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Zwart-wit?
14 oktober
We zijn bijna klaar. De opmaak, de stukken, de
columns; het ziet er mooi uit en ik lees positieve
suggesties om de verbinding tussen vrienden/
leden op een andere manier te versterken. Nog
meer merk ik hoe belangrijk het is dat hier we
met elkaar communiceren en ervaren wat ons
ten diepste zin geeft.
16 oktober
Terug naar Ben Akkerman en Willem Wilmink
om ervan te leren dat we ons eigen lijnenspel
moeten inkleuren. Eerlijk en duidelijk. En dat het
soms erg moeilijk is, maar het kan. Ik ben daarvan overtuigd toen ik in het boekje dat ik kocht
in het ‘Rijks’ Wilminks gedicht “Meisjes” las.

10 augustus
Ter voorbereiding van dit nummer van VrijSpraak heeft de redactie buiten, in het
Houtmansplantsoen afgesproken; binnen
samenkomen zat er niet in. De keuze voor het
thema ging niet gemakkelijk want de situatie
beïnvloedde ons gesprek. We wilden bewust
zoeken naar een aansluiting bij de actualiteit
zonder daarbij te vervallen in negatieve verhalen. Hoe zal de wereld er na nu uit gaan zien?
vroegen we ons af. Zal er een soort herschepping gaan plaatsvinden; een re-creatie van onze samenleving? En hoe
wordt die samenleving ingekleurd?
-Kleuren- wordt ons thema, besluiten
we.

Vol sombere doemgedachten
geraakte ik in een straat
waar meisjes aan ‘t spelen waren
en we kwamen aan de praat.
Turkse en Surinaamse
sommigen autochtoon
en ze hadden er nauwelijks weet van,
ze speelden daar gewoon.
Mijn sombere visioenen
van een wereld die verging
vervaagden in ‘t licht van die kinderen
tot een herinnering.
Want die meisjes met aardige ogen
en met hun prachtige haar
zullen de kinderen baren
voor de komende duizend jaar

3 september
Ik zoek contact met mensen voor
een bijdrage en doe suggesties om
het thema eens anders te benaderen. Het lukt niet; ze moeten overle-

				Jan Veldhoen
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Van de redactie
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ven en kunnen, heel begrijpelijk, niet aan mijn
vraag voldoen. Ik realiseer me dat het moeilijk
is om in een zwart-witte wereld nog kleur te
herkennen.

Juli. Een lang weekend in Twente
en eigenlijk te heet om een museum te bezoeken. Maar ja, de
reservering was lang tevoren gemaakt. We bezoeken de tentoonstelling ‘de Lijn’ in het Rijksmuseum in Enschede.
“Lijnen geven betekenis aan vormen” staat er
in de brochure en we genieten van veel zwartwit beelden, maar vallen voor een klein hoekje
in het grote overzicht. In twee nissen hangt
werk van Ben Akkerman, net als dichter Willem
Wilmink geboren in Enschede. Ben was een leven lang gemeente-ambtenaar en tekende in
z’n vrije tijd. De landschappen kenmerken zich
door herkenbare sterke lijnen die verrassend
worden ingekleurd; net als de gedichten van
Wilmink, soms ‘buiten de lijntjes’.

De kracht van licht

Er was verdriet en angst, deuren van (te)huizen
van kwetsbare mensen en gehandicapte kinderen gingen dicht. Nabijheid bij hen was niet
meer vanzelfsprekend. Ik maakte het verdriet en
gemis van dichtbij mee, bij twee vriendinnen met
buitenshuis wonende gehandicapte kinderen en
een oom en tante in een verpleegtehuis. Deze
donkere kant was voelbaar.

