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Beeldenstorm

En, wat geweldig is; heel veel leden (van oud
tot jong) hebben in tekst en beeld een impressie
gegeven van de startzondag in september, in de
prachtige tuin van Jan en Heleen de Voogd.
Ook is er geschreven over nieuwe en bestaande
activiteiten binnen de federatie, zoals ‘de Table
de Federatie’ en de 45+ kring. Daaruit blijkt maar
weer dat we een veerkrachtige geloofsgemeenschap zijn, die gelukkig ook in deze corona-tijd
nog springlevend is!

Soms zoeken we de heel direct beelden op
bijvoorbeeld door naar het museum te gaan,
of trekken we erop uit met onze camera. Het
beeld voorop deze VrijSpraak kwam ik tegen
tijdens een bezoek aan het Design Museum in
Den Bosch. Het heet Cathedral en is van kunstenaar Tony Gragg. In deze verkreukelde versie van de Sint Janskerk in Den Bosch verbeeldt
hij de vergankelijkheid van grootste beelden,
zoals een kerk.

Om een constante stroom van beelden op gang
te houden voor de VrijSpraak hebben we een
aantal beelddenkers uit de Federatie gevraagd
of ze alledaagse schoonheid (gericht op het
thema van het nummer) voor ons willen vangen
in een foto, een schetsje, een snapshot. De ‘beeldenstormers’ blazen in dit nummer alvast een
fijne beeldenstorm over ons heen met hun associaties bij beeldenstorm in het dagelijks leven.
Beeldenstorm is dan ook het thema geworden
van deze VrijSpraak met onder andere mooie
bijdragen van Kim en Willem-Carel.

Ria Kroon vertelde in de nieuwe rubriek ‘Vitamine C’ hoe zij aan haar culturele vitamine C
komt. Ria blijkt een liefhebber te zijn van kunst
in de brede zin: beeldende kunst, muziek,
locatietheater. Ze vertelde mij er al alles over
tijdens een kop koffie, en we ontdekten dat we
beiden liefhebber zijn van de schilderijen van
Jan Mankes en fanfare-punk..
Ook spraken we met Leo Vogel,
die per juli het voorzitterschap
van de Federatie aan Jan Veldhoen heeft overgedragen. Leo
houdt van lezen, maar kan ook
erg genieten van beeldende kunst
en probeert soms ook iets van zijn
eigen binnenwereld aan het doek
toe te vertrouwen.

Ik wens u heel veel leesplezier toe, en een heel
gezond, hoopvol, en beeldrijk 2022.
Mirjam van Esschoten,
Hoofdredacteur VrijSpraak
NB. Wilt u ook beeldenstormer worden, of wilt u
iets schrijven voor de VrijSpraak? Stuur een berichtje aan mij: mirjam@zinnigepraat.nl

Scott Douglas heeft voor de
nieuwe rubriek ‘Bij de Buren’ een
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Van de redactie

T

bezoek gebracht aan onze vrijzinnige Goudse
buren van het Apostolisch Genootschap, hij interviewde voorganger Christien Kamermans. Ontzettend leuk dat hij voor de VrijSpraak als reporter
op pad wil gaan om over de grenzen van onze
eigen Federatie heen te kijken.

ijdens de laatste redactievergadering
spraken we de wens uit dat er best wat
meer beelden in ons magazine zouden
mogen staan. We zijn talige mensen,
maar een beeld kan zo veelzeggend
zijn. Ontroerend, prikkelend, vrolijk, troostend of
gewoon mooi.

Woorden en beelden
geworden? Door praten met andere mensen
over dit voor mij van huis uit niet aangeleerde
gedrag, kwam ik er achter dat het helpt om
een kaarsje aan te steken en stil te staan bij
waar ik dan ook bij stil wil staan. Het geeft mij
focus. In een andere kerk waar ik een poos lid
van was, was er regelmatig de mogelijkheid
om een kaarsje aan te steken. Ook dat had
voor mij doel van focus aanbrengen, aandacht geven. En zo komen we van beeldenstorm bij aandacht.

Of dat ik pas onlangs weet heb dat er naast
“onze” beeldenstorm, ook nog andere beeldenstormen zijn geweest, namelijk de zogenaamde
Byzantijnse beeldenstormen, in de 8e en 9e eeuw
na Christus. De Alkmaarse pastoor Jan-Jaap van
Peperstraten heeft daar een scriptie over geschreven die hij me opgestuurd heeft. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf moet ik die nog uitlezen.

Er is een gezegde dat zegt dat alles wat je
aandacht geeft groeit. Er zijn mensen die, door
aan iemand of iets te denken, haar/hem of het
voor zich kunnen zien in gedachten, de zogenaamde beelddenkers. Ik mis dat gen, ik denk
voornamelijk in woorden.

Ik kan ook schrijven dat wij zelf getuige en toeschouwers geweest zijn bij beeldenstormen. In
Afghanistan, waar Boeddhabeelden werden vernield. Of in het gebied van ISIS, waar vernielingen
hebben plaatsgevonden van voor anderen heilige
zaken.
Ruim na mijn schooltijd kwam ik op vakanties in
het zuiden van Europa. Daar bezocht ik vaak een,
rooms-katholieke, kerk. Even tot rust komen, uit de
felle zon, even de eeuwen van aanbidding opsnuiven. En ja, een kaarsje aansteken, soms bij dit
beeld, soms bij dat beeld, braaf een centje in het
offerblok doen. De slechtste “kaarsjes” waren de
elektrische, niets rommelen met een vlammetje
van een ander kaarsje, maar geld inwerpen en
lampje aan. In gedachten, biddend misschien,
denken aan mijn moeder en alle moeders, het
leed dichtbij en veraf, mijn eigen verdriet en
vreugde. Was ik nu opeens een beeld-aanbidder
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Maar even terug naar aandacht. In mijn leven
zijn er zaken die aandacht verdienen en niet
altijd krijgen, maar er zijn ook zaken die geen
aandacht verdienen, maar toch krijgen. Kent u
dat gevoel? Dat er zaken zijn die meer aandacht verdienen, maar dat u daar toch niet
aan toekomt om wat voor reden dan ook?
Of het omgekeerde? Is dat te doorbreken?
Hoe doet u dat? Wat mij helpt is naar buiten
gaan, of lekker werken of een kaarsje
aansteken en daar me dan even
op richten, op al het goeds dat er is
en de hoop en verwachting dat het
allemaal goed komt, misschien niet
zoals ik wil, maar het komt goed. Het
licht, en dat is een beeld dat ik wel
kan zien, schijnt door de duisternis!
Pacem et bonum
Willem Carel Versteegt

