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at een mooi thema!! Dat was 
m’n eerste reactie toen we 
kort voor de zomervakantie 
met een groep leden van de 
Federatie bij elkaar zaten. Het 

ging over onze communicatie via de website, 
VrijSpraak en de bijeenkomsten op locatie. 
“Nou daar weten we wel raad mee,” dacht ik 
hardop.

Nu, twee maanden later, draai ik er wat om-
heen. Bestaat die plek eigenlijk wel? Een Plek 
om Te Wonen. Oh, begrijp me goed, het is in 
West-Europa meer dan vanzelfsprekend dat 
we een ‘thuis’ hebben. Muren en een dak 
om onze spullen op te slaan. Muren en een 
dak om met behulp van die spullen te leven, 
van koken tot toiletteren, van studeren tot sla-
pen. En zelfs in onze grondwet staat dat ‘de 
bevordering van voldoende woongelegen-
heid voorwerp van zorg is voor de overheid’ 
(artikel 22.3). 

Maar toch kriebelt er iets in ons allemaal. Zo 
af en toe willen we eropuit. Nog maar net te-
rug van ons zomers verlof kijken we alweer uit 
naar de volgende afgekruiste dagen op de 
kalender. En hoewel ook dit jaar een kwart 
van de Nederlanders niet op vakantie kan, 

simpelweg omdat ze daar het geld 
niet voor hebben, zou een overgroot 
deel van hen beslist wel gaan als de 
portemonnee daarvoor de ruimte 
bood. Zit niet in ieder mens een klein 
restje nomadebloed? Zouden we 
eigenlijk niet liever een reizend leven 
leven in plaats van dagelijks terug 
te moeten keren naar een vaste ste-
nen hut met veel (te veel) comfort?
Thuiskomen en de warmte van het 

huis, de vertrouwde omgeving voelen geeft 
individuele rust, maar onderweg zijn met elkaar 
geeft verdieping, leert ons nieuwe inzichten en 
technieken. Reizend moeten we keuzes maken. 
Linksaf? Rechtsaf? Rechtdoor? We kunnen maar 
weinig meenemen, niets extra’s, nauwelijks com-
fort. Reizend zijn we op elkaar aangewezen. 
Conflicten moeten worden opgelost voordat 
we verder gaan. Iedereen moet mee, we kun-
nen niemand achterlaten en dus moeten we 
goed voor elkaar zorgen. Maar reizend komen 
we wel langs plaatsen die we willen opslaan in 
ons geheugen. Plaatsen waarover we anderen 
willen vertellen, die we willen delen: een vakan-
tie-selfie, een ansichtkaart of een souvenir. We 
sturen het door naar onze familie en vrienden 
om ze te laten zien waar we zijn, altijd met een 
blije ondertoon. 

“Hier zijn we nu, wat mooi hè?” schrijft de afzen-
der en denkt: was jij maar hier. Was jij maar hier, 
denkt de geadresseerde en antwoordt: “Kom 
snel weer thuis”. 

Verderop in dit nummer van VrijSpraak kunt u 
lezen hoe veelzijdig we het nieuwe jaarthema 
kunnen invullen. Ik hoop dat we elkaar hiermee 
inspireren. De lange agenda met bijeenkom-
sten, voorstellingen en exposities nodigt uit en 
als u wilt reageren of een bijdrage voor de 
komende uitgave insturen kan dat naar
vrijspraak@federatiegouda.nl 

Jan Veldhoen

Thuiskomen

W

De omslagfoto is gemaakt tijdens Roze 
Zaterdag 2018 in de Sint-Jan Gouda . Hans 
Bax fotografeerde de bezoekers en voor-
ganger Kim Magnée tijdens de viering. De 
foto illustreert dat de kerk een plek is waar 
iedereen welkom is.  Een plek om te ‘wo-
nen’ voor iedereen.
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n het afgelopen voorjaar werd onze 
Joostkapel aan het zicht onttrokken 
door bouwsteigers. We waren tevoren 
daarvan op de hoogte gesteld door de 
nieuwsbrief waarin ze per ongeluk werden 

aangeduid als ‘stijgers’. In onze redactiever-
gadering begonnen we meteen over deze 
woordspeling te fantaseren en er op los te 
associëren.

Omdat het nieuwe jaarthema van de Fede-
ratie “een plek om te wonen” is, kwam het 
proces van bouwen en al wat daarbij komt 
kijken haast vanzelf op ons pad. Het thema 
sprak ons meteen aan omdat het zo veel 
facetten in zich draagt, vele lagen heeft en 
bouwen een oer-activiteit is van de mens. 
In het Bijbelboek Prediker staat al dat er een 
tijd van breken is en van bouwen. Voor ons 
dus veel mogelijkheden het te onderzoeken 
en van veel kanten te benaderen. Dit alles 
bij elkaar zorgde ervoor dat we ons nieuwe 
nummer de titel “In de steigers” meegaven.

Als je het letterlijke proces van bouwen/
verbouwen bekijkt, dan worden steigers 
aangebracht om overal goed bij te kunnen. 
Op gemakkelijke hoogte te kunnen metse-
len bijvoorbeeld en andere activiteiten. Ook 
beschermt het van buiten naar binnen en an-
dersom: tegen weersinvloeden bijvoorbeeld 
of stenen die naar buiten kunnen vallen en 
iemand verwonden.

Jannet zei dat ons leven soms ook verbouwd 
wordt. We kunnen plots ernstig ziek worden, 
onze baan of huis kwijt raken of een geliefde 
verliezen. Ons bestaan schudt dan op zijn 
grondvesten (ook al zo’n bouwterm). Bij der-

gelijke diepgaande veranderingsprocessen is 
vaak niet meer duidelijk wie deze verbouwing 
nu in gang heeft gezet. Kozen of beslisten we 
zelf of waren het anderen, het lot of onze lieve 
Heer?

Feit is dat we dan soms ook ondersteuning 
nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld in de 
vorm van begeleidingsgesprekken, therapie 
zelfs, en/of van nieuwe gewoonten. Zoals 
rustmomenten inbouwen, om bijvoorbeeld ge-
dichten te lezen of te mediteren. Of vaker de 
natuur ingaan om op adem te komen en ons 
hoofd leeg te maken. Allemaal dingen die het 
proces van innerlijke transformatie omhullen, 
voeden en mogelijk maken. De vergelijking 
met steigers is dan gauw gemaakt.

Mij is opgevallen dat veel mensen die zeggen 
dat ze hersteld zijn van zo’n interne verbou-
wing ook zeggen dat ze “beter” geworden 
zijn. Het is ook in onze taal verankerd; zeggen 
dat je beter bent als je ziek bent geweest. Dat 
ze meer vanuit hun eigen kern leven, meer be-
wustzijn hebben gekregen van wie ze zijn en 
wat ze wíllen vooral! Dat ze wijzer zijn gewor-
den en beter in hun vel zitten. Je zou met een 
beetje fantasie kunnen zeggen dat ze een 
stapje opgestegen zijn in hun ontwikkeling 
als méns.
Hier komen dus de stijgers om de hoek…

Ik lees op dit moment een boek dat Ikigai 
heet (van Francesc Miralles en Héctor 
García) en dat gaat over het geheim van 
een lang en gelukkig maar vooral zin-
vol leven. Ikigai, een Japans woord voor 
levenszin. De schrijvers deden onderzoek 
op het Japanse eiland Okinawa. Daar 

Steigers of stijgers

I
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wonen veel meer heel oude mensen dan elders 
in de wereld en die worden ook nog eens heel 
gezónd oud. De schrijvers ontdekten dat wanneer 
een mens diep van binnen weet waarom hij of zij 
hier op aarde is en wat hij te doen heeft, dit een 
gezond makende werking heeft! Het boek noemt 
levenszin als bodem, bron en bestemming van 
ons bestaan en stelt ook dat we daarbij elkaar 
nodig hebben.

Ook geméénschapszin dus als bron van vreugde 
en gezondheid: we voeden elkaar en onszelf als 
we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. 
We zijn - als we zo proberen te leven - ook dragers 
van de kérk als gemeenschap van gelovigen. En 
de bouwstenen tegelijk.
In de kerk hebben we gewoonten die dit spirituele 
bouwwerk schragen: de kerkdiensten natuurlijk, 
maar ook gebed en het lezen van de Bijbel of 
andere heilige teksten en alle vormen van naar 
elkaar omzien. In deze tijd zoeken we ook naar 
nieuwe vormen van kerk zijn. Dat is ópbouwwerk.

Bij het dragen en gedragen worden moet ik 
denken aan het gedichtje dat voorgedragen 
werd bij de uitvaart van mijn moeder. Over een 
gestorvene die in de hemel komt na zijn dood 
en daar tegen Jezus zegt: “Als ik terugkijk op mijn 
levenspad zie ik de afdrukken staan van twee 
paar voetstappen. U liep met me mee op mijn 
levenspad. Maar waarom, vroeg hij, staat er maar 
één paar voetafdrukken in de tijd dat ik het het 
állermoeilijkst had?” Waarop Jezus antwoordt: 
“Toen heb ik je gedragen.”

In vroeger eeuwen werden veel kerken gebouwd 
in de vorm van een kruis (zie de bijdrage van 
Alwien). Práchtig vind ik als je daar diep over 
nadenkt. Het geestelijke fundament van de kerk 
is het lege Kruis, als symbool voor de opgestane 

Christus. Als we hem navolgen wordt de kerk 
een plaats niet alleen om te wonen, maar 
ook om thuis te komen. Om ons te laten in-
spireren en om op onze beurt de wereld een 
thuisplek te maken voor anderen. Door ons 
hart open te stellen voor wie dan ook die ons 
levenspad kruist. Zo wordt de kerk, of kan die 
worden, als een startblok of een springplank 
, de laatste vaak ook van hout. Waarschijn-
lijk vanwege de veerkracht van hout? In het 
verhaal van de geboorte van Jezus staat dat 
zijn aardse vader Jozef 
timmerman was. Is dat 
toeval? Of…

Als we de grote Bouw-
meester achter ons 
hebben als steun(steiger) 
in de rug en als grond 
onder onze voeten wordt 
de kerk behalve een plek 
om te wonen ook een 
plek waar we vleugels 
krijgen… Pieter besloot 
onze vergadering met de 
uitsmijter dat als het dak 
er op zit er pannenbier 
gedronken wordt. Toen 
ik dit neerschreef herin-
nerde ik mij dat er in de 
jaren zeventig van de vo- ri-
ge eeuw een carnavals-
schlager op de radio 
was: “In de hemel is geen 
bier en daarom drinken 
wij het hier…”
“Proost!” Op een mooi 
bouwjaar!

Els Rotte
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Een plek om te dromen
aarschijnlijk ben ik niet de enige 
die zich er in kan verliezen; 
het bij vlagen een avond lang 
scrollen door het woningaan-
bod op Funda. Of eindeloos 

op Pinterest of Instagram foto’s bekijken van 
mooie huizen en interieurs. En wanneer ik 
dat doe, is dat niet omdat ik concreet op 
zoek ben naar een andere woonplek, het 
is meer een moment van dagdromen. Ik 
droom niet alleen van een ander huis of 
andere inrichting, maar misschien wel vooral 
van een ander leven. Niet omdat ik niet blij 
met wat ik ben of heb, maar omdat er nog 
zoveel andere wegen in het leven zijn waar 
ik nieuwsgierig naar ben.

Wat zou het met mij doen als ik in zo’n schat-
tig dijkhuisje in the middle of nowhere zou 
wonen? Zou ik de eenzaamheid aankun-
nen? Zou ik geconcentreerder gaan leven 
of word ik juist doodongelukkig, zo ver weg 
van de reuring van de stad?

Of die trend van de tiny houses, zou die bij 
mij kunnen passen? Zou het misschien goed 
voor me zijn om zo veel mogelijk te ontspul-
len en op een klein oppervlak mijn bezittin-
gen en mijn innerlijk leven terug te brengen 
tot de essentie? Of zit ik anders in elkaar en 
heb ik het nodig voor mijn ontwikkeling en 
mijn welbevinden, die kasten vol gelezen en 
ongelezen boeken en de ruimte om in mijn 
huis te kunnen ijsberen en zou na te den-
ken?

Wat maakt mij tot wie ik ben en in welke 
omgeving kom ik tot mijn recht? Het zijn 
vragen voor iemand die in de luxe positie 

verkeert dat de basale levensbehoeftes 
vervuld zijn. Maar dat maakt die vragen niet 
minder belangrijk in een samenleving waarin 
veel vanzelfsprekendheden zijn weggeval-
len en mensen niet alleen de zegen van 
keuzevrijheid ervaren, maar helaas ook de 
onzekerheid van keuzestress. Er is altijd de 
mogelijkheid dat een andere keuze beter 
was geweest. En dat maakt veel mensen 
tegenwoordig onzeker, ze twijfelen lang over 
of aan hun keuzes en soms lukt het helemaal 
niet om te kiezen, met het zeurende gevoel 
van besluiteloosheid of gemiste kansen dat 
daar bij kan horen.

Misschien is het nog niet zo gek, wat oudere 
mensen wel tegen mij zeggen: “Iets meer 
van de tevredenheid die wij vroeger had-
den zou goed zijn voor de jonge mensen 
nu”. Je kunt dat als een tuttig cliché horen, 
maar ook als een diepe wijsheid. En van-
daag dacht ik in aansluiting daarop: wat een 
zegen is het eigenlijk om niet alleen plekken 
te hebben om van te dromen, maar vooral 
dat je de luxe hebt van een plek waar je kunt 
dromen. Waar het veilig is, waar de basis van 
je leven in orde is. 

En zo geeft dat dagdromen mij nieu-
we inzichten, het inspireert me, zet me 
aan het denken, maar het wekt ook 
de dankbaarheid in me om wat ik heb 
en het stimuleert me om als individu en 
als wereldwijde samenleving te blijven 
werken aan zo’n plek voor alle men-
sen. Want dromen is mooi, maar uitein-
delijk gaat het om het echte leven.

ds. Kim Magnée-de Berg

W
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k ben zelf geen klusser – wie mij kent zal 
dat niet verbazen -, maar reportages 
over een restauratie of verbouwing 
spreken altijd wel tot mijn verbeelding. 
Wanneer een oud huis in volle glorie 

hersteld wordt of wanneer mensen op een 
creatieve manier een vervallen gebouw een 
nieuwe bestemming weten te geven, raak ik 
vaak geïnspireerd. Ik kan me voorstellen dat 
zo’n proces zo intensief en bevredigend kan 
zijn dat het als persoonlijke make-over voelt. 
Bijvoorbeeld doordat je jezelf verrast hebt 
door de inspanning en concentratie die zo’n 
project vereist.

Met deze woorden begon ds. Kim Magnée 
haar preek op 2 september. Ze betoogde 
dat een mens niet samenvalt met zijn huis, 
maar dat iemands woning wel veel van 
zijn of haar persoonlijkheid zegt en dat er 
verbanden te leggen zijn tussen mensen en 
huizen. Vandaar ook dat in de Bijbel het huis 
vaak gebruikt wordt als metafoor voor het 
leven van de mens. Er zijn teksten te vinden 
over de staat van het huis waarbij verwe-
zen wordt naar waar de mens zich bevindt. 
Het huis symboliseert de wijze van leven en 
geloven, de handel en wandel van iemand 

of de relatie tot God.

Denk aan de gelijkenis over de twee 
huizen: het ene is op zand gebouwd  
en staat voor iemand die geen 
stevig fundament heeft in het leven 
, het tweede huis, dat op een rots is 
gebouwd, wordt bewoond door een 
man, die geworteld is in zijn geloof 
en van daaruit handelt en zijn leven 
vormgeeft.

Ook psalm 127 gebruikt deze metafoor. Een 
huis, een leven dus, dat gebouwd is zonder 
de Eeuwige, is een leven van niks. In onze 
geseculariseerde wereld, waarin velen zich 
ongelovig noemen, veroorzaken deze woor-
den natuurlijk ook irritatie en opstandigheid. 
Maar ja, in de tijd van de psalmdichter be-
stonden dat soort mensen eigenlijk nog niet. 

Die psalmdichter toen ervoer de weldaad 
van een leven met God, met ruimte voor 
inspiratie, bezinning en dankbaarheid en 
waarin er verbondenheid is met dat wat 
groter is dan het eigen bestaan. Een leven 
met vertrouwen als basis, waarin ook an-
deren toegelaten worden om zo samen te 
bouwen aan een leefbaar huis dat voelt als 
het thuis waar je veilig op adem kunt komen. 
Het gaat in de Bijbel dan ook altijd over een 
grotere droom: het Koninkrijk van God, waar 
in die wereldwijde samenleving ieder tot zijn 
of haar recht kan komen. 

Dat grote visioen is geen leuk extraatje in 
ons bestaan, het is de basishouding van een 
gelovig leven. Zonder dat visioen verwildert 
het volk, zegt het Bijbelboek Spreuken. Als 
we tevreden zijn met de status quo van een 
wereld met onrecht en ongelijkheid dan 
raken we onszelf kwijt. Dan verwilderen we 
en verliezen we onze humaniteit. We moeten 
ons trainen op samenleven, op die dingen 
die niet vanzelf ontstaan, zoals compassie in 
plaats van egoïsme en oog en hart hebben 
voor de ander. Want wanneer je alleen be-
zig bent met jezelf, met je eigen ego, met de 
buitenkant van de dingen en met de korte 
termijn, dan ontstaat er in je leven een verval 
dat van binnenuit begint. Je wordt uitgehold, 

Groot onderhoud

I
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raakt uitgeput en uiteindelijk houd je alleen 
een bouwval over.
In de bewerking van het Bijbelboek Klaaglie-
deren van Judith Herzberg wordt beschreven 
hoe ons huis er dan uit kan komen te zien:

Een huis hoort te zingen
maar ons huis zwijgt.
de ramen hangen scheef
in de gerimpelde kozijnen,

Herzberg vergelijkt de weduwe met een 
verlaten stad of een verwoest huis en Kim 
Magnée vindt dat zo’n huis in verval model 
kan staan voor elk mens die worstelt met het 
bestaan en die zichzelf dreigt te verliezen. 
Een onzorgvuldige en kortzichtige levens-
stijl stort een mens uiteindelijk in een crisis. 
In deze tijd belanden we vaak in dat soort 
crises. We voelen ons leeg of we zien de zin 
van de dingen niet meer. We rennen voort 
tot we struikelen en we merken dat het zo 
niet verder gaat. Om dit te voorkomen moe-
ten we een nieuw begin zoeken, hopen dat 
het leven weer gaat stromen en dat we ons 
weer thuis voelen in ons eigen bestaan. 

Judith Herzberg beschreef dat schitterend in 
het vervolg van haar gedicht:

De ramen hangen scheef
in de gerimpelde kozijnen,
ze zijn beslagen,
één veeg en je ziet weer even,
wat zien had kunnen zijn.

Soms veeg je een stukje van je beslagen 
ramen schoon en dringt het besef tot je door 
dat er meer te zien is dan je dacht. Dan merk 
je dat door een verandering van perspectief 

je je eigen handelen zo kunt veranderen dat 
er daadwerkelijk een verandering in je leven 
kan ontstaan. Er wordt dan iets doorbroken 
waardoor het leven weer gaat stromen. Zie 
daar: het begin van de restauratie van het huis 
van je leven. De nieuwe wind die er dan waait 
blaast nieuw leven in ons, we ademen op en 
zien een nieuwe horizon. Die wind, dat nieuwe 
perspectief laat zien waar schilderkunst, waar 
poëzie, maar ook waar religie toe in staat is: er 
ontstaat iets nieuws. 

Kim Magnée denkt dat dit de manier is 
waarop de Geest in ons leven werkt, waarop 
inspiratie en vernieuwing vorm krijgen. Je zou 
kunnen zeggen dat juist dat wat je niet in de 
hand hebt maar wat in zekere zin wel dankzij 
jou gebeurt, dat dat het verschil maakt. 

Het is een pleidooi voor groot onderhoud. On-
derhoud je leven zoals je een huis moet onder-
houden, niet wachten tot een grote restauratie 
maar het hele jaar door aan onderhoud doen. 
Dat vergt discipline en het vergt openheid. Af 
en toe moeten die ramen wijd open om frisse 
lucht binnen te laten.

Uiteindelijk, en dat is dan de hoopvolle bood-
schap uit de Bijbel, uiteindelijk steekt 
altijd de wind weer op. Maar het is aan 
ons of we door onze manier van leven, 
door hoe wij ons leven schilderen, er 
mede voor zorgen dat het niet te lang 
windstil blijft in ons leven.

‘Amen,’ zei ds. Kim Magnée-de Berg

Bewerkt door Pieter Postma
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we in de schaduw zitten.” Na een paar dagen 
staan er vier gestapelde muren, met een mooie 
opening om door naar binnen te gaan. Vol trots 
kijken ze hoe vader en moeder ‘s avonds de 
golfplaat er bovenop leggen.
 

De volgende dag hebben ze weer tijd om te 
spelen, maar Rania heeft een beter idee. Bij 
de rivier haalt ze een brok klei. Haar broer kijkt 
nieuwsgierig toe. Zijn zusje kan dan handig zijn, 
maar als ze denkt dat die klei geschikt is om 
extra stenen van te maken, dan heeft ze het 
toch wel goed mis. Maar ze heeft een veel beter 
idee. Ze knijpt en kneedt net zo lang tot ze tevre-
den is. En dan ziet Milan het: het is net de god 
Ganesha met zijn olifantenkop. Dat is nog eens 
een goed idee. Ganesha is precies de god die 
je nodig hebt, om je te helpen bij lastige dingen. 
Die kan er dan mooi voor zorgen dat ze een 
goed huis hebben.
De volgende ochtend helpen ze hun vader. De 
golfplaat gaat van het dak en hij neemt een 
flinke stapel stenen mee, die hij zelf nodig heeft. 
Daarna wordt de golfplaat weer teruggelegd 
op de lagere muurtjes, maar ze kunnen nog 
wel makkelijk in hun huis. Zo gaat het daarna 
iedere dag. Vader neemt de stenen mee die 
hij nodig heeft en de golfplaat word weer 
teruggelegd. Op een gegeven moment kun-
nen ze alleen nog naar binnen kruipen. On-
vermijdelijk komt de dag dat de stenen hele-
maal zijn verdwenen en ze de golfplaat alleen 
nog maar met een paar stevige stokken kunen 
ondersteunen.
“Kom!” Rania roept zo hard ze kan. “Milan, kom! 
Vader heeft nieuwe stenen gebracht!” Zodra Mi-
lan zijn zusje hoort roepen, rent hij de heuvel af. 
    

    Jannet Hendriks

om! Rania roept zo hard ze kan. 
“Milan, kom! Vader heeft nieuwe 
stenen gebracht!” Zodra Milan zijn 
zusje hoort roepen, rent hij de heuvel 
af. Nieuwe stenen betekent dat zijn 

vader een nieuwe opdracht heeft om een huis 
te bouwen. Milan ziet ze al uit de verte. Het is 
een mooie, grote stapel. Daar gaan ze nog 
veel plezier aan beleven.
De volgende ochtend kunnen Milan en Rania 
niet wachten op wat er gaat gebeuren. Al die 
stenen. Nog voor ze ontbeten hebben zijn ze 
al aan het stapelen, want de stenen die vader 
nog niet nodig heeft mogen zij wel een poosje 
gebruiken. Zo bouwen de kinderen ijverig aan 
hun eigen huis. En als het even kan helpt moe-
der mee, ook al is dat dit keer wel lastig met 
haar dikke buik. “Mooi hè?”, zegt Milan tegen 
zijn moeder. “Als vader nou een beetje teut met 
zijn bouwopdracht, dan hebben we ook een 
huis voor ons kleine broertje of zusje.”
Zoals elke ochtend de wereld opnieuw wordt 
geschapen door Brahma, zo bouwen zij met 
hun gezin elke keer een nieuw huis van de 
stenen die vader meebrengt voor zijn bouw-
opdrachten. Eerst is het huis wel ruim en hoog, 
maar elke keer dat vader stenen nodig heeft 
wordt het huis een stukje kleiner. Totdat er niet 

veel meer van over is dan de golfplaat, 
maar die is van henzelf en die kun je 
altijd nog gebruiken tegen de regen.
 

Terwijl moeder ontbijt maakt op het 
mestvuurtje, zijn Milan en Rania al flink 
opgeschoten met het stapelen van de 
stenen. “Kijk moeder,” zegt Rania, “als de 
zon straks warm is zetten we de golfplaat 
schuin tegen het muurtje en dan kunnen 

Rania en Milan bouwen een huis

K
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e kerk als plek om te wonen, is dit jaar 
het thema van de Federatie. Niet 
alleen als gebouw van hout of steen, 
maar ook een plek om je thuis te 
voelen. Met kamers voor iedereen.

De redactie vroeg mij om iets te vertellen over 
een kamertje waar sommigen van u niet zo 
vaak komen: de kindernevendienst. Letterlijk en 
figuurlijk een eigen kamer in de kerk. Wat zou 
daar allemaal gebeuren?

Als ik op zondagochtend, met mijn verhaal 
en knutselspullen, in de kerk kom, is de eerste 
vraag: hoeveel kinderen zouden er zijn en van 
welke leeftijd? Soms is er helemaal niemand, 
maar een keer waren er wel 20 kinderen (onge-
veer; ik kon ze niet tellen.) Gelukkig waren er 
toen ook wat extra ouders meegekomen.

Ik richt de ruimte in waar we straks onze dienst 
zullen doen. Ik zeg dienst, want het beslist geen 
kinderopvang, maar een kindernevendienst. 
Het is de bedoeling dat we de kinderen op een 
prettige manier iets leren over de Bijbel en God.

Ik zoek de materiaaldoos van mijn groep en 
de cd-speler met het juiste liedje. In de doos zit 
een kaars, een aansteker, een collectebus, een 
liturgie. Ik pak knutselspullen die ik nodig denk 
te hebben en leg alles wat ik zelf van huis heb 
meegenomen klaar. Als alles klaarstaat, ga ik 
naar de ‘grote’ kerk waar de kinderen nog bij 
hun familie zitten.

Als ik met de kinderen terugkom hebben we 
onze eigen liturgie. Een kind mag collecteren 
en een ander de kaars aansteken. We zeggen 
een welkom en zingen het lied van de cd mee. 
Het voorlezen of vertellen van het verhaal vind 

ik een lastig on-
derdeel. Het is niet 
altijd makkelijk om 
de aandacht zo 
lang vast te hou-
den. Ik zag bij een 
‘collega’ dat het 
helpt om de kin-
deren iets te laten 
doen wat met het 
verhaal te maken 
heeft. Zo heb ik 
eens een bingo-
kaart gemaakt met 
woorden uit het 
verhaal, die ze tij-
dens het voorlezen 
konden afstrepen. 
Iedere leiding beslist zelf welk verhaal er verteld 
wordt. Meestal proberen we aan te sluiten bij 
het verhaal dat in de volwassenendienst wordt 
behandeld. Maar soms heb ik een leuk werkstuk 
gezien waar een ander verhaal bij hoort.

En dan gaan we knutselen. Na veel geslaagde 
en minder geslaagde pogingen heb ik ontdekt 
dat samen iets maken het best werkt. Dan ont-
staat er samenwerking en dan kunnen de werk-
stukken niet vergeleken worden. 
Uiteindelijk, langverwacht of veel te vroeg, komt 
de koster zeggen dat we weer naar de grote 
kerk kunnen gaan. Gauw nog even opruimen, 
en gaan. De kinderen gaan naar voren en dan 
breekt voor de leiding het spannendste moment 
van de dag aan: Wat zullen de kinderen aan de 
dominee en de kerk vertellen?

Anke Margreet Dijkman

Kindernevendienst

D





Vrijplaats

Een plek waar de wind door je hoofd waait.
Waar je doet waar je buik van gaat zingen,
waar je droomt zoveel je kan
waar je bent wie je bent
een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur,
een plek waar je nooit verdwalen kunt
een plek waar de vrijheid woont;
daar wil ik zijn.
En als ik daarvan vertrek,
neem ik die plek mee.
Overal waar ik nog komen ga

Wende

foto: Nico Kranenburg ©
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Woninglooze
lleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onder-
dak;
Voor de’ eigen haard gevoelde ik 
nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind 

meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zoolang ik weet dat ik in wildernis
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

 J. Slauerhoff (1898 - 1936) (fragment)

Wonen in je gedichten, je woorden, je dromen, 
je geest. Wat een prachtige plek om te wonen. 
Dit gedicht van Slauerhoff doet mij beseffen 
dat een plek om te wonen ook die plek in mijn 
hoofd is. Daar kan ik dromen en zijn mijn ge-
dachten helemaal vrij. Op die plek wonen mijn 
herinneringen, mijn diepste gedachten, mijn 
verlangens en ook alles wat ik helaas alweer 
vergeten ben. Daar woont de liefde voor mijn 
vrouw en mijn kinderen, mijn ouders, mijn vrien-
den en mijn maatjes. Op die plek in mijn hoofd 
wonen de herinneringen aan de mensen die 
mijn pad kruisten en de dingen die ik het liefst 
vergeet omdat van mij echt niet alles mooi is. 
Op die plek wonen mijn fantasieën. Daar ge-

loof ik en twijfel ik en denk ik, ben ik boos 
en heb ik lief. En dat allemaal in dat 
ene kleine hoofd. Alles bij elkaar bete-
kent het vooral dat ik vrij mag zijn om te 
denken. Daarom voel ik me thuis voel in 
Federatie Gouda. Natuurlijk, mijn ouders 
huisden er al geestelijk en dat brengt je 
meteen al halfweg; maar ook omdat 
mijn eigen eigenwijze ik daar zijn mag. 
Ik kan er vrijuit praten, luisteren, lezen en 
schrijven (zoals in VrijSpraak). 

Eigenwijs, ben ik dat? Vast wel. Het herinnert 
me aan mijn vader van wie ik pasgeleden 
een beoordeling vond, vlak na de oorlog 
opgesteld nadat hij een jaar of wat als po-
litieman in Gouda werkte. Ik las: Een goed 
politieman, maar wel eigenzinnig, gaat zijn 
eigen gang en is bij tijd en wijle geheel on-
vindbaar. 

De plek om te wonen van mijn ouders was 
Friesland totdat zij aan het begin van de 
oorlog naar Gouda verhuisden. Friesland, 
een land van eigenzinnige, vriendelijke 
mensen. Mijn pake, zoon van een doops-
gezinde moeder en een hervormde vader, 
was de enige die op zondag in het dorp met 
zijn kinderen fietste. Hij had niet veel op met 
de orthodoxie van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente en deed wat hijzelf OK vond. Dat 
nam niet weg dat hij wel dienstbaar was. 
Als timmerman onderhield hij de kerk en het 
kerkhof, maar ik heb niet gehoord dat hij 
ooit ouderling was. Over dat fietsen nog een 
vroege herinnering: Als klein jochie fietste 
ik tijdens vakanties bij pake en beppe ook 
gewoon op zondag; ik wist niet beter, maar 
toen ik dat deed nadat pake overleed, nam 
beppe mij apart. 
Dat moet je nooit meer doen, daar houdt 
God niet van, bezwoer ze me. Toen al reali-
seerde ik me dat mensen vaak zelf beden-
ken wat God wel of niet wil.

Voor mij is Gouda de plek om te wonen. 
Mijn vrouw Martha kwam 50 jaar geleden uit 
Amerika naar Nederland voor een jaar wer-
ken en wonen in Europa en ze is hier nu al 
ruim vijftig jaar en hoewel nog steeds Ameri-
kaanse is hier haar plek om te wonen. Haar 
voorgeslacht vluchtte begin 1700 uit Zuid-
Duitsland vanwege godsdienstvervolgingen 

A
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naar Amerika. De Mennonites zijn daar altijd 
hun eigen weg gegaan en vormen nog 
steeds een wat besloten gemeenschap, 
waar het voor Martha toen een fijne plek 
was om te wonen.

Zo is het een komen 
en gaan op deze 
wereld. Kijk naar 
Europa en maak 
eens een lijst 
van volkeren, 
geloofsvluchte-

lingen en gelukzoekers die de laatste 
2000 jaar heen een weer migreerden. 
Het is een constante verandering van 
gemeenschappen. Niets blijft ooit het-
zelfde en de gedachte dat het in ons 
land zal blijven zoals het was, is absurd. 
Elke dag komen er nieuwe mensen 
en verdwijnen er anderen, of het nu 
individuen zijn of groepen. Elke dag 
verandert de wereld en het is aan jou en 
mij om aan die veranderingen een mooie 
kleur te geven. Hekken rondom landen 
hebben nog nooit geholpen en zullen 
dat ook niet doen. Als mensen toch 
blijven komen en migreren, wat dan? 
De uiterste consequentie is immers… 
afschieten (toch?) en dat wordt dan 
eufemistisch oorlog genoemd. Maar ja, 
voorlopig hebben jij en ik een nog een 
plek om te wonen, in ons hoofd en op 
de grond. 

Eerst geen plek om te wonen
Het leek erop dat na meer dan tien 
jaar er hier voor Lili en Howick geen plek 
was om te wonen. Ze moesten terug naar 
een land waarvan ze de taal niet spreken, 
waar er geen school voor ze is en waar uit-

eindelijk hun plek om te wonen een weeshuis 
zou zijn. Moeder zelf, die al een jaar geleden 
werd uitgezet, lijkt geestelijk niet in staat om 
voor ze te zorgen. 

Staatssecretaris Harbers zegt dat Armenië 
veilig is en dat de vijf-jaartermijn  van het kin-
derpardon niet geldt, omdat hun moeder hun 
verblijf hier heeft gerekt onder anderen omdat 
ze alle wettelijke mogelijkheden gebruikt 
heeft. Daar houdt meneer Harbers niet van. 

Dat de bureaucratische procedures 
zo ontzettend traag zijn, daarvan krijgt 
alleen moeder de schuld. Ook vond 
meneer Harbers het niet eerlijk voor an-
dere kinderen als Lili en Howick zouden 
mogen blijven. Maar zou het voor hen 
dan wel eerlijk zijn??? 

Maar uiteindelijk gaat het alleen om de 
vraag of je 2 kinderen die hier gewor-
teld zijn, hier ruim 10 jaar wonen en 

opgegroeid zijn in onze taal en onze mores, 
gewoon kunt uitzetten omdat het nu eenmaal 
kan volgens de wet en dat het kan onge-

acht de psychische gevolgen en de 
toekomst van deze kinderen. Hoe schril 
is de tegenstelling tot de wijze waarop 
“onze eigen kinderen” vaak gepamperd 
worden en beschermd tegen elke vorm 
van stress. 

Coulance, (generaal) pardon, gratie, 
wat betekenen die begrippen nu nog. 
Nee, zegt meneer Rutte, soms moet 
je hard zijn. Nee, hier geen plek om te 
wonen, vond het hele kabinet, totdat… 

er toch licht kwam en de deur openbleef voor 
2 kinderen.
    Pieter Postma

Foto’s: Defence for Childern, bewerkt pp

Droevig vloeien mijn 
tranen,
boren hun spoor in gra-
niet
wee mij, u raken ze niet
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roegchristelijke kerkbouw in 
vogelvlucht
De meeste mensen herkennen een 
kerkgebouw wel, zeker als het geen 
al te modern ontwerp is. En ook al 

hebben veel kinderen tegenwoordig nog nooit 
een kerk vanbinnen gezien, elk kind kan er een-
tje tekenen. Meestal zie je op zo’n tekening een 
toren met een spitse punt en naast die toren 
een liggende rechthoek, soms nog voorzien 
van een schuin dak en ramen.

In de loop der eeuwen hebben mensen hun 
kerkgebouwen op verschillende wijzen vormge-
geven en zijn er bepaalde bouwstijlen toege-
past. Velen kunnen de kenmerken van een 
romaanse kerk (rondbogen) of gotische kerk 
(spitsbogen) wel aanwijzen. Maar hoe is die 
kerkbouw eigenlijk ontstaan? Voor deze Vrij-
Spraak ben ik op zoek gegaan naar het begin 
van de kerk als gebouw. 

Van grot tot basiliek
Grotten
De eerste christenen hadden geen speci-
ale gebouwen voor hun bijeenkomsten. Zij 
kwamen bij elkaar op plaatsen waar dat 
geschikt was, zoals in grotten. Een belangrijk 
voorbeeld is de grot van Sint Petrus bij de 
stad Antiochië, in het huidige Turkije. Deze 
schuilkerk zou gesticht zijn door Lucas, die 
haar vernoemd heeft naar Petrus. Volgens 
overlevering zou hier de eerste christelijke ge-
meente rond Paulus, Barnabas en Petrus samen-
gekomen zijn.

Huiskerken
In de 3e eeuw na Christus was het christendom 
nog een verboden godsdienst. Uit die tijd 
stamt de oudst bekende kerk die gebouwd was 
in een gewoon woonhuis: de huiskerk van Dura 
Europos in het huidige Syrië. Van buiten zag het 
eruit als een groot huis, eenmaal binnen kon-
den ingewijden zien waar het huis voor diende. 
Het huis was, zoals gebruikelijk, gebouwd rond 

V

basiliek van Trier, 
foto: Marcin Szala, public domain



Them
a

17

basilieken, voor openbare bijeenkomsten 
en offciële aangelegenheden, zoals de  
rechtspraak. Deze rechthoekige grote hal-
len hadden meestal een langwerpig schip, 
zijbeuken met colonnaden en een lager dak, 
en vensters in de hogere wanden van het 
schip (de lichtbeuk) waardoor daglicht in 
de hoofdruimte kon vallen. Aan het uiteinde 
van het schip was een verhoogde halfronde 
ruimte gebouwd: de apsis, met daarvoor 
soms een t-vormige dwarsbeuk, waardoor de 
basiliek een soort kruisvormige indeling kreeg, 
alhoewel deze nog niet heel uitgesproken 
was. Hieruit zijn de latere kruiskerken ontstaan.

In tegenstelling tot de huiskerken waren deze 
basilieken duidelijk herkenbaar als toeganke-
lijke openbare gebouwen door een portiek 
of ingang met colonnade. Als de basilica’s 
gebruikt werden als rechtbank zat de rechter, 
als vertegenwoordiger van de keizer, met zijn 
raadgevers op de bank rond de apsis, die 
met een trap en balustrade was afgeschei-
den van de hoofdruimte. Voor hen stond de 
tafel voor de besluiten en een buste van de 
keizer met een wierookbrander. Hierop wer-
den korrels graan geofferd ten teken 
van loyaliteit aan de keizer als de 
goddelijke verschaffer van recht. In 
de kerken werd deze tafel vervan-
gen door een altaar.

Voor de eerste religieuze gebou-
wen nam de kerk in het Westen de 
bouwstijl van deze basilica’s over. 
Zo herkennen we nog steeds de 
grondvorm van de basiliek met de 
apsis aan de ene kant en de hoofd-
ingang daartegenover. Buiten de 
basiliek was vaak een voorplein 

een binnenplaats, die ten behoeve van de 
gemeente werd vergroot. Aan het uiteinde was 
een verhoogd podium voor degene die de 
eucharistie leidde. Het baptisterium, de ruimte 
waar gedoopt werd, was herkenbaar aan een 
verhoogde poel onder een met sterren versierde 
boog. De wanden van het baptisterium waren 
versierd met fresco’s met voorstellingen van on-
der andere de Goede Herder en zijn schapen, 
de zondeval van Adam en Eva, David en Goli-
ath en de Samaritaanse vrouwen bij de bron.

Net als in de grotkerken lag in de huiskerken de 
nadruk op de gemeente. Het waren ruimtes 
voor de christelijke eredienst. Voor het dopen 
was een bad nodig, voor de eucharistieviering 
gebruikte men een houten tafel. De ruimtes 
waar de gemeente bijeenkwam kregen hun ka-
rakter door de aanwezigheid van de gemeente, 
maar ze vertoonden geen verwantschap met 
de joodse tempel. Het was dus geen gewijde 
ruimte.

Toen in de 4e eeuw christenen in het Romeinse 
rijk niet langer vervolgd werden, kwam de kerk-
bouw op gang. Keizer Constantijn, die zich vlak 
voor zijn dood bekeerde tot het christendom, 
financierde de bouw van een aantal kerken, 
bijvoorbeeld de basilieken in Jeruzalem, Beth-
lehem en Trier. Deze hadden grote invloed op 
de christelijke manier van bouwen, zowel in het 
Oosten als in het Westen. Voor het eerst werd 
het kerkgebouw zelf van betekenis, vanwege de 
plek die het omsloot en de gebeurtenissen die 
er plaatsvonden. In die vroege periode waren 
twee bouwvormen bepalend: de basilica en de 
centraalbouw.

Basilica
In het Romeinse rijk gebruikte men basilica’s, 
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e naam van mijn beroep verraadt het 
al: controller. In mijn werk hou ik de 
financiële stromen binnen kaders, in 
mijn leven plaats ik zelf de steigers. Ziet 
u de analogie?

Zo is het dacht ik, zo zit mijn werk en mijn 
privéleven in elkaar, als een bouwwerk 
waar je zelf van jongs af aan gestaag 
aan voortbouwt. Geen domme dingen 
doen, een studie met perspectief, geen 
fouten maken, altijd rekening houden 
met de effecten van wat je doet. Deze 
kleine greep uit wat motto’s die me met 

de paplepel zijn ingegoten. Een moderne term die 
hierbij past is het maakbare leven.
Voordat ik op reis ging, had ik alle disclaimers 
geplaatst. Als ik het niet leuk vind, kom ik terug. Als 
de motor (bouwjaar 1943) het niet aan kan, dan 
heb ik het geprobeerd en kom ik terug. En zo nog 
een paar statements die vooral als doel hadden, 
ik bepaal wat er gebeurt en als het niet gaat of 
me niet zint, dan bouw ik verder waar ik in mijn 
normale (werk)leven ben gebleven. Zo had ik het 
altijd gedaan en zo zal het wel altijd blijven. De 
rimpels en verdriet onderweg naar dit punt horen 
bij het leven, gelukkig zijn is niet de afwezigheid 
van ongeluk maar de manier waarop je omgaat 
met de rimpels, met ongeluk. Nog zo’n  slogan die 

In de steigers

(atrium) met een fontein en een apart ruimte 
voor het doopvont (baptisterium). Dit bleef nog 
enkele eeuwen een aparte ruimte, waarin vol-
wassenen of gezinnen afdaalden in het doop-
water.

Centraalbouw
In het Oosten ontwikkelde de kerkbouw zich 
op een andere manier. Hier gebruikte men 
de zogenaamde centraalbouw. Terwijl in het 
Westen de basiliek en het baptisterium, het 
langwerpige en het cirkelvormige, tot aan de 
romaanse tijd gescheiden bleven, bouwde 
men in het Oosten koepels in een compacte 
kruis-in-vierkant-indeling. De kerk werd ge-
bouwd rond een denkbeeldige verticale as; 
de aandacht wordt zo naar het midden van 
het gebouw getrokken. De plattegrond kon 
vierkant, kruisvormig, cirkelvormig of meer-
hoekig zijn, en soms werden er aanbouwen aan 
gemaakt. Een prachtig voorbeeld van cen-
traalbouw is de Hagia Sophia in Constantinopel 
(Istanbul).

   Alwien Goossens

D

Doorsnede oorspronkelijke Hagia Sophia
(Door Wilhelm Lübke/ Max Semrau, public domain)
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ik me eigen had gemaakt in het bouwwerk 
van mijn leven.

Eenmaal op reis werd me al snel duidelijk dat 
de reis anders verliep dan ik dacht. Vanaf het 
eerste moment kwamen mensen op mijn pad 
zoals ik niet eerder kende. Avonturiers, reizigers, 
Vietnam-veteranen, extreme do-it-your-selfers, 
zelfkanters (zij die aan de rand van het leven 
staan) en heel veel mensen die hun duim naar 
me opstaken. Hoe kan dat toch? Ik had een 
beschut en beschermd bouwwerk van mijn 
leven gemaakt en nu sta ik in een volledig an-
dere wereld. Als bekende ankers voor me niet 
meer dan de motor, en als talisman een klein 
gratis boekje dat ik vond op een openbaar 
toilet in Anchorage, Alaska, Psalms for bikers 
(een bijzondere plaats om het Licht te laten 
schijnen). Nadat ik mijn baan had opgezegd 
aan het einde van mijn sabbatical wist ik dat 
mijn kompas inmiddels anders was gericht. 
Zonder retourticket, zonder baan, had ik wil-
lens en wetens mijn steigers afgebroken. In de 
bijna twee jaar op reis daarna, had ik alleen 
dat kompas, ook wel intuïtie genoemd, om op 
te koersen.

Na terugkomst heb ik de oude steigers weer 
opgezocht. Deels door het leven, werken voor 
je brood, deels door de ingesleten patronen, 
opleiding en werkervaring, was ik met een 
goed jaar weer terug in het oude bouwwerk. 
En net nu ik weer volop bezig was met plan-
nen voor de uitbouw, is Bastiaan verschenen. 
Ons zoontje van inmiddels acht maanden is 
ons niet gepland in de schoot geworpen als 
een klein wonder van het leven. En wederom 
besef ik dat ik volop aan mijn steigers verder 
aan het bouwen was terwijl de voorzienigheid, 

het lot, of God geen steigers toe staat. Geloof is 
een weg zonder steigers. Overgave aan je innerlijk 
kompas is wat de Ene aan mij vraagt en waar ik al 
weer bezig was om die controle zelf over te nemen 
heb ik nu een klein mannetje in huis die me dage-
lijks deze les laat zien. Ik had het kunnen weten uit 
Psalms for bikers:

‘En Ene, maak mij 
bekend met uw wegen,
uw paden wil mij die leren’
Ps 24-4 
    Jan Gerben Verzijl

Jan Gerben Verzijl en zoon  Bastiaan
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Wil Hoogendoorn
p woensdagavond 29 augustus 
overleed Wilhelmina Maria Gerdi-
na Hoogendoorn, zij werd 82 jaar. 
Wil was voor velen in Gouda een 
bekende persoon. Als raadslid, als 

initiator van veel culturele evenementen (bij-
voorbeeld de Houtmansplantsoen-concerten) 
en als betrokken burger bij heel het reilen en 
zeilen van de stad. Niet voor niets werd ze tot 
ereburger van Gouda benoemd.

Bij ons in de geloofsgemeenschap was Wil de 
laatste jaren een zeer regelmatig kerkganger. 
Ze was opgegroeid in een traditioneel pro-
testants gezin, maar was in de loop van haar 
leven van de kerk – en de ballast die ze daar 
bij voelde - verwijderd geraakt. Een aantal 
jaar geleden zette ze voorzichtig weer wat 
eerste stappen over de drempel, gedreven 
door een geloof en verlangen dat ze nooit 
kwijt was geraakt. Ze bezocht de diensten en 
deed mee aan een seizoen van Hoor en We-
derhoor. Niet lang daarna werd ze plotseling 
getroffen door een ernstige beroerte, ze werd 
rolstoelafhankelijk, zeer beperkt in haar fysieke 
mogelijkheden en door afasie ook nog eens 
in haar communicatie. Voor iemand die zo so-
ciaal was ingesteld een bitter lot. Dat ze, met 
alle verdriet en frustratie, toch ook oog hield 
voor de goede kanten van het bestaan en 
van kleine dingen kon genieten was bijzonder 
en ontroerend om te zien.

Met hulp kon ze tot haar vreugde nog met re-
gelmaat onze kerkdiensten bezoeken, dat be-
tekende veel voor haar. Ook de keren dat we 
op haar kamer in Gouwestein te gast waren 
met de ouderenmiddag deden haar goed. 

Zo wist zij zich nog deel van onze Federatie.
Niet lang geleden bleek Wil ongeneeslijk ziek 
te zijn. In vertrouwen heeft zij op 29 augustus 
haar leven losgelaten. Op dinsdag 4 septem-
ber was er, voorafgaand aan de crematie, 
een afscheidsplechtigheid op IJsselhof. Naast 
de herinneringen en toespraken klonken daar 
ook woorden van geloof en vertrouwen. 
Woorden die Wil gedurende haar leven - en 
zeker ook in die laatste periode - gedragen 
hebben en die de nabijheid van de Eeuwige 
in licht en duister lieten weerklinken.

We wensen allen die Wil zullen missen veel 
kracht en troost toe.

Ds. Kim Magnée-de Berg

O
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p 19 mei, drie dagen voor 
haar negentigste verjaardag, 
overleed Willemina Kapteijn-de 
Gruijl. Als echtgenote van onze 
oud-organist was Mien heel 

betrokken bij onze Federatie. Ze was lid van 
de Evangelisch Lutherse Gemeente, maar 
voelde zich daarnaast zo met ons verbon-
den dat ze ook graag vriend van de Federa-
tie werd.

Mien was een sterke vrouw, die klaar stond 
voor anderen, met humor en doorzettings-
vermogen. Van klagen hield ze niet. Ik had 
bewondering voor haar levensinstelling, 
want zeker de laatste tien jaar van haar 
leven heeft ze veel op haar bordje gekregen 
aan ziekte en beperkingen. En steeds bleef 
ze moedig en keek ze naar wat ze nog wel 
kon en wat ze in de toekomst misschien toch 
weer zou kunnen. Daarbij wist ze zich gedra-
gen door een sterk geloof. Wanneer ik met 
haar sprak was ik ook telkens geraakt door 
de dankbaarheid waarmee Mien in het le-
ven stond. Ze telde haar zegeningen. En dat 
was voor haar geen cliché, maar een diep 
doorleefde geloofservaring.

En die ervaring bleef voor haar overeind, 
ook toen ze eerder dit jaar in het zieken-
huis werd opgenomen en een ingrijpende 
operatie moest ondergaan waarbij een deel 
van haar been werd afgezet. Een periode 
van hoop en vrees volgde. Na een hoopvol 
begin van revalidatie in de Ronssehof moest 
ze toch opnieuw geopereerd worden, een 
operatie die teveel was voor haar broze 
lichaam. Op 19 mei is ze in het hospice over-
leden.

In een mooie dankdienst op IJsselhof namen 
we op 28 mei afscheid van haar. In die dienst 
klonken woorden en muziek waaruit haar 
grote vertrouwen sprak op God die liefde 
is en eeuwig en die ons in leven en sterven 
draagt in zijn hand.

Onze gedachten en gebeden zijn met Her-
man, de kinderen en de kleinkinderen, die 
haar zo zullen missen.

Ds. Kim Magnée-de Berg

Mien Kapteijn

O
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Het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwer-
pen is een indrukwekkend pakhuis midden 
in de bruisende wijk Het Eilandje. Een wan-
delboulevard met metershoge glaspartijen 
leidt je er 60 meter hoog. Op elke verdieping 
wacht je een nieuw verhaal over Antwerpen, 
de stroom, de haven en de wereld. De col-
lectie van 500.000 museumstukken geeft je 
in vaste en wisselende exposities een verfris-
sende kijk op de stad en haar eeuwenlange 
contacten met de wereld. En helemaal bo-
ven, op de tiende verdieping, geniet je van 
een 360 graden panorama over de stad, de 
haven en de stroom.

Wat mij betreft zijn er drie hoogtepunten. 
Allereerst het uitzicht vanaf het dak. Vervol-
gens de expositie: Kleurrijke rituelen. Vanaf 1 
juni 2018 neemt Feest! je mee om met al je 
zintuigen de overgangsmomenten in het le-
ven te vieren. Stap binnen en laat je meteen 
meeslepen in het feestgedruis!

Maar zeker ook de expositie: Leven & dood; 
Over goden en mensen. Laat je niet afschrik-
ken door de dood, maar ontdek hoe ande-
ren het levenseinde ervaren en benaderen. 
En dit over de grenzen van tijd, cultuur en 
religie heen.
   Jannet Hendriks

Het MAS

Foto: Klaske de Jong ©
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September 
Zo  2    10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 16   11.00 uur      Oecumenische dienst in de Josephkerk, Aalberseplein, Gouda

Vr 21                         Bezoek Anatomisch Museum, Leiden, vertrek station Gouda, ca. 12:00 uur

Zo 30   10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg

Oktober   
Zo  7    15.00 uur       My name is … theater- en muziekvoorstelling door De Tussentijd Producties.    
         
Zo  14  10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 28   10.30 uur       Ds. Jannet van Woerden

November 
Do 8    20.00 uur       Goudse zelfkant; over ‘rafelranders’, eenzaamheid en maatjes, 
          met Aart Jongejan en Heike Blok

Zo  11   10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Di 13     19.00 uur      Theatertiip: Thuislozen door Theater Utrecht, Goudse Schouwburg

Zo 25   10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg, Einde kerkelijk jaar, herdenking overledenen

December
Zo 9     10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg, 2e Advent, viering   
          Avondmaal

Zo 23   10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerst voor jong en oud

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

Reageren? 

Reageren op het jaarthema: Een 
plek om te wonen, of op een van 
de artikelen of zelf een verhaal 
willen schrijven?
Doen!!!
vrijspraak@federatiegouda.nl
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Remonstranten
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Directe Leden