Dat te ervaren, maakte me vrij, volledig in
het nu in de rust van ontspannen zijn. Daar
waar ik aanvankelijk tegenop zag blijkt vanuit
deze nieuwe ervaring goed te doen te zijn.
De scheppingskracht blijkt juist in zulke moeilijke omstandigheden naar boven te borrelen,
telkens origineel en creatief. Dat bleek ook
verderop in de wereld zo te werken met een
concert gegeven vanaf balkons, vrijwilligers die
eten brachten bij eenzame ouderen, stoeptekeningen, via beeldbellen en videobijeenkomsten werd er vergaderd en lezingen, cursussen
alsook hulpverlening gegeven.

Wanneer er een breuk komt in wat we belangrijk of fijn vinden wordt ons leven opgeschud. Ik
maakte het in juni aan den lijve mee doordat
ik geveld werd, met wat later bleek, door twee
vernauwingen in mijn rug. Hoe kunnen we ons
leven vormgeven, als er juist dan geen zekerheden meer zijn? Wat als de situatie ons dwingt het
leven anders in te richten? Het behoud van de
eigenheid is echt wat anders dan je overgeven
aan de ontstane situatie. Zouden we vanuit stilte
en benieuwdheid kunnen zijn en kunnen volgen
wat onze intuïtie ons aangeeft? Kunnen we de
ontstane leegte opnieuw vormgeven, letterlijk
re-creëren? Kunnen we die levensstroom volgen?
Beseffen we dat we zijn voortgekomen uit de
Bron van leven, daarin zijn en worden geleid door
de Liefde die het leven dient?

We ontdekten weer kookboeken en er thuis
wat lekkers van maken, vakantiebestemmingen
vlak om de hoek, parken, stranden,
bossen en hei, een kleedje mee met
broodjes en koffie.
Ik ervoer dat wanneer de ene deur
dicht gaat er toch een andere opent.
Telkens weer vindt levensenergie een
doorgang, wat een mooi besef is dit.

Wat ik ervoer door chaos en verdriet heen dat
ik opeens heel helder kon zien, zoals na grijze,
natte dagen er een zonnige dag aanbreekt.
Heel letterlijk was mijn leefwereld erg klein en

		Esther Heemskerk
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overzichtelijk geworden, ik was er ontspannen
in, las mooie boeken, keek mooie programma’s
en films, had fijne gesprekken, ontving liefdevolle zorg. Ik was niet bezig met wat ik vreesde
of wat ik hoopte, ik was in en om huis, de zon
warmde mij op. De donzige veulentjes in de
wei, waar ik dagelijks langsliep, zag ik groeien,
de bomen en bloemen, het vogelgekwetter,
ik was er onderdeel van. Vanuit de leegte en
helderheid ervoer ik Lichtkracht dat steeds pril is
en een nieuwe vorm aanneemt, als een wonder dat wordt geboren.

it voorjaar werden we opgeschrikt door
een pandemie. Heel veel van wat voor
ons vertrouwd was, kwam in een ander
daglicht te staan. Gewoonten waaraan
we gehecht waren moesten we loslaten
en een latent besef van gevaar en onmacht over
onze gezondheid en autonomie werd opeens
reëel.

In gesprek met...

W

illem Carel Versteegt is sinds anderhalf jaar lid van de Federatie
(remonstranten) en is sinds kort
toegetreden tot onze redactie.
Dit interview leek ons een mooie
manier om met hem kennis te maken, nu we
niet kunnen koffiedrinken met elkaar in de
Lutherzaal.
Willem Carel is geboren in 1958 in Bennekom,
maar het gezin verhuisde al na een jaar naar
Bodegraven. Hij is het derde kind in hun gezin, na hem kwam nog een zusje. Zijn ouders
scheidden al vrij snel daarna en hij bleef bij zijn
moeder. Hij heeft zijn jeugd als prettig ervaren.
Als kind ging hij naar de zondagsschool en
zoals hij zelf zei, verbleven ze onder “blije gereformeerden”. “Ik heb nooit zwaarte rond het
geloof ervaren,” zegt hij daarover.
Als tiener en adolescent nam hij wat meer afstand van de kerk, voelde een zekere afkeer.
Zijn moeder reageerde daar heel wijs op vond
hij. Ze vond het goed dat hij thuis bleef als zij
ging, als hij dan maar de koffie klaar had als zij
thuiskwam. “Uiteindelijk is het toch goed gekomen,” zegt hij hierover, ook een beetje met een
knipoog.

