De Band

Vrijzinnigen Nederland – Hardinxveld-Giessendam
73e jaargang nr. 2 - 14 maart - 1 juni 2022
1

In het holst van de nacht
Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
En dromen doet het ook niet
van eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.
Hans Andreus
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Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
20 maart
27 maart
3 april
10 april
14 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni

Sliedrecht: Ds. A. v.d. Meiden, Amsterdam
Ds. M. van Wassenaar, Gorinchem
Ds. A.B.P. van Meeteren, koffie drinken, extra
collecte
Sliedrecht: Ds. H. Hartogsveld
19.00 uur Witte Donderdag, Ds. A.B.P. van Meeteren
Pasen, Ds. A.B.P. van Meeteren
Ds. Mevr. Th. Huisman-Verspui, Rhenen
Ds. A.B.P. van Meeteren, koffie drinken
Drs. Z. Albada, Gorinchem
Sliedrecht: Ds. H. Hartogsveld
Ds. Richard v.d. Keur, Rotterdam
Sliedrecht: Ds. M. Kwant
Pinksteren, Ds. A.B.P. van Meeteren, koffiedrinken,
extra collecte

Begin wisseldiensten
12 juni

HaGi: Ds. A.G. Dijk, Acqoy

Extra collectes
3 april: Stichting Vluchteling
5 juni: Wilde Ganzen
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27 mrt.
3 april
14 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
22 mei
5 juni
12 juni
6 mrt.
12 juni

Bloemendienst

Tel.

Mw. J. Blokland
Mw. T. de Groen
Mw. A.E. Kazen-van Dijk
Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. ‘t Verlaat-de Bruin
Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. J. Blokland
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. J. Blokland

616303
06-37374559
06-83334406
613256
630083
612441
614543
613203
612002
616303
612002
616303

Autodienst
20 mrt.
27 mrt.
3 april
10 april
14 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni

mw. M.A. de Groen
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
dhr. K. Blokland
mw. M.A. de Groen
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
dhr. K. Blokland
mw. M.A. de Groen
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
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06-37374559
06-37374559
612441
612002
630083
616303
06-37374559
06-37374559
612441
612002
630083
616303
06-37374559
06-37374559

Kunnen we het over iets
gezelligers hebben?
Wat gebeurt er met ons als we dood zijn? Ik krijg de vraag nog wel eens.
Mensen kijken me dan verwachtingsvol aan. Ik heb er immers ‘voor
geleerd’. Maar eerlijk is eerlijk, alles wat ik er over zeg is weinig meer dan
een slag in de lucht. Natuurlijk heb ik erover gelezen. En wat me dan
steeds weer opvalt is dat het hiernamaals zoals mensen dat zich door de
eeuwen heen hebben voorgesteld, opvallend veel lijkt op hun eigen
wereld. Mensen dromen zich er als het ware een soort ideale versie van.
En daarmee zeggen hemelbeelden misschien wel vooral iets over de tijd
waarin ze zijn ontstaan en bar weinig over wat ons al dan niet te wachten
staat.

Moet je het er dan maar niet over hebben? Juist wel, zou ik zeggen. Want
onze beelden over het hiernamaals zeggen indirect iets over wat we in
het hiernumaals belangrijk vinden.
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Of over waar we hier en nu nog mee tobben. En dat kan leiden tot
buitengewoon diepgaande gesprekken. Ik vind het daarom jammer dat de
recente SIRE-campagne over de dood (‘Praat erover, niet eroverheen’)
wél allerlei voorbeelden noemt van hoe je beter niet over de dood of
rouw kunt praten, maar niet ingaat op het onderwerp ‘waar gaan we
naartoe.’
Wegdrukken
Op zich vind ik de SIRE-campagne een goed idee. Natuurlijk zijn er
gezelligere onderwerpen dan de dood. En ik zie ook dat veel mensen zich
daarom storen aan de SIRE-campagne. De filmpjes zouden volgens
sommigen zelfs als een dickpic onze huiskamers binnenkomen, heftig,
intimiderend en ongevraagd. Aan de andere kant geeft een peiling onder
Telegraaflezers aan dat de meeste van hen het belangrijk vinden om het
vaker over de dood te hebben. En ja, dat zou ik ook toejuichen. Praten
over de dood onthult zoveel over het leven. Ook het praten over een
hiernamaals.
Ik hou erg van het programma Over mijn Lijk. Prachtig gemaakte tv over
jonge mensen die zijn uitbehandeld. Een van de deelnemers van seizoen
2022 is de piepjonge Kiki Toll (2005-2021). Ze is in aflevering twee al
behoorlijk verzwakt door een lever- en longtumor. Maar ze probeert elke
week naar musicalles te gaan met haar vriendinnen. Daar leeft ze
helemaal op en geeft ze alles wat ze nog heeft. De les afmaken lukt niet
meer en ook de dagen erna is ze nog uitgeput. Maar je ziet haar
opbloeien. Dit is wat ze wil.
Ze was er graag in door gegaan. Ook ‘iets met media’ had haar leuk
geleken om ooit nog te gaan studeren. Geen wonder dat ze niet kan
wachten om zichzelf op tv terug te zien in Over mijn Lijk. Dát nog mee te
kunnen maken, dat lijkt haar geweldig. Het is haar niet gegeven, maar in
aflevering twee heeft de kijker daar nog geen weet van.
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Inkleuren
We zien haar tijdens de musical-les opgaan in een rol. Ze is niet langer
patiënt, maar Maria uit de Sound of Music. Presentator Tim Hoffman van
Over mijn Lijk interviewt ondertussen haar ouders.
“Is Kiki bang?”, is vraag één. Ja, zeggen haar ouders. “Bang voor wat er
gaat komen. Bang voor de pijn, bang voor het afscheid, bang haar ouders
verdriet te doen. En ze is bang dat er straks niks is. Dat het zwart is, dat ze
alleen is. Waar kom ik dan? Waar blijf ik?” Haar moeder legde haar eens
uit dat niemand weet wat er komt. En het haar dus helemaal vrij staat om
het voor zichzelf in te kleuren.
Kiki blijkt met het idee aan de slag te zijn gegaan, hoe bang ze ook is voor
de dood. En haar antwoord ontroert me in hoge mate. “Ik heb gewoon
bedacht dat het iets heel moois is [nl. de hemel]. Dat ik gewoon een eigen
kamer heb en dat ik dan een heel lekker bed heb.” Net als nu eigenlijk,
denk ik als ik haar hoor praten. Ze vertelt verder dat ze dan, in haar
hemel, een heel grote tv heeft. “En dan kan ik zappen van persoon naar
persoon. En dan kan ik zien wat ze aan het doen zijn.”
“En als iemand mijn hulp nodig heeft, dan kan ik hup een deurtje open
maken en in de echte wereld springen en dan diegene helpen in de
hoedanigheid van wat ik op dat moment mag zijn, een blaadje, een
eekhoorn of onze hond. Dat lijkt me heel fijn.” Haalt ze er steun uit?
Soms, want de dood blijft moeilijk te accepteren, vertelt ze de
presentator. Zeker het achterlaten van iedereen doet pijn. Vandaar de tv.
En het luikje. Wat laat haar hemelbeeld veel van haar zien.
Hart tot hart
Leven is een kunst. Sterven ook. Het wegdrukken van het onderwerp laat
de dood niet verdwijnen. Wel de kans op een gesprek van hart tot hart
over wat we verlangen, waarop we hopen en wat we waardevol vinden
aan het leven en elkaar. Laten we dat gesprek niet tot het allerlaatst
bewaren.
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 als dit mogelijk is.
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.

