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2020 De start van het tweede decen-
nium van de eenentwintigste eeuw
Het passeren van een grens geeft me wel eens 
een raar gevoel. Een gevoel dat ik herken uit 
mijn jeugd toen we ooit tijdens een vakan-
tie in Zeeland in de buurt van Sluis een oude 
grenspaal zagen en ik telkens over een denk-
beeldige lijn sprong: nu ben ik in België, nu ben 
ik in Nederland, nu weer in België, nu weer 
in Nederland. Datzelfde gevoel waarmee ik 
actueel in 2019 schrijf wat in 2020 wordt gele-
zen. Wat u NU in 2020 leest werd TOEN in 2019 
opgeschreven. Het is allemaal gemakkelijk te 
verklaren door het in het juiste perspectief te 
plaatsen. Die niet bestaande grenslijn voor 
mijn kindervoetjes en die paar weken tot aan 
de jaarwisseling tegenover de begrippen Land 
en Tijd. Bewust heb ik boven dit stuk een hele 
lange titel geplaatst waarin het Moment wordt 
weggezet tegenover Eeuwigheid. 

Zo’n grens herken ik ook in het thema – Boos – 
van deze uitgave. Psycholoog Steven 
Pont schrijft in zijn boek Goed kwaad 
dat mensen die niet snel genoeg boos 
worden hun eigen grenzen slecht bewa-
ken. Zo slecht dat ze geen eigen gebied 
meer over hebben. Maar het is voor 

sommige mensen ook best 
moeilijk om boosheid te voelen. Pont 
schrijft dat boosheid weliswaar functi-
oneel is maar ook een risico vormt. Als 
je kwaad wordt op een ander kun je 
ook afgewezen worden. Soms willen 
we maar liever de vrede bewaren, de 
lieve vrede. Of beter nog, we bedek-
ken de situatie met de mantel der 
liefde. Op de een of andere manier 
kun je dus achter het begrip ‘liefde’ 

ook veel verstoppen.
Op het beroemde schilderij De dronkenschap 
van Noach dat Giovanni Bellini in 1515 voltooide 
is te zien hoe de drie zonen van Noach om hun 
laveloze vader zitten. Noach is naakt en de half-
lege drinkbeker staat centraal op de voorgrond. 
Het tafereel lijkt te zijn geplaatst in de wijngaard 
die Noach volgens het verhaal in Genesis 9 
zelf had aangelegd, en niet in de tent die in 
het oorspronkelijke verhaal wordt beschreven. 
Cham, de jongste zoon die zijn vader in ken-
nelijke staat vond, is in het midden afgebeeld; 
hij lacht duidelijk zoals dat ook in de verhalen 
rondom de bijbeltekst wordt beweerd. Een van 
de andere broers heeft geen mantel aan en 
het lijkt er dus op dat die rode lap weleens het 
overkleed van Sem of Jafeth zou kunnen zijn. 
Gewaarschuwd door hun broer Cham wenden 
Sem en Jafeth het hoofd af als ze de naakt-
heid van Noach bedekken met hun mantel. De 
mantel der Liefde.

In de eeuwen die na de voltooiing van het 
schilderij zijn verstreken 
(en misschien ook al wel 
daarvoor) is er met dit 
bijbelgedeelte geknoeid. 
Het is soms stuitend hoe 
het verhaal, dat eindigt 
met de vervloeking van 

de zoon van Cham, Kanaän, tot in de twintigste 
eeuw is misbruikt om slavernij en apartheid te 
rechtvaardigen. Het is goed te weten dat Cham 
(Choem) Hebreeuws is voor ‘bruin’ en Cham 
is stout want hij respecteert zijn dronken vader 
niet, maar lacht om zijn laveloosheid. Maar de 
vele schriftgeleerden en dominees die onder 
aanvoering van Johan Picardt (1660): ‘Hier-
door voltrekt zich Noachs voorzegging, dat het 
Chamsgeslacht in knechtschap zal leven, het 

Mantel der liefde Van de redactie

Zelf een verhaal schrijven 
of reageren op een van de 
geplaatste artikelen? Niet 
twijfelen: Doen!!!
vrijspraak@federatiegouda.nl
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nageslacht van Sem in ballingschap en het 
nageslacht van Jafeth begenadigd is met 
voorspoed, macht en kennis. 
Hierin is de scheiding tussen de zwarten, de 
joden en de blanken verklaard.’ volgden, 
zouden nu een straatnaamverbod verdienen.

Gods woede over het gedrag van de men-
sen uitte zich in een watervloed. De mens-
heid had een grens overschreden en de 
almachtige greep in door alles wat hem lief 
was weg te vagen. Geen genade om tijd 

voor inkeer te vinden. Geen mantel der liefde 
om de harde werkelijkheid niet te hoeven zien. 
Misschien ziet u anno 2020 in het gedrag van de 
mensheid en uzelf ook wel aanleiding voor een 
aanstaande watervloed.

Ik zie nog wel wat tijd om met onze eigen mantel 
der liefde de oprukkende brand van eigenbe-
lang en uitbuiting, de brand van ongeremde 
groei te smoren.

Jan Veldhoen

Dronkenschap van Noach, schilderij van Gio-
vanni Bellini ca 1515, Musée des beaux-arts et 
d’archéologie de Besançon, publiek domein

Van de redactie
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oos kozen we dit keer als thema van dit 
nummer; als ook weer een aspect van 
kwetsbaarheid, al zou u het misschien 
niet meteen met elkaar in verband 
brengen. Wij zagen er iets in, maar 

vonden het ook een moeilijk onderwerp. Een 
onderwerp dat schuurde, maar daardoor juist 
zo interessant om te onderzoeken!

Aanleiding voor onze keuze was een preek die 
Kim hield over Jezus die woedend de hande-
laren en tollenaars van het tempelplein afjoeg. 
Ze haalde ook Greta Thunberg erbij waardoor 
haar preek meteen over het hier en nu ging. 
Volgens mij noemde ze de boosheid van Jezus 
heilige woede, hier een toepasselijk woord. Hij 
veegde het plein letterlijk schoon en ook dat 
woord is niet zonder betekenis: de tempel, als 
heilige plek, was besmeurd geraakt door de 
aanwezigheid van deze lieden met hun prak-
tijken. Jezus herstelde door deze daad, - het 

woedend zijn en hen wegsturen - de orde. Hij 
bracht de tempel weer in de staat waartoe ze 
bedoeld was: als een plek om God te zoeken en 
te dienen.