Niet veel later ontmoette hij Regine. Hij vertelt
over haar: “Regine was niet gelovig, maar ze
stimuleerde mij in míjn geloof. Ze vroeg als ik uit
de kerk kwam waar de preek over was gegaan
en hoe ik het gevonden had. Ze zei dat we als
kerk goud in handen hadden maar dat we er zo
weinig mee deden. Dat we teveel hingen aan
oude vormen, kan het niet wat moderner?”

In het begin van zijn werkende leven (hij werkt
nu in de IT-wereld), ging hij weer regelmatig
naar de kerk, zat ook in een gospelgroep. In
1983 ontmoette hij zijn eerste vrouw. Met haar
woonde hij in diverse plaatsen en als laatste
in Driewegen, waar hij functies vervulde in de
kerkelijke gemeente.

Willem Carel vertelde dat in die tijd zijn geloof
veranderde. Dat hij steeds minder op de PKNmanier geloofde die hij nogal wettisch vindt.
Na nog enige jaren bij de PKN in Moordrecht
gekerkt te hebben - hij woont inmiddels alweer
enige jaren in Gouderak - vond hij via de reclamecampagne van de remonstranten de Federatie en besloot lid te worden. Ook dit op aanraden van Regine! “Zij was echt wel een motivator
in mijn leven: ze ging ook wel eens mee met me,
maar dan als onderzoekster/antropologe. Ik had
graag meegemaakt dat zij deze laatste stap van

Hij werkte mee aan het Samen-op-weg proces
en vond dat leuk om te doen, om structuren te
scheppen die dingen mogelijk maakten. Inmiddels scheidde hij van zijn vrouw.
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Om die vereniging levend te houden. Daarom
ben ik nu lid geworden van de redactie. Wat
ik wil is een beetje werkkracht brengen en ook
een beetje vreugde! Het bosjes tulpen rondbrengen voor Pasen bij gemeenteleden vond
ik heel fijn om te doen. Tulpen waren de lievelingsbloemen van Regine, dus dat betekende
extra veel voor me. Je moet moeite doen om
de verbondenheid gestalte te geven.

Interview

mij naar de remonstrantse broederschap had meegemaakt.”Regine
is namelijk afgelopen februari overleden en ook al woonden ze niet
samen, toch voelt Willem Carel zich
nu weduwnaar. “De overgang van mij naar de
Federatie klopt bij het gevoel en de opvatting
die ik heb dat je geloof je eigen verantwoording is. Je moet nadenken over wat er staat in
de Bijbel en daar je eigen vormen voor zoeken
hoe daar mee om te gaan”, zo zegt hij.

Trouwens, mensen weten nu ineens veel van
mij en ik niet van hen! Kunnen we niet een
boekje maken met de geloofsverhalen van
iedereen daarin?” Deze laatste opmerking
leidde als vanzelf tot een uitwisseling van
ideeën met betrekking tot de toekomst van de
kerk. We denken allebei dat over 10 tot 15 jaar
de kerk in haar huidige vorm waarschijnlijk niet
meer zal bestaan, maar dat het geloof wél
zal blijven voortbestaan. Over de vorm die het
dan zal moeten krijgen, zal dan het gesprek
moeten gaan.

Op mijn vraag aan Willem Carel wat hij zocht
in de Federatie en of hij dat ook gevonden
heeft, zegt hij het volgende: “Ik voelde me
meteen de eerste keer dat ik daar was gezien
en dat gevoel is gebleven. Ik heb in de anderhalf jaar dat ik in de Federatie kom al meer
mensen leren kennen dan in de jaren dat ik
nog in de andere kerken kwam. Mijn deelname aan de reis naar Friedrichstadt heeft daar
ook enorm aan bijgedragen trouwens. In mijn
leven ben ik voortdurend voor nieuwe keuzes
geplaatst en eigenlijk gebeurt dat bijna iedere
dag. Je kunt ook de verkeerde keuze’s maken
, vaak als gevolg dat je voor het kortetermijnplezier hebt gekozen.

De coronacrisis heeft het gesprek daarover
misschien al naar voren gehaald en er impulsen voor gegeven. “Durven we open te staan
voor elkaar. Elkaar te vertellen wat ons bezighoudt en durven we daarop bevraagd te
worden? We zijn nu al aan het experimenteren
met nieuwe vormen. We weten nog weinig en
niet weten is spannend én eng tegelijk.
We zullen als gemeenschap een weg
moeten vinden”.

Ik heb wel het gevoel dat God zich nooit
van mij heeft afgekeerd en dat is denk in Zijn
oneindige goedheid. Als mensen mij slecht
behandelen, ga ik er altijd van uit dat ze het
vast goed bedoeld hebben, dat de meeste
mensen deugen. Als we maar niet gaan knokken en naar elkaar blijven luisteren.”

Willem Carel besloot met te zeggen
dat God en onze naaste liefhebben
de kern is en dat het allemaal goed
komt, maar niet altijd zoals wij wensen…

Op mijn vraag wat Willem Carel wil komen
brengen zegt hij het volgende: “Ik vind dat je
je als en
lid foto:
vanMaarten
een club,
soort vereniging
Beeld
vanwelke
der Linde
dat ook is, moet inspannen.

			Els Rotte
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Kleuren
Je mogelijkheden benutten betekent fouten
maken, maar je mag altijd opnieuw beginnen.
Niets gedaan = ook niets goeds gedaan.
In het bovenstaande zit één van mijn geloofsovertuigingen, namelijk dat wat ik ook doe,
ik altijd een nieuwe kans krijg om het juiste te
doen. Het is daarbij wel mijn eigen verantwoordelijkheid om het juiste te doen. Wat dat
juiste is, vind ik vooraf niet altijd makkelijk, maar
nadat ik de keuze heb gemaakt, blijkt al snel
of het de juiste keus was, dat is meestal wel
voelbaar, berouw komt immers na de zonde.

Op internet kwam ik de volgende tekst tegen,
van Kahlil Gibran:
Zei een velletje sneeuwwit papier: ‘Zuiver werd
ik geschapen, en zuiver zal ik altijd blijven. Liever verbrand ik en verga ik tot witte as dan dat
ik mij door de duisternis laat aantasten of door
het onreine laat benaderen.’

En om wat luchtig af te sluiten: ik kleed me
meestal niet al te uitbundig, maar rood is mijn
lievelingskleur en als tweede momenteel geel.
Houd afstand en wees nabij.

De inktpot hoorde wat het papier zei en lachte in zijn donkere hart; maar hij durfde nooit
in haar buurt te komen. En de veelkleurige
potloden hoorden haar ook, en ook zij bleven
altijd op een afstand.

Willem Carel Versteegt
(De tekst van Kahlil Gibran is afkomstig uit zijn
boek De voorloper. Hier overgenomen van:
https://www.spirituelevrienden.com/boeiendepersoonlijkheden/kahlil-gibran/)

En het sneeuwwitte velletje papier bleef altijd
zuiver en rein - zuiver en rein - en leeg.
Op mijn vraag aan de persoon die dit citaat
daar had neergezet wat dit voor haar betekende, antwoordde ze dat ik dat zelf
moest invullen. Ik begreep wat ze
wilde zeggen, dat was wat anders
dan ze zei, en ik reageerde met:
Maakt mij verdrietig, onbeschreven,
leeg, nietszeggend, onvervuld leven,
zoveel mogelijkheden om betekenis
te geven onbenut gelaten.
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leuren, het thema van dit nummer.
Nieuw in de redactie, nieuw in de
Federatie weet ik nog niet in hoeverre
ik kleur moet bekennen. Misschien dat
het onderstaande al iets zegt over
“mijn kleur”, hoe ik in het leven sta en
wat geloof voor mij betekent.

