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zonnige zomerse zondagmorgens 
 

 
 
 

Expositie Petra v.d. Velde en leerlingen 
nog tot 28 september in onze kerk 

 

 
 Schilderij van Winy Smid 
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Kerkdiensten  
 

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  

 

4 sept.  HaGi: Ds. A. v.d. Meiden, Amsterdam, koffie 

11 sept. S’drecht: Ds. H. Hartogsveld, ’s Gravendeel, koffie 

18 sept. HaGi: Drs. Z. Albada, koffie 

25 sept. S’drecht: Ds. A. v.d. Meiden, Streekdag 

  Middagprogramma met  

Annemike v.d. Meiden en Marinus den Oudsten 

2 okt.  Dr. A.P.B. van Meeteren, koffie 

9 okt.  S’drecht: ds. H. Hartogsveld, koffie 

16 okt.  Ds. I. Verberk, Giessenburg 

23 okt.  Drs. A. Albada, Gorinchem  

30 okt.  S’drecht: Ds. T. Huisman-Verspui, koffie 

6 nov.  Herdenking overledenen 

  Dr. A.P.B. van Meeteren, koffie 

13 nov. Ds. Huisman-Verspui, Rhenen 

20 nov. In Sliedrecht Herdenking van de overledenen 

  Ds. H. Hartogsveld 

27 nov. 1e Advent, Ds. I. Verberk, Giessnburg 

4 dec.   2e Advent, Dr. A.P.B. van Meeteren, koffie 

11 dec.  3e Advent, Drs. Z. Albada, Gorinchem 

 

Extra collectes  
 

2 oktober voor het Lilianefonds 

 

4 december voor het Leger des Heils 

 

In uw aandacht aanbevolen. 
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     Bloemendienst  Tel. 
 

4 sept.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

18 sept. Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

18 sept. Mw. J. Blokland   06-57034773 

2 okt.  Mw. T. de Groen   06-37374559 

23 okt.  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

6 nov.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

13 nov. Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

27 nov. Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

4 dec.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

11 dec.  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

 

Autodienst    
 

4 sept.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

11 sept. dhr. J. Huisman    630083 

18 sept. dhr. K. Blokland      06-16145174 

25 sept. mw. M.A. de Groen      06-37374559 

2 okt.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

9 okt.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

16 okt.  dhr. J. Huisman    630083 

23 okt.  dhr. K. Blokland      06-16145174 

30 okt.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

6 nov.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

13 nov. mw. T. Keizer-Trapman   612002 

20 nov. dhr. J. Huisman    630083 

27 nov. dhr. K. Blokland      06-16145174 

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

11 dec.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 
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Komt het nog goed tussen 
mens en natuur? 

 

Opnieuw beleefden we een hete, droge zomer. En weerkundigen 

raden ons aan om er maar aan te wennen. Want weersextremen 

komen in de toekomst vaker voor, voorspellen ze, nu de aarde blijft 

opwarmen. Temperatuurschommelingen doen zich weliswaar al 

voor zolang onze planeet haar rondjes draait, maar de stijging die we 

nu zien voltrekt zich in een opvallend hoger tempo dan ooit tevoren, 

zo wijzen metingen uit. En dat is geen goed nieuws voor 

toekomstige generaties.  

 

In Volzin las ik een interview met een elfjarige jongen die dat heel 

scherp in de gaten heeft: “Ik denk dat onze ouders de wereld erg 

hebben verpest.” Hij houdt dan ook zijn hart vast voor de toekomst. 

En met hem hebben meer kinderen ‘klimaatstress’, signaleren 

hulpverleners. In Trouw raadt een orthopedagoog ouders aan om er 

niet alleen met hun kinderen over te praten, maar ook samen wat te 

doen. “Maak er werk van. Een hoopvolle toekomst gaat niet alleen 

over woorden, maar over een aanpassing van de dagelijkse 

levensstijl.” 

 

Natuur als decor 

 

Voor inspiratie voor een andere manier van leven kunnen we nu 

onder andere te rade gaan bij de Amerikaanse denker Karen 

Armstrong (77). Van haar hand verscheen in juni het boekje ‘De 

heilige natuur.’  
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Een boek dat nodig was, vindt Armstrong zelf. Want we zijn 

volgens haar in het westen op een rampzalige manier onthecht 

geraakt van de natuur. We zien onze natuurlijke omgeving nog 

slechts als decor. Of erger nog, als een verzameling grondstoffen. 

Hoe is dat zo gekomen? 

 

Armstrong wijst met een beschuldigende vinger naar de Bijbel. 

Daarin is ze bepaald niet de eerste. Maar waar anderen de Bijbel nog 

proberen te redden door te zeggen dat bepaalde passages – zoals de 

opdracht in Genesis 1 om de aarde te ‘onderwerpen’ – verkeerd zijn 

uitgelegd, ziet Armstrong een fundamenteler probleem. 

In tegenstelling tot tegenstelling tot veel andere tradities, zoeken de 

schrijvers van de Bijbel God niet langer in de natuur. God is in de 

Bijbel zover verheven boven de natuurlijke wereld, dat het daarna 

nog maar een kleine stap is naar het reduceren van de natuur tot 
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handelswaar. En precies dat gebeurde aan het einde van de 

Middeleeuwen, zo meent Armstrong.  

 

In haar boek laat de schrijfster zien dat het westerse christendom in 

dat denken vrijwel alleen staat. Oosterse religies zien de natuur nog 

wel als heilig (Afrikaanse tradities ook, maar die laat Armstrong 

helaas buiten beschouwing). Niet dat zij de natuur alleen maar als 

teer, lief en fantastisch beschouwen. De natuur is evengoed woest en 

wreed. Als Armstrong de natuur heilig (sacred) noemt, bedoelt ze 

vooral dat de natuur niet ‘van ons’ is. Dat besef moet terug, vindt ze, 

want alleen zo kunnen we onze relatie met de natuur herstellen. 

 

Gulden regel 

‘De heilige natuur’ is een poging om ons langs spirituele weg 

opnieuw te verbinden met de natuur. Zo roept Armstrong op om de 

universele gulden regel – wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat 

ook een ander niet – uit te breiden naar ál het leven. Dat gaat niet 

vanzelf, weet ook Armstrong. Ze leert van het confucianisme dat 

voor verandering oefening nodig is. En dus eindigt elk hoofdstuk 

met een gedeelte, voorzien van het kopje ‘De weg voorwaarts’, 

waarin Armstrong ons uitnodigt om anders te kijken naar de natuur 

en ons te oefenen in empathie en compassie.  

 

Tegen het eind van haar boek citeert ze een vroeg-boeddhistisch 

gedicht uit de Pali-canon: “Laat ons alle schepselen koesteren, zoals 

een moeder haar enig kind. Mogen onze liefdevolle gedachten de 

hele wereld vullen, boven, onder, overal – zonder grens; een 

mateloze welwillendheid voor al, onbeperkt, vrij van haat en 

vijandschap.” Armstrong stelt voor om de tekst dagelijks op te 

zeggen en zo te groeien in een gevoel van liefde en 

verantwoordelijkheid voor alles wat leeft. 

 



8 

 

 

De hamvraag is of het Armstrong lukt om ons te verleiden tot een 

andere omgang met de natuur. Ze probeert het niet met de droge 

feiten, zoals klimaatwetenschappers doen, maar met religie en 

spiritualiteit. Dat is een aardige vondst. Alleen legt Armstrong 

religieuze teksten vervolgens weer uit op een tamelijk 

beschouwende manier. Het boek blijft daardoor wat theoretisch en 

zelfs afstandelijk. Ik had graag meer gelezen over haar eigen relatie 

met de natuur en in hoeverre die is veranderd in de loop van de tijd.  

 

Karen Armstrong, De heilige natuur. Hoe we de relatie met onze 

natuurlijke omgeving kunnen herstellen (Querido 2022), 256 p. 

 

 

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. 

 

Adreswijziging 

 

Het nieuwe adres van Liesbeth Kazen is: Zwaanswal 139, 4201 MN 

Gorinchem. Een fijne tijd gewenst in de nieuwe woning! 

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. 

 

 

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) 

 

 

Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen alle goeds en een 

fijne dag toe: 

 

12 juni  mw. A.E. Kazen-van Dijk 

3 juli  mw. A. Kraayeveld-Langendijk 

25 juli  dhr. P. van ’t Verlaat 

8 augustus mw. D.A.C. Hupkens-Faasse 

17 augustus mw. A. Huisman-Dubbelman 

23 augustus mw. A. van Noordenne-van Zuilen 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
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In memoriam Annie Kraaijeveld-

Langedijk 
 

Eind juli kregen we bericht dat ons lid Annie Kraaijeveld was 

overleden, een paar weken na haar 88ste verjaardag. Op de rouwkaart 

noemt de familie haar ‘onze lieve, zorgzame, vrolijke, pittige mam, 

schoonmoeder en oma.’ Een mooie opsomming waarmee Annie 

raak is getypeerd, denk ik.  

 

Ze zag zichzelf als een ‘echte Sliedrechtse’. Ze kwam van de 

Rivierdijk, dezelfde dijk als waar Anoeska en ik aan wonen. Dat 

schiep meteen een band. Ik kreeg tijdens elk bezoek oude foto’s te 

zien van ‘ons’ stukje dijk. Er was nog iets dat we deelden: onze 

voorliefde voor ‘George Clooney-koffie’. Dat wil zeggen: koffie die 

in de reclame werd aangeprezen door de bekende Amerikaanse 

acteur. “Die is de zon wel waard”, zei Annie lachend over de 

filmster.  

 

Ze ging naar Hardinxveld voor de liefde. Annie ontmoette haar man 

Andries bij de overbuurman. Hij werkte bij Damen en al snel waren 

ze getrouwd. Ze kwamen te wonen in een appartement aan de 

Peulenlaan. Toen ze een dochter kregen, Margriet, hebben ze haar 

laten dopen in Sliedrecht, bij Onze Roeping Getrouw. Pas later 

leerde het gezin de NPB kennen.  

 

Andries overleed in 1997. Annie bleef in het huis wonen. 

Gezondheidsklachten maakten dat ze op zoek moest naar een huis 

met een lift. Ze kwam terecht in de Peulenhof. De verhuizing was 

weliswaar een verschrikking, maar ze woonde nu wel vlakbij 

‘Timmertje’, haar geliefde winkel. En tot haar vreugde was de 
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Venusstraat ook best een levendige straat. Ze keek graag naar 

buiten.  

 

Annie vond zichzelf nog helemaal niet oud. Ze hield ook niet van 

kleren voor ‘oude mensen’. “Veel te meutig”, zei ze dan. De rollator 

waar ze op een gegeven moment aan moest geloven, vond ze ook 

maar niks. Maar de tijd stond niet stil. Gaandeweg raakte Annie 

vaker de draad kwijt tijdens onze gesprekken. Aan de andere kant 

wist ze nog precies dat Feyenoord onlangs met 6-2 van Ajax had 

gewonnen.  

 

Na een poosje ging Annie naar de dagbesteding van de Lange Wei. 

Daar deed ze spelletjes met kaartjes, zo vertrouwde ze me toe, 

“waarop vragen staan om te kijken of je ze nog wel allemaal op een 

rijtje hebt.” Ze zong er graag en ze kookten samen. “Best gezellig”, 

vond Annie. “Ik ga er zeker niet met tegenzin heen.” 

 

Uiteindelijk kwam Annie voorgoed in de Lange Wei terecht. Op 22 

juli overleed ze. De uitvaart was op 29 juli in het rouwcentrum aan 

de Spindermolen. “Wat gaan we je missen!” schrijven Margriet en 

Tristan op de kaart. En ze citeren een prachtig gedicht van Toon 

Hermans: “We zeggen veel te gauw: het is voorbij. Hij heeft alleen 

je lichaam weggenomen, niet wie je was en ook niet wat je zei.”  

 

Aries van Meeteren 
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Steeds maakte ik mij zorgen  
 

Steeds maakte ik mij zorgen  

over gister, heden, morgen:  

zal mijn tuin straks wel weer bloeien  

of kan er slechts onkruid groeien?  

Gaat de stroom van de rivier  

wel weer verder vanaf hier?  

 

Draait de aarde nog wel goed  

of vind je dat ik helpen moet?  

Word ik straks misschien vergeven  

voor de fouten in mijn leven?  

Zal ik ooit die hoge noot  

kunnen zingen voor mijn dood?  

 

Krijg ik reuma, word ik blind,  

op mijn oude dag weer kind?  

Aan het einde van mijn zorgen  

groet ik blij de nieuwe morgen,  

zing een lied met heel mijn lijf  

en besluit ik dat ik blijf.  

 

(Evelijne Swinkels, vrij naar 'I worried a lot', Mary Oliver) 
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Open vragen voor een  

open toekomst 

 

Toen onze vereniging in 1890 het licht zag, was dat met het oog op 

één welomschreven doel, nl. een bijdrage leveren aan ‘het 

godsdienstige leven’ in Hardinxveld, zowel binnen als buiten de 

muren van de kerken. Hoe? Door godsdienstonderwijs, kerkelijke 

vieringen, lezingen, zondagsscholen en het verspreiden van teksten. 
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Dr. Lulofs en de zijnen formuleerden het doel wat plechtstatig, in de 

taal van de 19e eeuw. Wij leven inmiddels in de 21ste eeuw. En dus is 

de vraag hoe wij aankijken tegen de vrijzinnigheid. Zien wij nog een 

taak weggelegd voor liberaal christendom (om een wat meer 

hedendaagse term te gebruiken) in de Alblasserwaard? En zo ja, hoe 

zouden we die taak het beste kunnen vormgeven? 

 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn twee commissies 

aan het werk gezet. Een ervan, de ‘Commissie Toekomst’ buigt zich 

over bovenstaande vragen. Maar omdat het vragen zijn die ons 

allemaal aangaan, willen we heel graag uw mening horen. Want 

onze toekomst staat of valt met u. En dus komen we met een 

vragenlijst. 

 

De vragen zijn open. We hopen dat u er even voor wil gaan zitten en 

uw gedachten wil laten gaan over het onderwerp. Des te beter zijn 

we straks in november in staat om met een afgewogen voorstel te 

komen voor de richting die de Kerk met de Beelden zou kunnen 

inslaan. U kunt uw antwoorden opschrijven en in de kerk aan het 

bestuur geven. Maar ook een mailtje is mogelijk naar 

info@kerkmetdebeelden.nl 

 

Enquête 

 

A. Vrijzinnigheid  

 
1. Als u aan uw buren moet uitleggen naar wat voor kerk u gaat, wat 

zegt u dan? 

 
2. Wat verbindt u met de andere leden van onze gemeenschap? M.a.w. 

wat delen we met elkaar volgens u? 

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl


15 

 

 

 
3. Vergelijk de onderstaande twee uitspraken: 

 

• Van een Duitse theoloog is de uitspraak dat de uitvinding van de 
spoorwegen meer heeft betekend voor de mensheid dan de 
concilies van Nicea en Chalcedon samen (letterlijk zei hij: meer 
heeft betekend voor het tot stand brengen van het Koninkrijk van 
God).  

 
• Een Amerikaanse theoloog ziet in eigen land de kerken leeglopen, 

van links tot rechts. Maar niet allemaal. Kerken binnen zwarte 
gemeenschappen groeien wel: “Hun nadruk ligt niet op de preek, 
maar op het leven, het doen, het handelen. En dat maakt hen een 
stuk zichtbaarder. Zo ging het in het verleden ook. De christenen 
zwaaiden niet alleen maar met hun kruis, ze stichtten 
ziekenhuizen en zorgden voor de armen. Dát was hun 
boodschap.” 

 
Er zijn ook in ons land kerken die ervoor kiezen om nadrukkelijk 
maatschappelijke doelen na te streven. Zou daarin onze toekomst 
kunnen liggen, d.w.z. meer zichtbaar zijn, meer gericht op het 
‘lenigen van noden’, ons uitspreken tegen onrecht, ver weg en 
dichtbij? Dus: heeft de kerk een grotere verantwoordelijkheid dan 
alleen het wel en wee van de eigen gemeenschap?  

 
4. In de Vrijzinnige Lezing van afgelopen voorjaar wierp de Duitse 

theoloog Jörg Lauster een prangende vraag op: “Is het liberale 
christendom (dus: de vrijzinnigheid) niet gewoon saai?” Je zou soms 
inderdaad bijna zeggen dat alles ‘best’ is. Iedereen mag vinden wat hij 
of zij vindt. Zijn mensen niet uiteindelijk snel uitgekeken op deze 
manier van denken en geloven die niet veel meer is dan een ‘winkel 
van Sinkel’? Kort en goed: mag het uitgesprokener in de 
vrijzinnigheid? 
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B. Kerk met de beelden 

 

 
5. Kunt u aangeven wat u aantrekt in de vieringen van de Kerk met de 

Beelden? M.a.w. wat zoekt u op zondag in ons gebouw? 

 
6. Wat mag er wat u betreft wel veranderen aan onze bijeenkomsten? 

En wat zeker niet? 

 
7. Wat mag er van u veranderen aan het gebouw? En wat niet? 

 
8. Zou u familie, vrienden of kennissen meenemen naar onze vieringen? 

Waarom wel/niet? 

 
9. Ons ledenaantal is beperkt. De club slinkt. Als we onze energie 

moeten verdelen, waar zouden we als eerste mee kunnen stoppen? 
En wat moet vooral doorgaan? 

 
10. Wilt u nog iets kwijt over de toekomst van onze afdeling? 

 

 

 

 

Wij van de Commissie Toekomst beseffen dat we heel te vragen 

hebben. Prangende vragen ook. We hebben daar natuurlijk zelf 

allerlei ideeën bij. Maar het draait niet om ons. Het gaat om u. En 

daarom zijn we zo ontzettend nieuwsgierig naar uw mening! 

 

Namens de Commissie Toekomst, 

Aries van Meeteren 
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Een mens alleen is maar niks,  

of toch?! 
 
Een sluimerende gedachte, misschien niet meer dan een vraag, kwam 
tot leven in een gesprek op onze boekenclub. Iemand zei dat we 
tenslotte hoofdzakelijk (of gewoon: eigenlijk) alleen zijn. Je kunt nog 
zo hard je best doen om in verbinding met anderen te zijn., maar 
fundamenteel ben je alleen en op jezelf aangewezen. Zo zeggen 
mensen ook: Je komt alleen en je gaat alleen. En ik dacht: Is dat nu 
zoals wij mensen er voor staan?! Zijn we dus fundamenteel alleen?! Of 
is dat niet het meest wezenlijke van ons menszijn?  
Ik realiseer me terdege dat zo’n vraag bij uitstek zal opkomen bij een 
idealist als ikzelf. Misschien is mijn idealisme (dat vooral blijkt uit het 
antwoord dat ik geneigd ben te geven) ook wel vreselijk overdreven, ik 
kan dat niet beoordelen. Dat moeten anderen die in zulke zaken meer 
bevoegd zijn dan ik maar vaststellen. Zo geef ik, zij het ongaarne, 
desnoods mijn gedachte voor een betere. De lezer zij gewaarschuwd. 
Maar de vraag hield me bezig. En natuurlijk gaf ik zelf maar vast het 
antwoord. Zo gaan die dingen… Nee! Voorzeker nee! Alleen zijn is 
niet het meest wezenlijke aan ons menszijn. (Meteen die pretentie erbij: 
dat het over HET menszijn zal gaan… Maar ja, zonder pretentie vaart 
niemand wel, kun je zeggen. Dat is misschien wel een beetje irritant…) 
Stel nu eens dat het meest wezenlijke van ons leven ergens anders 
steekt, namelijk dat het zich daar bevindt waar en wanneer wij 
(misschien maar op korte momenten) in verbinding zijn met 
anderen?! Zulke momenten zijn zeldzaam, zeker, maar dat zijn dan 
wel momenten van genade. Dan voel je dat je leeft. Dan merk je dat 
je bestaan ertoe doet, jij voor die ander en die ander voor jou. Dan 
worden we samen uitgetild boven het gewone. Dan kunnen we ons 
zelfs verbonden voelen met de Eeuwige, hoe je dat verder ook invult. 
 



18 

 

 

Een moment van verbinding kan bijvoorbeeld(*) zijn dat iemand mij een 
vernieuwend inzicht aanreikt waardoor mijn lastige situatie een heel 
andere kleur krijgt, een nieuw perspectief of een plotselinge oplossing 
die onbereikbaar leek (en ik was daardoor de moed verloren). Die 
ander merkt dat en weet dat. En is stil van verbazing dat hem dit lukt, 
dankbaar zelfs. Noem het maar. En hier zijn talloze voorbeelden naast 
te zetten. Momenten van genade heb ik ze genoemd. Die tillen ons uit 
boven het gewone.  
Ik voeg er aan toe dat het wellicht ook de momenten zijn waar Jezus 
op doelde met zijn woorden ‘waar twee of drie in mijn naam 
aanwezig zijn ben ik in hun midden’. Het is goed op te merken dat 
hij niets zei over een mens alleen. Op je eentje kun je slecht in zijn 
naam aanwezig zijn, denk ik zomaar. Maar met twee of drie dus wel. 
Het gaat om mensen samen. Mensen die in verbinding zijn met 
elkaar.  
Ik sta even stil bij mijn eerdere tegenwerping. Is het idealisten-praat om 
het in verbinding staan met anderen een voorname plek te geven in de 
beschrijving van wat wezenlijk is aan ons menszijn? 
Doet al het andere, de dagen van alleen zijn en zich alleen voelen, de 
noodzaak en de inspanning om je kale bestaan in stand te houden, in 
de zorg voor jezelf, en al die andere momenten waarin wij niet in 
verbinding staan met anderen, er niet toe? Bestaan we dan zelfs niet 
werkelijk? Is het denken aan hoe ik me heb gedragen en aan hoe ik me 
zal gaan gedragen niet meer dan de aanloop tot werkelijk menszijn? 
Wie niet zorgt voor zichzelf maar bijvoorbeeld zichzelf verwaarloost: 
… leeft zo iemand niet? Waarom zou menszijn-met-anderen hoger 
moeten worden aangeslagen dan wat ik zojuist noemde: ‘al het andere’?  
Zo’n serieuze tegenwerping verdient behoorlijk aandacht, al was het 
maar om niet als een vrij zwevende idealist te worden weggezet. Je zou 
kunnen denken aan de uren die zijn doorgebracht in eenzaamheid met 
angst en zorg over jezelf: hebben die mij niet ook bestempeld tot een 
levend mens!? Dat is ongetwijfeld het geval. Maar ze maken pas deel 
uit van het gekende menszijn vanaf het moment dat die angst en 
zorg gedeeld werd met anderen.  



19 

 

 

Wat niet gezegd en gedeeld werd blijft geheim, een raadsel, alleen 
bekend bij die mens zelf. En zodra het gedeeld werd, werd het 
onderdeel van een nieuw moment van verbinding.  
En dan nog…Ik kan de tegenwerping wel weg redeneren, maar dat is 
een welles nietes verhaal. Echt aandacht krijgt de tegenwerping pas 
wanneer ik bereid ben alle andere momenten van niet-samen 
behoorlijk mee te wegen. Misschien is het niet meer dan een keuze om 
de momenten samen belangrijker te achten dan de momenten alleen. 
En kunnen kiezen geeft ieder de vrijheid om te vinden wat ie vindt, 
nietwaar?! Dan heb ik in het voorgaande hooguit mijn keuze aan de 
orde gesteld. 
Het bovengenoemde voorbeeld(*) van een moment van verbinding is 
ook nogal hooggestemd. Is een eenvoudig gesprek over het weer, of, 
pakweg over het nieuws, niet ook een moment van verbinding?! 
Jazeker! Het meest gewone gesprekje, al gaat het maar over het weer, 
bevat toch al de erkenning van ons menszijn, over en weer?! Jij vindt 
mij de moeite waard door mij iets, wat dan ook, te zeggen, en ik jou, 
ook in het alledaagse gesprekje. Ook dan zijn we samen en in 
verbinding met elkaar. 
Ik trek een voorlopige conclusie. Het tot hier gepresenteerde materiaal 
is te uiteenlopend om er al conclusies aan te verbinden. Hooguit zijn 
hier wat denkrichtingen aangegeven waaruit men kan kiezen. Het 
materiaal is ook zeer divers van aard. Daaruit al systematisch conclusies 
te trekken is voorbarig. Het is ook in tegenspraak met het essayistische 
karakter van dit opstel. Proberen is nog niet hetzelfde als behoorlijk 
onderbouwen. Beste lezer, zie het voorgaande als een uitnodiging om 
er uw eigen gedachten aan te scherpen en nader te omschrijven. Dan 
ben ik als schrijver van dit stukje allang tevreden! 

 

Drs. Z. Albada  
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 Leeskring 
 

Het nieuwe leesseizoen start met het boek 

Het gewicht van woorden van Pascal 

Mercier. 

De zestiger Simon Leyland heeft te horen 

gekregen dat hij nog maar kort te leven heeft. 

Hij verkoopt de uitgeverij in Triëst die hij na 

de dood van zijn vrouw ruim tien jaar heeft geleid, en vertrekt naar 

Londen. Daar is hij volwassen geworden, daar is hij ooit begonnen 

als vertaler, daar heeft hij zijn vrouw leren kennen en met haar twee 

kinderen gekregen. Daar heeft hij ook een huis geërfd van een oom. 

Hij neemt de tijd om de brieven te herlezen die hij het afgelopen 

decennium aan zijn overleden vrouw heeft geschreven om te 

ontdekken wie hij geworden is. Het zijn schitterende brieven over 

liefde, verlangen, eenzaamheid en de kracht van de taal die in hun 

leven zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. En al neemt zijn lot toch 

nog een onverwachte wending, hij laat zich er niet door van de wijs 

brengen. Uiteindelijk is Simon Leyland, net als de hoofdpersoon van 

de roman waaraan hij begint, een gelouterd mens. 

 

Dit boek bespreken wij op 8 september i.p.v. 1 september. De 

leeskring is eenmalig op de 2e donderdag en het Themacafé op de 3e. 

Alhoewel het mogelijk is dat er nog wijzigingen komen, geef ik 

hierbij de planning t/m de bespreking van 1 december.  

 

Op 6 oktober bespreken we: Mevrouw Bentinck van Hella Haasse. 

Dit is geen roman in de normale zin van het woord. Het is een 

documentair boek over mensen uit de eerste helft van de achttiende 

eeuw. Hoofdpersoon is Charlotte Sophie van Aldenburg (1715-

1800), vanaf 1733 mevrouw Bentinck. Hella S. Haasse trof in 

archieven buitengewoon boeiend materiaal aan - brieven, 
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dagboekaantekeningen en zelfportretten - die de basis werden voor 

dit kleurrijke verhaal. Over Charlottes huwelijk met Willem 

Bentinck en haar verhouding met Albrecht Wolfgang zu 

Schaumbug-Lippe. Over het leven te midden van de cultuur van het 

hof van Frederik de Grote in Berlijn en omgeven door de 'Spaanse' 

grandeur en luister van de Oostenrijkse Habsburgers aan het hof van 

Maria Theresia. Hella S. Haasse (1918), schrijfster van onder andere 

Oeroeg, Het woud der verwachting en Heren van de thee, mag tot 

Nederlands meest gewaardeerde auteurs worden gerekend. Ze 

ontving de Constantijn Huygens- de P.C. Hooft- en de Annie 

Romeinprijs. 

 

Dan op 3 november: Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans. 

Dat is het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan 

droomde kunstenaar te worden. 

Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de 

grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar 

volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften 

niet te openen - tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. 

Het leven van zijn grootvader bleek getekend door zijn armoedige 

kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen 

als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een 

jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn 

verdriet om in stille schilderkunst. Stefan Hertmans' jarenlange 

fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het 

schrijven van deze aangrijpende roman. 

 

Dan noem ik hier als laatste de bespreking op 1 december van De 

zwarte het het witte hart van Arthur Japin. 

In 1837 worden Kwasi en Kwame, twee Afrikaanse prinsjes, aan 

koning Willem I geschonken als onderpand voor de illegale 

slavenhandel van de Nederlandse regering. In Delft worden de 

zwarte jongens als Hollanders opgevoed. Terwijl Kwasi zich uit alle 
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macht aanpast en een echte Nederlander wil worden, vecht Kwame 

om zijn Afrikaanse identiteit te behouden en op een dag te kunnen 

terugkeren naar zijn volk. Jaren later, aan het begin van de twintigste 

eeuw, kijkt de bejaarde prins Kwasi Boachi vanaf zijn Javaanse 

theeplantage terug op hun buitengewone levens. Pas dan ontdekt hij 

het complot waarmee de Nederlandse regering zijn Indische carrière 

heeft gedwarsboomd. 

 
 

Themacafé ook komend seizoen van de partij     
 

Vanaf het najaar staan de deuren van ons themacafé weer voor u 

open. Het belooft een interessant seizoen te worden, te meer omdat u 

zelf de onderwerpen bepaalt.  

 

Eind vorig seizoen zijn al een paar thema’s geopperd. En dus kan ik 

nu al vertellen 

dat we 

aftrappen met 

een 

bijeenkomst 

over wijsheid. 

Tijdens die 

eerste 

aflevering 

stellen we ook 

meteen de 

onderwerpen 

voor de rest 

van het 

seizoen vast. Direct erna zal het lijstje worden gepubliceerd op onze 

website kerkmetdebeelden.nl. 
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We zijn er elke tweede donderdag van de maand, behalve in 

september. Dan is het themacafé op de derde donderdag van de 

maand dus 15 september. De koffie staat klaar. We beginnen om 

10.0 uur. 

 

Aries van Meeteren 

 

Be real 
 

Bent u al ‘real’? Waren we net 
gewend aan Facebook, 
Instagram en Tiktok, is er 
alweer een nieuw sociaal 
medium dat hip and happening 
is. BeReal. Nou ja, nieuw… Het 
bestaat al twee jaar, maar sinds 
kort neemt de populariteit van 
de app ineens sterk toe. BeReal 
wil een antwoord zijn op het 
gekunstelde nep van met name 
Instagram. Instagram draait om 
het laten zien van leuke foto’s. 
Maar helaas verwarren veel 

mensen ‘leuke’ foto’s met ‘perfecte’ foto’s. Met alle Photoshop-trucage 
van dien.  
 
BeReal laat letterlijk de andere kant zien. Wie via de app een selfie maakt 
(een foto van zichzelf), neemt automatisch ook een foto met de camera 
aan de achterzijde. Een soort backstagefoto die laat zien dat, terwijl je bv. 
een selfie schiet tijdens een fietstocht in de bergen, het uitkijkpunt vol ligt 
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met fietsen van mensen die hetzelfde aan het doen zijn. Geinig. Ook 
nieuw aan BeReal is dat je alleen maar een foto kunt maken als de app 
het zegt. En dat is steeds op willekeurige momenten. Alle gebruikers 
hebben dan 2 minuten en lukt het niet om binnen de tijd een kiekje te 
nemen, dan staat er een grijs vlakje tussen je foto’s.  
 

 
 
Het idee is dat alle gebruikers van elkaar zien waar ze zijn, wat ze aan het 
doen zijn en hoe ze er op dat moment uit zien. Het eerlijke verhaal dus. 
Zo ontdek je ‘wie je vrienden werkelijk zijn in hun dagelijks leven’, zie ik 
op de website van BeReal. Maar ik las ook ergens dat de app zijn doel 
voorbij schiet, omdat we ons helemaal niet op een oprechte en 
ongekunstelde manier willen laten zien. En dus schijnen mensen het 
posten van een foto regelmatig over te slaan omdat ze voor hun gevoel 
niets interessants aan het doen zijn.  
 
Wat is dat toch met die druk om het perfecte plaatje te laten zien?  
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Ik las over burn-outs bij vloggers – dat zijn mensen die op YouTube 
babbelen over van alles en nog wat – omdat ze zichzelf steeds in allerlei 
bochten moeten wringen om maar weer fris en verrassend voor de dag te 
komen en hun (soms wel vele tienduizenden) volgers vast te houden. Het 
is een ware uitputtingsslag. Steeds moet alles kloppen, steeds moet alles 
spontaan ogen. In toenemende mate voelen ze dat ze bezig zijn zichzelf 
mis te lopen, dat ze ‘naast zichzelf leven’, zoals Pascal Mercier het zegt in 
‘Het gewicht van de woorden’. 
 
Ook offline 
Nu lijkt het net alsof we alleen op social media proberen om ons leven zo 
zonnig mogelijk neer te zetten. Het perfecte plaatje presenteren we 
natuurlijk ook offline. Het is ook niet perse iets van de laatste jaren. Social 
media versterken de perfectiedrang alleen maar.  
 
Psychiaters en psychologen als Dirk de Wachter en Damiaan Denys 
trekken aan de bel. Ze zien steeds meer mensen kapotgaan aan het leven, 
in hun streven om alles 110 procent goed te doen. Mensen kunnen nu 
eenmaal niet voorkomen dat er wel eens iets mis gaat. Want ja, 
tegenslagen zijn inherent aan het leven. ‘Durf te falen’, gebiedt daarom 
Elizabeth Day in haar boek ‘How to fail’. Ze maakt van goed mislukken een 
levenskunst. En ook dichter Stine Jensen moedigt ons aan: ‘Oefen in 
faalmoed.’ 
 
Perfect mislukken 
Filosoof Coen Simon ziet het allemaal met gefronste wenkbrauwen aan. 
Want nu moeten we weer minder hard werken, minder streven, minder 
perfect zijn. Wat De Wachter en Denys doen, vindt Simon, is de schuld 
opnieuw bij de patiënt leggen. Moet hij of zij maar niet zo hard werken of 
minder graag succes willen behalen. In feite, zo zegt hij, moeten we 
voortaan perfect gaan mislukken. En eigenlijk is dat de voortzetting van 
prestatiemaatschappij met andere middelen, zo meent Simon: schrijf over 
je mislukking en oogst likes, credits en smiley’s.  
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Wat is er eigenlijk mis met streven, met ambitie, werpt Simon op. Is niet 
veeleer het probleem dat we niet weten waarnaar we moeten streven? 
We zitten niet met prestatiedruk, maar met een zingevingscrisis, zegt de 
filosoof. Interessante gedachten.  
 
Het is een cliché dat falen bij het leven hoort en dat we daarmee moeten 
leren omgaan. Maar stralen (in de zin van shinen) hoort evengoed bij het 
leven. We hebben het allemaal in ons om iets tot in de perfectie te leren 
beheersen.  

 
Dirk De Wachter 
en Damiaan Denys 
roepen op tot 
overgave aan het 
onmaakbare en 
imperfecte leven. 
Coen Simon zegt 
juist weer: niks 
mis met perfectie. 
Wat is het nu? 
Misschien wel dit: 
falen is niet erg. 
Stralen ook niet. 
Stralen is de 

bedoeling. Maar we falen ook. Onafwendbaar. Ik zag een tegeltje op 
Facebook: “God uses people who fail – cause there aren’t any other kind 
around.” En zo is het. Abraham faalt, Jacob faalt, David faalt, de discipelen 
falen. Mensen falen. God doet het ermee, aldus het tegeltje. En de wereld 
draait door. Wat een geruststelling. Let’s be real. 
 
Aries van Meeteren 
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Je kinderen zijn je kinderen niet 
 

Kahlil Gibran (1883-1931) 

(Fragment; vertaling Carolus Verhulst) 

 

Je kinderen zijn je kinderen niet. 

Ze zijn de zonen en dochteren van ’s levens hunkering naar zichzelf. 

Zij komen door je, maar zijn niet van je, 

en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. 

 

Jij mag hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten, 

want zij hebben hun eigen gedachten. 

Jij mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, 

want hun zielen toeven in het huis van morgen,  

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. 

Je mag proberen hun gelijk te worden,  

maar tracht hen niet aan jou gelijk te maken. 

Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. 

 

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen  

als levende pijlen worden weggeschoten. 

De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige  

en hij buigt je met zijn kracht,  

opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. 

Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter  

een vreugde voor je zijn: 

Want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,  

zo mint hij ook de boog die standvastig is. 
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AART van BENNEKUM 

Kunstenaar (1909-1972) 

 

Bij het nadenken over de viering van 130 jaar NPB, afdeling 

Hardinxveld-Giessendam (Kerk met de Beelden), kwam de gedachte 

op om een kleine tentoonstelling te organiseren rond het werk van 

de van oorsprong Giessendamse kunstenaar Aart van Bennekum. 

Temeer daar hij drie door hem vervaardigde beelden spontaan aan 

ons aanbood; na de verbouwing werden die in 1960 op de gevel 

geplaatst. Deze sieren thans nog onze gevel en daardoor is de 

aanduiding "Kerk met de Beelden" ontstaan.  

Jammer genoeg was door de Corona-lockdown alleen een verlate 

jubileum viering in kleine kring mogelijk. Maar de expositie hielden 

we tegoed en zal nu eind oktober worden opgehangen. 

Op 12-jarige leeftijd begon Aart op de Ambachtschool te 

Gorinchem, vakrichting schilderen. 

Aansluitend volgde hij de avondopleiding aan de Academie voor 

Beeldende Kunsten te Rotterdam, welke opleiding hij combineerde 

met het werken in het schildersbedrijf van zijn vader. De academie 

periode sloot hij af met het behalen van twee bronzen medailles voor 

prijskampen in vaktekenen. Tevens behaalde hij in die periode de 

benodigde aktes voor de bevoegdheid om les te geven. Later bracht 

hij dat o.a. in praktijk in Dordrecht en Amsterdam. In het jaar 1945 

werd hij directeur van de Avondnijverheidsschool te Giessendam. 

Daarna heeft hij nog gedurende vele jaren les gegeven aan de 

Burgemeester Popping School te Sliedrecht. 

In 1953 vervaardigde hij zijn eerste beeldhouwwerk , waarna er nog 

vele volgden, die thans nog door het gehele land heen in de 

openbare ruimte te zien zijn. 

De in onze kerk tentoongestelde werken stammen uit diverse 

periodes. Later is hij, mede onder invloed van door hem 

ondernomen buitenlandse reizen, meer en meer gaan werken in 
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impressionistische stijl. 

Wij hopen nog tijden te publiceren waarop de expositie voor het 

publiek toegankelijk is. 

Wij wensen u veel kijkplezier toe. 

 

Een uitspraak van Aart van Bennekum: 

“De natuur is de meesteres van de kunst” (Natura artis magistra). 

Ik wend me dan ook met een gerust hart naar de natuur. Ik leg me 

toe op het uitbeelden van gegevens ontleend aan het geschapene. 

Het is een wijze van zien, een uitbeelding van mijn contact met de 

schepping die toonaangevend is. 

 

(Bron: Publicatie nr. 21 van de Historische Vereniging Hardinxveld-

Giessendam) 

 

Oktober 
 

Teder en jong, als werd het voorjaar 

maar lichter nog, want zonder vruchtbegin, 

met dunne mist tussen de gele blaren 

zet stil het herfstgetijde in. 

 

Ik voel alleen, dat ik bemin, 

zoals een kind, iets jongs, iets ouds, 

eind of begin? Iets zo vertrouwds 

en zo van alle strijd ontheven –  

niet als een einde van het leven, 

maar als de lente ven de dood. 

 

De kruinen ijl, de stammen bloot 

en dit door stilte en mist omgeven. 

     M. Vasalis 
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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: 

 

Kopij data: 

 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  

tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 

20 november, 20 februari, 20 mei, 20 augustus 

 
 

Aandachtscommissie: 

 

 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN 

Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406 

 

 

BESTUUR: 

Voorzitter: 

 

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 06-

51614974, e-mail jasbas@upcmail.nl  
Secretaris: Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH 

Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com 
Administrateur/ 

penningmeester: 

 

Leden: 

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. 0184-

612002 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN  

Gorinchem, tel. 06 8333 440 

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl
http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:tilly@degroen.eu
mailto:jasbas@upcmail.nl
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Expositie Henk Klop 
30 september t/m 15 oktober 

 

Henk Klop, musicus, componist en kunstschilder is bij vele mensen 

bekend in het dorp Hardinxveld-Giessendam. Hij overleed in 2017. 

 

Van 30 september tot en met 15 oktober 2022 zal in de Kerk van de 

Nederlandse Protestantenbond in de Peulenstraat te Hardinxveld-

Giessendam een tentoonstelling gehouden worden met beeldend 

werk van Henk Klop afkomstig uit zijn atelier. Een deel van 

zijn schilderijen wordt daar dan tegen scherpe prijzen aangeboden. 

 

In Museum De Koperen Knop werd in maart 2019 een 

tentoonstelling gewijd aan het beeldend werk van Henk Klop. Op 

deze tentoonstelling kwam de veelzijdigheid van hem als 

kunstenaar heel sterk tot uitdrukking. In zijn werk is duidelijk 

zichtbaar dat de natuur in al haar verscheidenheid kenmerkend is. 

Hij leed aan het verdwijnen van de schoonheid in de natuur. Maar 

hij probeerde ook in zijn scheppend werk die natuur in al haar 

verscheidenheid opnieuw op te roepen. 

  

Henk Klop was een veelzijdig kunstenaar: componist, musicus en 

kunstschilder. Op al deze disciplines heeft hij belangrijk 

werk nagelaten. Als kunstschilder liet hij vele landschappen, 

zeegezichten, riviergezichten, portretten, stillevens, naakten, 

abstracte composities en religieuze voorstellingen na. 
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Henk Klop, De IJzergieterij, olieverf op doek 

 

 

De openingstijden van de tentoonstelling in de Kerk van de 

Nederlandse Protestantenbond in de Peulenstraat te Hardinxveld-

Giessendam zijn: 

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 

 
 