Thema

W

at een thema, beeldenstorm. Ik kan
het hebben over hoe ik als goed
protestants opgevoed jongetje op
de Da Costa school in Bodegraven
en later op het Chr. Lyceum in Alphen aan den Rijn onderwezen werd over de beeldenstorm, ja die van 1566 (zie https://nl.wikipedia.
org/wiki/Beeldenstorm). Toen begreep ik het. Want
je kunt toch niet een beeld aanbidden? En via
een heilige, ja zelfs niet via Maria, bidden tot God?
Was Jezus niet de weg, de waarheid en het leven?

Thema
6

De bespotting van Christus
circa 1614 Gerard van Honthorst
t.m. 27-03-2022 te zien in Museum
Gouda. Tentoonstelling Kaarslicht
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Op het tweede gezicht

Een beeldenstorm van onze manier van kijken
zou nog verrassende nieuwe wendingen kunnen
opleveren. En ons kunnen helpen te ontdekken wat wel en wat niet echt bij ons hoort. Wie
zijn we echt en welke beelden kleven aan ons,
omdat anderen ze op ons hebben geplakt of
omdat we er zelf in zijn gaan geloven?
Ik denk aan de woorden van de beroemde
beeldhouwer Michelangelo die ooit heeft
gezegd dat elk beeld dat hij wilde maken al ergens in het marmer verstopt zat. Hij hoefde het
alleen nog maar te ‘bevrijden’, een aanzienlijke
klus waar hij keer op keer in slaagde.
Misschien is het zo ook wel met mensen. En
zijn wij geroepen om zo met
elkaar om te gaan dat we stuk
voor stuk onze ware zelf boven
kunnen halen. Dat we de nietkloppende beelden weg kunnen beitelen en overhouden
wat echt bij ons hoort. En ons
vervolgens laten verrassen door
de diversiteit en kleurrijkheid die
daarmee bovenkomt. Bij de
ander en bij onszelf.

Dat levert altijd
verrassende momenten op. En het blijkt nog behoorlijk moeilijk te zijn om goed te raden wat bij
wie hoort. Deze manier van kennismaken speelt
met de beelden die we van elkaar hebben. Op
een lichte manier laat het zien hoezeer een eerste indruk en bepaalde vooroordelen onze kijk
op de ander bepalen. En hoe anderen zich kunnen ‘vergissen’ in ons. Positief gezegd: hoeveel
er nog valt te ontdekken aan elkaar.

Ds. Kim Magnée-de Berg
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Column

W

Ook van onszelf kunnen we bepaalde beelden hebben. En ook die hoeven niet altijd te
kloppen. We denken soms dat we ergens niet
geschikt voor zijn, terwijl we het misschien best
zouden kunnen als we het zouden proberen.
Daarin zijn we overigens in goed gezelschap.
Zelfs de grote Mozes dacht van zichzelf dat hij
geen leiderschapskwaliteiten had, terwijl hij uiteindelijk een heel volk door de woestijn leidde.

anneer we voor het eerst met een
nieuwe Zinzoekerskring bij elkaar
komen, starten we vaak met het
volgende kennismakingsspel.
Alle deelnemers schrijven op een
papiertje drie dingen die kenmerkend voor hen zijn, maar die je niet aan de
buitenkant kunt zien. (Bijvoorbeeld: ik verzamel
postzegels, ik wilde vroeger tuinman worden en
ik heb nog nooit een bekeuring gehad). Twee
van die dingen moeten waar zijn en één juist
niet waar. Al die
papiertjes worden vervolgens
dichtgevouwen en op een
hoop gegooid.
Daarna worden
ze stuk voor stuk
opengemaakt.
En dan moet er
geraden worden
bij wie zo’n papiertje hoort. En
daarna welk van
de drie dingen
Beelden aan zee
niet waar is.
Foto: Elma de Bock

Feest van de kerk,

zei Vera

Startzondag

Impressies startzondag
Bevrijdend

denheid. Dit onderwerp kwam ook ter
sprake in de kleine gesprekken die ontstonden rond de tafels waaraan
we koffie konden drinken.
De organisatoren van deze dag hadden
aan alles gedacht; voor de lunch stond
alles al klaar. Twee soorten soep, heerlijk
besmeerde boterhammen en iets te drinken. Het was gezellig buiten met elkaar te
lunchen.

Bij aankomst op het mooie en ruime terrein
van de familie De Voogd was er meteen een
vrolijk weerzien met veel gemeenteleden. Er
waren ook veel kinderen meegekomen waar
een apart programma voor was bedacht.
.De dienst voor de volwassenen, met medewerking van het hele koor, werd gehouden in
een tent, wat voor een speciale sfeer zorgde.
Het onderwerp van de preek was verbon-
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Verbindend
De startzondag op 12 september was voor
mij een unieke ervaring, een prachtige
dienst in de buitenlucht, waarbij de locatie
en het programma uitnodigde om in gesprek te raken met elkaar, en zo verbinding
te voelen. Bij de workshop stembevrijding
waar ik aan meedeed, ging het niet alleen om de stem, maar ook om aarden en
voelen, we moesten uit onze comfortzone,
en dat was een… bevrijding. Een geslaagde
dag,
Rineke Maarse

Kerkvriend
Ik vond het springkussen het allerleukste van
de startzondag. Ook dat ik mijn kerkvriend
Hugo weer eens zag, en dat ik nieuwe
vriendjes heb gemaakt.
Siem
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Attentie
Ik had heel veel zin in het kerkfeest! Papa
had taken die dag, en ik heb hem geholpen
door “Attentie!” in de microfoon te zeggen. Ik
heb geknutseld in de kinderdienst. Ik ben vies
geworden van de modder toen we beestjes
uit de sloot gingen bekijken en hun naam
noemen. Er waren veel mensen, iedereen was
aardig. Het leukste was het springen op het
luchtkussen, met mijn vrienden van de kerk.
Groetjes, Vera

Open ogen, open oren
De startzondag voelde voor mij als een nieuw
warm welkom in de gemeente. Het was een
fijn weerzien van oude bekenden en een prettige kennismaking met nieuwe. Zelfs mensen
die ik nooit eerder sprak feliciteerden ons
spontaan met ons huwelijk. Het thema van de
dag, “verbondenheid”, was in die vriendelijke
en betrokken gelukwensen direct

Startzondag

Later werd het gezelschap opgedeeld in
verschillende workshops. Ik kwam bij de
workshop stembevrijding. Ik herinnerde
me een gemeenteavond waarbij we onze
stem bevrijd hadden en als groep, zonder
belemmering uitbundig stonden te zingen.
Nu was er een andere benadering van de
stembevrijding. De vraag was: Welke klank
zit verstopt in je lichaam en kun je die klank
met anderen delen? Misschien wel met een
boom. Er was nog een gezamenlijke afsluiting met een lied van het koor.
Hartelijk dank aan allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt, waarin we ons als
Federatie echt verbonden hebben gevoeld
met elkaar.
Gertie Bosma

Wereldwijde verbondenheid
Ds. Kim Magnée noemde in haar preek onder
andere de verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.
We hadden een mooi nagesprek aan tafel
waar de vraag kwam: In hoeverre ervaar je
wereldwijde verbondenheid? Ik moest denken
aan een interview uit de Volkskrant met de
dichter Alfred Schaffer in Zuid Afrika. Op de
vraag ‘Hoe leeft u?’ antwoordde hij: ‘Ik leef
met een schuldgevoel, en dat is iets wat we
allemaal zouden moeten hebben.’ Bij alles wat
je voor anderen doet, leef je vanuit een tekort.
We spraken over persoonlijke ervaringen, waar
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soms ook teleurstelling met verbondenheid
naar voren kwam. Ik vond het nagesprek een
mooi vervolg op de preek. Ik nam daarna
deel aan de workshop zingen waar we
canons instudeerden onder de bezielende
leiding van onze speelse dirigent Erica de
Wijs. We waren zelfs zover, om een canon na
afloop aan de hele groep te presenteren!
Veel dank aan ieder die deze dag heeft
voorbereid.
Bernhard Kaptein

Startzondag

voelbaar. Ik werd er bijna verlegen van dat al
deze mensen zo uit zichzelf naar ons toe kwamen.Het was bijzonder om buiten de dienst te
vieren in zo’n mooie tuin tussen de weilanden.
De dienst werd afgesloten met het slotlied,
waarmee we ook onze huwelijksdienst afsloten.
“En laat ons door de wereld gaan, met open
ogen, open oren…” vond ik een treffende
samenvatting van de boodschap in de overdenking.
Dit kostte in het vervolg van de dag in elk
geval geen moeite. Er was een heerlijke lunch,
waarin er vanzelf gesprekken ontstonden.
Iedereen werd bij een workshop ingedeeld.
Er is geschildrd, gewandeld, gezongen en
nog meer.Zelf mocht ik deelnemen aan een
workshop “autobiografisch schrijven”. Toen we
onze verhalen binnen die groep met elkaar
deelden, voelde ik een sterke verbondenheid
met de andere deelnemers door hun verhalen.
Iedereen heeft andere ervaringen en andere
dingen meegemaakt, maar iedereen heeft
gevoel en is kind geweest. Dat verbindt.
Coringe van Lopik – Kamphorst

Ik kwam in het groepje dat een wandeling ging maken. Ik was best blij met
de keuze van mijn schoenen van die
dag, mijn nieuwe pastelkleurige soepele stappers. Alhoewel het kraakschone
er nu van af is, de wandeling ging namelijk grotendeels door het grasland.
Hier en daar hadden de schapen wat
laten vallen dus het was nog een kunst
om dit te ontwijken.
Onderweg konden we reageren op
wat stellingen, ook dat maakt weer
veel los. Mooi om te horen welke kijk
iedereen heeft op een onderwerp.
We waren best gelijkgezind en dat is
ook best bijzonder. Jeroen mocht zich
scharen onder de mensen die ingedeeld waren voor de zangworkshop
onder leiding van Erica de Wijs. Na
afloop trakteerde de groep ons op een
mooi klinkende canon.

Mooie gesprekken
Enige tijd geleden kregen wij een uitnodiging
voor startzondag. We hadden er gelijk zin in
en het was ook nog eens de afsluiter van onze
vakantie. Wat was het een mooie dag met een
goede dienst, deze dag hadden we niet willen
missen. We hadden al heel wat gezichten mogen
ontmoeten maar nu was er ook plaats voor een
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Tussen alle activiteiten in liet de organisatie ons niet met een lege maag
zitten. Wat een lekkere en origineel
belegde sandwiches, volle kruidkoek,
krokante cookies en frisse smoothies.
Het was een topdag en wij willen daar
de mensen van de organisatie hartelijk
voor danken.
Vriendelijke groet,
Jeroen en Annemarie Karreman

Startzondag

gesprek. Gesprekken die plaatsvonden
in een heerlijke omgeving en ook het
weer was ons goedgezind.

12

Startzondag

13

14

zong ik in mijn eentje welgemoed op de fiets
naar de Steinse Dijk. Ik had er zin in en alles was
veelbelovend: prachtig weer een leuke tocht
en het fijne vooruitzicht weer vele vertrouwde
gezichten in het echt te ontmoeten (ik had wel
eerst geoefend met de foto’s en namen uit de
ledenlijst). Bijtijds bij Heleen en Jan aangekomen
stak ik een helpende hand uit bij alle werkzaamheden en onvoorzienigheden die bij zo’n dag
horen en dat is eigenlijk voor een groot deel van
de dag zo gebleven. Bij de tentdienst voelde ik
dankbaarheid dat dit geen clandestiene hagepreek was en miste ik weer het gezamenlijke zingen. Daarna koffie en koek, gevolgd door soep
en brood, alles even goedverzorgd en lekker. Als
voormalig diaken was deze bediening mij niet
vreemd en ik was blij dat er in ons midden geen
welgedane dominee minzaam het had over
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gedienstige Martha’s. Door al deze bezigheden
had ik een beetje gemist waarvoor de lootjes
dienden en zo kwam ik onbedoeld terecht bij
de workshop “autobiografisch schrijven” onder
leiding van Heleen de Voogd, die hier ook nog
de tijd voor had. We kregen drie concrete opdrachten: een leuke jeugdherinnering, een nare
en een herinnering aan je moeder, niet een verslag, maar een verhaaltje. Die schrijfvorm lukte
anderen veel beter dan mij, maar niemand had
natuurlijk gebrek aan inspiratie. Wat een succes was dit, zulke diverse verhalen van mensen
die je daardoor beter gaat kennen. Dan weer
terug naar mijn dienende taak.Ik kijk uit naar de
andere verslagen, omdat die ongetwijfeld weer
andere facetten van deze feestzondag zullen
belichten. Alle lof en dank aan al degenen die
deze dag hebben georganiseerd!
Bertie G. Bik-Huls

Startzondag

Hoe vrolijk gaan de stammen op…

Fanfare-Punk en verstilde kunst
of 13. Organisten uit de buurt oefenden doordeweeks op het orgel. Op een dag werd Bach
gespeeld. Ik werd daar meteen door geraakt.
Toen ik 16 was bezocht ik voor het eerst de
Mattheus Passion in het Concertgebouw. Een
onvergetelijke ervaring. Waar ik ook erg van kan
genieten is de muziek van Arvo Pärt.Toen ik mijn
man Cees leerde kennen, liet hij me kennismaken met muziek zoals the Rolling Stones. In mijn
zusterflat draaide ik Charles Aznavour; ik heb de
elpee nog steeds, ook al is hij stuk.
Cees bracht ook de Kift op mijn pad; een fanfare-punkband uit de Zaanstreek. In het begin had
ik genoeg aan het beeld: een woeste man op
een drumstel, zwaaiende koperinstrumenten, en
oma die met krulspelden de platen verkocht. De
teksten (gebaseerd op bestaande poëzie) vind
ik prachtig, en ook van de muziek ben ik gaan
houden. Eind van deze zomer speelde de Kift in
het museum Gouda. Het was het eerste concert
dat we bezochten na de lockdown.

“Ik ben opgegroeid in Wijk bij Duurstede, mijn
moeder was koster in de Grote Kerk. Wanneer zij
aan het werk was in de kerk ging ik mee en las ik
een boek in de kerkbanken. Ik was toen een jaar

Mijn liefde voor beeldende kunst is begonnen met
Rembrandt. Het gebruik van licht in zijn schilderijen
Foto Daan Brand
is zo bijzonder. Zeker zijn schilderijen van Bijbelse
vertellingen vind ik prachtig. Toen ik 20 was be-
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Vitamine C

B

innen Federatie Gouda staan drie C’s
centraal: Christendom, Compassie en
Cultuur. In deze rubriek vertellen Federatieleden hoe zij aan hun dosis culturele
vitamine C komen.
Ria Kroon bijt de spits af, en tijdens het gesprek
blijkt dat zij een culturele veelvraat is. We krijgen
een stevige shot vitamine C van haar.

zocht ik de grote tentoonstelling over Rembrandt
in het Rijksmuseum. Ik heb de catalogus uit 1968
nog altijd in mijn boekenkast staan.
Een andere favoriete schilder is Jan Mankes.
Het tere en kwetsbare spreekt me aan, de sfeer
van zijn werk. Daarbij speelt de tragiek van zijn
levensverhaal mee. Hij was getrouwd met Anne
Zernike, de eerste vrouwelijke predikante, en hij
stierf jong aan tuberculose.

culturele programma’s te kijken zoals
Podium Witteman, of documentaires over
kunst. En ik lees graag; ik ben lid van drie
leesclubs! De literatuurkring van de Federatie, kring Oosters en een leeskring buiten
de kerk. Het stimuleert je om boeken te
lezen die je zelf niet zo gauw zou kiezen.
Een boek waar ik bijzondere herinneringen aan heb is Baltische zielen van Jan Brokken. Ik las het tijdens een reis door de Baltische
Staten; in ieder land een ander personage.
Ook bezoek ik graag locatietheater: Oerol,
Karavaan. Afgelopen weekend waren we bij
een voorstelling van de Peergroup in een oude
melkfabriek. Het leuke aan locatietheater is afgezien van de inhoud van de voorstelling - het
hele gebeuren eromheen: je eet vaak vooraf
met andere bezoekers, je maakt een praatje.
Het zijn altijd mooie ontmoetingen. Ik neem deel
aan de gecombineerde vrouwenkring van de
Lutherse gemeente en de Federatie. We komen
maandelijks bij elkaar en bespreken thema’s.
Soms bezoeken we een tentoonstelling zoals die
over Maria Magdalena in het Catharijne Convent.” Een dosis vitamine C kan voor Ria - zoals
uit het gesprek duidelijk wordt - van alles zijn.
Maar zo zegt ze: “Ik ben wel steeds meer gaan
kiezen. Als ik naar een museum ga kies ik bijvoorbeeld 1 schilderij uit waar ik de tijd voor
neem om ernaar te kijken. Lezen over dat
werk doe ik thuis wel. Dat heb ik dan weer
geleerd van kunsthistorica Wieteke van
Zeil. Je kunt niet alles zien en onthouden,
dus kies en geniet!”

Ik vind zijn werk ontroerend mooi, zoals deze
bomenrij.

Ria geeft ihet stokje door aan Niels de
Zwarte in de volgende VrijSpraak.

Tijdens de lockdown voedde ik mijzelf door naar

Mirjam van Esschoten
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Weten dat je gedragen bent
Interview

O

p 1 november sprak ik met Leo
Vogel. Hij is acht jaar lang voorzitter geweest van de Federatie. Hij
heeft zijn functie in juli overgedragen aan Jan Veldhoen.

Leo woont samen met Inja in Gouda. Ze
hebben drie kinderen gekregen en inmiddels zijn zij ook grootouders. Leo is geboren in
Wormerveer en tijdens zijn werkzame leven
inkoper geweest, de laatste jaren met name
bij landbouwcoöperaties. Nu is hij gepensioneerd en houdt hij zich graag bezig met
lezen (literatuur of historische boeken). Dat
doet hij alleen maar ook met leden van de
literatuurkring van de Federatie. Ook bezoekt
hij graag het theater of een museum (“Wij
zijn laatst bij Helmantel geweest in het Drents
museum: fantastisch!”). En af en toe schildert hij ook zelf met een klein groepje (nonfiguratief). In de corona-periode is hij aan het
opruimen geslagen; dat was nodig, want zo
zegt hij: “Ik ben een verzamelaar, denk altijd
dat iets te interessant is om weg te doen.”
Leo is acht jaar voorzitter geweest van de
Federatie Ik vraag hem hoe hij de club zou
omschrijven. Welke woorden komen bij je op?
“Saamhorigheid. Dat is ook in corona-tijd gebleken. We waren best
een beetje bezorgd: zou de saamhorigheid blijven? Maar er kwamen
warme reacties op initiatieven van
verbondenheid zoals de kaartjes of
bloemen die we stuurden. Er zit veel
veerkracht in die geloofsgemeenschap van ons. Daar krijg ik energie
van.
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Het leven

Jij bent niet van huis uit remonstrant,
daar heb je bewust voor gekozen.
Wat trekt jou persoonlijk zondag
naar de Sint Joostkapel?
“Ik ben lang christelijk gereformeerd
geweest. In 2009 ben ik bij de Federatie gekomen na een periode
kerkelijk dakloos te zijn geweest. Ik
zocht toch weer inspiratie, samen
zingen, een goed verhaal horen en:
de zegen krijgen. Dat is misschien
voor mij wel een van de meest
elementaire dingen. Wanneer je de
kerk verlaat en je eigen leven weer
instapt; weten dat je gedragen
bent.”
Wat wens je de Federatie toe?
“Alle goeds. Ik hoop dat de Federatie nog heel lang een plek mag zijn
waar mensen bij elkaar komen en
samen zo’n gemeenschap vormen.”

Het leven, een gift aan ons gegeven
Met moeite, zware strijd en pijn,
Liefde, warmte en het-zijn,
Ontvouwt zich, door de tijd, het leven.
De gebrokenheid doorleven en aanschouwen
Daaronder, daarboven en daar door,
Groeit voorzichtig een grenzeloos vertrouwen
In de kern, dieper dan daarvoor,
Ik wil, ik kan, Ik ben.
Waarin ik de oorsprong soms herken
En in stille rust, krachtig kan ontwaken
Voor wat is, zich aandient aarzelend ruimte kunnen
maken.
Oefenend in moed, vertrouwen en mededogen,
Zie ik stap voor stap, het leven onder ogen.
Bepke Vetter (lid van de Kring 45+)
Kring 45+
Zoals de naam van deze kring al aangeeft, is dit een kring
voor mensen vanaf (ongeveer) vijfenveertig. Wij komen
zo eens in de vijf, zes weken bij elkaar om aan de hand
van een thema met elkaar in gesprek te gaan en soms
om iets anders te doen. Wie mee wil doen of vragen
heeft over deze kring, kan contact opnemen met Jeanette Oosterwijk: j.oosterwijk@online.nl

Mirjam van Esschoten
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Gedicht

Open voor elkaars meningen; je
hoeft het niet altijd met elkaar eens
te zijn. Vrijzinnigheid veronderstelt
natuurlijk ook dat er een open sfeer
is om verschillende standpunten te
hebben. Dat zoeken mensen ook.
En ik denk dat ze dat ook vinden
binnen de Federatie.”

Ik ben omdat jij bent

W

ij zijn in de westerse wereld in
een heleboel dingen goed,
maar wat ons minder makkelijk afgaat is het leggen van
verbinding. Althans, wanneer het gaat om
verbinding te maken én te voelen met anderen buiten onze eigen kring. Het besef dat we
onlosmakelijk bij elkaar horen als mensen en
dat we pas tot ons recht komen in die verbondenheid, dat besef komt niet zo makkelijk
bij ons binnen.

In het prille begin van de hoorzittingen kreeg
een vrouw wier zoon tijdens de apartheid
was vermoord de vraag hoe ze dacht en
voelde over vergiffenis. En ze antwoordde:
Verzoening, als dat betekent dat deze man,
die mijn zoon heeft vermoord, weer mens
wordt, zodat ik en wij allemaal onze menselijkheid terugkrijgen, dan steun ik het.
En ze raakte daarmee aan de kern van ons
leven en samenleven, in Afrika verwoord in
de Ubuntu-filosofie: Ik ben, omdat jij bent.

Met deze woorden begon ds. Kim Magnéede Berg haar preek op de buitendag op 12
september 2021, die tevens het begin van het
nieuwe seizoen 2021-2022 markeerde.

Door het herstellen van de verbinding, met
erkenning voor wat geweest is, zo was het
uitgangspunt van die commissie, worden we
weer mens. Sterker nog; zonder het levende
(en vooral geleefde) besef van onze onderlinge verbondenheid gaat er iets faliekant mis,
niet alleen tussen mensen onderling, maar
ook in onszelf.

Ons doorgeschoten individualisme zit ons in
de weg. In andere culturen zijn ze soms beter
in dat denken vanuit samen, vanuit verbondenheid. Een van de meest inspirerende
voorbeelden daarvan vindt ds. Magnée nog
steeds de Waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika.

Weet hebben van die verbinding is iets dat
sterker is dan empathie, want dat is uiteindelijk toch weer eenrichtingsverkeer. De filosofie
van de verbinding, waar de Afrikaanse samenleving zo van doordrongen is, is een filosofie van het existentiële besef dat leven altijd
samenleven moet zijn. Menselijkheid is niet
iets wat je in je eentje kunt hebben: het is iets
wat verleend wordt aan jou en alle andere
mensen. Menselijkheid is alleen te bereiken
door en met anderen samen; inclusief onze
voorouders en de kosmos.

In de tweede helft van de jaren 90
kon daar iedereen die vond dat zijn
mensenrechten waren geschonden
bij de commissie zijn verhaal doen.
Daders - schuldig aan moorden, marteling en ontvoering - konden amnestie krijgen als ze eerlijk getuigden over
wat ze hadden gedaan. Het leverde
ingrijpende ontmoetingen op, waarin
boosheid, rouw, schuld, schaamte,
hoop en liefde aan de oppervlakte
kwamen. Allemaal ingebed in dat
besef van verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid.

En hoe mooi we die gedachte allemaal
ook vinden; in de praktijk blijkt dat die vaak
lijnrecht tegenover onze Westerse mentaliteit
staat. In onze samenleving lijken het individu
en het individuele wel heilig. En we zien nu
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Het aardige is, zegt Kim Magnée, dat die
realiteit van vijandschap, van tegenover
elkaar staan, door de bijbel niet wordt
ontkend. Die is er en die zal ook wel blijven
bestaan.

Ondanks (of misschien ook wel door) alle moderne mogelijkheden tot verbinding leven wij
meer en meer in onze eigen bubble. En zelfs
ook in de kerk lopen we het gevaar ons vooral
te verbinden op grond van gemeenschappelijke interesses, gedeelde theologische visies,
sociale laag, etc.

Maar het gaat erom wat dat betekent voor
onze manier van in het leven staan. Laten
we onszelf alleen bepalen door hoe we tegemoet getreden worden en gaan we ons
daarop aanpassen (oog om oog en tand
om tand) of durven we onze eigen weg
daarin te volgen. Dan wordt het wellicht
een manier van leven waarin hardheid ook
met zachtheid beantwoord kan worden. Het
gaat dan om de vraag of we voorbij onze
ergernis, de conflicten of zelfs de haat, toch
kunnen voelen dat we bij elkaar horen en
dat we daar ons gedrag op kunnen afstemmen. Misschien niet direct door liefde te
voelen, maar wel door het goede te doen.
Want dat is wat de bijbel onder liefhebben
verstaat.

Misschien worden we er daardoor ook steeds
minder goed in het verbindende en verzoenende omgaan met wie anders zijn of anders
denken dan wij. We lijken steeds minder goed
te worden in het vredig oneens zijn met elkaar.
Kunnen we nog wel vriend zijn met of volger
van iemand die diametraal andere ideeën
heeft. Kunnen we luisteren naar argumenten
van de tegenpartij zonder vooral te wachten
op het moment dat wij zelf ons zegje kunnen
doen. Willen we eigenlijk wel werkelijk weten
wat een ander drijft.
Volgens verbinder Chantal Suissa zijn er twee
dingen onmisbaar om elkaar als mensen werkelijk te zien en te ontmoeten: nieuwsgierigheid
en een veilige ruimte om te kunnen clashen.
Vanuit bijbels perspectief voeg ik daar nog
aan toe: er is liefde en het besef van die onderlinge verbondenheid voor nodig; zoals die
waar ook die Afrikaanse filosofie op gestoeld is.
Aan het begin van haar preek las Kim Magnée een tekst voor uit de Bergrede, waarin
we opgeroepen worden tot een leven vanuit
onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen voor
onze naasten, voor wie ons lief zijn, maar veel
verder dan dat. In liefde kan onverschilligheid

En dan komen bij die onvoorwaardelijke
liefde, die niet eerst kijkt of we de ander
genoeg de moeite waard vinden en
wat we ervoor terug krijgen. Nee, dan
gaat om een manier van leven die
hoort bij het mens-zijn, dat mens-zijn
altijd in relatie met anderen is.
Dat alles vanuit het geloof dat we
geschapen zijn tot liefde.
Amen, zei ds. Kim Magnée-de Berg
bewerkt door Pieter Postma
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Preek

niet meer bestaan en kunnen we zelfs onze
vijanden benaderen.

overal hoe ontwrichtend de gevolgen daarvan in onze westerse maatschappij kunnen
zijn.

Foto: Niels de Zwarte
Vigelandpark Oslo
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Ibrahîm en de afgodsbeelden
gingen de mensen naar de tempel
om de beelden te bedanken voor
het mooie feest. Ze waren met stomheid geslagen, kwaad en bitter om
wat ze zagen. “Wie heeft dat met
onze afgoden gedaan?” Sommigen
van hen zeiden daarop: ”Wij hebben Ibrahîm over hen horen spreken.
Laten we hem halen.” Toen Ibrahîm
voor hen gebracht werd, zeiden ze:
“Heb jij dit met onze afgoden gedaan, Ibrahîm?”
Ibrahîm antwoordde kalm, wijzend
op het grootste beeld: “Nee, de
grootste van hen heeft het gedaan.
Dus ondervraag hem maar, als hij
kan spreken.” De mensen wisten
dat de afgoden van steen gemaakt
waren en dat stenen niet kunnen
horen of spreken. Ze wisten dat de
grootste afgod van steen gemaakt
was en dat hij niet bewegen kon, en
dat hij dus de andere beelden niet
in stukken geslagen kon hebben. Ze
zeiden tegen Ibrahîm: ”Je weet dat
de afgoden niet kunnen spreken.”
Daarop vroeg Ibrahîm hen: ”Hoe
kunnen jullie dan afgoden
aanbidden, als ze je niet kunnen helpen of schaden?” De
mensen bleven even stil als
de afgoden, en voelden zich
beschaamd.

Ibrahîm zei altijd tegen zijn vader:
“Waarom aanbidt u deze afgoden?
Waarom buigt u voor hen? Vader,
waarom vraagt u dingen aan deze
afgoden, terwijl ze niet spreken of
horen kunnen? Waarom zet u dan
voedsel voor hen neer? Ze kunnen
toch niet eten of drinken?”
Zijn vader werd boos en begreep
niet wat al deze vragen betekenden. Ibrahîm probeerde de mensen
dezelfde raad te geven, maar ze
werden boos en begrepen evenmin
wat hij bedoelde. Ibrahîm dacht: “Ik
zal de afgodsbeelden kapot slaan als
de mensen weg zijn. Dan zullen ze me
wel begrijpen.”
Toen er een dorpsfeest was, ging
Ibrahîm naar de tempel en sloeg
alle beelden kapot, behalve de
grootste. Aan het eind van het feest

Jannet Hendriks
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Jeugd

I

brahîm zag dat de mensen altijd
voor afgoden bogen. Hij wist dat
de afgoden van steen gemaakt
waren en niet konden spreken of
horen. Hij wist dat ze iemand niet
kunnen helpen of schaden. Hij zag
dat er vliegen op hen zaten, zonder
dat ze weg werden gejaagd, en de
muizen aten zonder enig probleem
het voedsel, dat voor de beelden was
neergezet. Daarom vroeg Ibrahîm
zich af: “Waarom aanbidden de
mensen afgoden? Waarom vragen ze
dingen aan deze beelden?”

À table
Toen Kim enkele maanden geleden
haar oproep deed om ‘ideeën aan te
dragen over hoe mensen zich verbonden
kunnen voelen binnen onze gemeenschap
na de lockdowns’ pakte Evelyn de Groot de
handschoen op. Zij kwam met het idee van
een ‘Table de Federatie’. Voor de praktische
uitvoering zocht Kim daar nog wat handlangers bij in de personen van Marleen van Dijk
en Marina de Horn. En ziedaar: een enthousiaste, pragmatische club die op regelmatige
basis de Table organiseert.
Evelyn: “Verbinding als thema sprak mij aan.
Verbinding ontstaat, in mijn optiek, door te
delen. Ontvangen, zoals bijvoorbeeld de
preken online, en geven, immaterieel en materieel, zorgen nog niet voor gelijkwaardige
verbinding. Delen wél. En aan tafel neem je
daar de tijd voor: je deelt het voedsel, leert
elkaar daardoor (beter) kennen en deelt
vanuit jezelf en in zover je zelf wilt, in het gesprek aan de tafel.”

Thema

het onderwerp en wisselen we van gedachten en gevoelens hierover. We delen
onze inzichten en perspectieven, ideeën
en opvattingen. En die mogen heel verschillend van elkaar zijn. Op deze manier
‘delen’ geeft de ruimte om van elkaar
te leren, elkaar te respecteren en ons te
verbinden.

Verbonden voelen
Evelyn: “Waarom ik dit bedacht? Omdat ik
mijzelf graag verbonden weet met mensen
die vergelijkbare waarden en normen hebben wanneer ik mij openstel. Dan voelt het
minder kwetsbaar en nodigt uit om elkaar
te begrijpen. Vanuit die gedachte kan ik
(je) persoonlijk groeien.”
Wanneer de volgende Table plaatsvindt
is nog niet duidelijk. Corona gooit wat dat
betreft momenteel roet in het eten. Houd
daarom de Nieuwsbrief in de gaten en
meldt u aan. Zoals gezegd: het aantal
plaatsen is beperkt. We zien je graag een
keer aanschuiven aan de “Table”.
Marina de Horn

Het concept van de Table: via de Nieuwsbrief van de Federatie wordt de volgende
Table aangekondigd. Mensen kunnen zich
daar op inschrijven. We houden het aantal
eters bewust klein: maximaal 16 Federanen
en/of belangstellenden.
Elke Table bestaat uit 3 gangen en een
thema. Kim bereidt het thema voor en geeft
wat toelichting. Vervolgens bespreken we
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Actueel

S

chuif je aan?

Wie doet mee?
God heeft ons de aarde geschonken
om te bewonen en te beheren.
We weten het echter allemaal: onze
wereld bevindt zich in een ernstige milieu- en
klimaatcrisis. Kun je daar op je eigen vierkante millimeter iets aan doen?

We hopen met elkaar meer inzicht te krijgen in
onze levensstijl en vervolgens elkaar te inspireren om in actie te komen en stappen in duurzaamheid te zetten.
Interesse? Meer informatie?
Mail dan naar Marina, marinadehorn@gmail.
com ovv FootprintChallenge

Ja! Wij, de leden van de Duurzaamheidswerkgroep, denken van wél. En daarom nodigen
we jou uit om mee te doen met de Federatie
Footprint Challenge 2022. Door je ecologische voetafdruk te meten heb je een nulpunt waar vanuit je kunt gaan werken. Deze
meting kan je zelf doen. Kijk maar eens op:
https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/

En zij stuurt de 7 stappen die de Duurzaamheidswerkgroep bedacht heeft om van deze
Challenge een succes te maken.

En vergelijk jouw uitkomst dan eens met deze
cijfers: Voor Nederland ligt de voetafdruk momenteel gemiddeld 4,9 hectare per persoon,
en het wereldgemiddelde is 2,7 hectare. De
wereld heeft echter maar 1,6 hectare per
persoon beschikbaar. Wereldwijd belasten
we de aarde dus 1,5x meer dan er beschikbaar is! En als Nederlander verbruiken we
maar liefst 3x meer dan de aarde kan dragen. We leven dus op veel te grote voet! Tijd
voor actie. Maar dat hoef je niet in je eentje
te doen.

Doe je mee?
Wij: Jan, Rijk, Yvonne, Niels, Saskia en Marina,
de leden van de Duurzaamheidswerkgroep
van de Federatie, nodigen je graag uit om
mee te doen met de Federatie Footprint
Challenge 2022 en onze ervaringen daarin
met elkaar te delen.
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Marina de Horn

Actueel

F

ederatie Footprint Challenge 2022

Het Apostolisch Genootschap

Wat is uw rol in de gemeenschap en hoe bent
u daartoe gekomen?
Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. In de
tijd dat ik studeerde leerde ik mijn man kennen
en via hem ben ik bij het genootschap terecht
gekomen. Daar vond (en vind) ik een plek
waar nagedacht kan worden over de vragen:
Wie wil ik zijn?, Wat vind ik belangrijk? en Wat
kan ik betekenen in de maatschappij?.

In maart ben ik benoemd als voorganger in Gouda, zonder dat ik een theologische achtergrond
heb. Samen met een collega-voorganger ben ik
verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging
van de lokale gemeenschap.
Wat is kenmerkend voor het perspectief op de
wereld van het Apostolisch Genootschap?
Ons credo is dat we in liefde willen werken aan
een menswaardige wereld. Waar mensen in
onze gemeenschap vooral energie van krijgen is
nadenken over het praktisch toepassen van dit
credo. Hoe werk je dan in liefde? Hoe bewerkstelligen we verbondenheid?
Ik kan wel voor de vuist weg leven, maar ik wil
zorgvuldig omgaan met de aarde, met anderen,
met mezelf. Binnen het genootschap leggen
we de verantwoordelijkheid daarover dan niet
buiten ons zelf. We zien God als een kracht in
ons zelf, de natuur en de ander. Daarbij gebruikt
niet iedereen het woord God maar bijvoorbeeld
levenskracht, bron van zijn, oerbron of mysterie.
Hoe zou u de gemeenschap omschrijven?

Christien Kamermans

De gemeenschap in Gouda telt ongeveer 135
leden. We vormen een warme en hechte gemeenschap van mensen. De kern van onze wekelijkse eredienst, die openstaat voor iedereen,
is dat we willen inspireren tot betekenisvol leven.
Daarbij maken we gebruik van een wekelijkse
brief, die alle leden ontvangen. Deze gaat elke
week over een specifiek thema (bijvoorbeeld
vertrouwen, ontmoeten of verwondering). Hierbij
kan de Bijbel als bron worden gebruikt, omdat
hier verhalen in staan over de worstelingen van
mensen. Maar we gebruiken ook andere inspirerende teksten, zoals uitspraken van Nelson
Mandela, een gedicht, of een artikel in Trouw.
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Bij de buren

I

n deze rubriek geeft Scott Douglas het
woord aan leden van een religieuze gemeenschap in de buurt. Deze keer is het
woord aan Christien Kamermans, voorganger van het Apostolisch Genootschap in
Gouda.

Kerkgebouw Apostolisch Genootschap, foto: Pieter Postma

Uiteindelijk is het idee om elkaar nabij te zijn,
niet alleen op de kruispunten in het leven,
maar ook in het leven van alledag.
Welke veranderingen spelen op dit moment in
de gemeenschap?
Een belangrijke verandering die we hebben
ingezet is het geven van autonomie aan
lokale gemeenschappen. In Gouda zijn we als
gemeenschap een vitale groep, maar ook vrij
klein en een groot deel van onze leden is boven de vijftig. Om bestaansrecht te behouden
is verbinding nodig.In Gouda proberen we
om verbindingen te leggen rond praktische
zaken in ons eigen leven maar ook bijvoorbeeld in de inzet voor goede doelen. Hoewel
dit laatste in corona-tijd niet goed van de
grond komt. Om ook op levensbeschouwelijke
manier met elkaar, bijvoorbeeld met andere
kerken, in verbinding te komen om van elkaar te leren, blijkt lastig. We krijgen als lokale

gemeenschap alle ruimte om te zoeken naar
passende vormen.
Wat hoopt u te behouden te midden van de
veranderingen?
Wat wij in stand willen houden is dat we de
ander, de medemens altijd blijven zien als iemand die uit dezelfde bron voortkomt. Dat we
allemaal onderdeel zijn van iets dat ons overstijgt en bindt. Wat die gedeelde oorsprong
precies is, of het nu God is of de Big Bang, vind
ik persoonlijk niet eens zo boeiend.
Maar wel is het belangrijk dat iedereen
toegang heeft tot de gemeenschap,
zich welkom voelt en dat we elkaar
steeds weer nieuwe kansen geven.
Het Apostolisch Genootschap
Meer informatie: www.apgen.nl
Wekelijkse eredienst doorgaans op
de Willem Bontekoesingel 1
Opgetekend door Scott Douglas
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Beeldenstorm

De koe op GOUDasfalt, foto: Ria Kroon
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Beeldenstorm

Depot Boijmans van Beuningen Foto: Monique Strijk
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Depot Boymans van Beuningen Foto: Monique Strijk
De koe op Goud Asfalt, foto Ria Kroon
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Beeldenstorm

Beeldenstorm aan de Goudse Boelekade
foto: Mirjam van Esschoten

De komende maanden
Zo 2

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, Nieuwjaarsdienst

Zo 16 15.30 uur

Oecumenische dienst , H. Josephkerk, Aalberseplein 2, Gouda

Zo 30 10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg

Februari 2022
Zo 13 10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg / Ds. Catrien van Opstal, dienst
samen de met Evangelisch-Lutherse Gemeente

Zo 27 10.30 uur

Ds. A. van der Zijpp

Maart 2022
Zo 13 10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 27 10.30 uur

Ds. Judith Vogel

April 2022
Zo 10 10.30 uur

Ds. Theo van Leeuwen

Do 14 19.30 uur
		

Ds. Kim Magnée-de Berg, Witte Donderdag, Gezamenlijke 		
Avondmaalsdienst

Vr 15 19.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, Goede Vrijdag

Zo 17 09.00 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, 1ste Paasdag

Zo 24 10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg

Mei
Zo 8

10.30 uur

Zo 22 10.30 uur

Ds. A. Noord
Mw. M. Kloppenburg
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Agenda

Januari 2022

ederatie Gouda
Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden

