‘Wees daarom volmaakt’ (uiteraard laat de auteur het 

vervolg weg: ‘zoals uw vader in de hemel volmaakt is’). Steeds als 

we misstanden zien, zouden we in actie moeten willen komen. Daar 

is zoals gezegd geen God voor nodig. We hebben het in ons om 

onszelf te veranderen, stukje bij beetje, als we maar blijven proberen. 

Dat is Baggini’s ‘goede boodschap’. 

 

Ieder zijn eigen Jezus 

Albert Schweitzer toonde in 1906 al aan dat iedereen onwillekeurig 

zijn eigen Jezus schept. Een liberaal herkent in de evangeliën vooral 

een liberale Jezus, een socialist een meer socialistische Jezus, een 

verlichtingsdenker een verlichte Jezus, een esotericus een 
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esoterische Jezus enzovoort. Het verbaast daarom niet dat de 

atheïstische Baggini met een Jezus zonder God op de proppen komt. 

Wie de evangeliën ontdoet van (praktisch) alle verwijzingen naar 

God houdt onvermijdelijk een seculiere leer over. Jezus is daarmee 

voor Baggini ongetwijfeld herkenbaarder geworden. 

 

  
 

Er is me nog wel iets opgevallen. De Britse filosoof schrijft dat hij 

strengchristelijk is opgevoed en daaraan heeft hij naar eigen zeggen 

een zeker besef van het menselijk tekort overgehouden. Niet 

toevallig ziet hij de essentie van Jezus’ morele leer in het streven 

naar volmaaktheid, gecombineerd met de erkenning dat dit tot 

mislukken is gedoemd. Dat zou ons bescheiden moeten maken en 

milder voor anderen. Meer vergevingsgezind ook. Schemert daar 

iets van een seculier ‘zondebesef’ én hoop op genade en vergeving 

in door? 

 

Conclusie 

Baggini’s buitengewoon leesbare exercitie heeft me zeker geboeid. 

Het is best spannend om te zien wat er van Jezus overblijft als je 
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God uit het verhaal knipt. Maar was Jezus werkelijk alleen een 

strenge moraalfilosoof die hoofdzakelijk hamerde op een deugdzaam 

leven? En waar haalde de timmermanszoon uit Galilea het eigenlijk 

allemaal vandaan? Wat dreef hem? Dat blijft een raadsel in ‘The 

godless gospel’.  

 

De Bijbelse evangelieschrijvers hebben geprobeerd om op die laatste 

vraag een antwoord te geven, juist door Jezus wél te verbinden met 

God. Ook hun poging was verre van neutraal. Maar hoe 

tijdgebonden ook, de evangelisten tastten wel naar iets wat Jezus 

aanvuurde en wat ook ons zou kunnen inspireren. Is het geloof? 

Vertrouwen? Liefde? Woorden die opvallend genoeg nauwelijks 

klinken in Baggini’s evangelie en die ik tijdens het lezen steeds 

meer begon te missen. Maar dat zegt weer meer over ‘mijn’ Jezus. 

 

Aries van Meeteren 

 

Julian Baggini, Een evangelie zonder god. Wat heeft Jezus ons nog 

te zeggen? Uitgeverij Nieuw Amsterdam (2020) 

 

NB. Voor wie zelf door Jeffersons Bijbel wil bladeren, kan hier 

terecht: https://s.si.edu/3kuzn3q. 

 

 
Zowel voor de Kerkdiensten, Leeskring als 

voor het Themacafé verzoeken wij u zich op 

te geven, in verband met de planning van de 

ruimte. 
 

https://s.si.edu/3kuzn3q
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Leeskring 
 

3 december 

Haruki Murikami, Norwegian Wood 

Toru Watanabe is een eerlijke, stille en 

buitengewoon serieuze jonge student in 

Tokio. Hij is dol op een mooie jonge vrouw 

genaamd Naoko, maar hun wederzijdse liefde 

wordt getekend door de tragische dood van hun beste vriend jaren 

geleden. Toru went aan het campusleven en de eenzaamheid en 

afzondering die hij daar ervaart, maar Naoko kan de druk en 

verantwoordelijkheid van het leven niet verdragen. Terwijl zij zich 

verder terugtrekt in haar eigen wereld, vindt Toru aansluiting bij de 

andere studenten en voelt hij zich aangetrokken tot Midori, een 

jonge, onafhankelijke en seksueel geëmancipeerde vrouw. 

Norwegian Wood is een indringend verhaal over romantiek en 

volwassenheid, over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge 

man. Met deze prachtige en weemoedige roman brak Haruki 

Murakami door in Japan. Er werden miljoenen exemplaren van 

verkocht en het boek werd in 2010 verfilmd. 

 

8 januari 

Paolo Coelho, De Alchemist 

De jonge schaapherder Santiago heeft één grote wens: de wereld 

bereizen tot in alle uithoeken om zo uit te vinden hoe deze in elkaar 

zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een 

zoektocht. Na veel omzwervingen ontmoet hij in Egypte de 

alchemist, die over grote spirituele wijsheid beschikt. Hij adviseert 

de jongen: 'Luister naar je hart. Dat kent alles, omdat het afkomstig 

is van de ziel van de wereld en daar ooit naar zal terugkeren (...) 

Waar je hart is, is ook je schat.' 

 

Verder is het programma nog niet bekend. 
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Themacafé 
 

Op 8 oktober bespraken we het thema LEVENSKUNST. Daarover 

was een mooi gesprek. Uit allerlei onderwerpen voor de komende 

tijd werd een keuze gemaakt. De lijst hebben we aan allen gemaild.  

Op 12 november spraken we over het boek van Baggini, Evangelie 

zonder God, waarvan de bespreking in deze Band staat. 

 

Hoewel we niet weten of het programma kan doorgaan, vermelden 

we hier toch de planning: 

10 december: Leren van de Stoïcijnen, een verrassend moderne 

visie uit de klassieke oudheid. 

14 januari: Zenboeddhisme, wat is het en wat kun je ermee? 

11 februari: De vroege kerk, van huiskamer tot wereldkerk.  

 

Films in de bieb 

 

Op woensdagavonden (de derde woensdag van de maand) om 

20.00 uur. Opgeven bij de bieb verplicht. Let goed op of het 

doorgaat. De volgende films staan op de lijst: 

Hors Normes  Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor 

autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer 

ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen 

een thuis. 

The Wife  Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen 

talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle 

literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Dan is ze het zat 

en onthult haar grote geheim. 

Little Woman  (naar het boek Onder moeders vleugels, gaat over 

het leven van de zussen March, die opgroeien in het 19e eeuwse 

Amerika. Alle vier hebben zee en bepaald talent en dromen en 

ambities. 
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Kerstkind 
 

Lief kerstkind, dat er bijna is  

en ieder jaar weer wordt geboren,  

weet je dat ik je vaak mis?  

Waar zal ik jouw verhaal nog horen?  

 

Eeuwenlang werd je verwacht,  

bezong men jou in ieder lied.  

Licht zou schijnen in de nacht,  

maar echt beter werd het niet.  

 

Nee, er kwam geen pais en vrede  

en geen liefde wereldwijd.  

Toe lief kerstkind, geef één reden  

voor wat hoop in deze tijd.  

 

Is het dat ik leven vind,  

van die Ene iets kan zien  

in elk pasgeboren kind?  

Gaat het daarom dan misschien?  

 

Ja, laat ik dit maar blijven delen  

in mijn eigen mensentaal,  

hoe de wereld ooit zal helen.  

Lief kerstkind, wat een mooi verhaal!  

 

(uit: Honderdmaal een nieuwe dag, Evelijne Swinkels-

Braaksma) 
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De laatste eer 
 

We werden aangenaam verrast door een vraag van een vrouw uit het 

verpleeghuis Waerthove. 

Als vrijwilligster was ze begaan met - en verantwoordelijk voor een 

oudere  vrouw die ernstig ziek was en aan wie ze in har vrije tijd 

palliatieve zorg verleende. Sterker, de patiënte in kwestie was met 

haar dood bezig. Een genezing of een terugkeer naar een gezond 

welzijn was uitgesloten. Het moment kwam nabij waarop alles af- 

en onaf achtergelaten diende worden. Haar rotsvaste 

geloofsovertuiging gaf haar echter kracht  om de dood met 

vertrouwen tegemoet te zien. Fysiek ontvouwde haar resterend leven 

zich in een uitputtingsslag maar mentaal een spirituele ervaring die 

haar sterkte. De dood had echter haast en naderde met rasse 

schreden.  

“Ze wil jullie graag zien en spreken” was de boodschap van haar 

zorgverlener. 

 

Allebei in gedachten verzonken reden we met de dienstauto en in 

uniform gekleed naar  Kerkbuurt  200. We kenden haar. Tot twee 

keer toe was zij in Sliedrecht het slachtoffer van diefstal geweest. 

Geld en sieraden werden haar op lafhartige wijze afhandig gemaakt. 

Maar waarom  wilde zij ons in haar laatste fase spreken ?  Wat stond 

ons te wachten?. Vragen die opborrelden maar vooralsnog geen 

antwoord kenden 

 Een beetje gespannen liepen we het hoofdgebouw binnen en 

dwaalden door de lange gang naar de kamer waar de vrouw op ons 

lag te wachten. Haar zo gewaardeerde steun en toeverlaat heette ons 

aan het einde van de gang welkom  en leidde ons in zachte 

bewoordingen naar haar toe.   
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Een decor van witte lakens onder een kraak heldere TL-verlichting 

deed ons belanden in een volstrekt andere wereld. Slangetjes over de 

grond, over het bed en een zuurstoffles aan een haak. Elke pas met 

onze lompe zwarte kisten diende voorzichtig gezet te worden. Een 

misstap kon zomaar fataal zijn. 

De  aanhoudende zware hoestbuien van de vrouw bezorgde ons 

direct bij binnenkomst een onbehaaglijk, beklemmend gevoel. Het 

zweet brak ons uit. 

Voor ons lag een vrouw in stervensnood  die moeilijk, kort en 

hoorbaar adem haalde maar tussen haar hoestbuien en benauwdheid 

ons opmerkelijk opgewekt te woord stond. Zij leidde en begeleidde 

en stelde ons op het gemak. 

 

Haar monoloog die volgde was ontroerend. Zij liet weten hoe 

belangrijk wij voor haar waren geweest nadat zij slachtoffer was 

geworden. Het luisterend oor, het geduld en de hulp zoals zij die had 

ervaren waren, achteraf bezien, voor haar verwerking en persoonlijk 

welzijn belangrijker dan een eventuele oplossing van de twee 

delicten. Oprechte aandacht heeft, zo liet zij ons weten, directe  

positieve gevolgen  voor de ander, hetgeen wij niet moesten 

onderschatten.. Onder de indruk van haar woorden, het gesprek wat 

daarop volgde en haar doodstrijd, namen we in stilte afscheid van 

elkaar. Stilte die we niet wilden of konden verbreken door er iets 

van te zeggen.  

Een dag later overleed zij. Gelukkig !! 

 

Klaas Blokland – wijkagent Sliedrecht West 

(klaas.blokland@politie.n 

 

 

mailto:klaas.blokland@politie.n
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De Algemene vergadering 

 

De vergadering vindt plaats op 19 november 2020 om 10.00 uur in 

de kerkzaal. Er zijn 11 aanwezigen en i.v.m. Corona wijd verspreid.  

De voorzitter Lies Sluimer opent de vergadering en heet allen 

welkom. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Fijn dat de zangvereniging Volharding de piano aan onze kerk heeft 

geschonken.  

Bij  de ingekomen stukken wordt aandacht besteed aan de zoom-

vergadering van de landelijke vereniging op 28 november en de 

landelijke statutenwijziging, waartegen geen bezwaren zijn. Van alle 

leden wordt een persoonlijke verklaring gevraagd. In januari zal het 

bestuur dit organiseren. 

Indien nodig verleent het landelijk bestuur ons hulp en advies bij 

bestuursproblemen. 

 

Het jaarverslag wordt door Tilly de Groen voorgelezen en met een 

kleine wijziging goedgekeurd. 

Het financieel verslag en de begroting worden geheel door Koen 

Bohré voorgelezen en van toelichting voorzien. Er worden enige 

kleine wijzigingen aangebracht. Het nadelig resultaat van het 

afgelopen jaar is € 10.195. Het begrote tekort voor het nieuwe 

seizoen is € 12.959. 

Tijdens de lockdown en onlinediensten zijn er weinig collectegiften 

binnengekomen.  

De weinig gebruikte SNS-rekening wordt opgezegd. Koen gaat 

uitsluitend Rabobank gebruiken. Wij zullen de leden adviseren dit 

ook te doen. In de contributiebrief en in De Band wordt de ING 

bank vanaf heden niet meer vermeld. 

Indien de leden akkoord gaan zullen we volgend jaar de ING bank 

ook opzeggen. 
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De kascontrolecommissie bestond uit Aartje den Breejen en Jenny 

Blokland. Jenny was verhinderd en Piet van ‘t Verlaat heeft haar 

vervangen. Alles is in orde bevonden. 

Aartje den Breejen is aftredend. Jenny Blokland blijft en nieuw 

gekozen wordt Jaap Huisman. 

 

 

 

 

 

Onze voorganger Aries van Meeteren bespiegelt het heden en de 

toekomst. 

Het is: afstand houden in dit Corona-jaar. Ons kroonjaar. Dit hebben 

we nog nooit meegemaakt. We zitten nu met 11 personen in een heel 

grote kring in de kerk. Van half maart tot 1 oktober waren er geen 

diensten. Mensen moeten veel thuiswerken. Veel is onmogelijk, 

maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden. Sinds die tijd is onze 

website 7000 keer bezocht. De top-online-dienst is 375 keer 

aangeklikt. Van onze kerkdiensten wordt nu alleen de overdenking 

op internet gezet om terug te luisteren. Het wordt ook gevonden. 

Sinds 1 oktober zijn diensten, leeskring en themacafé hervat. 

Ongelofelijk trouwe groepen en een mooie opkomst voor zo weinig 

leden. 

De toekomst is onduidelijk, we weten niet of de vieringen doorgaan. 

Kerstavond is nu heel anders, met maximaal 24 mensen. We gaan 

dit gelijk uitgebreid bespreken. 

We kiezen toch voor één dienst om half tien. Aanmelden voor 20 

december. 

 

De heer Klaas Blokland heeft zich verkiesbaar gesteld voor het 

bestuur voor een proefperiode van een jaar. Hij wordt met algemene 

stemmen gekozen. We zijn er heel blij mee. 

Lies Sluimer sluit af met een mooi gedicht en bedankt allen voor de 

aandacht en de inbreng. 



25 

 

Een postzegelactie 
 

Mevrouw Schenau  is een vrouw die al meer dan 35 jaar zich inzet 

voor de stichting Woord en Daad. Ze is  kerkelijk verbonden aan de 

Christelijke  Gereformeerde kerk in Sliedrecht.  Ondanks haar 

hogere leeftijd is ze nog steeds  op enthousiaste  wijze bezig om 

aandacht te vragen voor de noden van de medemens.   Haar 

onderstaand verzoek is bij ons binnengekomen en letterlijk 

hieronder weergegeven. 

 

Lieve mensen, 

 

 Graag wil u op deze wijze bekend maken met een postzegelactie 

van de stichting “Woord en Daad”, U welbekend . De opbrengst van 

deze actie is ten behoeve van Kind-slaven in Haïti voor een nieuw 

thuis. 

Postzegels  met  prachtige afbeeldingen  zoals van Vincent van 

Gogh, molens, bekende gebouwen , bloemen e.d.  Een velletje van 

10 stuks kost u 9,10 Euro. Daarvan gaat 4 Euro  naar de stichting 

“Woord en Daad”.  

Ook hebben we Kerstzegels  die 8,20 Euro per velletje van 10 

kosten (oude prijs) 

De postzegels kunt u gewoon volgend jaar blijven gebruiken. Doet u 

mee? 

U kunt ze bestellen bij: Mevrouw Schenau, Buitendams 52  

Hardinxveld-Giessendam. Tel: 0184-631139. 
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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 

avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl 
  

De Band: 

 

Kopij data: 

 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  

tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 

1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september 

 
 

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: 

 

Leden: 

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359 

Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74  

beide ten name van de penningmeester NPB. 

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
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Keten van licht 
 

De man was duidelijk in de war. De politie arresteerde hem, nadat ze 

hem eindelijk tot stoppen hadden gedwongen op de snelweg bij 

Gorinchem. Al kilometers terug hadden automobilisten hem 

gesignaleerd en de politie gebeld. Hij stapte op de vluchtstrook uit 

zijn auto en schoot met een soort pistool een kleurige lichtkogel af. 

Hij vervolgde zijn tocht en precies na een met zichzelf afgesproken 

afstand, herhaalde hij zijn ritueel. En toen pakten ze hem. Op het 

bureau werd hij gekalmeerd en ondervraagd. Wat hij aan het doen 

was. Er kwam een vreemd verhaal. 

  

 

 
 

Hij was bezig met een kunstwerk, namelijk het aanleggen van een 

lichtketen tussen Amsterdam en Antwerpen. Een object voor de 

kerst, zei hij. Nerveus vroeg hij snel verder te mogen, anders zou de 

keten te lang onderbroken zijn. De politieman had de basiscursus 

Moderne Kunst niet gevolgd en dirigeerde de man onverwijld naar 

een ziekenhuis voor nader onderzoek. Kunst of geen kunst, met 

lichtkogels schieten leidt je op z’n minst het verkeer af. Hij is 

gemoedelijk naar huis gebracht.  
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We lazen het in het lokale blad en keken elkaar aan: wat bezielt zo’n 

man eigenlijk? Misschien denkt hij: als het licht niet overgedragen 

wordt door de mensen in de wereld, dan moet het maar door de 

lucht. Of: we moeten ons herinneren dat er eens lichtkogels zijn 

afgeschoten op een heideveld bij Bethlehem. Voor verbaasde ogen 

van herders. Ze zijn voor een belangrijk deel gedoofd. Ik moet wat 

aan de reanimatie van het licht doen. Wat geeft het eigenlijk?  

Door zijn arrestatie is de gedachte via mij bij u terechtgekomen. En 

u vertelt het verder, met kerst, aan anderen. De man hoefde helemaal 

niet in Antwerpen aan te komen. 

 

Uit: Anne van der Meiden, Dag uit, eeuw in. 366 ruimzinnige 

dagwijzers voor een nieuwe eeuw (Kok 1999) 

 

 
 

Ondanks moeite en zorg 

Een mooi Kerstfeest toegewenst 

Met liefde en vriendschap 

Om te geven en te ontvangen 

 