Als ik kijk naar wat boosheid is dan kom ik daar 
ook dicht in de buurt: je maakt je boos om iets 
dat voor je gevoel niet klopt. Er is iets niet oké, 
bijvoorbeeld als er in jouw ogen een onrecht-
vaardigheid begaan is. Of als iemand over je 
grenzen is gegaan en/of je heeft gekwetst: dan 
is je orde verstoord. Door je boosheid word je je 
daarvan bewust.

We spraken over vormen van boosheid waar 
een taboe op rust, in sommige kringen of voor 
sommige mensen. Iemand van ons vertelde dat 
ze een vrouw kende die een kind verloren had 
aan de dood. Zij was heel boos op God, dat Hij 
dat zomaar kon laten gebeuren. Ik vermoedde 
dat achter haar boosheid grote wanhoop en 

Boos

B

Photo by Mohamed Abdelgaffar from Pexels
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diep verdriet verscholen lag en dat ze zich met 
deze gevoelens toch tot iets of iemand moest 
richten. Ik denk dat woede dan misschien wel 
het gemakkelijkste gevoel is om te voelen en te 
uiten. Ik vermoed trouwens dat God het be-
grijpt en deze boosheid met liefde en mededo-
gen aanneemt.

Zelf heb ik als klein kind een broertje verloren. 
Dat heeft grote gevolgen gehad voor ons 
hele gezin. Temeer daar er in die tijd niet over 
gepraat werd en er zelfs niet over gesproken 
mocht worden. Dan was dat verdriet er zoge-
naamd niet. Juist hierdoor bleef de aanwezig-
heid van hem levensgroot. Hij was steeds de 
aanwezige afwezige. Mijn moeder was niet 
meer beschikbaar voor mij en mijn broers en 
zus. Ze had liever hem willen volgen, mee de 
dood in. Uiterlijk gezien bleef ze een hele goe-
de moeder die ons goed voedde en kleedde 
maar haar hart was verstikt geraakt. 

Later in mijn leven, in een therapeutische sessie, 
heb ik gemerkt dat ik als kind heel boos op mijn 
broertje ben geweest: hij had alle aandacht 
gekregen waardoor er voor ons niets meer 
overbleef! Ook was ik nog boos op mijn moe-
der. Je zou kunnen zeggen dat het irrationeel 
van mij was om dergelijke gevoelens te heb-
ben, maar een kind is nu eenmaal niet ratio-
neel. En gevoelens ook niet, die zijn er gewoon. 
Het heeft me trouwens enorm opgelucht om 
die gevoelens toe te laten en te kunnen delen 
met de mensen die toen bij me waren. Ik kon 
ze daarna loslaten en mededogen voelen met 
het zware lot van mijn ouders.
 

Aan bovenstaande voorbeelden kun je dus 
zien dat boosheid je iets kan leren, je iets ge-
waar kan laten worden. Over de wereld, over 

een situatie die je meemaakt, over jezelf. Dat 
het je bewust kan maken van hoe jij de dingen 
ziet, of waardoor je, al of niet bewust, beïn-
vloed werd of wordt. Of je dingen veranderd 
zou willen zien en zo ja, wat je daar zelf aan 
kunt bijdragen. 

Ik denk ook dat we het allemaal herkennen 
dat als we boosheid voelen we eerst over de 
ander beginnen. Wat hij of zij had moeten 
doen of nú moet gaan doen! De ander gaat 
dan meestal hetzelfde roepen en zie daar: een 
conflict is geboren. 

Ik denk dat velen van ons herkennen dat we 
boosheid ergens vóór schuiven. Dat we het 
makkelijker vinden om te zeggen wat de ander 
moet doen in plaats van uit te spreken hoe we 
iets hadden willen hebben, wat we nodig heb-
ben of waar we naar verlangen. Dat kan ons 
een gevoel van zwakte geven of kwetsbaar-
heid. Als je deze zogenaamde zwakheid durft 
te laten zien, niet meer gewapend met beel-
den van hoe het had of zou moeten zijn, maar 
uitdrukking geeft aan hoe jij je voelt, kun je de 
ander met verruimde blik tegemoet treden en 
hem of haar werkelijk ontmoeten. Hetgeen 
ont-moeten is. Er kan dan iets nieuws ontstaan 
dat niet afgedwongen is maar gebóren kan 
worden.

Het Kind in de kribbe ons geschon-
ken - oerbeeld van teerheid en zach-
te krachten - dragen we misschien 
nog in ons mee, zo net na de Kerst. 
Ons geschonken als mogelijkheid en 
inspiratie tot een nieuw begin. 

Geef mij de ogen van het Kind...

Els Rotte

Them
a
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Tempel

n september gingen de remonstranten 
op reis: naar Friedrichstadt. Daar is al veel 
over gezegd: het was fantastisch. Op de 
terugreis werd het Slot Gottorp bezocht. 
Ongetwijfeld ook buitengewoon interes-

sant, maar zelf ben ik niet mee naar binnen 
gegaan. Heel weinig slaap en heel mooi weer 
maakten dat ik de tuin eromheen verkoos. Die 
tuin, met hier en daar een sculptuur of beeld, 
mocht er ook zijn. Op blote voeten trof ik daar: 
Tempel, van Jan Koblasa. En zoals dat kan 
gaan wanneer je niet hebt geslapen en wel 
op een fijne plek bent, werd ik recht in het hart 
getroffen. 
De Tempel is een ruimte, afgeschermd in de 
wereld maar open en overal mee in verbin-
ding. Roestige en wat grillige metalen armen 
omhullen deze tempel. Buiten en binnen is de 
blauwe lucht en het groene gras. Je kunt er in, 
je kunt er in liggen, je kunt er dwars doorheen 
lopen, je kunt je er thuis voelen, je kunt er weer 
vertrekken. Dat heb ik allemaal een poosje 
kunnen doen. 
En zo ontstond toch weer nieuw zicht op tem-
pels, of op mensen, of op mensenzielen.
Ik ervoer sterk dat elke heilige gebeurtenis zich 
niet afspeelt in het eigen gelijk. Dat er altijd 
een opening en een verbinding is naar en met 

de wereld om je heen. Het is, denk 
ik, niet mogelijk (tenminste niet voor 
mij) om zomaar uit het niets, uit een 
vacuüm, iets te ervaren van God. 
Ik heb de wereld nodig; een mens, 
een verhaal, het gras, de lucht.. 
Kim sprak eens over de tent van 
Abraham, die vier openingen had, 
als teken van gastvrijheid. Een mooi 
beeld, en ik weet zeker dat die 

I

openingen er niet alleen zijn ten gunste van je 
gasten, maar ook ten bate van jouzelf: hoe zou 
je verstarren als er niemand bij je binnen kwam. 
Maar ook denk ik: ikzelf hoef evenmin opgeslo-
ten te zitten in mijn tempel, of in m’n huis, of in 
mijn eigen leven. Mijn ideeën, oprispingen, ge-
dachtes en dromen zijn ook de moeite waard 
om naar buiten te vliegen, al was het maar om-
dat ze me anders zouden verstikken. Een frisse 
wind, een opening naar de wereld is heilzaam.
Het lukt natuurlijk niet om mijn ervaring daar in 
de tuin van het slot helemaal weer te geven. 
En het lukt al helemaal niet om te verwoorden 
wat dit kunstwerk je kan vertellen. Daarom nog 
foto’s. En mocht je er ooit in de buurt zijn: de tuin 
is prachtig. En ik hoorde: het slot al net zo. 
Marleen van Dijk 

Foto: Marleen van Dijk
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erderop in dit nummer leest u een 
bewerking van een preek die ik een 
tijdje terug schreef. Het is een harts-
tochtelijk pleidooi om niet onverschil-
lig te worden, maar om onze oprech-

te verontwaardiging te behouden over alles 
wat ten hemel schreiend is in deze wereld. 
In die zin is boosheid voor mij een belangrijk 
thema.

En toch. Toch bemerkte ik bij mezelf ook 
weerstand toen ik óók nog een column moest 
schrijven over datzelfde thema. Niet omdat ik 
er niet meer achter sta, ik geloof nog steeds in 
de noodzaak van boosheid, als een vorm van 
compassie en verantwoordelijkheid. Nee, de 
weerstand zit hem vooral in mijn diepe verlan-
gen naar harmonie en naar zachtheid. Daar 
wil ik het veel liever over hebben. En misschien 
past ook dat wel heel goed bij het thema.

‘Verlos ons van de boze.’ We bidden het 
vrijwel elke dienst. Het is een bede waar veel 
over te zeggen en te denken valt. ‘De boze’, 
is dat een persoonlijke kracht, een soort van 
satan die ons belaagt en ons het slechte in-
fluistert? Zouden we het beter met ‘het kwade’ 
kunnen vertalen (zoals ook wel gebeurt)? Ligt 
dat wat boos, wat kwaad is buiten onszelf of 
in onszelf? Of (en dat denk ik eigenlijk) is het 
allebei waar? Worden wij zowel meegesleept 
(soms) door wat boos is in onszelf en door het 
bovenpersoonlijke kwaad? Dat wat we niet 
in ons eentje veroorzaken, maar waar we 
wel deel aan hebben? En hoe stellen we ons 
daartegen in het geweer?

Voor mezelf geldt daarbij dat ik me steeds be-
wust probeer te zijn van de andere kant, van 

het goede en het zachte. Dat ik dat telkens 
probeer te zien om me heen en in mezelf. Dat 
ik dáár ruimte aan geef, zodat de ruimte voor 
dat boze vanzelf kleiner wordt. 

Er is een hartverscheurend klein gedicht van 
de Engelse dichter Philip Larkin dat eindigt met 
de volgende regels:

…we should be careful
of each other, we should be kind
while there is still time.

En ik geloof dat dat misschien wel mijn levens-
motto zou kunnen zijn: laten we voorzichtig zijn 
met elkaar, laten we vriendelijk zijn, nu het nog 
kan. Dat we het niet zover laten komen dat 
onze boosheid – hoe belangrijk en legitiem 
ook – de zachtheid wegduwt naar een hoekje 
van ons bestaan. Laten we proberen in de 
ander, hoe dan ook, een mens te blijven zien, 
een levend wezen dat mooi is en kwetsbaar 
en liefde behoeft. Laten we zacht zijn voor elk-
ander, om het met de woorden van Adriaan 
Roland Holst te zeggen uit zijn schitterende 
gedicht Zwerversliefde.

En omdat we nu eenmaal mensen zijn, le-
vend in een ingewikkelde wereld, en ook zelf 
behept met zoveel verschillende kanten, licht 
en donker, is het zo gek nog niet 
om het telkens weer te bidden: 
“Verlos ons van de boze.” Ik kan 
het tenminste niet alleen, en ben 
dankbaar voor alle zachtheid en 
vriendelijkheid die mij als genade 
wordt gegeven. Elke dag opnieuw.

ds. Kim Magnée-de Berg

Verlos ons van de boze

V
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e armpjes gaan omhoog, volledig 
gestrekt en naar de hemel uitgerekt. 
Hoofd een beetje naar achteren in 
de nek, ogen omhoog gericht op zijn 
handjes. In een zekere maar lang-

zame neergang zakt hij naar de grond en zakt 
hij op zijn knieën. Woorden komen slechts als 
klanken uit z’n keel op een heel fors volume. 
De voorstelling is nog niet klaar. Want de lang-
zame beweging naar op de knieën, gaat na 
een korte pauze van zo’n tien seconden door 
in een voorover vallen. Languit op de grond 
met de armen en handen als vuisten, vuist-
jes past beter, die als mokerslagen de vloer 
raken. Woorden zijn omgeslagen in tranen van 
kwaadheid. Hij is bijna twee onze kleine man. 
‘Twee is nee’ hoor ik van mensen om me heen 
als ik dit voorval deel. Een voorval dat niet 
dagelijks maar wel een paar keer per maand 
voorkomt. 

Hoe werkt dat boos zijn bij een tweejarige? Het 
showgehalte van armen omhoog en neerval-
len kan hij echt niet gekopieerd hebben van 
ons als ouders (echt waar). Zit dat er dan al 
vanaf de bron, geboorte in? Is boosheid dus 
een aangeboren emotie? Een emotie die 
onafhankelijk van het brein in ons DNA of in 
ons karakter is gecodeerd? Het brein van een 

tweejarige is bij lange na nog niet 
uitontwikkeld. Veel denkwerk komt er 
niet bij aan de pas. 

Boos is daarmee een basale emotie 
die echter weerstand oproept. Boos 
is lelijk. Boze mensen zijn naar om 
te zien. Maar waarom dan? Voorlo-
pig lach ik meestal als Bastiaan een 
boosheid-show opvoert. Ik weet niet 

of dat de beste reactie is, maar boos met boos 
beantwoorden leert het brein ons later wel, lijkt 
me, helaas. De andere wang toekeren is ook 
een brein-boos-reactie maar moeilijker. In de 
verschillende stadia van boosheid staat die 
voorbij boos-met-boos beantwoorden. Boos 
in een overtreffende trap beantwoorden zoals 
Jezus ons leert. Logisch eigenlijk, wat mag je an-
ders verwachten van een boek vol wijsheid?
Jan Gerben Verzijl

D
Twee is nee

photo by Snapwire from Pexels
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Foto: Esther Heemskerk
oos zijn lijkt wel dagelijkse kost als je 
het nieuws tot je krijgt. Boze klimaat-
spijbelaars, boeren, bouwbedrijven, 
leerkrachten, zorgverleners, deze 
functionele boosheid moet tot iets 

gaan leiden. In onze maatschappij is het 
(soms te) belangrijk om jezelf te laten horen, 
voor jezelf op te komen en helaas werkt soms 
de wet van de jungle: degene met de groot-
ste mond heeft het meeste gelijk. 

Het fijne van boos zijn is de kracht die ervan 
uitgaat, het geeft focus en energie, het 
geeft net dat zetje om tot verandering te 
komen en de volgende stap te maken. Het 
is prettig als mensen authentiek degene kun-
nen zijn die ze zijn, kleur kunnen bekennen, 
de ene veel meer ingetogen en de ander 
veel expressiever. Het is fijn als het vogeltje 
kan zingen zoals het gebekt is en dat we 
allemaal verschillend mogen zijn maar dan 
wat mij betreft op de voorwaarde dat het in 
contact met de ander is. Zelf heb ik liever ie-
mand die zo nu en dan boos is dan iemand  
met een bevroren glimlach. Ongerichte 
woede echter leidt zelden tot iets goeds. 

In mijn werk heb ik veel met boze mensen 
gewerkt zowel met ouders als kinderen. Heb 
daders en slachtoffers van huiselijk geweld 
gesproken en geholpen om tot verandering 
van patronen te komen. 
Voor veel mensen die wanhopig zijn is het 
erg moeilijk om gepast hun emoties te uiten. 
Boosheid gaat meestal over niet begrepen 
worden en het er niet mee eens zijn, het gaat 
hand in hand met verdriet of trauma’s. Met 
kinderen oefenden we met de metaforen 

van “schildpad” en “leeuw” om  te komen tot 
de ”pauw” dat je trots kunt zijn op je manier 
van reageren als je jezelf kenbaar wilt ma-
ken. Wat we daarin gebruikte was het GGGG 
model, welke Gebeurtenis riep het Gevoel en 
de Gedachte op om boos te worden en welk 
Gedrag hoort hier nu bij? Wanneer boosheid 
een gewoonte is geworden kan dat verslavend 
zijn, de kick die het geeft en de mensen die iets 
van je willen op afstand houden lijkt dan prettig 
maar werkt isolerend en brengt je steeds ver-
der van huis.  Voor veel mensen die een talent 

hebben om telkens in 
ernstige pech terecht 
te komen kan ik me 
levendig voorstellen 
dat er druppels zijn 
die de emmer doen 
overlopen. Daarom 
werkte ik graag met 
hen, ik genoot van 
elke stap naar herstel. 

Voor de lezer die de kracht van het gebed kent 
wil ik in dit verband graag de laatste zinnen op-
schrijven van het Arameens Jezus gebed:

Maak de koorden van fouten los die ons vast-
binden aan het verleden, opdat wij 
ook anderen hun misstappen kun-
nen vergeven.  Laat oppervlakkige 
dingen ons niet misleiden. 
Uit U wordt geboren, de alwerkzame 
wil, de levende kracht om te hande-
len,  het lied dat alles verfraait en zich 
van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Esther Heemskerk 

B

miniatuurtje

‘De hoop heeft twee 
prachtige dochters. Woede 
over hoe de dingen zijn en 
moed om te geloven dat 
ze niet zullen blijven zoals 
ze zijn.’ 

Augustinus

Opdat wij kunnen vergeven
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Photo by Mohamed Abdelgaffar, from Pexels
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De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869 – 1952)
sonnet nr III uit de cylclus Opgang.
Uit: Verzonken grenzen (1918)
Uitgever: W.L. & J. Brusse

De redactie heeft getracht de erven/rechthebbenden
van de auteursrechten van dit gedicht te bereiken om toestem-
ming tot plaatsing te vragen. Verschillende pogingen daartoe 
hebben jammer genoeg geen resultaat opgeleverd.
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p 11 november jongstleden is 
overleden: Ans Kooistra-Korstan-
je, zij werd 86 jaar. Ans was, sa-
men met haar man Anne, heel 
lang een actief en zeer betrok-

ken lid van onze remonstrantse gemeente 
en zo van de Federatie. En ze heeft in al die 
jaren veel voor onze geloofsgemeenschap 
betekend. 

Ze was geïnteresseerd, hartelijk en ze dacht 
goed over de dingen na. Daarbij was ze 
niet bang haar mening te geven, maar 
ze verstond de kunst dat op een open en 
constructieve manier te doen. En vooral was 
ze heel betrokken op de mensen om haar 
heen. En op hun beurt voelden veel mensen 
zich met haar verbonden, dat was goed 
te merken ook in de laatste fase van haar le-
ven, toen zoveel mensen haar bezochten of 
op een andere manier hun betrokkenheid 
lieten merken.

Na een periode van afnemende energie, 
bleek Ans ernstig ziek te zijn. Vanuit het 
ziekenhuis is ze toen naar het hospice ge-
bracht. Daar nam ze afscheid van het leven 
en van de mensen om haar heen. Het was 
indrukwekkend om mee te maken hoe ze 
dat deed. Er was in die laatste weken plaats 
voor verdriet en dankbaarheid, er werd ge-
lachen en gehuild in de tuinkamer waar ze 
lag, Ans verstond de kunst tot op het laatst 
volop in het leven te staan en het tegelijk 
echt los te kunnen laten. En zo is ze, op die 
11e november, in alle rust overleden.
Op 18 november vond in de St. Joostkapel 
de afscheidsdienst plaats. Daar klonken 

onder andere woorden uit het evangelie van 
Johannes, uit de trouwtekst van Ans en Anne: 
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 
zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere 
liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” 
Het was precies die liefde en dat vermogen 
tot liefde geven, die voor Ans zo kenmerkend 
waren. Moge haar nagedachtenis voor velen 
van ons een blijvende bron van inspiratie en 
vreugde zijn. 

Anne, de kinderen, kleinkinderen en alle 
anderen die haar missen, bidden we kracht 
en troost toe, en de blijvende rijkdom van alle 
mooie herinneringen.

Ds. Kim Magnée-de Berg

O
Ans Kooistra
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Jeugd
aar een boeddhistisch verhaal

Er was eens een muis die zijn hol 
gemaakt had op een plaats waar 
duizenden goudstukken in de 

grond lagen. En er was een boer die het land 
waar deze schat begraven was bezat. Hij 
zag de muis vaak. Omdat hij vriendelijk was, 
deed hij de muis nooit pijn en zo nu en dan 
wierp hij haar een stukje kaas toe.

De muis was de boer heel dankbaar. Dus liep 
ze op een dag naar buiten met een goud-
stuk in haar bek en liet het aan de voeten 
van de boer vallen. Je kunt je voorstellen, 
hoe blij de boer was. Dus dankte hij de muis 
en ging naar het dorp om voor haar een stuk 
vlees te kopen. Sindsdien bracht de muis de 
boer elke dag een goudstuk en elke dag gaf 
de boer haar vlees. Zo werd Muisje in een 
paar weken dik.

Maar de boer had een grote zwarte kat. 
Zolang de lievelingsmuis van de boer mager 
was had hij nooit op haar gelet; maar toen zij 
dik werd, lag de kat Grimalkin haar op zekere 
dag op te wachten en besprong hij haar. Het 
arme kleine Muisje was doodsbang.

"Dood me alstublieft niet meneer Gri-
malkin!" zei Muisje. "Waarom niet? Ik 
heb honger!" "Maar als u me opeet, 
zult u morgen honger hebben, maar 
als u me laat gaan, zal ik u iedere 
dag een mooi stuk vlees brengen!" 
"Goed," zei de kat, "maar als je één 
dag overslaat, word ik boos en maak 
je dood!" 

Toen de boer Muisje de volgende dag haar 
maaltijd gaf, bracht Muisje die naar de kat. 
Maar langzamerhand werd Muisje dunner en 
dunner. Toen merkte de boer hoe mager zijn 
muisje was geworden en op een dag vroeg 
hij aan de muis of ze ziek was.
"Nee," zei Muisje, "ik ben niet ziek, maar ik krijg 
niets meer te eten." En ze vertelde de boer 
over de afspraak die zij met Grimalkin ge-
maakt had.

De boer nam een glas en stopte Muisje erin 
en zette het op zijn kop op de grond voor 
Muisjes hol. "Muisje," zei hij, "de volgende keer 
dat Grimalkin je maal komt halen vertel je 
hem, dat je niets hebt."

De volgende dag kwam Grimalkin. "Vlees!" 
zei hij tegen de muis. "Maak dat je weg komt, 
gemene dief!" zei Muisje. Toen hij dit hoorde, 
kon Grimalkin zijn oren nauwelijks geloven. Hij 
was razend en verslond haar met glaasje en 
al.

Katten kunnen glazen niet verteren en Gri-
malkin kreeg buikpijn. Toen hij sliep kroop het 
Muisje omhoog door Grimalkin's keel en ging 
weer naar haar hol. Grimalkin heeft de 
rest van zijn leven geen muis meer ge-
geten. En de muis leefde gelukkig, terwijl 
zij iedere dag een goudstuk naar de boer 
bracht, die haar iedere dag een heerlijk 
maaltje vlees gaf.

Jannet Hendriks

De kat is boos

N
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r was de afgelopen tijd nogal wat van 
doen over de toespraak die de jonge 
klimaatactiviste Greta Thunberg hield 
bij de VN. Niet over de inhoud van 
haar verhaal, maar over de manier 

waarop en wel over haar boosheid die reac-
ties opriep. Lelijke klimaatkabouter. Vrouwelijke 
Hitler. Zeurkous, zeikerd, pleuriskind, duivelsge-
broed En dat is nog maar een kleine selectie 
uit de kwalificaties op Twitter.

Met deze observatie begon ds. Kim Magnée-
de Berg haar preek over boosheid. Ook in 
de serieuze media was Greta’s woede reden 
tot ongemak en kritiek. In het Nederlands 
Dagblad stond: Niet voor niets gebruiken de 
commentaren op haar toespraak het woord 
hysterisch. Vorig jaar in Polen was haar toon 
nog zacht en vriendelijk, later in Stockholm zelfs 
humoristisch, maar nu was ze alleen boos. Dat 
is niet verstandig. Want boosheid communi-
ceert niet. Heel soms klaart het de lucht, maar 
vaker is het een verstikkende uitstoot.

Al dit ongemak over haar woede staat in een 
lange geschiedenis. Boosheid wordt vaak 
negatief gevonden; dat was zo al bij de oude 
Grieken en ook nu nog maakt woede niet 

populair. Ik wist niet dat je boos werd, zo 
klinkt ons onvermogen om met boos-
heid om te gaan. Of nog erger tegen 
een vrouw: Wat ben je mooi als je boos 
bent.

Boos zijn nemen we liever niet te serieus, 
we lachen erom of lopen er voor weg. 
Liever iets met de mantel der liefde be-
dekken dan elkaar eens flink de waar-
heid zeggen. Zo ook in de kerk waar we 

conflicten vermijden en er zalvende woorden 
over uitspreken. Terwijl we ons, ook in het licht 
van de Bijbel, moeten afvragen of we wel boos 
genoeg zijn? We zouden ons moeten schamen 
omdat we zo weinig boos zijn en het voor van-
zelfsprekend nemen dat de wereld is zoals ze 
is? Waar blijft onze heilige verontwaardiging? 
Misschien maakt de boosheid van iemand als 
Greta Thunberg ons zo onrustig omdat het stie-
kem een pijnlijke snaar in ons raakt. Omdat we 
voelen dat het niet allemaal klopt in de wereld, 
terwijl we doen of alsof alles goed gaat.

Neem nou de boosheid van Jezus tijdens de 
tempelreiniging in het evangelie van Johannes. 
Het past niet in ons beeld van de man van lief-
de en vergeving, als hij woedend te keer gaat. 
Als Jezus een meisje uit onze tijd was geweest 
hadden we hysterisch, buitenproportioneel of 
humorloos geroepen.

Kim Magnée wijst op de tekening van de 
Zuid-Afrikaanse kunstenares Marlene Dumas 
met de titel Jezus is boos. We zien een donker, 
paars aangelopen Christus die je aankijkt met 
woedende, priemende ogen. Het beeld blijft 
je bij, omdat we Jezus bijna nooit zo zien. Bij de 
meeste schilderijen van Jezus druipt de zoet-
heid er vanaf. Een boze Jezus kennen we niet. 

Maar vandaag komt hij ons tegemoet als een 
razende Jezus die tekeergaat in de tempel. Hij 
is woedend als hij ziet hoe het heiligdom een 
rovershol is geworden waar woekeraars zich 
verrijken. Hij beheerst zich niet; als een oud-
testamentische profeet gaat hij tekeer, Gods 
huis misbruiken voor eigen gewin, de armen 
misbruiken, dat kan niet. En uitgerekend dit 
verhaal staat in alle vier de evangeliën opge-

Jezus is woedend

E
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tekend. Hier laat Jezus iets zien over de basis 
van zijn handelen en van zijn geloof. Ja, hij is 
de man van het wonder, die zorgt dat water 
wijn wordt en dat mensen het goede van het 
leven kunnen proeven, maar hij verzet zich ook 
tegen alles wat vloekt met Gods bedoeling. Hij 
is een toonbeeld van liefde, en juist daarom 
ook een mens van heilige onrust en oprechte 
woede. Hij gelooft dat we niet mogen zwijgen 
wanneer er dingen gebeuren die niet zouden 
moeten bestaan, omdat ze ten hemel schrei-
end zijn. Hij zegt dat het misgaat wanneer eco-
nomie, en materiële belangen van mensen, 
de godsontmoeting in de weg gaan staan. Het 
gaat Hem om een toekomst voor de aarde 
en de mensen en om de overtuiging dat alle 
mensen gelijk zijn en evenveel recht hebben 
op dat wat de wereld te bieden heeft.

Waar het recht met voeten wordt getreden, 
waar de aarde en haar mensheid ten prooi 

vallen aan uitbuiting en vernietiging, daar moet 
een heilige woede in ons los komen, een gepas-
sioneerde boosheid in het geloof dat het anders 
kan en anders moet.

Kim Magnée hoopt dat het ons niet zal gebeuren 
dat we ons terugtrekken in woorden, omdat het 
te ongemakkelijk is om onze overtuiging en hoop 
om te zetten in vlees en bloed en dat we de din-
gen maar op hun beloop laten, dat we het wel 
geloven. Ze herinnert zich uit haar tienertijd nog 
altijd een citaat over de boodschap van Jezus: 
Weergaloze taal sprak hij hier, woorden van vuur, 
maar pas op, brand je vingers niet, want wie ze 
aanraakt moet ze doen.

Dus radicaal terug, zegt ze, terug naar de wortel 
van het evangelie, van het aloude testament, 
want daarin gaat het om een wereld die heel 
is en heel maakt met het vertrouwen dat er ook 
over honderd jaar nog een leefbare aarde kan 
zijn. Als mensen van de hoop dragen we ook de 
woede en de moed met ons mee. En we zullen 
vanuit onze bevlogenheid de handen uit de mou-
wen steken. We mogen ook lachen en relativeren 
en zacht zijn en we laten niet toe dat kwaadaar-
dige boosheid ons in haar macht krijgt, want dan 
brand je je vingers, toch?

Ze gelooft dat het een essentieel ele-
ment van ons geloof is, dat het enga-
gement in onszelf overeind blijft en we 
nooit onverschillig worden en dat we in 
het spoor van Christus met elkaar actief 
blijven hopen en ons blijven inzetten voor 
Gods Koninkrijk, met alle moed die in ons 
is.

Amen, zei ds. Kim Magnée-de Berg, 

bewerkt door Pieter Postma
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Nogmaals de engelen
l eerder schreef ik in VrijSpraak over 
de herontdekking van twee houten 
engelen, die 60 jaren achter het 
orgel bivakkeerden. Oorspronkelijk 
zaten zij vast aan het oude Niehoff-

orgel en later aan dat van Maarschalkerweerd. 
Bij de herbouw van de kapel in 1957 zorgde 
organist Herman Kapteijn er voor, dat ze achter 
"zijn" orgel bewaard bleven; daar werden ze 
onlangs teruggevonden. Ron Kapteijn vond in de 
nalatenschap van zijn vader een oude foto van 
het orgel. De hier getoonde foto’s van het oude 
Niehoff - en het latere Maarschalkerweerd-orgel 
geven een goed beeld van de beide vleugel-
stukken in hun vroegere bestaan.

Kort voordat het 
Niehoff-orgel 
in 1900 werd 
vervangen door 
het Maarschal-
kerweerd-orgel, 
werd er een foto 
van gemaakt. 
We zien een rijk 
gedetailleerd 
renaissance-
front uit 1558. 
De orgelkas 
(nu leeg van 
binnen) is nog 
steeds te zien 
in de r.k. kerk 
van Abcoude. 
De twee hoog 
aangebrachte 
engelen met 
hun bolle buiken 
zijn 200 jaar 

jonger en tonen een opmerkelijk stijlverschil met 
het fijnzinnige meubel van Niehoff. Wij vinden 
dat nu geen fraaie combinatie, maar in de 18e 
eeuw dacht men daar kennelijk anders over. Op 
het vooruitstekende rugpositief ziet men de in het 
vorige artikel beschreven kleine beeldjes plus de 
zwaan.

In 1957 verplaatste men het Maarschalkerweerd-
orgel naar achteren in verband met de koor-
praktijk. De vleugelstukken werden verwijderd. 
De grote foto toont een balustrade-orgel met 
donker geverfd hout. Ook is te zien dat hier de 
kleine beeldjes en de zwaan nog aanwezig zijn. 
Vanwege de eveneens donkerbruine kleur van 
de zij- en onderkanten van de twee engelen-
beelden en de vrij strak gemodelleerde kas lijkt 
het contrast tussen engelen en orgelmeubel 
minder groot dan eerst het geval was. Tijdens 
het bespelen van het orgel verkeer ik sinds kort 
weer in het aangename gezelschap van die 
twee engelen met hun trompetten. De hemelse 
figuren hebben heel wat oud-collega's aan het 
werk gezien, zoals de deskundige kerkmusicus 
Herman Kapteijn. Over de eerste organist Gerard 
Vos vertelt het archief een bijzonder verhaal.

Toen in 1745 het uit de Sint-Janskerk overge-
plaatste Niehoff-orgel werd ingewijd, preekte 
de dominee over psalm 150:4, "Lovet den Heer 
met Snaren en Pijpen". Het zingen werd "fraai 
en konstig" begeleid door de slechts 16 jaar 
oude Gerard Vos, uit Amsterdam. Toen hij enkele 
dagen later werd benoemd tot vaste organist, 
moest zijn vader het contract voor zijn minder-
jarige zoon ondertekenen. Met deze talentvolle 
jongeling leek de kerk een goede keus te heb-
ben gedaan. Toen hij echter na 4 jaar een soort-
gelijke functie in Rotterdam aanvaardde, was 

A
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In en om
 Sint Joost

de Goudse gemeente daar niet zo rouwig om. 
Wat was er gebeurd? In de notulen van 9 sep-
tember 1748 staat vermeld, dat Vos "volgens 
zijn Eigenzinnelijkheid" tot laat in de avond en 
zelfs 's nachts op het orgel speelde en zonder 
toestemming van de kerkenraad ook ande-
ren het orgel liet bespelen. Bovendien had hij 
een concert gegeven dat "veel beter plaats 
verdiende in een Herberg dan in Godshuys 
de Kerke". Waarschuwingen door de koster 
negeerde hij. Toen hij zich moest verantwoor-
den, meldde hij aan de heren: "Ik ben Meester 
van 't Orgel, het is mijn Orgel, en ik zal spelen, 
als ik wil". De rapen waren helemaal gaar, toen 

Gerard de broeders ook nog toevoegde: "Ik zie wel, 
dat ik met Ezels te doen hebbe”. Het beledigde 
kerkbestuur dreigde de organist vervolgens met 
ontslag, "waarop aan Gerhard Vos, die in onze Ver-
gadering was geroepen, deze Resolutie 
is voorgelezen, aan welke hij door een 
eerbiedig Excuus om Vergeving te ver-
zoeken voldede, en beloofde zig voorts 
na zijn Beroepsbrief behoorlijk te zullen 
gedragen". Deze eerste organist verliet 
korte tijd later definitief de Sint-Joostka-
pel, hoofdschuddend nagekeken door 
de twee engelen die alles zagen...
Jan van der Zwart



20

Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd
er worden mensen gevraagd
dringend mensen gevraagd.
Mensen temidden van mensen gevraagd.

Gedicht van Coen Poort (overleden 18-8-2004)
verschenen in De Windroos
Vaak voorgelezen tijdens acties tegen kruisraketten in 1983

Gebruikt in de preek Jezus is woedend

Mensen gevraagd…

group hands, free photo from Pexels
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intje gebaart dat de deur naar de 
slaapkamer dicht moet. Ik weet nu al 
dat hij nog een paar keer gaat roe-
pen, omdat hij zich bedenkt. Daarom 

hangen we de spraakcomputer niet meer aan 
de zijkant van zijn bed. Dan gaat hij praten als 
hij even wakker wordt en valt hij de hele nacht 
niet in slaap. Maar mama roepen kan hij zelf. 
En dan loop ik maar weer van de bank naar zijn 
kamer. Er komt één hand omhoog met twee 
half gestrekte vingers. “Tellen” gebaart hij met 
links. Met rechts lukt dat niet maar de bood-
schap is duidelijk. Nog 10 kusjes en tien verhaal-
tjes. 

Daar gaat-ie. Als ik dichtbij kom, glimt hij van 
oor tot oor en gaat hij er eens goed voor liggen. 
Ik leun over de rand en zeg: “Eén omdat we zo 
lekker gefietst hebben” en er volgt een kus. Hij 
grijnst en zijn handen schieten omhoog. “En één 
omdat Paul en Minke kwamen koffe drinken  
na het eten”. Weer een kus, weer een grijns. 
“Eén omdat Ties een verhaaltje in Pictello* heeft 
gezet”. Hij gebaart gauw met 1 hand “morgen” 
en wijst naar zijn knieën. “Ja”, zeg ik “Morgen 
weer fietsen. Trouwens, dat weet ik nog niet 
hoor, volgende week, als het wat warmer is”. 
Gelukkig kan Rintje niet echt tellen, al voelt hij 
wel ongeveer hoeveel 10 is. Hij wacht op het vol-
gende avontuur van vandaag. “En één omdat 
Romy en Ties er weer waren om samen met jou 
pannenkoeken te eten”. De grootste grijns. En 
weer gebaren. Zijn ze nu weg? Komen ze nog 
thuis? Waar slapen ze? 
Mijn gedachten dwalen af naar Ties, nu 19, op 
de achterbank van de bus. Hij was denk ik 6, 
Rintje 10, en ineens: “Mama, denk je dat Rintje 
nog gaat praten?” “Nee, zeg ik, ik denk het niet, 
wat denk jij?”. “Ik denk het ook niet”. Zo, dat 

was het. Rintje is anders, dat wist hij wel. Na 
het pedagogisch verantwoord voorlezen over 
een jongetje in een rolstoel, spastisch en met 
epilepsie, zei hij al eerder enthousiast; “Hé, zo 
een hebben wij er ook, hè mam?” Ja, zo een 
hebben wij er ook. Eentje die praat met een 
computer, die het liefst de hele dag Nick en 
Simon luistert en die als enige van onze 3 kids 
echt stapel op theater is. Mama blij, want ze 
is een dramadocent die geen kind heeft dat 
zich op het toneel waagt. Gelukkig zijn Rintje 
en ik goed publiek.

Ik tel verder. Alle mooie dingen van de dag 
komen voorbij. Een telefoontje van Oma, met 
Facetime! Oma en Rintje die niet zoveel zeggen 
maar verliefd kusjes geven en het scherm nat 
kwijlen. De scouting in Dongen die weer gewel-
dig was, de nieuwe trui, de wandeling naar de 
stad en als er nog wat tellen overblijven dan 
tellen we ze af met hoe lief ik hem vind, hoe 
lief zijn zus en broer zijn, hoe lekker hij gedoucht 
heeft en nog een aller-, allerlaatste kus. Een 
diepe zucht en nog een waarschuwing. Nu echt 
slapen hoor! Hij wijst nog snel naar mijn horloge. 
“Ja, morgen maak ik je wakker, om 7 uur”.
Onze Rintje is nu 23, nooit uitgepraat en altijd 
opnieuw moeten alle bekende woorden, zinnen, 
muziekjes en gebeurtenissen voorbijkomen. Als 
het vertrouwd is, is het leven goed. Hij 
heeft de liefste broer en zus van de 
wereld, die hem tillen, zijn computer 
inspreken, hem naar de tandarts rij-
den, hem op de bank zetten om mu-
ziek te luisteren, hem plagen, de auto 
met hem wassen en die, als papa en 
mama een keer nee zeggen, het voor 
hem opnemen.
Mirjam Wolff

R
Rintje



Kunst en cultuur 

 Van 5 oktober 2019 - 1 maart 2020 is hier o.a. Niki de 
Saint Phalle aan Zee. Een prachtige, kleurrijke en expres-
sieve tentoonstelling waar ik zelf heel blij van werd.

Wereldberoemd zijn de Nana’s van de Franse beeldhou-
wer Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) Kleurrijke, uitbundig 
vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en brui-
send van energie door het leven gaan. Hun joie de vivre 
werkt aanstekelijk op iedereen. De Nana’s zijn afgebeeld 
op posters en handdoeken, bevolken tentoonstellingen 
en staan pontificaal in de openbare ruimte. Halverwege 
de jaren zestig van de 20e eeuw zorgden de Nana’s, met 
hun ondubbelzinnige polyester uiterlijk, voor nogal wat 
ophef in de wereld van de moderne kunst. Desalniet-
temin zijn ze sindsdien onverminderd populair gebleven 
bij het grote publiek. Niet voor niets wordt gesproken van 
‘Nana power’. Het zijn immers sterke vrouwen met wie 
je terdege rekening moet houden. De tentoonstelling 
Nana’s aan Zee is een solo voor Nana 
en een ode aan de vrouwelijkheid!
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Nana in Beelden aan Zee

Passietijd 
do 2  april 2020 14.30 uur: Passietijd en de Kunst. 
Een gemeentemiddag met aandacht voor de 
door de passietijd  geïnspireerde kunst.
Onder leiding van ds. Kim Magnée.
Locatiie wordt later bekend gemaakt.

H et museum Beelden aan Zee in Den Haag werd                                                                                          
in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar 
Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg. Het 
richt zich als enige museum in Nederland exclusief 
op moderne en hedendaagse beeldhouwkunst.



De komende maanden Agenda
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Ds. Kim Magnee-de Berg, Nieuwjaarsdienst   
    

Oecumenische dienst in de Josephkerk, Aalberseplein, Gouda

De lege plek  Theatervoorstelling door Ruud Broekhuizen, Theaterbakkerij, 
Gouderaksedijk 24b, Gouda 

Ds. Kim Magnée-de Berg

Hoor en Wederhoor

Hoor en Wederhoor

Ds. Kim Magnée-de Berg, dienst samen met de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente  

Hoor en Wederhoor

Ds. W. Lagrouw 

Hoor en Wederhoor

Lezing door en interview met schrijver Joris van Casteren over het boek 
Moeders lichaam, Theaterbakkerij, Gouderaksedijk 24b, Gouda 
     

Hoor en Wederhoor  

Ds. Kim Magnée-de Berg 

Hoor en Wederhoor 

ALV’s groeperingen, vesper, ALV Federatie 

Ds. Kim Magnée-de Berg

Gemeentemiddag met aandacht voor de door de passietijd geïnspireerde 
kunst. ds. Kim Magnée. Locatiie wordt later meegedeeld.

Kreuzweg, een passieproject van Jan Marten de Vries, Locatie wordt nader 
bekend gemaakt

Januari 2020
Zo  5    10.30 uur  

Zo 19   11.00 uur     

Zo 19   15.00 uu

Februari 2020
Zo  2    10.30 uur     

Do  6    20.00 uur    

Do 13   20.00 uur    

Zo  16  10.30 uur     

Do 20   20.00 uur    

Maart 2020
Zo  1   10.30 uur      

Do  5  20.00 uur 

Zo   8  15.00 uur      

Do 12  20.00 uur

Zo  15  10.30 uur 

Do 19  20.00 uur      

Do 26  19.30 uur      

Zo  29  10.30 uur

April 2020
Do  2   14.30 uur

Zo   5   14.30 uur



Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden


