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igenlijk hebben we met de keuze 
voor deze titel voor VrijSpraak een 
behoorlijk achterhaald onderwerp 
gekozen. Er bestaan nauwelijks nog 
kruispunten, realiseerde ik me van-

daag. Bijna elk kruispunt is tegenwoordig ver-
vangen door een rotonde. En wat een vondst 
... die rotonde, je hoeft als automobilist alleen 
nog maar naar links te kijken en hupsakee: gas 
erop en lekker doorsjezen. Ja... natuurlijk, ik let 
echt wel op fietsers en voetgangers maar die 
durven toch niets als ik er aan kom. En weet u 
wat ook leuk is? Bij de NS gaan ze kruispunten 
van spoor en weg opknappen. Overal worden 
viaducten gemaakt zodat de trein en de auto 
ongehinderd hun weg kunnen vervolgen. Nee, 
dat kruispunt is echt achterhaald. Dat stopte 
maar af. De rotonde zorgt voor doorstroming 
en tempo en dat hebben we hard nodig!

Rotonde
Eigenlijk hebben met de keuze voor deze titel 
voor VrijSpraak een zeer actueel onderwerp 
gekozen. Er bestaan gelukkig nog kruispunten, 

realiseerde ik me vandaag. Hoewel er 
veel zijn vervangen door een rotonde 
ben ik altijd weer alert als ik op mijn weg 
een kruispunt nader. Zo’n rotonde geeft 
je namelijk maar één mogelijkheid: naar 
rechts en je weg vervolgen, maar een 
kruispunt stelt je echt voor keuzes. Het 
dwingt je letterlijk af te remmen en de 
situatie goed te beoordelen. Met wie heb 
ik op dat moment allemaal te maken en, 
nog belangrijker, waar hebben die ande-
ren allemaal mee te maken? 

Wat is ieders belang? Zo’n kruispunt heet niet 
voor niets in het verkeersreglement een (gelijk-
waardige) kruising. En dan gelden er voor iedere 
verkeersdeelnemer gelijke regels. En weet u wat 
ook leuk is? Moeten wachten voor een geopende 
brug. Oh, wat kan ik genieten van zo’n langzaam 
voorbij glijdende stuurhut. Heerlijk even die mo-
tor uit en staren naar een volle vracht grind.

Het bovenstaande illustreert in mijn visie het ac-
tuele tijdsbeeld. We vergissen ons maar al te vaak 
in de realiteit en creëren met elkaar steeds vaker 
een omgeving die er het tempo in moet houden. 
Met elkaar laten we het gebeuren dat niet de 
hartslag van ons lichaam maar de hartslag van 
de economie dat tempo bepaalt. De rust nemen 
om een weloverwogen beslissing te nemen en de 
juiste weg in te slaan, wordt ons steeds minder ge-
gund... of kunnen we als medemens de bezorgde 
en drukke lotgenoten om ons heen toch de juiste 
weg wijzen? Willen we gas terugnemen bij een 
onverwachte versperring in ons leven en accepte-
ren dat we ‘even’ moeten wachten? De komende 
Stille Tijd lijkt me een mooi moment om dat eens 
met elkaar uit te spreken.

Jan Veldhoen

E
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ie kent het niet, het gevoel dat 
je op een kruispunt staat in je 
leven. Je hebt een weg afgelegd 
die doodlopend bleek te zijn of 
bent plotsklaps beroofd van ver-

meende zekerheden als gezondheid of geld of 
mensen die er altijd voor je leken te zijn. Vaak 
is zo’n ervaring er één van wanhoop en mach-
teloosheid. We voelen ons geslagen door het lot 
en voelen ons godverlaten… Crisis dus.

Het geval wil dat dit woord crisis zowel gevaar 
als kans betekent. Alhoewel we van dat laatste 
nog niet veel merken als we wanhopig verlan-
gen naar een sprankje licht en een aanwijzing 
welke weg we moeten inslaan.

Het kruis is het beeld van enerzijds de hori-
zontale lijn in ons leven. Van dat wat wij doen 
en laten om zinvol te leven en onze doelen te 
bereiken - het gebeuren in de tijd zeg maar - en 
dan ineens die inslag van ja, wáárvandaan? Van 
boven, of het lot of… God? Die ons treft, zoals 
we dan zeggen, als een blikseminslag uit hel-
dere hemel. Op dat punt, waar die twee lijnen 
elkaar kruisen, staan we dan. De psalmdichter 
schrijft: “Van waar komt onze hulp?” Jezus bidt 
in Gethsemané of deze beker niet aan hem 
voorbij mag gaan.

Ook wij kunnen door grote angst bevangen 
worden in deze nacht van de ziel. Behalve dat 
wij persoonlijk door dergelijke crises getroffen 
worden, lijkt het ook of onze wereld perma-
nent in crisis is. Angst viert hoogtij lijkt het en 
veel partijen, op micro- en macroniveau staan 
elkaar naar het leven; letterlijk of figuurlijk.

Jean-Jaques Suurmond schreef in zijn nieuw-
jaarscolumn in Trouw (3 januari jl.) dat daar geen 
dialoog is, maar een herhaling van meningen of het 
elkaar daarmee bestrijden. Hij zegt dat in een echt 
gesprek het als het ware lijkt alsof daar een derde 
bij aanwezig is en zoals hij schrijft: de kerk noemt 
die derde God of Christus. Naar zijn zeggen kan er 
alleen, wanneer die andere dimensie erbij betrok-
ken wordt of raakt, iets nieuws ontstaan. De bijbel 
is het oerboek waarin voortdurend de lotgeval-
len van mensen beschreven worden en hoe God 
daarop “inspeelt” (mooi woord in dit verband vind 
ik!).

In onze tijd zijn er ook veel verhalen en voorbeel-
den van mensen die ertoe oproepen hoe we ons 
kunnen openen voor die dimensie. Martin Luther 
King zei: “Je begint pas echt te leven wanneer je 
uitstijgt boven de nauwe beperking van je indivi-
duele zorgen, naar de grotere zorgen van de hele 
mensheid”. Van Henry Wadsworth Longfellow, een 
19e eeuwse pedagoog en dichter, zijn de volgende 
woorden: “Als we het verborgen verleden van onze 
vijanden konden lezen, zouden we in elk leven 
genoeg verdriet en leed vinden om al onze vijan-
digheid te ontwapenen”. Voor mij is de 
uitspraak van Angela Merkel “Wir schaffen 
das” daar tevens een krachtig voorbeeld 
van. Ik denk dat ze er op is aangevallen, 
omdat men dacht dat ze aan grootheids-
waan leed en niet ook de beperkingen van 
haar land op allerlei vlak wilde zien.

Voor mij is in die uitspraak de verticale 
dimensie te proeven. Ze zegt dat ze hóópt 
dat we dat gaan willen, kunnen en doen: de 
vluchtelingen opvangen. Ze roept op 

W
Een weg door het midden



Th
em

a K
ru

isp
u

n
t

6

onszelf sterk te gaan maken om die kwalitei-
ten in onszelf op te roepen en te laten groeien 
om dat te doen wat gedaan moet worden. De 
vreemdeling (elk ander mens is er een) in ons 
hart opnemen en misschien wel in ons land/
huis, indien noodzakelijk en mogelijk. Ik hoor 
in haar woorden een oproep tot barmhartig-
heid. In het woord “schaffen” proef ik iets van 
scheppen. Ik heb het even opgezocht en het 
betekent inderdaad iets klaarspelen, iets tot 

leven wekken. Dat het mogelijk is en moet zijn el-
kaar tegemoet te gaan en te komen, ergens in het 
midden. Dat we kunnen opstaan tegen geweld en 
onrecht en daar iets tegenover zetten. Zo houdt 
zij ons een visioen voor.

Tot slot het voorbeeld van de Marokkaanse man 
uit Molenbeek die zijn vrouw verloor bij de aan-
slagen in Brussel vorig jaar. Ze liet hem met hun 
drie jonge kinderen achter. Ik heb hem gezien 
in een filmpje op YouTube begin januari. Hij zei 
toen dat hij de terroristen niet wilde haten. Dat 
haat de wereld nergens zou brengen. Dat hij wel 
een jihad (betekent geestesstrijd) streed, maar 
dan die van de Liefde. Als dat geen Pasen is?

We hebben regelmatig ervaringen met verlies 
hetgeen een beetje doodgaan is. Dood en lijden 
overkomt ons. Opstaan, vaak is het meer opkrab-
belen, kunnen, mogen en moeten(?) we zelf. 
Op zo’n kruispunt kunnen we kracht vinden in 
onszelf of die ontwikkelen. Soms wordt het ons 
geschonken. Als we er om vragen.

Pasen is dichtbij…

Els Rotte

Kruisbeeld, door pastoor Omer Gielliet in 
de Heilige Barbarakerk in Breskens
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ls mens staan we telkens 
weer op een kruispunt. 
Dat wil zeggen: zijn er 
telkens weer keuzes die 

we moeten maken. Welke weg slaan 
we in? Wat laat je los en wie houd je 
vast? Steeds weer spelen deze vragen 
in ons leven, soms blijven de antwoor-
den hetzelfde, maar ook dan is het 

goed de vraag opnieuw gesteld te hebben. Soms 
moet het anders en buigen we af, naar links of 
naar rechts.

Als christen worden we niet alleen door onze 
eigen vragen telkens weer op zo’n kruispunt 
gezet, ook de bijbelse stem spreekt ons aan op 
onze keuzes en de richting die we inslaan. Elk 
verhaal en elke tekst stelt ons in feite een vraag. 
Soms is die vraag of we nog geloven in dat grote 
visioen. Uit andere teksten klinkt kritiek op de 
manier waarop mensen (wij dus) aan elkaar 
en onszelf voorbij leven. Op nog weer andere 
plaatsen worden we getroost door Gods trouw 
en ontferming. Sommige verhalen inspireren 
ons, andere begrijpen we niet of nauwelijks en 
er zijn ook gedeeltes die we het liefste uit die 
bijbel zouden scheuren. Maar al die teksten 
hebben met elkaar gemeen dat ze een beroep 
op ons doen, dat ze van ons vragen om naar ons 
eigen leven te kijken en te bedenken of we nog 
steeds de goede kant op gaan.
De veertigdagentijd is een periode waarin de 
vraag naar de juiste richting nog meer centraal 

staat in de kerk dan anders. En het aardigste 
is daarbij misschien wel dat de goede richting 
opgaan niet betekent dat we allemaal dezelfde 
weg moeten lopen. Zolang we elkaar maar, op 
afspraak of onverwachts, blijven ontmoeten. 
En als we elkaar ontmoeten op zo’n kruispunt 
van ons leven, dat we de tijd nemen, om een 
maaltijd te delen bijvoorbeeld en te luisteren 
naar elkaars belevenissen. Misschien samen 
een stukje op te lopen, misschien elk onze 
eigen weg weer te gaan.

Zo zijn Gods wegen niet alleen ondoorgrondelijk, 
maar ook verrassend divers.

Ds. Kim Magnée-de Berg

A

p 29 december 2016 
overleed op 82-
jarige leeftijd  Johan 
Blacquière.

Tot voor kort was de heer 
Blacquière lid van  Federatie 
Gouda. In zijn afscheidsbrief 
heeft u onlangs nog kunnen 
lezen wat Federatie Gouda 
voor hem betekende.

Ook voor Federatie Gouda heeft hij veel bete-
kend, zo was de afbeelding van de Joostkapel  
die jarenlang op de voorkant van de Driesprong 
heeft gestaan van zijn hand. Deze afbeelding 
hebben we deze keer ter herinnering aan Johan 
op de binnenzijde van de cover van dit blad naast 
de colofon geplaatst.

In memoriam

O

Wij dus...
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De gekruisigde Christus

ysterie

Het geheimenis blijft een geheim 
een blauwe waas boven het korenveld 
de stilte voor het vallen van een speld 
het overstijgt het horen en het zien 
het overtreft het weten en geloven
en overschrijdt de grenzen van misschien 
het gloeit in diepten van het kennen 
en bloeit in tuinen van de ziel 
die elke onzekerheid ontkennen

Met dit gedicht van Anton Ent begon ds Kim Mag-
née-de Berg haar preek op 12 februari.

Overtuig uw publiek of Spreken als Ted, de 
negen geheimen van de beste sprekers in de 
wereld enzovoort. Zo is er een eindeloos aan-
bod van boeken over spreken in het openbaar. 
Als Paulus in deze tijd geleefd had, dan had hij 
daarvan nog heel wat kunnen leren, want blijk-
baar schortte er nogal wat aan de manier waarop 
hij zijn boodschap over het voetlicht probeerde 
te brengen. Zijn betogen klopten vaak niet en ook 
zijn presentatie had niets van het zelfverzekerde 
en overtuigende dat sprekers toch zo graag willen 
uitstralen.

Paulus past eigenlijk niet in het beeld dat wij 
vaak van hem hebben: dominant, dogmatisch en 
scherp, betoogde ds Kim Magnée. Integendeel, 
zegt ze, Paulus is een man die bang en onzeker is 
en wiens boodschap ver af staat van een doortim-
merd theologische betoog. Het mag een wonder 
heten dat juist deze Paulus aan de basis heeft 

gestaan van verspreiding van het christendom.
Maar het aardige is nu dat de apostel hier heel 
bewust voor heeft gekozen. Datgene wat hij wil 
verkondigen, zo zegt hij zelf, is niet of nauwelijks 
te vangen in een filosofisch betoog of in dogma-
tische systematiek. Hij wil aan de mensen iets 
doorgeven dat je eigenlijk pas kunt ‘vatten’ binnen 
de ervaring van het geloof. Een beetje zoals Johan 
Cruijff zei: “Je gaat het pas zien als je het door-
hebt.” Datgene waar het geloof uiteindelijk in rust, 
dat is geen kwestie van overtuigingskracht, maar 
van ervaring. Omdat het een mysterie is, zoals het 
gedicht van Anton Ent zo mooi verwoordt: het 
geheimenis blijft een geheim.

In de vroege kerk pleitten de kerkvaders ervoor het 
geloof niet eerst via kennis over te dragen, maar 
via ervaring. Dat wordt mystagogie genoemd. Zo 
kende men de gewoonte om nieuwe mensen niet 
direct uit te leggen wat Pasen inhield, maar hen 
eerst het ritueel van de Paasnacht een keer mee 
te laten maken, zodat latere uitleg erover landde 
in die eerdere ervaring. Zoals gedichten over 
verliefd-zijn pas echt begrepen of nagevoeld kun-
nen worden als je al eens iets van dat gevoel hebt 
meegemaakt.

Later in de 20e eeuw beschreef de rooms-katholie-
ke theoloog Karl Rahner vanuit eenzelfde over-
tuiging dat de theologie als doel heeft de mens te 
dwingen om uit de overzichtelijke helderheid van 
zijn bestaan te stappen en zich te begeven in het 
geheim van God en daardoor gegrepen te worden. 
Hier is het christendom dus geen filosofie die we 
kunnen na-denken of beredeneren, maar een ge-
heim waardoor je geraakt kunt worden. 

M
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Zo komt een aarzelende, onzekere Paulus in 
Korinthe. Hij wist dat het moeilijk zou zijn om 
mensen mee te nemen in een verhaal dat niet 
via overtuigingskracht over te brengen is, maar 
alleen via gedeelde ervaring. Het is ook nog 
eens zo dat de inhoud van de boodschap in-
gaat tegen datgene dat iedereen altijd geleerd 
had: niet werelds succes is nastrevenswaardig, 
nee, het draait om Jezus Christus, de gekrui-
sigde.

Ds Magnée kent de vrijzinnigheid aardig goed 
en ze weet dat daar dit soort woorden soms op 
wantrouwen of ergernis stoot. Want die gekrui-
sigde Christus is voor velen onlosmakelijk ver-
bonden met een dogmatische verzoeningsleer 
en met een kerk die weinig ruimte voor twijfel 
of onzekerheid biedt. In haar ogen staat die 
strakke dogmatiek juist ogen ver af van wat de 
bijbel met dit soort beelden wil zeggen. Zij ziet 
de gekruisigde Christus niet als een veroorde-
lend of beperkend, maar eerder een bevrijdend 
beeld. Dit beeld zet echter ook een kritische 
kanttekening bij de manier waarop we in onze 
wereld vaak naar het leven en naar onszelf 
kijken. Alsof we pas meetellen als we het ge-
maakt hebben. Alsof we zelf verantwoordelijk 
zijn voor ons succes. En alsof alle zwakten zo 
snel mogelijk overwonnen moeten worden of 
weggepoetst.

Dat juist een gekruisigde in het midden van 
onze godsdienst staat, betekent dat we als 
christenen heel anders naar de dingen mogen 
kijken. God verbindt zich met de zwakken in de 
samenleving en met de zwakheden die wij in 
ons meedragen en we hoeven onszelf niet op 

te poetsen om goed genoeg te zijn. Kim Magnée 
snapt dat mensen naar succes streven, ze doet het 
zelf ook, maar het risico is steeds aanwezig dat we 
anderen en onszelf erop afrekenen. Lukt het ons 
om onze kwetsbaarheid om te zetten in kracht? 
En zo niet, wat doen we dan verkeerd? We komen 
terecht in een manier van leven waarbij we onszelf 
constant moeten verbeteren, waarin we elkaar en 
onszelf beoordelen en waarin we altijd tekort zul-
len schieten.

En dan is daar die onwereldse boodschap van 
Paulus met die gekruisigde Christus die ons voor-
houdt dat het goed is dat we er zijn, ook als we 
onze zwakheden niet kunnen omzetten in kracht 
of als het niet lukt onszelf op te poetsen. De dich-
ter Gerrit Achterberg zegt dat zo treffend wanneer 
hij Christus een ‘koopman in oud roest’ noemt. 
Waar mensen voor de wereld afgeschreven zijn, of 
waar wij die kanten van onszelf waarvoor we ons 
schamen het liefst zouden verstoppen, daar tellen 
we voor Jezus – en dus voor God – nog steeds mee.

Misschien is dat het grote geheim waarin we 
mogen delen: dat het uiteindelijk niet uitmaakt 
dat wij kanten hebben die niet mooi, suc-
cesvol of verheffend zijn. Dat het goed is 
dat we er zijn en dat geen aardse wijsheid 
en geen wereldse schoonheid op kunnen 
tegen de ervaring dat we geliefd zijn. De 
ervaring die je niet kunt uitleggen, maar 
die voor wie het eenmaal heeft gevoeld, een 
onweerlegbare basis van het bestaan is.

Amen, zei ds Kim Magnée-de Berg

Bewerkt door Pieter Postma
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Moreel relativisme
este Dick,

In VrijSpraak van november 2016 (blz. 
16) stel je je te weer tegen het betrek-
kelijk maken van ethiek in die zin dat 

goed en kwaad zouden afhangen van persoonlijke 
meningen of van de “door de sociale omgevingen 
en in de cultuur gevormde visies”. Je pleit voor een 
moraal gebaseerd op objectieve criteria waardoor 
zaken als racisme, antisemitisme en terreur direct 
afgewezen kunnen worden.
Daarmee raak je aan een belangrijke en voort-
gaande discussie in de (wijsgerige) ethiek. Het 
eerste standpunt wordt veelal aangeduid als moreel 
relativisme en daar tegenover staat “jouw” mo-
reel objectivisme. Al denkend en lezend over die 
tegenstelling kom ik voorlopig voor mezelf tot het 
alternatief van een gematigd moreel relativisme.
 

Laat ik vooropstellen dat ik zuiver moreel subjecti-
visme niet aanhang, d.w.z. dat de moraal geformu-
leerd zou kunnen worden op basis van zuiver per-
soonlijke overtuiging, soms beargumenteerd vanuit 
de gedachte dat de moraal slechts een kwestie van 
persoonlijke smaak is. Dit leidt tot een moreel ni-
hilisme op basis waarvan geen enkele samenleving 

zou kunnen functioneren.
In de moraal gaat het  om normatieve 
uitspraken over wenselijk en onwense-
lijk gedrag (van individuen en groepen). 
Men zou kunnen zeggen dat er “mora-
liteitssystemen” of “stelsels van morele 
codes” bestaan die per cultuur, samen-
leving of onderdelen daarvan verschil-
len. En het “waarheidsgehalte” van de 
normatieve oordelen verschilt dus van 
de ene samenleving of cultuur t.o.v. de 
andere.

Voorbeelden van morele standaarden die cul-
tuurafhankelijk lijken te zijn, zonder dat er een 
doorslaggevende waarheidsclaim voor de ene of 
de andere positie te formuleren is, zijn te vinden 
op talloze terreinen: het heffen van rente op 
leningen, polygamie, tafelmanieren, enz. 

En, zo stelt het moreel relativisme, er zijn geen 
doorslaggevende rationale criteria te vinden 
waarop de morele standaard van de ene samen-
leving t.o.v. de andere als superieur zou moeten 
worden beschouwd. Voor het morele relativis-
me zijn bijkomende rechtvaardigingsgronden 
van diverse aard te vinden, die veelal te maken 
hebben met wat we zien als de aard van morele 
uitspraken. Dat er onderscheid is tussen morele 
oordelen en (natuurwetenschappelijke) feiten zal 
intuïtief duidelijk zijn. Nogal wat auteurs komen 
op grond daarvan tot een moreel relativistisch 
standpunt, maar ik ga daar niet op in.

Tegen moreel relativisme zijn allerlei argumenten, 
zowel van logische als empirische aard inge-
bracht. De meest overtuigende empirische zijn 
dat onderzoek uitwijst dat er veel mensen zijn die 
“meta-ethische pluralisten” zijn, d.w.z. dat ze bij 
sommige morele vragen een meer objectivistisch 
standpunt innemen (beroving) en bij andere zaken 
een meer relativistisch (abortus, gastvrijheid). 
De logische argumentatie tegen het moreel relati-
visme zoekt naar antwoord op de vraag of het uit 
het relativisme voortvloeiende gebrek aan over-
eenstemming over morele antwoorden rationeel 
opgelost kan worden.  Meestal wordt dat gezocht 
in de richting van het naar voren brengen van een 
ethisch kader dat superieur wordt aan de varië-
rende morele codes van diverse samenlevingen 
(bijvoorbeeld: Kant’s categorische imperatief of 
een op Aristoteles gebaseerde deugdenleer). 

B
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Nieuwe stelling
 e geschiedenis is (ook) een aanhou-
dend verhaal over het onzegbaar leed 
en onrecht dat mensen heeft getrof-
fen. Niet alleen de geschiedenis getuigt 

hiervan; ook onze huidige tijd. Het lijden en het 
onrecht lijken onuitroeibaar. Ontmoedigd en 
wanhopig zou je worden. 

Als ik niet zou kunnen geloven in een individu-
eel voortbestaan na de dood en in het komend 
koninkrijk waarin gerechtigheid zal heersen, dan 
zou ik deze wereld als een absurd en huivering-
wekkend oord ervaren. 

Dick Stronks

Stuur je reactie in maximaal 480 woorden naar
vrijspraak@federatiegouda.nl

DHet feit dat er geen overeenstemming bestaat 
binnen het moreel objectivisme over wat het 
juiste objectieve principe is, speelt moreel relati-
visten uiteraard in de kaart.

Er is aangetoond dat religieuze personen meer 
neigen tot een objectivistische metha-ethiek. 
Velen zien de godsdienst, ook het christendom, 
als basis voor een objectivistische moraal. God’s 
wil of God’s geboden worden dan wel geacht de 
grondslag te vormen  voor een objectieve moraal.  
Dit lijkt me echter een twijfelachtige argumen-
tatie al was het slechts omdat religieuze plurali-
teit als zodanig al een argument is voor moreel 
relativisme. 

Ik voel mij aangesproken door een gematigd 
relativisme dat enerzijds erkent dat er een grote 
variëteit in cultuurafhankelijke moraliteitssyste-
men bestaat, maar dat anderzijds aanneemt dat 
er factoren zijn, gelegen in de menselijke natuur 
en in de basisbehoeften van elke maatschappij, 
die ertoe leiden dat er kernachtige overeen-
komsten tussen morele codes van verschillende 
samenlevingen bestaan. Daarbij kan men denken 
aan zaken die de samenwerking in een maat-
schappij bevorderen en die aan het individuele 
welzijn bijdragen (en daarin past dan ook jouw 
pleidooi voor het onvoorwaardelijk afwijzen van 
genocide e.d.). Voor een kort overzicht van de 
theorieën van diverse auteurs die gematigd mo-
reel relativisme voorstaan verwijs ik naar “Moral 
relativism” op deze site: https://plato.stanford.
edu/entries/moral-relativism/
Over dit onderwerp valt veel meer te zeggen: wat 
te denken van het instellen van een discussie-
groep? 

Jan de Voogd
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Het is zeker.

Ik ben hier onbekend.
Ik kan niet anders.

Stap voor stap.
Antwoord na antwoord
totaal niet verwacht.

Onontkoombaar
kan ik niet anders
dan gaan……

Richting onbekend.

Ik weet alleen wat níet.
Dat is de zekerheid.

Betsy Chardon
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k ben geboren op 10 september 1922 op het 
eiland Rozenburg. Ik ben enig kind en dat 
zal wel zo blijven. Mijn eerste vrijzinnigheid 
begon al vroeg. Vader was Nederlands Her-
vormd en mijn moeder was ‘niks’. Moeder 

mocht niet met de dopeling naar het doopvont, 
want zij was niet aangenomen. Mijn vader ging 
regelmatig naar de kerk van de vrijzinnig her-
vormden in Hillegersberg. Ook mijn schoonvader 
zat in de vrijzinnigheid. Dankzij hem konden we 
in de Hillegondakerk in Hillegersberg trouwen. 
De dienst werd geleid door onze dominee H.A.C 
Snethlage.

In Rotterdam ben ik naar de hbs gegaan. Daarna 
naar de Technische Hogeschool in Delft in 1940. 
In 1943 kregen we te maken met de loyaliteitsver-
klaring. Als je die niet tekende kon je niet door 
studeren. Toen ik hem getekend had, kreeg ik te 
horen dat ik een soort landverrader was. Ik trok de 
verklaring weer in en werd vervolgens opgepakt 
door de Duitsers. 

Samen met 46 an-
dere studenten ben 
ik terecht gekomen 
in de omgeving van 
Berlijn. Daar werkte 
ik in een fabriek waar 
radioapparatuur voor 
vliegtuigen werd 
gemaakt. Ik moest 
schroefjes draaien en 
ik zat op stukloon. Als 
je honderd schroefjes 
draaide, kreeg je je 
gewone loon. Had je er 

minder gedraaid dan kreeg je minder uitbetaald. 
Het was onze sabotage om er tachtig in plaats 
van honderd te maken. Daar hadden we onszelf 
natuurlijk ook mee.

Een Nederlandse organisatie hielp mensen om 
uit Duitsland te vluchten. Dat ging op allerlei 
manieren; ik weet alleen mijn eigen manier. 
Mijn koffer zou bij een bombardement zijn ver-
nield; ik had geen kleren meer en ik moest naar 
de Nederlandse grens toe om een koffer in ont-
vangst te nemen. Ik had valse papieren gekregen 
met veel stempels. Ik ben gewoon in de trein 
gaan zitten en ben een paar keer gecontroleerd. 
Gelukkig ging alles goed.

In de oorlog waren er Nederlanders die in 
Nijmegen woonden en die overdag in Duitsland 
werkten. Die Nederlandse organisatie had een 
arbeidscontract voor mij gemaakt: ik woonde 
zogenaamd in Nijmegen en ik was aangeno-
men om ook heen en weer te pendelen naar 
Duitsland. Van die organisatie moesten wij in 
Nijmegen op het stationsplein uitkijken naar 
een meisje met een wit mutsje op. Zij ving de 
vluchtelingen op en bracht ze in Nijmegen 
onder. Nou, wij zagen twee mensen staan: een 
meisje met een wit mutsje en een oudere man. 
We moesten als wachtwoord tegen haar zeggen 
“Glück auf’. Maar ze reageerde helemaal niet. 
Toen ze de benedenstad in wandelde, liepen wij 
achter haar aan. 
Af en toe dan keek ze om. Wij volgden haar een 
cafeetje in. We zijn op een stoel gaan zitten en 
toen kwam ze weer kijken, maar ze deed niets! 
We vertrouwden het niet.

Interview met Aad Oosters

I
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We hadden een noodadres op de Berg en Dalse-
weg voor als er iets mis ging. Nog net voordat we 
binnen moesten zijn, belden we aan. Er kwam 
een mevrouw aan de deur en we zeiden: “Glück 
auf”. “Dan moeten jullie mijn dochter hebben”, 
zei ze. Toen kwam een jonge meid naar voren die 
zei: “Ik ben dat meisje dat met het witte mutsje 
op bij het station gaat staan.” Er was deze keer 
blijkbaar iets misgegaan, want ze had geen be-
richt gekregen dat er weer vluchtelingen zouden 
arriveren. Dus we hadden het verkeerde meisje 
achterna gezeten. Die zal wel gedacht hebben: 
waarom lopen die kerels achter mij aan?

In 1949 ben ik in Delft afgestuurd als civiel in-
genieur. Ik werd alsnog opgeroepen als dienst-
plichtige om Indië te gaan bevrijden. Ik zeg “Aan 
mijn nooit niet!” Ik wou met mijn eigenwijzig-
heid wel naar Indië maar niet als militair. Ik vond 
dat de Indonesiërs het zelf konden regelen. Ik 
ben aangenomen als ambtenaar met een con-
tract van drie jaar. Ik deed irrigatiewerk bij de 
zoutwinning op Madura, een eilandje achter 
Java. We hebben ook nog een jaar in Bandung 
gezeten. Mijn vrouw Ria heeft daar aan de volks-
universiteit les gegeven – zij was spraaklerares. 
We hebben er een heel plezierige tijd gehad. We 
vonden het echter geen land om daar een toe-
komst op te bouwen. Ik ben er nooit meer terug 
geweest.

Terug in Nederland heb ik een vijftal jaren bij 
een Gouds aannemersbedrijf gewerkt. Vandaar 
dat we in Gouda zijn komen wonen. Daarna heb 
ik bij Van Oord gewerkt, nu het tweede bag-
gerbedrijf van Nederland. Daar heb ik tot mijn 
vijfenzestigste gewerkt. In Gouda zochten we 

weer een relatie met de kerk. En dat was de VVH 
(Vereniging van Vrijzinnig Hervormden), onder-
deel van de latere Federatie. Ik ben vele jaren be-
stuurslid geweest – Ria ook – en heb meegewerkt 
aan de oprichting van de Federatie. Twee jaar 
geleden is mijn vrouw na een hersenbloeding 
overleden. Ik heb osteoporose en daardoor ben 
ik korter geworden. Vroeger keek ik op de men-
sen neer en nu kijken ze op mij neer. Drie jaar 
geleden is mijn oudste zoon Jaap gestorven. Een 
jaar voordat hij stierf is hij nog met zijn vrouw en 
dochter naar Indonesië geweest naar de plaatsen 
waar we hebben gewoond. De kinderen verzor-
gen mij goed.

Het thema ‘Kruispunt’ van deze VrijSpraak 
roept bij mij op dat geweld niet alles oplost en 
dat je aan vrede moet werken (IKV). Mogelijk 
zijn er situaties waarin geweld onvermijdelijk is. 
Wanneer dat is, kan ik niet precies zeggen.

Dick Stronks
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p dinsdag 21 februari is op 78-jarige 
leeftijd Kees Scheijgrond overleden. 
Kees was voor velen binnen onze 
Federatie een bekend en gewaar-
deerd gezicht. Hij was een mens 

van verbinding en iemand die zich met hart en 
ziel inzette voor die dingen waarin hij geloofde. 
Binnen onze gemeente was hij ook de initiator en 
de drijvende kracht achter diverse activiteiten. Zo 
startte hij de nog steeds goedlopende bijbelkring 
Hoor en Wederhoor, organiseerde hij jarenlang 
het dauwtrappen en heeft hij zich met groot 
enthousiasme en vertrouwen ingezet voor het 
jeugdwerk van de Federatie.

Bij alle dingen die hij deed was het gesprek van 
hart tot hart voor hem heel belangrijk. Spreken 
over wat ons ten diepste toe beweegt en elkaar 
door die ontmoetingen inspireren en verrijken, 
dat was voor Kees essentieel. Daarbij was hij zelf 
ook altijd open en bereid zichzelf te geven.

Toen Kees drie jaar geleden hoorde dat hij ziek 
was, bleef hij, zoveel mogelijk, die dingen doen 
die zijn hart hadden. En tot op het laatst heeft hij 
zijn belangstelling voor mensen en voor allerlei 
inhoudelijke activiteiten vastgehouden. Begin 
februari bleek dat verdere behandeling niet meer 
mogelijk was. Heel bewust heeft Kees de laatste 
weken beleefd. Zo vierden we bij hem en Marina 
thuis nog in kleine kring het avondmaal. Dat was 
een emotioneel en zeer waardevol samenzijn. 
Op 21 februari is Kees in alle rust overleden en 
op zaterdag 25 februari vond in de Joostkapel de 
dankdienst voor zijn leven plaats. Uit de overwel-
digende belangstelling bleek wel hoeveel Kees 
voor mensen heeft betekend.

In de dienst lazen we uit 1 Korinthe 12, over de 
rijkdom van de verscheidenheid en over hoe 
we als kinderen van God allemaal met elkaar 
verbonden zijn. Ook klonk de tekst uit Johannes 
over het licht dat sterker is dan de duisternis, 
een geloof dat Kees altijd heeft uitgedragen en 
dat hem gedragen heeft. Er werd gezongen door 
een combinatie van ons Federatiekoor, Toon-
kunst en Toonkunst Plus. Zij zongen onder 
andere het Ubi caritas en bij het graf zongen 

we dat nogmaals 
met alle aanwezi-
gen: Ubi caritas et 
amor deus ibi est 
(Waar liefde is en 
vriendschap, daar 
is God).

Kees laat een lege 
plek achter, bin-
nen onze geloofs-
gemeenschap, 
maar zeker bin-
nen zijn persoon-
lijke kring. 

We bidden allen die Kees zullen missen, in het 
bijzonder Marina, hun zoons, schoondochters 
en kleinkinderen, de aanwezigheid van God 
toe, ook in de liefde en vriendschap van men-
sen om hen heen.

Ds. Kim Magnée-de Berg

Kees Scheijgrond

O
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oor velen die regelmatig aan het 
verkeer deelnemen zal het bekend 
voorkomen: je rijdt op de fiets of 
in de auto en realiseert je op een 
gegeven moment dat je je van de 

voorafgaande minuut niets meer kunt herin-
neren. Afgeleid door gedachten of telefoon is 
een stuk van de afgelegde route verworden tot 
een blinde vlek. Maar ook als we er wel met 
onze gedachten bij zijn, is onze verkeersdeel-
name vaak routinematig. Zo rijden we dage-
lijks vele punten voorbij waar we onze vaste 
route zouden kunnen veranderen.
 

Ik ben onlangs begonnen met rijlessen voor 
de motorfiets. Nu ik weer regelmatig met een 
rijinstructeur onderweg ben, word ik door 
hem met mijn neus op ingesleten gewoontes 
geduwd. “Weet wat er om je heen gebeurt” is 
zijn adagium. En zo leert hij mij om bij ieder 
kruispunt te zien wat er achter, voor, links 
en rechts van mij aankomt en wat de daaruit 
voortvloeiende gevaren of mogelijkheden zijn.

In het echte leven heb ik mijzelf er ook al 
meermaals op betrapt ergens te zijn aange-

land zonder eigenlijk nog te weten 
hoe en waarom. Enkele jaren geleden 
voelde ik mij in mijn werk niet meer 
op mijn plaats en ben ik mij eens gaan 
afvragen waarom het allemaal zo is 
gelopen zoals het is gelopen. Eigenlijk 
moest ik het antwoord naar mezelf toe 
schuldig blijven. Ik ben in mijn loop-
baan kennelijk een aantal kruispunten 
overgestoken zonder goed naar links en 
rechts te kijken. Nu wil ik niet zeggen 
dat ik er verkeerd aan heb gedaan door 

alsmaar rechtdoor te rijden, want wie zegt dat 
links of rechts afslaan verbetering had geboden. 
En op sommige kruispunten in het leven is de 
bewegwijzering nu eenmaal bar slecht.

Als je met de auto verkeerd rijdt, kun je nog 
omkeren. In het leven is dat lastiger. Wat zou het 
toch mooi zijn als er voor het leven een TomTom 
zou bestaan die ons comfortabel van deur tot deur 
begeleidt. Echter, dan zouden we ook een hoop 
mooie toeristische routes met spontane ontmoe-
tingen moeten missen. Beter is het dan om een 
moreel kompas te hebben dat ons op basis van 
onze eigen waarden de goede kant op stuurt. Ook 
nadat we, voor de zoveelste keer, verkeerd zijn 
gereden.

Marcel van den Berg

Beluisterd tijdens de preek
Wat ik gewild heb 
Wat ik gedaan heb 
Wat mij gedaan werd 
Wat ik misdaan heb 
Wat ongezegd bleef 
Wat onverzoend bleef 
Wat niet gekend werd
Wat ongebruikt bleef 
al het beschamende neem het van mij 
en dat ik dit was en geen ander - 
dit overschot
stof van de aarde: dit was mijn liefde. 
Hier ben ik 
    Huub Oosterhuis

Kijk links, kijk rechts

V
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et is dinsdagmiddag kwart over twee 
en ik stap op mijn fiets om vanaf mijn 
huis aan de Steinsedijk naar Domino 
te gaan. Dat is een mooie, frisse tocht. 
Eerst de sleutel halen bij boekwinkel 

Smit en dan naar Domino aan de Oosthaven. 
Als ik binnenkom in de gang van dit indrukwek-
kende gebouw is het heel stil. Het prachtige 
trappenhuis met glas-in-loodramen voorbij en 
dan kom ik in de zaal waar de gasten elkaar en de 
vrijwilligers, gastvrouwen, kok en keukenhulpen 
ontmoeten. Het doet gezellig en vertrouwd aan. 
Al snel komt de tweede gastvrouw binnen en de 
eerste gast, hoewel het nog voor drie uur is. 

Direct gaan wij aan de slag: verlichting, koffie en 
thee zetten, koekjestrommel vullen, maar vooral 
de binnengekomen gast zich welkom te laten 
voelen door een praatje, koffie of thee en niet te 
vergeten een koekje. Daar het meestal om een 
min of meer vaste groep van zo’n 40 à 50 gasten 
gaat ken ik de meeste van naam. Belangrijk is het 
om te kijken hoe een gast binnenkomt. Soms zie 
je dat hij of zij de verwachting heeft dat er gezel-
ligheid en aandacht komt, soms komt iemand 
binnen met een geheel gesloten gezicht en ziet 

mij amper staan, soms roept iemand met-
een bij binnenkomst als groet: “Jezus leeft 
en hij is altijd in mijn hart”. Dit zijn drie 
voorbeelden, maar de variaties zijn vele. 
Dan komt het er op aan: hoe ga je als gast-
vrouw om met wat je waarneemt? Meestal 
komt het neer op een vragende, luiste-
rende houding. “Hoe gaat het?”, “Je werd 
er verdrietig van, is het niet?”. Of je grijpt 
terug op een eerder gevoerd gesprek.

Ook praten de gasten graag met elkaar, 

lezen de krant of doen een spelletje. Als de kok 
hulp nodig heeft bij eenvoudige karweitjes, zoals 
aardappelen schillen en tafel dekken, dan doen 
we dat met elkaar. Gasten zeggen mij ook wel: 
“Domino is voor mij een tweede huiskamer” en 
zo ziet het er ook uit als ik rondkijk. 

Het menu van de avond wordt door de kok op 
een schoolbord geschreven en binnenkomers 
verlekkeren zich vaak bij voorbaat. Af en toe 
wordt er ook gemopperd: alweer pasta!

Om half zes gaan we aan tafel en opent de ene 
gastvrouw de maaltijd door een zegen te vragen 
over ons samenzijn en ze gedenkt eventuele  
zieken. Er is altijd een driegangenmenu. De kok 
en de keukenhulpen scheppen de maaltijd op 
en de gastvrouwen brengen het aan tafel en dan 
eten we weer met zijn allen. De andere gastvrouw 
besluit de maaltijd met dank aan de kok en 
kokshulpen. Als er eten over is  kunnen de gasten 
kenbaar maken dat ze wel een maaltijd mee naar 
huis willen nemen, zodat er niets wordt wegge-
gooid. Daarna volgt een gedicht of iets anders om 
thuis nog eens te overdenken. Soms gebruik ik 
iets uit onze zondagse kerkdienst.
Dan is het even een drukte van belang, iedereen 
doet wat. Vaat naar de keuken brengen, tafels 
schoonmaken, afdrogen. Tegen zeven uur is alles 
weer netjes en zit iedereen klaar in de zithoeken 
voor de koffie en thee. De avondgastheren en 
-dames komen binnen, we dragen de dienst over 
en ik mag naar huis, terugfietsend langs de Stein-
sedijk, lekker in de frisse wind.

Heleen de Voogd

Geïnteresseerd om ook mee te werken?  
Zie www.inloophuisdomino.nl

H
Menu op het schoolbord
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k liep naar het kruispunt, en viel op 
mijn knieën. En vroeg de Heer in de 
hemel, heb genade, en red uw Bob, 
als ’t u blieft.’ Robert Johnson kwam 
volgens de legende op een crossroad 

in verleiding om zijn ziel om te ruilen voor 
talent. Het is 1936 in de Verenigde Staten, Bob 
is jong, zwart en vlak voor het donker op een 
kruispunt van plattelandswegen van Missis-
sippi. Precies daar waar hij als zwarte voor 
zonsondergang binnen hoort te zijn. Daar 
waar duistere krachten opkomen, daar vraagt 
hij om genade. Hij was op weg naar San Anto-
nio, Texas, om zijn muziek op te nemen. Het 
is een legende, (vraagt hij genade voor zijn 
keus?), maar de tweeëntwintig bluesnummers 
die Robert Johnson tussen 24 en 27 november 
daar opnam zijn al decennia lang stuk voor 
stuk bluesklassiekers, het aantal covers daar-
van door muziekgrootheden ontelbaar.

Op een kruispunt kom je jezelf tegen, ‘nu de 
zon ondergaat, zinkt mijn ziel weg, niemand 
die stopt, het wordt zwart’. Duistere krachten 
komen op, en die ziel zakt weg. Interessant 
wordt het nu, in Robert Johnsons’s Crossroads 

staan geen wegwijzers, hij roept nog om 
zijn moeder, vriendin, vraagt de Heer 
nog om een lief meisje in dit uur van 
nood. Niemand die komt. 

Faam heeft het Bob postuum gebracht, 
enkele maanden na zijn knieval op het 
kruispunt werd hij vergiftigd door een 
jaloerse zaaleigenaar. Bob hield van zijn 
gitaar en van vrouwen. De legende ver-
telt niet welke keus hij heeft gemaakt, het 
lijkt in retrospectief wel duidelijk, bijna 

als een soort Hollands poldercompromis tussen 
het licht en het duister komt daar èn faam èn 
wel na de dood uit.

Wie van ons heeft nog nooit op een kruispunt 
gestaan? De les die ik trek uit Rob’s verhaal is 
dat het niet gaat om wie je tegenkomt of welke 
wegwijzers daar staan. Het gaat er om: welke 
vraag stel jij op een kruispunt in je leven?

Jan Gerben Verzijl

‘I
Poldercompromis?

VrijSpraak kritisch bekeken 

egin dit jaar zat een afvaardiging van 
de redactie aan tafel met bestuursvoor-
zitter en predikant. Met elkaar evalu-
eerden we de eerste vijf nummers van 
VrijSpraak. Daaruit kwam naar voren 

dat de lezers het blad goed waarderen, maar dat 
op enkele punten nog verbeteringen kunnen 
worden gemaakt. Zo zullen er meer stukken van 
andere leden en niet-leden verschijnen. Ook wil-
len we buiten het thema andere artikelen opne-
men en zullen we de Federatie-bijeenkomsten en 
diensten in een kwartaalagenda opnemen. Ten 
slotte zullen we het blad nog meer verlevendigen 
met illustraties.

Het is fijn te merken dat VrijSpraak inmiddels 
een belangrijk onderdeel is van de communicatie 
over en van de Federatie. Als redactie vinden we 
het inspirerend om daar elk kwartaal aan (mee) te 
werken en we bedanken u voor die waardering.

Jan Veldhoen

B
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ruispunten: momenten waarop keu-
zes gemaakt moeten worden, keuzes 
die gevolgen kunnen hebben voor 
het eigen leven en dat van anderen. 
Ik wil in dit verband iets vertellen 

over het leven van twee vrouwelijke componis-
ten die zo’n 8 eeuwen na elkaar leefden. Hun 
levensloop werd muzikaal en maatschappelijk 
grotendeels bepaald door hun keuzes, vooral 
hun keuzes tegen de conventie. 
 

De eerste is de religieuze Hildegard von Bin-
gen (1098 -1179). Zij groeide op in een klooster 
en tegen de wil van de abt besloot Hildegard 
een zelfstandig vrouwenklooster te stichten. 
Zij ontwikkelde zich tot invloedrijk abdis, die 
gevraagd en ongevraagd aan allerlei hoog-
geplaatsten adviezen schreef. Ze correspon-
deerde met Bernard van Clairvaux en keizer 
Frederik Barbarossa; wij zouden haar nu een 
feministe noemen! Maar zij is vooral bekend 
als componiste van muziek die zeer afweek van 
de gebruikelijke kerkmuziek. Haar gezangen 
zijn vaak mystiek en het is niet verwonderlijk 
dat zij nu nog componisten als Arvo Pärt en 
Sofia Goebaidoelina inspireert! Zij was de eer-
ste vrouwelijke componist wier naam bekend 
is gebleven. 

Een andere componiste die zich voortdurend 
op kruispunten bevond, was Alma Schindler 
(1879-1964), beter bekend als Alma Mahler-
Werfel. Die naam zegt iets over de keuzes die 
zij maakte, het zijn de namen van twee van 
haar echtgenoten: componist Gustav Mahler 
en schrijver Franz Werfel. Alma’s  vader was 
goed bevriend met Gustav Klimt, met wie de 
jonge Alma een kortstondige relatie had. 

Anna had veel talent voor componeren en kreeg 
les van componist Alexander von Zemlinsky, 
met wie zij eveneens een korte relatie had. 
Zemlinsky bracht haar in contact met de 19 jaar 
oudere dirigent/componist Gustav Mahler; met 
hem trouwde ze in 1902. Gustav verbood haar 
te componeren, maar Alma had het gevoel dat 
hij haar talent (h)erkende en diep vanbinnen 
jaloers was. Tijdens het huwelijk begon zij een 
affaire met Bauhaus-architect Walter Gropius. 
Na Mahlers dood in 1911 trouwden zij, maar 
ook tijdens dat huwelijk koos Alma voor nieuwe 
relaties,  met schilder Oskar Kokoschka en later 
met schrijver Franz Werfel. Met de laatste kreeg 
zij in 1918 een kind, dat jong overleed. Na 5 jaar 
scheidde Alma van Gropius en trouwde met 
Werfel. 

Na de opkomst van de nazi’s in Oostenrijk 
weken zij in 1938 uit naar Frankrijk en later naar 
de VS. Werfel stierf in 1945 en Alma verhuisde 
van Los Angeles naar New York, waar zij - voor 
het eerst als alleenstaande vrouw - tot aan haar 
dood in 1964 zeer actief was in de culturele 
wereld.  

Alma componeerde ongeveer 100 lie-
deren, diverse instrumentale werken 
en een operafragment, maar heeft veel 
daarvan zelf ook weer vernietigd. Veel 
ging verloren tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. 

Zeventien bewaarde liederen worden 
soms nog uitgevoerd.   

Erica de Wijs
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(Naar Mattheüs 25: 1-13)

r waren eens elf vriendinnen en de oud-
ste was verloofd. Ze zou gaan trouwen 
met haar vriend uit een ander dorp. De 
jongen zou op de avond voor de bruiloft 

alvast komen met een paar vrienden en een 
limousine voor zijn vrijgezellenfeestje. Daarna 
zouden de meisjes dan kunnen blijven logeren 
voor de bruiloft op de volgende dag. De tien 
vriendinnen waren in feestelijke kleding naar 
het kruispunt tussen de twee dorpen gekomen 
om de limousine met de bruidegom tegemoet te 
gaan. Ze hadden met elkaar en met de bruid en 
bruidegom een Whatsappgroep zodat ze elkaar 
op de hoogte konden houden over de komst van 
de limousine.

De limousine was er nog niet toen ze bij het 
kruispunt waren, dus bleven ze wachten op het 
bankje om de hoek. Vijf meisjes gingen rustig 
zitten, maar de andere vijf waren druk in de 

weer met hun mobieltjes. Eén meisje vertelde 
dat ze die dag zo’n leuke foto van haar broer-
tje had gemaakt en liet hem aan de anderen 
zien. “Kijk”, zei ze. “Ik heb zo’n goede app, 
daarmee kun je hem allerlei gekke gezich-
ten laten trekken.” “Doe maar niet,” zeiden 
de andere vijf, “straks is je batterij leeg.” De 
tweede wilde telkens haar mailtjes even be-
antwoorden. “Anders vergeet ik misschien iets 
belangrijks”, zei ze. De derde was bang in  het 
donker. Gelukkig had ze een zaklamp op haar 
mobieltje. “Echt fel licht, joh.” De vierde en 
vijfde verveelden zich en gingen leuke film-
pjes op Youtube kijken.

Het duurde lang voor de bruidegom kwam. 
Het werd steeds later, de batterijen van de 
mobieltjes die gebruikt werden, raakten 
steeds leger. De meisjes werden steeds duffer 
en vielen in slaap.

Opeens, midden in de nacht, werden ze wak-
ker doordat ze een claxon hoorden. Dat was 
de limousine met de bruidegom en zijn vrien-
den! De meisjes stonden gauw op. Vijf meisjes 
stapten in, maar de andere vijf zagen 
dat hun mobieltjes leeg waren. Zo kon-
den ze geen foto’s of filmpjes maken 
van het feest. Ze gingen snel naar huis 
om hun mobieltjes op te laden. Maar ze 
kwamen daardoor te laat om nog mee 
te kunnen gaan naar het vrijgezellen-
feest...

Jannet Hendriks

De meisjes op het kruispunt
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at betekent vrijheid voor jou? En 
hoe vorm je een samenleving 
waarin voor iedereen plaats is?

Antwoorden op deze belangrijke 
vragen ontdek je in de tentoonstelling Kruis-
punt Vrijheid. In deze interactieve tentoon-
stelling worden belangrijke, actuele maat-
schappelijke thema's op een voor jongeren 
aantrekkelijke wijze gepresenteerd.

Limburgs museum, Keulsepoort 5, 5911 BX 
Venlo
e-mail: info@limburgsmuseum.nl
telefoonnummer: +31 (0)77 352 2112
openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11:00 
tot 17:00 uur

W

N og een museum om te gaan bezoe-
ken de komende maanden is het 
Rijksmuseum Twenthe in Enschede 
waar een adembenemend mooie 

expositie te zien is. Rafaël, Titiaan, Bellini, 
Tintoretto, Romanino: niet eerder waren in 
Nederland zoveel Italiaanse meesters te zien. De 
expositie met de naam De Renaissance is te zien 
in Rijksmuseum Twenthe t/m 18 juni 2017.

22

Lijdende Christus met engel, ca. 1550, olieverf op 
doek van Alessandro Moretto (ca. 1498 - 1554). Red-
deloos zit Christus op een trap met een huilende En-
gel. (Met toestemming van Rijksmuseum Twenthe )
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 April 2017

Zo 2 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg

Di 4 20.00 uur Bibliodrama door mevrouw Cocky Fortuin – van der Spek
   dinsdag 4 april 2017 om 20.00 uur in Het kantoor van nu, 
   Peperstraat 20, Gouda.

Do 13  19.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, Witte Donderdag – Avondmaal

Vr 14     -  Goede Vrijdag, geen dienst

Zo 16 9.00 uur Kim Magnée-de Berg, 1e Paasdag

Zo 30 10.30 uur Dr. J.F. Goud 

 Mei 2017

Zo 14 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 28 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg

 Juni 2017

Zo 4 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, 1e Pinksterdag

Zo 11 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 25 10.30uur Ds. Kim Magnée-de Berg

Alle kerkdiensten vinden plaats in de Joostkapel, Lage Gouwe 134, 2801 LK Gouda




