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De apathist
fgelopen zomer dook plotseling 
het woord apathist  op. Bioloog 
Frans de Waal gebruikte het in het 
programma Zomergasten. ‘Jij bent 
atheïst’? vroeg hij aan interviewster 

Janine Abbring. ‘Ja, maar jij ook’ regeerde ze 
heel stellig. De Waal ontkende door te zeg-
gen dat hij een apathist is en legde vervol-
gens uit dat die term stond voor het bestaan 
van God niet interessant vinden. Religies 
daarentegen vindt De Waal wel interessant. 

Het verbaast me dat ik na dit interview het 
woord weinig ben tegengekomen. In al-
gemenere zin zwerft het begrip apathisme 
wel rond op het internet maar in de engere 
betekenis in relatie met God is er niet veel te 
vinden. Ergens je schouders voor ophalen, of 
te wel apathisme tonen, zie ik om me heen 
maar al te vaak. Je zou dus kunnen ver-
wachten dat er ergens wel een Nederlandse 
Vereniging van Apathisten zou bestaan, 
maar ik heb zo’n club nog niet gevonden 
en dat is misschien maar goed ook want in 
de kern is apathisme naar mijn gevoel iets 
tegennatuurlijks. Diep verborgen in ieder 
mens schuilt toch een sprankje interesse en 

empathie naar het bestaan van 
God. De houding van De Waal is 
des te interessanter omdat hij in zijn 
boek Een tijd voor empathie (2009) 
aangeeft dat empathie en sociaal 
gedrag vroege verworvenheden in 
onze evolutie zijn. Onze overleving 
berust dus meer op samenwerking 
dan op concurrentie en strijd. 
Onder de keuze voor het thema 
Ik en Jij voor zowel deze VrijSpraak 

A als het jaarprogramma van de Federatie, staat 
de vraag: hoe ga je met je medemens om 
als die heel anders is als jij? Steeds vaker zie ik 
mensen om me heen hun schouders ophalen. 
Ze stellen zich apathisch op omdat er te veel 
mensen anders zijn. Ze herkennen zichzelf niet 
meer in de ander en missen gelijkgestemden. 
Hun natuurlijk drang om zich open en liefde-
vol naar die ander te tonen wordt nauwelijks 
ondersteund. En in plaats van zich te laten 
inspireren door God zoeken ze hun heil in zelf-
bedachte religies. Misschien is dat apathisme 
er wel een van. 
    Jan Veldhoen

PS: Opmerkelijke beelden

‘Wat ziet VrijSpraak er toch altijd mooi uit’.  
U kunt ons niet meer 
plezieren dan ons vaak 
en veel van dit soort 
veren in het achterste 
te prikken. We zijn gek 
op uw complimenten 
over inhoud en vorm 
maar hebben voor 
een volgende uitgave 
ook uw hulp nodig. 
Stuur ons alstublieft opmerkelijke foto’s of an-
der mooi beeldmateriaal. Liefst met een kort 
verhaaltje waarin u aangeeft waarom die foto 
of die prent voor u zo opmerkelijk is.  Zo moge-
lijk zullen we de foto’s, met naamsvermelding, 
gebruiken in een van de volgende nummers. 
Een foto moet wel ‘gestoken’ scherp zijn en 
een hoge resolutie hebben. We kijken ernaar 
uit. vrijspraak@federatiegouda.nl

  miniatuurtje
We zullen in het komende 
seizoen vast nog wel een aan-
tal keren terugkomen op het 
thema Ik en jij. Voel je dus vrij 
om te reageren in een van de 
3 komende nummers. 
vrijspraak@federatiegouda.nl
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Ik spreek geen Tibetaans
k en jij…, IK…, ja het begint met IK. Niet 
netjes jij en ik, niet zoals het hoort, maar 
IK voorop. En zo is het ook, want alles wat 
ik hoor, ik zie, ik voel, ik beleef en wat ik 

denk, dat gebeurt in ik, in mijn hoofd. ik ben 
voor mijzelf het middelpunt van deze aarde. 
Ik ben niet die boer in China, niet die zan-
ger in het Concertgebouw, niet die boom 
in het regenwoud, niet die vlinder in de tuin, 
niet die gek in het Witte Huis. Nee, Ik ben ik, 
door alles wat in mij gebeurt, in mijn gewe-
ten, mijn boosheid en mijn liefde... en al het 
andere, dat ben JIJ.
  

Jij… mijn liefste, mijn vrouw, mijn kind, mijn 
vader, mijn moeder, mijn zus, mijn broer, mijn 
buur, mijn vriend, mijn vijand en mijn God. 
Jij bent mijn kerk, mijn buurt, mijn land, mijn 
plicht en taak, mijn wereld, mijn leven en 
mijn dood. En Ik… in mijzelf moet Ik het zien 
te redden met al dat andere… dat ben jij.

Jij… mijn vrouw, zo dichtbij, zo vertrouwd, zo 
warm, zo eigen, mijn redder en mijn lief. Toch 
ben jij niet ik, want het diepste wat ik heb, 
blijft onvervreemdbaar eigen, ik kan het niet 
verliezen en jij kunt het niet verkrijgen.

Jij… mijn kind, geboren met mijn genen, zo 
middelpunt van mijn bestaan, mijn vreugde 
en mijn trots, toch ben ik niet jij en jij kan niet 
krijgen, wat ik ten diepste denk en voel; hoe 
graag ik dat ook wil.

Jij… mijn vader en mijn moeder, mijn voor-
geslacht, mijn bakens, zo dichtbij en toch 
zo ver. Jij nu onbereikbaar en ik met zoveel 
vragen over alles wat jij was en waarop ik 
geen antwoord krijg.

Jij… mijn zusje, mijn vriend, mijn buur en wie 
dan ook met mij een stukje optrekt in het 
leven. We delen vreugde en gedachten, 
we groeien en we slijten aan elkaar en 
toch… Ik en jij we blijven vreemden, vaak 
hele lieve, gelukkig maar.
Jij… mijn leraar, mijn dominee, mijn richting-
gever, mijn medemens zomaar op straat. 
Jij hebt aan mij geslepen en mij gevormd, 
en toch bleef ik mezelf daarbinnen in mijn 
hoofd, mijn eigen zijn, mijn ik. Vaak wilde 
ik wel worden zoals jij. Ik wou de slimste en 
de beste en de mooiste van de wereld wor-
den, maar dat werd ik niet, ik bleef gewoon 
mijn eigen kleine ik en werd ik toch niet jij.
Jij… mijn taak en alles wat ik moet van ik en 
ook van jij. Het roept in mij dat ik meer wil 
wezen en dat alles wat ik denk heel goed is 
voor de wereld en dus voor jij. Maar als het 
erop aankomt, blijkt dat ik veel kleiner ben 
en minder kan dan ik zou willen. Ik kan zo-
veel niet, ik spreek geen Tibetaans, kan geen 
diamanten slijpen, geen olympisch goud 
behalen en geen bloemen laten bloeien. 
Wat ik wel kan, moet voor ik en jij dan maar 
genoeg zijn. Hoewel, het lijkt dat juist de fou-
ten, de gemiste kansen en alles wat ik toch 
niet deed, belangrijk is in het leven van 
ik en jij…

Jij… mijn wereld, mijn kerk, mijn buurt. Jij bent 
voor mij vaak onbegrijpelijk en wreed en 
lelijk, maar ook mooi, vertrouwd en in ieder 
geval de plek waar ik thuishoor, waar ik mijn 
bed vind, waar ik kan eten en drinken en 
lachen en huilen en baren en rouwen. 

I
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Jij… mijn wereld, hoe beroerd jij soms ook 
bent, jij bent alles wat ik heb.

Jij… mijn vijand, boze ander, nazi, IS-strijder, 
terrorist en brulaap Trump, jij kwade geest 
die alles afbreekt wat voor ik nog heilig is. 
Soms dring jij, boze geest, bij ik naar binnen 
en wordt ik gemeen. Soms doe ik dan dat 
kwade zomaar uit mezelf. We vechten dan, 
die kwade kanten van ik en ook van jij. Ik 
wil wel het goede te doen, maar soms lukt 
dat niet en dan sta ik daar met vieze of met 
lege handen tegenover jij en hoop ik maar 
dat jij groot genoeg bent om ik te verge-
ven.

Jij… mijn God, ben ik door jij of ben jij door 
ik gevormd? Ben jij de geest boven het 
water, ben jij de goede kracht in ik, of heb 
ik jij.. mijn God samen met al die andere 
ikken… door vele eeuwen heen bedacht. 
Maar als jij de Schepper bent van hemel en 
aarde, zou jij dan een wereld maken die 
vooral gericht is op overleven en het voort-
bestaan van welke soort dan ook, waarin 
de ene soort de andere soort opeet; een 
wereld die ondanks alle hoop en liefde 
steeds weer uitloopt op dood, vernietiging 
en bruut geweld? 
Heb jij mijn God dat zo bedacht? Ik dacht 
het niet… Maar misschien ben jij dan wel 
het ideaal dat ik en jij en alle andere ikken 
hebben van het leven, althans, hoe dat zou 
moeten zijn en ben jij… mijn God daardoor 
geworden tot zo’n geweldig beeld met 
grote en ook werkelijke macht. Of is het 
toch nog anders en ben ik met mijn kleine 

hoofd en met mijn kleine handjes he-
lemaal niet in staat om jij…mijn God te 
begrijpen. Ik zou zeggen: “app me even 
met het goede antwoord”, maar ja…

Jij… mijn dood, Als ik uit de tijd stap, en 
bij jij…terecht kom, laat mij dan een tijdje 
voortbestaan in de gedachten en de 
gevoelens van hen die ik raakte tijdens 
mijn bestaan. Want van een leven in 
een hemel met mijn eigen geest en mijn 
gedachten, met mijn eigen ik, daarvan 
geloof ik niks.

Ik en jij…ons leven, alles wat ik en jij in dit 
leven wel of niet deden en dachten en 
voelden en zeiden en wat we daardoor 
voor elkaar betekenden, dat maakt ik tot 
ik en jij tot jij en daarmee moeten ik en jij 
het dan maar doen, niet waar?

   Pieter Postma 

  miniatuurtje

Ik ben niet van dit land
ik ben er niet geboren
het lot spoelde me om en om
en heeft me hier verloren
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Wanneer wij oog in oog staan met elkaar,
Geliefde, weet ik niet:
Bent U mij of ben ik U
Als U niet voor mij staat, zie ik mezelf
bent U er dan ben ik verdwenen
bent U alleen met mij,
Dat is een zegen;
Ben ik verdwenen,
Dat is de grootste zegen van al.

Inayat Khan

Inayat Khan (1882-1927) bracht in praktijk 
wat hij verkondigde. Hij was een wereld-
burger die onvermoeibaar rondreisde in 
India, de Verenigde Staten en Europa 
en die in staat was om over grenzen van 
cultuur, religie en wetenschap heen te 
reiken. Door zijn brede blik en doorleefde 
ondogmatische begrip van mystiek, kon 
hij inzichten uit oude oosterse tradities 
verbinden met soortgelijke inzichten uit de 
joods-christelijke traditie. Hij kon dit ver-
woorden op een manier die aansluit bij 
ons moderne westerse leven. Wat hij de 
mensen voorhield en de oefeningen die 
hij gaf, openen nog steeds perspectieven 
op een bewuster leven.

Oog in oog
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et veel plezier en interesse las ik 
diverse artikelen in het laatste 
nummer van VrijSpraak. Het the-
ma was: de onwetende. Met veel 

kan ik instemmen. Natuurlijk is God mysterie. 
Natuurlijk zijn we onwetend. Sterker, al ons 
weten is uiteraard ontoereikend. En natuurlijk 
biedt de ratio lang niet altijd handvatten in 
de wereld van geloven. Ze zit ons soms zelfs 
in de weg. Toch knaagde er iets bij mij. Is dit 
nu alles wat gezegd kan, mag en moet wor-
den? Valt er niet meer te zeggen over God? 
Ook niet vanuit de traditie waar we, hoe 
verschillend ook, in staan en uit leven?

Dat God mysterie is (‘μυστριον’), staat bui-
ten kijf. Letterlijk staat dat voor een geheim-
nis. De theoloog prof. Adriaanse zag geloven 
als het bewaren van een geheim. Maar aan 
een geheim kun je wel degelijk deelhebben. 
Zoals we dat aan God ook kunnen hebben. 
‘In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn 
wij’ (Handelingen 17:28). Op liturgische wijze 
gebeurt dat bijvoorbeeld in de viering van 
brood en wijn. Door te gedenken, ervaren 
we onze verbondenheid met God. En aan 
het begin van een kerkdienst, spreken we uit 
bijeen te zijn in diens Naam. Hoe weinig we 
ons daar wellicht ook bij kunnen voorstellen. 
Maar is dat het criterium? Ook door te leven 
zoals wij zijn bedoeld, in liefdevolle relatie tot 
anderen, wordt al iets zichtbaar van wat je 
God zou kunnen noemen. ‘Wie de liefde niet 
kent, kent God niet, want God is liefde’ (1 
Johannes 4:8). Er is wel eens opgemerkt dat 
het tegendeel van een religieus mens een 
liefdeloos mens is...

Met te stellen dat God mysterie is, hoeven 
we dus nog niet te vervallen tot sprakeloos-
heid of onwetendheid. Want mysterie staat 
niet voor volledige verborgenheid. Anders 
zouden we nooit iets over God hebben 
kunnen zeggen, laat staan iets tot God in 
gebed of kunnen leven vanuit God. Mys-
terie laat zo de mogelijkheid open om wel 
degelijk enige notie te hebben van God. 
Daarmee is deze niet volledig te doorgron-
den en gaat ons nog steeds ver te boven, 
maar het stelt ons wel in staat God te ken-
nen. Hij laat zich kennen. Dat is openba-
ring. Het Christendom is dat bij uitstek: een 
religie van openbaring. Zonder dat zouden 
we geen weet, geen ervaring hebben van 
God. On-be-kend. Het zou het ons onmo-
gelijk maken om er in te geloven, er geloof 
aan te hechten.

Het onderscheidende van het Christendom 
is dat in het overgrote deel ervan wordt 
beleden, dat God zich openbaart in een 
mens. De remonstrantse geloofsbelijdenis 
spreekt van Jezus Christus als ‘beeltenis van 
Gods heilig Wezen’. Dat zijn grote woorden. 
Maar het gaat hier ook om grote zaken. Het 
verbaasde me dat in VrijSpraak hier met 
geen woord over werd gerept. Jezus Chris-
tus kende de Godverlatenheid (met name 
aan het kruis), maar juist dat impliceert 
diens aanwezigheid en bijzondere nabij-
heid. Met Jezus Christus krijgt God handen 
en voeten. Een gezicht. Met hem als ‘mens 
vol van Geest’ is aan te zien waartoe een 
mens ten diepste is bestemd. 
Hoe die relatie tussen Jezus en God verder 

M
God is een mysterie

8
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kan worden gezien, voert hier nu te ver. 
In elk geval wordt God geconcretiseerd, 
belichaamd. Zijn transcendentie sluit op 
deze wijze diens immanentie niet uit. 
Op bijzondere wijze is God zo aanwezig. 
Daar hebben velen van getuigd. De 
apostelen, kerkvaders, theologen, dich-
ters, denkers, maar ook vele ‘gewone’ 
gelovigen die in hun leven de kracht van 
God hebben ervaren.

Over die aanwezigheid van God kan 
behalve in termen van een almachtige, 
metafysische God, die wikt en beschikt, 
ook in (post)moderne termen worden ge-
sproken. Iets waar in meer vrijzinnige krin-
gen wellicht (meer) ontvankelijkheid voor 
is. Men kan denken aan een theoloog 
als Caputo. Hij rekent af met het oude, 
traditionele Godsbeeld en wil op andere 
wijze over God spreken. Ook die wijze 
van spreken, hoe waardevol ook, is een 
voorlopige en beperkte. Net als elk spre-
ken over God. In zijn boek The Insistence 
of God is voor hem God niet zozeer iets 
wat existeert, maar insisteert. Een roep. 
Het dringt op ons aan. En het is onze ver-
antwoordelijkheid om daar gevolg aan 
te geven. De daad bij dat woord te voe-
gen. Met onze reactie maken we God als 
het ware echt waar. We verwezenlijken 
God. Hij stelt zelfs dat wij het zijn die God 
ook echt God kunnen laten zijn. Diens 
existentie is enkel mogelijk als gevolg van 
onze reactie op diens insistentie.

9

Zo ben ik zo weer terug bij het begin. Alleen 
door bijvoorbeeld het liefhebben van die 
ander, wordt iets van wat God genoemd 
kan worden, openbaar en te ervaren. Wat 
doe je in godsnaam? Zo wordt het tot wer-
kelijkheid, tot waarheid. Daarbij doorgron-
den we God niet. Dan zou God ook God 
niet meer zijn. En we kennen nog steeds 
onze teleurstellingen en twijfels, maar we 
kunnen zo wel degelijk weet hebben van 
God: die laat zich kennen. Niet enkel met 
het verstand, ook dat is een essentieel on-
derdeel van ons mens-zijn en sluit geloven 
allerminst uit, maar ook met hart en ziel. En 
wellicht bovenal met wat we doen in Gods 
Naam. Zo zijn we niet alwetend, maar zijn 
we zelf beelddragers van God geworden.

Wilhelm Lagrouw

8



D
e stelling

eel vaak krijg ik van chronische 
pijnpatiënten, met wie ik als 
psycoloog werk, te horen dat ze 
bijzonder teleurgesteld zijn in de 

ander. Aanvankelijk was er belangstelling 
voor hun situatie, maar al snel werd het 
stil. Er werd niet meer gevraagd hoe het 
ging. Het leek alsof het hun onverschillig 
liet.

Overigens, ook degenen die een naaste 
hebben verloren, zeggen vaak het-
zelfde. Aanvankelijk aandacht en mee-
leven, maar dat is snel voorbij en je lijkt 
vergeten.  Men laat je in de steek.

Terug naar de patiënten. Vaak, zeggen 
ze, vernam ik – meestal indirect – dat er 
werd gedacht dat ik me aanstelde. Het 
zou allemaal wel meevallen. Had men 
mij niet gisteren nog in de tuin gezien? 
Bezig met de planten. Dat kon dus wel. 
Misschien valt het wel mee met die pijn 
en is het een excuus om veel dingen niet 
meer te hoeven. Nou, ik heb altijd voor 
de ander klaar gestaan, maar dat doe 
ik niet meer. Ik heb nog een paar con-
tacten over en die blijken achteraf mijn 
echte vrienden te zijn.

Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar 
dat deze gedachten over de ander op-
komen in situaties waarin we het moeilijk 
hebben. Mogelijk herkent u ze.

Naast de vraag of deze gedachten hel-
pend zijn, kun je je afvragen of ze realis-
tisch zijn. Weten we zeker dat de ander 
zo over ons denkt, of komt hun gedrag 

mogelijk ergens anders uit voort? Hebben we 
recht op de aandacht van de ander? Kunnen 
we alleen maar gelukkig zijn als anderen onze 
pijn net zo erg vinden als wij die zelf vinden? 
En dan, we denken vaak dat hoe wij ons voe-
len afhangt van de gebeurtenissen die we 
mee maken. Maar is dat zo?

Epictetus, een stoïcijns filosoof uit de eerste 
eeuw na Christus beweerde: “Niet de dingen 
zelf maken de mensen van streek, maar hun 
denkbeelden erover. Bedenk, dat niet hij u 
beledigt die u smaad aandoet, maar onze ei-
gen opvatting, die ons die dingen als beledi-
gend doet voorkomen. Tergt iemand u, dan is 
het uw eigen mening die u tergt.”(Epictetus).

Dick Stronks

Reageren? Mail naar: vrijspraak@federatie-
gouda.nl

H
Teleurgesteld in de ander

   miniatuurtje

‘Wees u-zelf!’ sprak ik tot iemand;
Maar hij kon niet: hij was niemand.

P.A. De Génestet (1829 – 1861). 
Hij diende zeven jaar als predikant bij de 
Remonstrantse Gemeente in Delft.

   Dick Stronks

10
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ort geleden vierde mijn liefste vrien-
din een jubileum. Ik gaf haar het 
boek Een klein leven van Hanya 
Yanagihara. De Volkskrant schrijft 

dat het een snijdende leeservaring brengt. In 
mijn speech vertelde ik haar en haar gas-
ten waarom ik dit boek had gekozen. Het 
beschrijft de lotgevallen van een vrienden-
groep die iemand in hun midden hebben 
die aan een zware psychiatrische ziekte lijdt. 
Hoe het is om voor zo iemand zorg te dra-
gen.
Ik vertelde dat mijn vriendin en mij dat lot 
ook beschoren was geweest. En dat we 
jarenlang elkaar minstens een paar keer per 
week, en soms vaker als onze nood hoog 
was, belden om elkaar bij te staan; om 
elkaar te vertellen hoe moe we waren en 
om onze angst te delen om het lot van onze 
geliefde. Of hij of zij het zou redden, of deze 
ziekte ooit over zou gaan en wat de beste 
hulp zou zijn. Of hij of zij ooit een normaal 
leven zou kunnen leiden, (weer) zou kunnen 
werken, trouwen, kinderen krijgen.
We spraken elkaar moed in en vertrouwen 
en beloofden elkaar een kaarsje op te 

steken bij moeilijke situaties 
die stonden te gebeuren, 
zoals een intakegesprek of 
een opname.Ik weet nog dat 
ik iemand sprak die dit boek 
gelezen had en die  zei: “Het 
was af en toe wel een beetje 
langdradig. Steeds kwam 
hetzelfde langs.” Ik zei toen 
dat als je mantelzorger bent 
voor iemand met een dergelijk 

leven dat je dan levenslang zorg draagt. 
Dat zo’n boek nooit ophoudt c.q. uitgele-
zen raakt.
Ik vertelde in mijn speech dat wat ik 
hiervoor vertelde maar één kant van dit 
verhaal is. Mijn vriendin en ik ontdekten 
in die lange jaren van dit gedeelde lot, 
dat we niet zo heel veel verschilden van 
diegenen voor wie we zorg droegen. Dat 
we uit dezelfde stof geweven zijn, alleen 
dat het pakketje om te dragen in het leven 
van onze geliefden gewoon zwaarder was 
dan het onze. Dat we ook angsten kennen 
en rouwen om waar we op gehoopt hadden 
voor ons leven en wat niet tot stand 
was gekomen. Dat we allemaal worstelen 
met dezelfde levensvragen: waarom zijn we 
hier en hoe moeten we leven? En dat we het 
soms zelf zijn die hulp nodig hebben en dat 
mogen vragen.
Als laatste beschreef ik wat deze levensweg 
ons gebracht heeft. We leerden heel goed 
voor ons zelf te zorgen. Als de mantelzorger 
onderuit gaat: wie moet dan de zorg dra-
gen? Je leert jezelf goed kennen en zelfken-
nis is het begin van alle wijsheid zeggen alle 
spirituele scholen. Je leert geduld oefenen 
en moed ontwikkelen. Je raakt veel van je 
oordelen kwijt. Behalve dat het een opluch-
ting moet zijn voor diegene die je veroor-
deelt, is het vooral ook een bevrijding van 
jezelf! En als laatste: het leert je, vóór alles, 
mededogen….Mijn vriendin en ik hebben 
ook, misschien wel opnieuw, leren bidden.
Leonard Cohen zingt: There is a crack in eve-
rything. That’s how the light gets in.
     Els Rotte

K
Ik en mijn vriendin





 omdat ik van je houd                  omdat jij van mij houdt

               zeg ik het jou                   zeg jij het mij

     dat ik van mij houd                  omdat jij van jou houdt

 omdat ik voor je voel                   omdat jij voor mij voelt

               zeg ik het jou                   zeg jij het mij

omdat ik voor mij voel                  omdat jij voor jou voelt

   omdat ik jou wil zien                   omdat jij mij wilt zien

               zeg ik het jou                   zeg jij het mij

    omdat ik mij wil zien                  omdat jij jou wilt zien

     omdat ik jou wil zijn                  omdat jij mij wilt zijn

               zeg ik het jou                   zeg jij het mij

     omdat ik mij wil zijn                   omdat jij jou wilt zijn.

                                               
                                                         betsy  chardon

omdat ik van je houd
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aar ging ik dan in juli, fiets achter op 
de auto, uitgezwaaid door de buur-
vrouw, op weg naar een nieuwe 
ervaring. De zon deed een heldere, 

krachtige duit in het zakje. Ik was op weg 
naar een pipowagen in Drenthe. Daar zou ik 
twee weken verblijven, ruimte nemen, vrij zijn 
van vaste patronen, alle tijd hebben om stil 
te zijn, te wandelen, fietsen, lezen, schrijven, 
mijmeren. Tussen de weidse vergezichten, 
de oude boerderijen, kleine dorpen, bossen, 
heide, vennen en grazers zal ik in contact zijn 
met alles wat er in mij opborrelt aan gedach-
ten, ervaringen, wensen en verlangens en 
hiernaar luisteren: wat heeft het me te zeg-
gen, wat is er nodig. 

Soms loop ik op mezelf vooruit, soms hobbel 
ik achter mezelf aan en soms lukt het me om 
alert en aanwezig te zijn in het hier en nu en 
daar te blijven. Kan ik werkelijk in contact 
zijn met mijn talenten alsook met mijn onge-
makkelijke kanten? Kan ik met compassie de 
moeilijke dingen aanschouwen en aanvaar-
den? Zo serieus als ik mezelf hierin neem, zo 
serieus kan ik ook de ander ontmoeten.

Net als een ieder probeer ook ik een modus 
te vinden tussen individualiteit en gezamen-
lijkheid. In de afgelopen decennia is in onze 
maatschappij het individu op een groot voet-
stuk geplaatst en dat ging ten koste van de 
gemeenschapszin. Wanneer zowel het ik als 
het wij met elkaar hand in hand gaan, zoals 
het yin- en yangsymbool één geheel is, kan 
er verbondenheid stromen. Dit gebeurt dan 
zowel in het zelf, als in contact met mensen, 
dieren, alles van moeder aarde en de Bron 

van alle leven. 
Deze energie raakt aan dansen. Dansen 
vraagt om speelsheid in afstemming en 
geeft plezier. Deze speelsheid heeft weinig 
ruimte in onze planmatige maatschappij. 
Ik vind het speelse element juist van grote 
waarde, die open laat wat de uitkomst is, 
van dat waar we ons voor inspannen. We 
moeten doen wat we kúnnen doen, be-
nieuwd blijven in het proces en ons toever-
trouwen aan dat wat is.

Als ik daar in Drenthe heel mindful de 
zachte bosgrond voel meebewegen on-
der mijn wandelschoenen, als ik de bomen 
stevig en vol zelfvertrouwen zie bewegen in 
de wind,  de bladeren de zon een beetje 
zie doorlaten, de vogels hoor kwetteren, de 
boslucht inadem, 
ben ik één met dit 
alles. Ook met de 
drie mestkevers die 
met hun pootjes 
naar boven liggen te 
zwaaien. Hen draai 
ik om, zij kunnen 
weer even verder. 
Dit werk doe ik in het 
dagelijkse leven ook: 
jeugdzorgwerkers, 
jeugdartsen en -ver-
pleegkundigen weer 
verder brengen. Het 
is voor mij waardevol 
dit in contact met 
hen te kunnen doen. 

Esther Heemskerk

In contact

D
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  miniatuurtje

We lijken jij en ik
op de sneeuw in het veld
Jij koud en wit
en ik die smelt

  Spaanse copla
     (=vierregelig gedichtje)

Drenthe
Foto: Esther Heemskerk
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Bij doorslaand succes...
ij een doorslaand succes wordt de 
vredesweek verlengd
Met dit citaat uit een poster van 
Loesje begon ds Kim Magnée-de Berg 

haar preek tijdens de oecumenische viering 
van de Vredesweek 2017 die op 17 septem-
ber in de Josephkerk werd gehouden.
Loesje geeft treffend het gevoel weer wat 
we kunnen hebben bij de jaarlijkse vredes-
week: zo van wat schieten we er nu eigenlijk 
mee op, zo stelde zij. 

Of, zoals uit het liedboek: 

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Ds Magnée zei dat we wel praten over vrede 
en dat we soms kleine of grotere verande-
ringen zien die hoopvol stemmen, maar ze 
vraagt zich af of we echt nog in dat visioen 
van vrede en gerechtigheid, geloven? En 
of we nog geloven in een wereld waarin de 
mensen goed zijn voor elkaar, waarin het 
licht het heeft gewonnen van de duisternis, 
zoals de profeet Jesaja verkondigt?

Kim Magnée voelt zich soms moedeloos en 
cynisch door de gedachte dat het altijd 
wel zal blijven zoals het is en dat ze door het 
zwart op wit van de krantenkoppen, niet 
meer het wit op zwart van het handschrift 
van God kan zien. Als ze door de feiten van 
het nieuws geen oog meer heeft voor de 
mogelijkheden daarachter. Ze mist dan de 
verbeelding en dat maakt inderdaad som-

B ber. Daarom was ze zo blij met 
het thema van deze Vredes-
week: 
De kracht van verbeelding. 
Ze gelooft dat het begint met 
te durven dromen en je mee 
te laten nemen door een visi-
oen en je dan te verbeelden 
hoe het wél zou kunnen, ook 
al zegt de wereld dat het niet 
kan.

Bij haar thuis hangt een poster aan de muur 
uit de serie Omdenken, met de woorden: 

Iedereen wist dat het niet kon, tot er 
iemand kwam die dat niet wist.
Als je je kunt voorstellen dat iets mogelijk is, 
dan is dat het begin van de verwerkelijking 
ervan. Geen beren op de weg zien, maar 
een andere horizon voor ogen hebben. Dan 
kan de zon op een nieuwe manier opgaan. 
De profeten, met Jesaja voorop, leven van 
die verbeelding. Ze schilderen een andere 
wereld. En omdat ze erin geloven kan het 
ook mogelijk worden.
We hebben mensen nodig die ons meene-
men door de kracht van hun verbeelding in 
kwesties van vrede, gerechtigheid en situa-
ties van uitzichtloosheid. Mensen die beel-
den van rechtvaardigheid, van verandering 
en van vreedzame alternatieven voor ogen 
hebben. Praten over vrede is mooi, maar 
blijft ook abstract; terwijl als iemand een 
concreet idee heeft, je je geïnspireerd kan 
voelen om de handen uit de mouwen te 
steken en een begin te maken. 
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Vanuit de gedachte dat muziek een helend 
effect kan hebben ontstond de Stichting 
War Child, die nu met allerlei creatieve 
methoden aan kinderen in oorlogsgebieden 
een nieuw perspectief biedt en helpt om 
een nieuwe start te maken. 

Zo was er ook de kleine groep ouders die 
droomde van een school in Israël waar 
Joodse en Arabische kinderen samen naar 
school konden gaan. Nu, na ruim tien jaar, 
lukt dat en zijn er 150 families betrokken bij 
deze bijzondere school waar deze kinderen 
in vriendschap en zonder haat of vooroor-
delen over elkaar, kunnen leren. Het zijn 
voorbeelden van dromen die uitgroeiden 
tot een hoopvolle en heelmakende realiteit. 
Kim Magnée denkt dat dat het is wat de 
bijbel ons leert. 

Je neerleggen bij hoe het nu eenmaal is, zei 
ds Kim Magnée, dat is zonde; en zonde dan 
niet als fatsoensnorm, maar het is zonde als 
wij mensen niet in vrede en veiligheid tot 
ons recht en tot onze bestemming kunnen 
komen. Het is zonde als we kansen op vrede 
en verandering laten liggen omdat we er 
niet meer in geloven. Het is zonde als we 
niet meer durven dromen. Dat vraagt om 
creativiteit en verbeelding, om speelsheid, 
om omdenken inderdaad.

In de brief van Paulus aan de Galaten, 
staat: Jullie zijn geroepen om vrij te zijn. En: 
Indien jullie door de Geest geleid worden, 
dan zijn jullie niet onderworpen aan de wet. 
Dat is geen pleidooi voor losbandige
 wetteloosheid, zo van: leef maar raak. 
Het gaat het om dat christenen zich in het 

leven laten leiden door wat goed is, wat
recht doen aan de mens als schepsel van 
God. Dat kan zelfs betekenen: opstaan tegen 
de regering, tegen je kerk, tegen je opvoe-
ding, of tegen maatschappelijke verwach-
tingen. Als gehoorzaamheid wordt gevraagd 
om mensen te kleineren, of als regels zo 
worden toegepast dat ze een doel in zichzelf 
worden en alle humaniteit erdoor verdwijnt, 
dan mag je ongehoorzaam zijn. Dat vraagt 
een kritische houding, zowel naar de wereld 
om je heen en naar anderen, als ook naar je-
zelf. Een kritische houding waarbij je je eerlijk 
afvraagt vanuit welke motieven je handelt. 
Én het vraagt om verbeelding; verbeelding 
om achter de krantenkoppen die kleine ver-
halen te zien die hoop geven. Om gewoon 
maar te beginnen als je een goed idee hebt. 

Gelukkig zijn er talloze voorbeelden die kun-
nen helpen om weer te gaan geloven in 
vrede en om zelf zin te krijgen de handen uit 
de mouwen te steken. Kijk eens op de web-
site BlijNieuws.nl, een geweldig Gouds initia-
tief met een site vol verhalen die de andere 
kant van het nieuws laten zien, het goede 
nieuws. Vraag eens aan elkaar: Waar droom 
je van? Of wat maakte jou deze 
week hoopvol?

Kijk eens anders naar de wereld. 
Met de kracht van de verbeel-
ding. En misschien begint dan, 
wel haast als vanzelf, een einde-
loos verlengde vredesweek.
Amen, 
zei ds Kim Magnée-de Berg
(bewerkt door Pieter Postma)
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Daarna moest de spin aldoor 
denken aan de woorden van de 
schildpad. Waarom zou hij niet 

eens rond etenstijd langsgaan? Hij vond 
zijn kameraad bij de rivier. “Ah, beste 
vriend,” sprak de schildpad, “kom je bij 
met eten?” “Ja!” riep Anansi.

De schildpad dook het water in om de 
tafel te dekken. Daarna kwam hij de spin 
halen. Samen zwommen ze naar de bo-
dem van de rivier. Daar begon de schild-
pad het voedsel te verorberen, maar 
Anansi werd naar de oppervlakte 
gestuwd. Hij was te licht om op de 
bodem te blijven! Terwijl zijn gast-
heer rustig door at ondernam de 
spin wanhopige pogingen om beneden 
te komen. Hij kroop uit het water en stopte 
zijn zakken vol keien. Nu was hij einde-
lijk zwaar genoeg om naar de bodem te 
zakken. De schildpad sprak nors: “Het is 
onbeleefd om je jas aan te houden als je 
eet.” Met een zucht deed Anansi zijn jas 
uit en steeg weer naar het oppervlak van 
de rivier. Hij keek toe hoe de schildpad 
alles zelf naar binnen werkte.

Jannet Hendriks

en Ghanees schelmenverhaal over 
ongastvrijheid tijdens de maaltijd
Op een dag maakte Anansi de spin 
een maaltijd. Toen hij op het punt 

stond te gaan eten werd er op de deur 
geklopt. Het was de schildpad. “Dag beste 
vriend Anansi. Ik was juist in de buurt en 
omdat ik net honger kreeg dacht ik: laat ik 
mijn vriend de spin eens opzoeken.”
Anansi had weinig zin om de maaltijd met 
iemand te delen. Hij kreeg een ingeving.
“Kom binnen vriend,” sprak hij hartelijk. 
“Tast toe.” De schildpad stak zijn hand uit. 
Anansi hield hem tegen: “Eh..., kun je eerst 
even je handen wassen?” De schildpad 
bekeek zijn poten die erg vuil waren. Hij 
haastte zich naar de rivier en maakte ze 
schoon. Toen hij terugkwam sprak Anansi: 
“Ik vond het zonde om het eten koud te 
laten worden, dus ben ik maar begonnen. 
Ga zitten en eet mee.” De schildpad 
stak zijn hand opnieuw uit, maar de spin 
gilde: “Heb ik je niet gezegd je handen te 
wassen?” Beduusd staarde de schildpad 
naar zijn poten. Inderdaad, ze waren weer 
vuil geworden. Hij ging opnieuw naar het 

water, en dit keer lette hij er 
goed op dat op de terugweg 
zijn poten schoon bleven. Maar 
toen hij bij Anansi aankwam 
zag hij dat het eten al helemaal 
op was. De arme schildpad zei: 
“Ik ga maar weer. Als je eens 
bij mij in de buurt bent, kom 
dan vooral binnen.”

Ansi en de schildpad

E
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gewoonten en vooral, uit budget gedreven, 
in financieel barre omstandigheden. Armoe-
de van dichtbij maakt je al snel deelgenoot 
van een stukje samenleving. Dat heeft het 
besef doen groeien dat wij als mensen in 
essentie hetzelfde willen, gelukkig zijn, een 
familie kunnen onderhouden, gewaardeerd 
worden. We zijn, en blijven ondanks alle haat-
retoriek, allen mensen van hetzelfde vlees en 
bloed.
En toch schuurt ook iets in mij. Terug in Neder-
land, snel weer aan het werk en terug in de 
maatschappelijke ratrace blijft het lastig om 
vast te houden aan jij en ik. Contemplatie en 
de Federatie helpen perspectief te behou-
den. De spanning in de maatschappij trekt 
stevig. Wie komt niet in de verleiding om af 
en toe een ander te veroordelen?
Als ultieme meesterzet van de natuur is 
een nieuw fenomeen voor mij op mijn pad 
gekomen. Soms zie ik dat als een ultieme 
uitdaging om mijn plaats in het geheel van 
de wereld om mij heen te bepalen. Soms zie 
ik dat als een provocatie van mijn vrijheids-
verslaving. Het verwart me en maakt dat 
ik opnieuw plaats moet zoeken in mezelf in 
mijn leven voor het jij. Sinds 
kort weet ik dat, volslagen 
onverwacht en ongepland, 
er een kleine op komst is. Niet 
eerder gedacht en verwacht, 
en straks staat een jij op de 
stoep, eh, in de slaapkamer, 
van eigen vlees en bloed. De 
ultieme uitdaging van ‘ik en 
jij’ of ‘jij en ik’.
Jan Gerben Verzijl

un je gelukkig zijn zonder de ander? 
Gelukkig word je door zelf geluk door 
te geven, toch? Wie wordt niet blij 
als iemand je dankbaar is? Geluk 

doorgeven aan je naaste, wie dat ook moge 
zijn, welk geslacht, religie, geloofsovertuiging, 
geaardheid, leeftijd en welke discriminatoire 
factoren er meer zijn. Uitgangspunt is jezelf. 
Zo gek is het dus niet als de uitdrukking ‘ik en 
jij’ op de cover van deze Vrijspraak staat.

Toch geeft het me een ongemakkelijk 
gevoel: ‘ik en jij’ in die volgorde. 
Ongemakkelijk omdat we al vroeg leren 
dat we de ander voorop stellen. Een brief of 
opstel op de middelbare school beginnen 
met ‘ik’ was een garantie voor een lager 
cijfer: “Je gaat niet uit van jezelf. Het is 
een teken van oncreatief schrijven, van 
taalkundig onvermogen om zo een tekst te 
beginnen.” Ik hoor het de heer Nauta, mijn 
docent Nederlands, nog zeggen als ik een 
mail met ‘ik’ begin. Ook in mijn opvoeding 
(herkent u dat?) is me afgeleerd om mezelf 
voorop te stellen. Beleefd zijn, uitgaan 
van respect voor de ander door diegene 
het eerste woord te geven bijvoorbeeld. 
Allemaal heel gewoon.

En dan nu op de voorkant en prominent ‘ik 
en jij’! Een teken des tijds, een zoektocht naar 
de zin of essentie die begint bij jezelf? Of 
komen we nu eindelijk uit de kast en draait 
de aarde om ons? 

Voor mij is de ‘jij’ in waarde gegroeid 
tijdens mijn tweejarige zwerftocht door 
de Amerika’s. Reizen door en leven in 
onbekende gebieden, met andere

K
Ik... een teken des tijds 
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Interview
Mensen weer enthousiast maken

n een poging om wat te spelen met het 
format van het interview, wilde ik Pie-
ter Postma de vier kernvragen zoals die 
werden geformuleerd door Immanuel 

Kant voorleggen. Beginnend met de vraag 
om iets over zichzelf te vertellen, bleek Pieter 
echter een vlotte en gezellige prater en zo 
zijn we niet aan deze vragen toegekomen. 
Maar wat niet is kan nog komen.

Onlangs ben ik vijfenzeventig geworden. Het 
gaat heel hard. Hoe ouder je wordt hoe har-
der het lijkt te gaan. Je moet proberen mo-
menten vast te houden, maar als je dat doet 
zijn ze alweer door je vingers gefladderd. 

Ik ben geboren in Gouda. Mijn ouders 
kwamen uit Friesland. Zij waren Vrijzinnig 
Hervormd evenals mijn grootvader. Ik kan 
me nog herinneren dat ik als kind bij mijn 
grootouders, die in een orthodox dorpje 
woonden, op bezoek was en daar op zon-
dag  rond fietste. Dat mocht van pake. De 

rest van het dorp 
liep. Later, toen 
hij was gestorven 
wilde ik weer gaan 
fietsen, maar dat 
mocht niet van mijn 
grootmoeder (want 
dat vindt God niet 
goed). Toen dacht 
ik: ‘hé dat is raar. 
Van Pake mag het 
wel en van Beppe 
niet.’ Toen reali-
seerde ik mij dat 
het mensen zijn die 

vertellen wat God wil. 

Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd. 
Ben getrouwd en verhuisd naar de Zaan-
streek. Daar werd ik direct hoofd van de 
sociale dienst van Zaandijk. Dat word je 
gauw als je de enige bent die er werkt. Dat 
was in 1965, toen de Bijstandswet begon. De 
dienst moest helemaal opgestart worden. 
Binnen een jaar was het een afdeling van 
zeven mensen. 

In 1968 hebben we samen met het sociogra-
fisch instituut voor de Zaanstreek onderzoek 
gedaan onder 650 bejaarden. Hier kwam uit 
dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blij-
ven. We hebben toen een dienstencentrum 
opgezet en de oude Willem Drees heeft 
het nog geopend. Hij was al bijna blind en 
hoorde slecht. Een boeiende, bedachtzame 
man en heel direct in het contact. Hij heeft 
me daarna nog een paar keer uitgenodigd 
om een uurtje te komen praten bij hem thuis 
op de Beeklaan; hij vond het interessant om 
met jonge ambtenaren te praten. 

In 1974 kwam een fusie tot stand van zeven 
Zaangemeenten met kleine sociale diensten 
en ging het over naar één grote sociale 
dienst. Mij werd gevraagd de nieuwe direc-
teur van Zaanstad te worden. Ik heb toen 
een deal gemaakt met het gemeentebe-
stuur, want ik wilde geen directeur worden. 
Daar lag mijn interesse niet. Ik zei: “Ik wil het 
wel tijdelijk doen, maar zorg dat er over 
twee jaar een echte directeur is. Ik wil dan 
graag hoofd maatschappelijk werk zijn.” Ik 
vind het namelijk heel leuk om dingen uit te 
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Interview
denken, dingen op te zetten. Net zoals het 
werken met mensen dat is. Ik wil proberen 
mensen weer enthousiast te maken voor 
hun eigen leven. Dat is altijd mijn insteek 
geweest: maak mensen enthousiast. 

Dat heb ik de laatste vijftien jaar ook bij de 
Sint Jan gedaan, mensen enthousiast ma-
ken voor een muziekprogramma. Niet alleen 
voor orgelmuziek maar ook voor andere 
genres. Twaalf, dertien jaar heb ik dit alleen 
gedaan. Maar vorig jaar heb ik gezegd dat 
er mensen bij moeten komen, want ik word 
in september 2016 74 en er kan tenslotte zo 
maar wat met je gebeuren. Ik trad eind 2016 
terug en nu vind ik het fijn om zo nu en dan 
gastheer te zijn. Nu is mijn functie verdeeld 
over vijf mensen en dat gaat hartstikke leuk. 
Het gaat goed en ik ben er blij mee.

Terug naar het werk. Later werd ik vicepre-
sident van de International Federation of 
Social Workers. Ik werd min of meer naar 
voren geschoven en een jaar later bij verkie-
zing gekozen. Deze functie heb ik zeven jaar 
vervuld en in die tijd heb ik veel gereisd naar 
India, Hongkong, Jeruzalem, Helsinki enzo-
voort. Altijd zoekend naar creatieve dingen 
om conflicten op te lossen.

Mijn huwelijk ging al een tijd niet goed. Ik 
heb toen mijn baan opgezegd. Ik dacht dat 
ik zo weer een baan zou vinden, maar dat 
ging anders. Ik zat een tijdje duidelijk in de 
put. Ik was zo ongeveer een jaar alleen en 
logeerde bij mijn ouders in Gouda, toen ik 
Martha Gotwals, mijn huidige vrouw, de kerk 

zag binnenkomen. Mijn vader stelde mij 
aan haar voor. Zij was ook zo’n jaar alleen. 
Het klikte eigenlijk meteen.
 
Gelukkig kreeg ik snel te horen dat er een 
baan als bedrijfsmaatschappelijk werker bij 
de ABN vacant was. Ik ben op elf verschil-
lende sollicitatiegesprekken geweest, want 
men bleek benauwd een linkse jongen 
binnen te halen. Het ging allemaal goed 
en dus had ik weer werk en dit heb ik tot 
mijn pensioen gedaan. Nadat ik weer werk 
had zijn we snel getrouwd, nu 31 jaar gele-
den. Wij zijn op de R.F. Burtonlaan in Gouda 
gaan wonen en hier zitten we nog. Gelukkig 
ging het heel goed tussen de kinderen van 
Martha en die van mij. Het zijn eigenlijk net 
broers en zussen.

Nadat Martha en ik elkaar ontmoetten in 
1983, werd ik lid van de Doopsgezinde Ge-
meente Gouda en daarmee lid van Fede-
ratie Gouda. In oktober van dat jaar ging ik 
meedraaien in de redactie van ons kerkblad 
de Driesprong (nu VrijSpraak) en ben ik 
begonnen met de ‘Preek van de Maand’ 
en nu na 34 jaar doe ik dat 
nog steeds met veel plezier. Ik 
ben inmiddels voor de tweede 
keer lid van de kerkenraad en 
ik zing mee in het Federatie-
koor onder leiding van Erica 
de Wijs.

Dick Stronks
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et Tropenmuseum in Amsterdam is 
een museum over mensen, geves-
tigd in een van de mooiste originele 
museumgebouwen van Nederland. 

Vanuit de monumentale Lichthal is er een 
weids uitzicht op wat het museum te bieden 
heeft. De objecten vertellen stuk voor stuk een 
menselijk verhaal en maken nieuwsgierig naar 
de enorme culturele diversiteit die de wereld 
rijk is.
Ze vertellen over universele menselijke thema’s 
zoals rouwen, vieren, versieren, bidden of 
vechten. Van Afrika tot West- en Zuidoost-Azië, 
van Nieuw-Guinea tot Latijns-Amerika en van 
een verhalenreis tot een muziekreis. 
In het Tropenmuseum ontdek je dat we op de 
verschillen na, allemaal hetzelfde zijn: mens. 
In Tropenmuseum Junior staat een vliegtuig 
voor je klaar. Stap in, riemen vast, op naar… 
Marokko! 
Bron: www.tropenmuseum.nl

Tropenmuseum

H
Hermitage

ogappels van de tsaren
Er is lang naar uitgekeken, en 
vanaf 7 oktober is het dan zover: 
voor het eerst in haar bestaan 

haalt de Hermitage Amsterdam vele Hol-
landse Meesters uit de beroemde collec-
tie in St.-Petersburg naar Nederland. De 
Keizersvleugel zal in het teken staan van 
de belangrijkste verzameling Hollandse 
schilderkunst buiten Nederland: die van de 
Hermitage. Maar liefst drieënzestig werken 
van vijftig schilders komen naar Amsterdam. 
Een buitengewone tentoonstelling, die de 
schilderijen voor het eerst in driehonderdvijf-
tig jaar weer even ‘thuis’ brengt. 
Van 7 oktober - 27 mei 2018 in de Hermitage 
te Amsterdam. www.hermitage.nl

O

Foto: Evert Elzinga, Rembrandt van Rijn, 
Flora, 1634
© State Hermitage Museum, St Petersburg



De komende maanden Agenda
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November 2017

Zo 12   10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg

Wo 15  20.00 uur  Ik en Jij Martin Buber’s filosofie door mevrouw
    drs. Farida Farhadpour

Zo 26   10.30 uur  Ds. Kim Magnée-de Berg, Einde kerkelijk jaar 
    herdenking overledenen
 
December 2017

Zo 10     10.30 uur Ds. A. Noord, 2e Advent, viering Avondmaal

Zo 17     16.00 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerst voor jong en   
    oud

Zo 24     19.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerstavond

Januari 2018

Zo 7     10.30 uur Ds. Kim Magnee-de Berg, Nieuwjaarsdienst

Wo 17    20.00 uur Stembevrijding door de heer Lambert 
    Mutsaers

Zo 21     11.00 uur Oecumenische dienst in de Josephkerk, 
    Aalberseplein, Gouda

Zo 28     10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg, Doopsgezinde 
    Ringdag



Doopgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden