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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In memoriam
Prof. Dr. E.H. Cossee
Op zaterdag 18 december is overleden dr. Eric Henri Cossee, in het
begin van zijn loopbaan was hij predikant van onze gemeente. Velen
hebben daaraan nog een levendige herinnering. Hij had
belangstelling voor ieder mens persoonlijk. Daarna vervulde hij
jaarlijks 1 of 2 preekbeurten bij ons; Hij was een goede spreker en
het was plezierig zo contact te houden. De laatste tijd ging zijn
gezondheid achteruit. Eric is 77 jaar oud geworden. Wij bewaren
een warme herinnering aan hem.
Eric was predikant van de Remonstrantse gemeente in Rotterdam
van 1982 tot 2009. Daarvoor en daarna diende hij andere vrijzinnige
geloofsgemeenschappen. Naast predikant was Eric ook een bevlogen
kerkhistoricus. Hij promoveerde in 1988 op zijn voorganger
Abraham des Amorie van der Hoeven en was bijzonder hoogleraar
in de geschiedenis van het unitarisme aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Voor zijn werk in de kerk en in de samenleving werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij de
Rotterdamse Wolfert van Borselenpenning.

Denktanks
De twee commissies die op de ledenvergadering zijn benoemd
hebben een inventarisatie gemaakt van de te onderzoeken punten.
Nu is er nog weinig te melden. We hopen in de volgende Band een
denkrichting toe te lichten. Uw ideeën zijn welkom.
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen alle goeds en een
fijne dag toe:
8 maart
18 maart
27 maart
21 april
6 mei

M.A. de Groen-van den Berg
mw. C. Versluis-den Hertog
mw. C.J. Langeveld-de Rijcke
dhr. A.J. van Noordenne
mw. M.E. van der Meulen-Udo

Witte Donderdag - Pasen
Op donderdag 14 april 19.00 uur vieren we met elkaar Witte
Donderdag.
Op Paasmorgen 08.30
uur bent u welkom op
het paasontbijt
voorafgaand aan de
dinest ven Paasmorgen.
Fijn als u zich voor het
Paasontbijt opgeeft op
de lijst of bij het
bestuur.
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Themacafé
De lockdowns hebben behoorlijke gaten in ons programma
geslagen, maar we starten weer met veel plezier.
Op 10 maart hebben we ons verdiept in het onderwerp Groen
christendom. Hoe groen is de Bijbel eigenlijk? Een fijne ochtend.
De bijeenkomst van april gaat niet door.
Op 12 mei gaat het over Feodalisme: Oorsprong en doorwerking
van een maatschappij-inrichting. Wij hopen op een grote opkomst.
Naast interessant is het ook super gezellig.
We kijken er naar uit en hopen elkaar daar weer te zien.

Leeskring
Op 3 februari bespraken we het boek van Lieve
Joris: Op de vleugels van de draak.
Wat gebeurt er wanneer volkeren die geen koloniale geschiedenis
delen, elkaar ontmoeten? Met die vraag trekt Lieve Joris, na
jarenlang door Afrika te hebben gereisd, via Dubai naar China.
Trouw aan de manier van werken die zij de afgelopen decennia heeft
verfijnd, begeeft zij zich te midden van Afrikanen en Chinezen die
als visjes achter de grote handelscontracten aan elkaars territorium
binnenzwemmen, en beschrijft zij wat globalisering in hun leven
betekent. De Congolese commerçante die naar Dubai reist om
inkopen te doen voor haar winkel, de Malinese handelaar die
nauwelijks kan lezen en schrijven maar drie keer per jaar naar
Guangzhou vliegt, de Chinese docent kunstgeschiedenis die
horloges verkoopt op een strijkplank in de straten van Zuid-Afrika met een magische mix van humor en heldenmoed voeren zij ons een
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wervelende wereld binnen, waarin Europa herleid is tot een
museum.
Op 3 maart is het boek van Hannah Green besproken: Ik heb je nooit
een rozentuin beloofd.
Dit is een semi-autobiografische roman, over een schizofreen
meisje, Deborah, in het naoorlogse Amerika, haar opname in een
psychiatrisch ziekenhuis en haar moeizame tocht naar genezing. In
haar jeugd leed schrijfster Hannah Green zelf aan een psychische
stoornis, maar kwam hier overheen. Meestal gaan haar boeken over
"outsiders", minderheden, mensen die afwijken van wat als
"normaal" wordt beschouwd. Deborah in dit boek, leeft geheel in
haar eigen wereld - de poëtische wereld Yr, met een eigen taal en
eigen goden. Een wereld die voor haar soms een vreedzaam
toevluchtsoord is maar op andere momenten gruwelijk en
meedogenloos kan toeslaan. Dit boek is boeiend en geeft een heel
goed inzicht in de leefwereld van de schizofrene patiënt en in de
kracht die nodig is om te genezen. Het boek krijgt het voor elkaar
iets zo ingewikkeld en ongrijpbaar als schizofrenie, begrijpelijk te
maken en bovenal: aangrijpend.
Het laatste boek van dit seizoen is Stedevaart van Jan Brokken, dat
we bespreken op 7 april.
Jan Brokken dompelt je onder in de geschiedenis, de verhalen en de
cultuur van steden als Bologna, Parijs, Praag, Bilbao en meer.
In. het rijk geïllustreerde boek worden we ondergedompeld in
twintig non-fictieverhalen waar steeds een plaats en een persoon,
meestal een kunstenaar, centraal staan. Onder leiding van Brokken
reist de lezer naar het Bologna van schilder Giorgio Morandi, het
Venetië van een boekbinder en het Düsseldorf van beeldend
kunstenaar Joseph Beuys. We bezoeken het Parijs van componist
Erik Satie, het Vilnius van schilder en componist Mikalojus
Ciurlionis en het Bilbao van architect Frank Gehry, ontmoeten
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Gustav Mahler in Amsterdam, de moeder van Italo Calvino in
Cagliari en cellist Anner Bijlsma in Washington dc. In het meest
persoonlijke verhaal neemt Brokken ons mee naar een schilderij van
Meindert Hobbema, een jeugdliefde en Middelharnis. In Stedevaart
brengt Jan Brokken zijn bevlogen vertelkunst en grote liefde voor
kunst en cultuur tot een gloedvolle symbiose.

Erasmus dwarsdenker - lezing
Een boek van historicus Sandra Langereis
Als sluitstuk van de Leeskring verzorgt Zandrie Albada
een lezing over dit boek voor alle geïnteresseerden op

donderdag 5 mei om 10.00 uur ’s morgens.
Mis het Niet!
Erasmus is een van de grootste cultuurdragers van Nederland en
België, en zelfs van heel Europa. Hij wordt beschouwd als
sleutelfiguur voor de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd
en ook als dwarsdenker. Zijn betekenis voor de literatuur- én
wetenschapsgeschiedenis is immens. Erasmus’ duizenden brieven
over gewetensdwang en persvrijheid hebben niets aan
zeggingskracht ingeboet. Het grootste deel van Erasmus’ leven en
werk bleef tot nu toe onderbelicht.
Erasmus heeft zijn hele leven moeite met autoriteit die gebaseerd is
op gebakken lucht. Hij is dan bereid om daar flink tegen tekeer te
keer te gaan met steekhoudende argumenten. Historica Sandra
Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal recht doet door
zijn briefwisseling op de voet te volgen en zijn complete literaire
erfenis te beschrijven.
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Wat zingen ze eigenlijk?
Nog voor ik kon lezen, had ik een eigen platenspeler. Ik draaide er
de oude singeltjes van mijn ouders op stuk. Letterlijk. En natuurlijk
zong ik erbij. Uiteraard had ik geen idee waar al die liedjes over
gingen. Ik blèrde gewoon fonetisch mee.
Ik moet zeggen dat ik dat ongewild nog wel eens doe. Ik denk van
mezelf dat ik de meeste teksten nu wel goed kan volgen, maar soms,
als ik een blik werp op een songtekst op internet blijken er heel
andere woorden te staan dan ik gehoord dacht te hebben.
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Onlangs stuitte ik op de boeken ‘121 van de beste liedjes ooit’ en
‘Beste liedjes ooit: Boek II’ van Jan Rot. De zanger, tekstdichter en
vertaler (1957) geeft daarin enkele achtergronden van een bekend
lied en vervolgens een vertaling die zo dicht mogelijk bij de
bedoeling van de tekst blijft. En regelmatig denk ik: ’O wacht, gaat
het lied dáárover!’
Neem nou Blueberry Hill. Oorspronkelijk een vriendelijke foxtrot
uit 1940, later een hit van Glenn Miller. Maar we kennen het liedje
natuurlijk allemaal van Fats Domino. Die kwam ermee toen hij met
zijn band een album aan het opnemen was en ze door het eigenlijke
repertoire heen waren. Fats voorzag het lied van zijn bekende
hamerpiano-touch (hoekeplakke-hoekeplakke, schrijft Rot) en de
rest is geschiedenis.
Rot maakt er deze vertaling van:
Jij vree me vrij in Bosbesvallei
In Bosbesvallei, want daar was jij.
De maan leek blij in Bosbesvallei
en scheen ons wat bij, die vrijpartij.
Misschien is het mijn argeloosheid, maar ik had dát niet gezocht
achter ‘I found my thrill on Blueberry Hill’.
Ik moet zeggen, regelmatig treffen Rots vertalingen me. Neem I
have a dream van Abba:
Zolang ik droom en leef per lied
raakt doodgewoon verdriet mij niet
Leven zonder zorgen, wat een sprookje is,
maakt je op voor morgen,
ook al gaat het mis
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Ik geloof in dromen
of je het walhalla al kan zien
Ik geloof in dromen
of je altijd krijgt wat je verdient
Ik blijf op stoom zolang ik droom
Rot-methode
‘Ik blijf op stoom zolang ik droom’ vind ik een prachtige vondst
voor ‘I’ll cross the stream, I have a dream.’ Het laat ook gelijk iets
zien van de vertaalmethode van Rot. Woorden die in het origineel op
elkaar rijmen moeten dat ook doen in het Nederlands. Dus stoom en
droom voor stream en dream. In het liedje A boy named Sue van
Johnny Cash wordt de sleutelzin: ’My name is Sue! How do you
do!’ en bij Jan Rot: ’Mijn naam is Mien! Lang niet gezien!’ Ik kan
daar erg van genieten.
Verder wil Rot in zijn vertalingen dicht bij de tekst blijven zonder er
slaaf van te worden. ‘House of the rising sun’ wordt weliswaar ‘Huis
van de morgenzon’, maar dat staat niet in New Orleans, maar in
Nieuwersluis. ‘Mockin’ Bird Hill’ wordt ‘Vogelaarwijk’. Daardoor
verrast Rot voortdurend en ben ik steeds weer nieuwsgierig naar zijn
volgende vondsten. En o, wat passen zijn regels toch telkens
onberispelijk op de noten.
Bocht
Hoe is Rot ertoe gekomen om in het Nederlands te gaan schrijven?
Daarover gaat de volgende anekdote: ”We stonden in 1988 met de
band in Steenwijk, en ik had toen een heel leuk nummer over een
zangwedstrijd op Hawaï, The Contest. Een komisch nummer over
twee koren die elkaar beconcurreren, met tenoren en sopranen.
Voordat ik begon met zingen, legde ik de situatie uit. Iedereen vond
het heel grappig. En toen begon ik: ‘Once there was a contest in
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Hawaii, in Hawaii.’ Meteen voelde ik alle aandacht bij het publiek
wegvloeien. Door dat Engels. Het publiek leek te denken: ’Hij zingt
in het Engels, het zal wel.’”
En toen drong tot Jan door: “Ik dacht: waarom sta ik in Steenwijk
als Nederlandse zanger voor een uitsluitend Nederlands publiek in
het Engels te zingen? Na een hele aankondiging in het Nederlands
over waar het nummer over gaat? Waarom zing ik dat nummer dan
niet in het Nederlands? Ik heb toen dezelfde avond tegen de band
gezegd dat ik voortaan in het Nederlands ging zingen. Bijna als een
soort roeping van de Heer. Alsof God zegt: ‘Meneer, u gaat vanaf nu
deze bocht om.’”
Klassiek
Rot vertaalt voor zijn ‘beste liedjes ooit’ trouwens niet alleen maar
popmuziek. Ook enkele klassieke liederen staan er in. Zijn credo:
‘een aria is ook maar een gewoon mooi liedje’. Che farò senza
Euridice van Gluck wordt dan ‘Moet ik door na Jannemieke? Door
waarvoor? Zo zonder haar?’ Ook Uhrlicht van Mahler staat erin, een
lied waar ik altijd kippenvel van krijg.
Rot stelde de bundel samen in coronatijd, deels uit eerder gemaakte
vertalingen, deels met nieuw werk. Zijn optredens lagen stil. En hij
werd ziek. Vorig jaar bleek dat hij niet meer te genezen is. Hij
vertaalde Goin’ home, een lied uit 1922 geschreven op het largo uit
het tweede deel van de Negende Symfonie van Dvorák (From the
New World). “Voor de setlijst op mijn uitvaart wordt het dringen’,
schrijft Rot, “maar dit lijkt me een kanshebber.”
Bijna thuis, bijna thuis, bijna ben ik thuis.
Wel voldaan, kampjes aan, ik ben bijna thuis.
Nog een paar meter maar door de open poort.
Werk gedaan, ik ben klaar, net zoals het hoort.
Moeder-mijn staat al klaar, vader zwaait me toe.
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Heel wat lui zijn al daar, al die lui van toen.
Al dit lui van toen.
Oekraïne
Enkele vertalingen maken van oude hits ineens een verrassend
actueel liedje. Neem nou Wasted words van de Haagse band The
Motions. Een wat naïeve protestsong uit 1965, die in de handen van
Jan Rot verandert in ‘Twittertaal’. En hoewel de ‘de president’ nog
verwijst naar Donald Trump, komt de machteloosheid opvallend
overeen met wat ik ervaar tijdens de oorlog in de Oekraïne.
Wie in deze tijd nog droomt van vrede
Tikt slogans vol van goede wil
Maar het is twittertaal, enkel twittertaal
Wanneer maak je het verschil?
De één citeert met ere Martin Luther King
Een ander, lief naïef, met roze bril
Maar het is twittertaal, enkel twittertaal
Wanneer maak je het verschil?
Lees eens wat de president per dag beweert
Bij zoveel brallerij valt alles stil
Maar het is twittertaal, enkel twittertaal
Wanneer maakt-ie het verschil?
Ja, je like’t en smile’t voor vrede
Een overkill aan beetjes goede wil
Dus liever geen twittertaal, geen twittertaal
Maar hoe maak je het verschil?
Wanneer wordt het vredig stil?
Aries van Meeteren
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Jan Rot, 121 van de beste liedjes ooit. Van Schubert tot Shakira
(stichting Okapi/stichting Jan Rot 2020)
Jan Rot, Beste liedjes ooit. Boek II. Van Greensleeves tot Purple
Rain (Stichting Okapi/stichting Jan Rot 2021.

Filmavond in Sliedrecht
Donderdag 17 maart bij Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht:
De ontroerende en soms hilarische film ‘Green Book’, waarin
het thema van discriminatie het belangrijkste motief is.
De film is gebaseerd op de vriendschap tussen een Amerikaanse
pianist en diens chauffeur-lijfwacht. De Amerikaanse film ging in
2018 in premiere en gaat over The Negro Motorist Green Book, een
reisgids met hotels waar Afro-Amerikaans reizigers welkom waren.
Een film die u niet mag missen. Aanvang 20.00 uur.
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Expositie
Vanaf 12 maart tot begin juni
Mag ik mij voorstellen?
Mijn naam is Petra van de Velde-Pieterse, 56 jaar , kunstenaar en
woonachtig in Boven Hardinxveld.
Ik maak schilderijen en muurschilderingen in opdracht en ik geef
schilderles en workshops in mijn atelier aan huis of op locatie.
Graag wil ik u hartelijk danken voor de mogelijkheid voor mijn
cursisten om hun werk in uw kerk te exposeren. Het verzoek is met
veel enthousiasme ontvangen.
De werken zijn zeer divers qua stijl en techniek en dat is omdat een
ieder bij mij de vrije keus heeft van het te schilderen onderwerp.
Ik hou er van om materialen te hergebruiken en in sommige van
mijn eigen werken en in de werken van mijn cursisten is dat goed
zichtbaar.
Veelal werken we ook met restjes verf en zand, zowel met penseel
als paletmes, waardoor er een speels kleurpalet ontstaat.
Dat vind ik leuk om ook over te brengen op mijn cursisten.
Maar het allerbelangrijkst vind ik dat iedereen die komt schilderen
er vooral veel plezier in heeft en dat het ervaren word als een leuke
en ontspannen bezigheid!
Onder elk werk hangt een naamkaartje van de maker van het
schilderij,
Ze zijn allen gemaakt op één van de 10 wekelijkse cursussen.
We hopen dat u allen er met plezier naar zult kijken.
Vriendelijke groet.
Petra van de Velde
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Filmavonden bieb Hardinxveld
Op woensdag 16 maart is er weer een film in de
bibliotheek.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 4 euro voor leden en 6 euro
voor niet leden. (inclusief koffie of thee).
Kaarten bestellen? Bij de bibliotheek.
Film: Hors Normes;
Opnieuw een prachtige film van de
makers van Intouchables.
Het verhaal: al meer dan twintig
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.
Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie
jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze
kinderen.
Plaats: Bibliotheek Hardinxveld, Pietersweer 34
Datum: woensdag 16 maart
De film begint om 20.00 uur
Koffie en thee inclusief
4 euro voor leden en 6 euro voor niet leden
Graag vooraf aanmelden!
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Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Groot Veldsweer 55, 3371 CB 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:

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
20 november, 20 februari, 20 mei, 20 augustus

Kopij data:
Aandachtscommissie:

BESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Administrateur/
penningmeester:
Leden:

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Infanteriepad 2, 4201 ME
Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 0651614974, e-mail jasbas@upcmail.nl
Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH
Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com
Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74
ten name van de penningmeester NPB.
Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Infanteriepad 2, 4201 ME
Gorinchem, tel. 06 8333 440
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Weideboek
Mijn moeder is een slingerende dijk r\tussen de weilanden.
Mijn vader hoog en wijd en leeg.
Ik ben opgevoed door bomen en kreken.
Ik versta verschillende ritseltalen goed tot zeer goed.
Wind en ruimte spreek ik vlekkeloos
Daar waar ik woon zijn de asfaltwegen dun en brokkelig langs de
rand
de lijnen zijn er bijna afgesleten.
De steeen liggen laag langs smalle dijken, hun kleine bakstenen
hebben diepe rimpels. Veehekken hangen scheef.
Verte bestuurt mijn geboortegrond,
regen is haar secretaris.
Ik leer hier de schoonheid van gescheurd, omgewaaid, afgebladderd.
Maar hoog aan de hemel is de zon heel.
Ik leer zo rustig te zijn dat een kievit in mijn haar wil nestelen.
De kalmte van trekpaarden zit in mijn familie, ik herken
de pootafdrukken van padden en fazanten.
Ik kan verschillende soorten stilte onderscheiden.
Ik loop door de berm en luister, betrap in de diepe sloot
een vloot van donsgrijze zwanen.
Als Tarzan of Mowgli hier ooit opduikt, denk ik wel
dat we vrienden zouden kunnen zijn.
Ineke Riem
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We kijken weer uit naar de zomer, het groene gras, de bloemen…
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