Alles is zwart
ten. Het duurde wel een paar minuten voordat
ze zich wat ontspande. Ik vroeg haar toen wat zij
met dat zwarte leven zou willen. Ze keek mij lang
aan en zei: “Ik wil gewoon ook een beetje kleur
in mijn leven, net als iedereen, toch?” Ik gaf haar
toen een gele stift, zo’n tekstmarker, en vroeg
haar om dat zwarte vel dan maar een (gele)
kleur te geven. Ze trok toen een paar strepen op
dat zwarte vel, maar ja, dat zwarte bleef zwart.
Toen gebeurde het. Er waren weer een paar
minuten van stilte, ik zag haar denken, ze schoot
vol en na een poos zei ze zachtjes “Oh, god,
ben ik dat aan het doen, probeer ik te kleuren in
mijn eigen zwarte leven?” De stilte duurde misschien nog wel 5 minuten en toen stond ze op,
pakte het vel papier en liep de kamer uit.

Ze zag er triest en uitgeblust uit toen ze de
eerste keer op mijn spreekuur kwam en
haar verhaal loog er niet om. Ze voelde dat
ze helemaal klem zat in haar huwelijk, in
haar leven en in een baan die ze ook niet
erg leuk vond. Ze was weer mishandeld en
ze gaf zichzelf daar de schuld van; zoals
slachtoffers zo vaak doen, door zijn gedrag
te vergoelijken. Vrienden zag ze bijna niet
meer en van haar familie was ze vervreemd.
Ze gebruikte in haar verhaal vaak het woord
zwart. Plezier was er niet; het leven was
zwart.

Thema
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ang geleden nam ik eens een cliënte
over van een collega maatschappelijk werker. Het ging om een jonge
vrouw, die vastzat in een huwelijk met
een gewelddadige echtgenoot en
die zo nu en dan even behoefte zou hebben om haar hart te luchten.

Twee, drie weken later belde ze me op. Heel
kordaat vertelde ze me dat ze geen tijd had
om even langs te komen, maar dat ze me wilde
vertellen dat ze aangifte gedaan had bij de
politie vanwege die mishandelingen, ze had een
advocaat in de arm genomen, haar huis (dat
haar persoonlijke eigendom bleek te zijn) had
ze te koop gezet, ze had weer contact gezocht
met haar familie en enkele vrienden en bovenal
dat ze haar echtgenoot het huis uit had gezet.

Tijdens haar verhaal begon ik met een vel
wit papier met een dikke viltstift zwart te
maken. Ze zag wel wat ik deed, maar ze
kon niet stoppen met praten en ze zag kennelijk nog geen verband met haar situatie.
Toen het vel papier, op een klein hoekje na,
helemaal zwart was, onderbrak ik haar en
vroeg haar of haar leven er zo ongeveer
uitzag als dat zwarte vel papier. Ze reageerde daar wat geïrriteerd op en zei dat ik dat
witte hoekje ook wel zwart kon maken want
er waren geen lichtpuntjes. Ook het witte
stukje maakte ik toen zwart en gaf het haar
met de opmerking: “Alsjeblieft, zie hier jouw
leven”.

Nog weer een maand later meldde ze zich
weer op mijn spreekuur, ze zag er goed uit, keek
helder uit haar ogen: een ander
mens. Ze vertelde me ook nog dat
ze aan een opleiding voor makelaar
was begonnen omdat ze tijdens de
verkoop van haar huis had gezien
hoe leuk dat was.
Daarna heb ik haar nooit meer
gezien. Ze kan weer zelf kleur geven
aan haar leven.

Ze viel stil, haar ogen schoten heen en weer,
ze werd rood, kreeg tranen in haar ogen,
stond op, ging weer zitten en bleef toen zit-

			Pieter Postma
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Zoek verbinding
vinden allerlei bijzondere diensten plaats. Wij
hebben ons daar als bestuur over gebogen.
De herdenkingsdienst eind november willen wij
in de St. Joostkapel houden. Uiteraard zullen
nabestaanden van overleden leden dan voorrang krijgen. En er zal ook geen gelegenheid
zijn voor de aanwezigen om een lichtje op te
steken. Het kerstfeest met de kinderen zal dit jaar
op een andere manier worden gevierd, niet in
de kapel. Hoe dat eruit gaat zien staat nu nog
niet vast, maar t.z.t. horen wij daar meer over.
Het is gebruikelijk om op de 2e adventszondag
Avondmaal te vieren. Wij hebben besloten dit
jaar daar van af te zien, omdat wij dat in de St.
Joostkapel niet kunnen doen zonder de voorgeschreven regels te overtreden. Over de dienst op
Kerstavond denken wij nog na. Er zijn een paar
mogelijkheden maar wij hebben daar nog geen
beslissing over genomen. De nieuwjaarsdienst
willen wij in de kapel houden, maar dan zonder
nieuwjaarsreceptie na afloop. Over de jaarlijkse
winterlunch beraden wij ons nog.

Inmiddels hebben wij verschillende diensten
achter de rug, zowel in de St. Joostkapel als in
de OLV Hemelvaartskerk. Wel met een beperkt
aantal mensen en zonder met elkaar te zingen.
Koffiedrinken na de dienst kan ook niet. En
toch, wij zijn dankbaar dat wij in ieder geval
deze diensten konden houden en blij met de
bijdrage van verschillende leden van ons koor.
Wij hebben gemerkt dat er in de afgelopen
maanden wel activiteiten zijn ontplooid. In kleinere groepen zijn mensen bij elkaar geweest en
er werd via app en telefoon contact onderhouden. Dat is van groot belang, want wij zijn een
gemeenschap met allerlei kringen en juist in
die kringen heeft men het persoonlijke contact.
Wij hopen dat dit de komende tijd kan doorgaan. Doordat het aantal mensen dat thuis
mag worden ontvangen heel klein is, wordt het
misschien lastiger, maar juist in een kleine groep
kunnen goede gesprekken ontstaan.

Er is dus veel te doen en veel te regelen. Wij
doen ons best om tot goede oplossingen te komen. Van groot belang is dat wij de verbinding
met elkaar willen ondersteunen en mogelijk versterken. Heb aandacht voor elkaar. Wanneer wij
elkaar niet kunnen bezoeken, kunnen wij elkaar
altijd nog bellen. Het is fijn om te zien dat in de
afgelopen periode verschillende mensen zich
hebben aangemeld als lid of vriend.

De komende tijd willen wij een aantal gespreksavonden houden aan de hand van een
thema, als vervanging van het groothuisbezoek. Eerst dachten wij dat in
groepjes van 7 à 8 mensen te doen,
maar door de laatste beperkingen
mogen dat er niet meer dan 4 of 5
zijn.

Het voor dit voorjaar geplande studieverlof van
onze predikant is uiteindelijk niet doorgegaan.
Wij hebben afgesproken dat zij van 28 september t/m 6 november a.s. verlof opneemt en dan
later in het voorjaar van 2021. In die periodes
zullen gastpredikanten voorgaan.

Voor de kerkdiensten hebben de
strenger maatregelingen op dit moment geen
Fotogrote
Dariagevolgen.
Shevtsova
from maanden
Pexels
In de laatste
van het jaar

				Leo Vogel
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egin mei zaten we nog in de strategische lockdown en waren er ook voor
de Federatie nog veel onzekerheden
over het weer mogen starten van diensten enzovoort.

Kleuren
een zondagse lunch in 1881, toen een vriend
vertelde hoe hij onlangs in het pakhuis van
een kleurmaker had gezien hoe een mummie werd vermalen. Burne-Jones raakte zo
vervuld van afschuw dat hij naar zijn atelier
stormde om zijn tube mummiebruin te halen
en ‘erop stond die ter plekke een fatsoenlijke
begrafenis te geven’. En zo geschiedde. Op
alle aanwezigen maakte dit tafereel een
onvergetelijke indruk. En voor mij als lezer van
dit verhaal is deze kleur nooit meer hetzelfde,
mummiebruin is vanaf nu verbonden met respect, tederheid en de verantwoordelijkheid
om te weten van de herkomst van je spullen
en daar consequenties aan te verbinden.

Wie mij een beetje kent, weet dat van dit soort
omschrijvingen mijn hart sneller gaat kloppen.
Niet alleen omdat ik houd van kennis (ook in de
vorm van trivia), maar vooral omdat ik door dit
soort boeken beter leer kijken. En ik geloof dat
goed leren kijken (net als goed leren luisteren)
een belangrijke vorm van levenskunst is.
Ergens in haar boek vraagt St Clair zich af: “Als
je een woord hebt voor een kleur, ga je die
kleur dan ook anders zien?” En wat mij betreft
beantwoordt ze die vraag door alle verhalen
uit dit boek met een volmondig ‘ja’. Zo is er het
verhaal over mummiebruin. Tot nu toe voor mij
een nondescripte kleur waar mijn hart bepaald
niet sneller van ging kloppen. Dat is anders sinds
ik het verhaal achter de naam weet. Heel lang
werd mummiebruin (ook wel bekend als Egyptisch bruin) in pigmenten gemaakt van echte,
vermalen mummies. Al was niet iedereen zich
hiervan bewust. De prerafaëlitische schilder Edward Burne-Jones had nooit het verband gelegd
tussen ‘mummiebruin’ en echte mummies, tot
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Column

H

et is een van de meest bijzondere
boeken die ik dit jaar las: Het geheime
leven van kleuren van cultureel journaliste Kassia St Clair. De tekst op de
omslag maakte mij nieuwsgierig: “In dit
boek worden 75 betoverende verhalen verteld
over de 75 bekendste tinten en natuurschakeringen. Waarom wordt de maagd Maria in de
renaissance altijd blauw afgebeeld? Waarom
zijn worteltjes oranje? En waarom zie je groen
van jaloezie? Het geheime leven van kleuren
gaat over mode en politiek, kunst en oorlog,
over het geel van Van Goghs zonnebloemen,
over Picasso’s blauwe periode, over het rood
in de grottekeningen van Lascaux en over de
fluorescerende kleuren van punk.”

De kleur (en dat wil voor mij ook zeggen:
de nuance en de gelaagdheid) van de dingen
zien, verandert je kijk op de wereld. Wanneer we
boven het zwart-wit denken uit kunnen komen
en verder kunnen kijken dan het eerste gezicht
maakt dat ons liefdevoller en barmhartiger. Daar
ben ik van overtuigd. Maar de veelkleurigheid
van de dingen en de mensen zien is niet altijd
makkelijk. Zeker niet wanneer het de wereld
dichtbij betreft, die we al zo vaak
hebben gezien en waardoor we
soms geen oog meer hebben
voor wat er nog meer in verborgen ligt. “Als dit Ierland was,
zou ik beter kijken”, zo schrijft K.
Schippers in zijn gedicht ‘Bij Loosdrecht’.
Beter kijken en vervolgens meer
zien, en zo steeds opnieuw de
veelkleurigheid en de schoonheid van de wereld ontdekken.
Dat wens ik ons toe.
Ds. Kim Magnée-de Berg

Herfstkleuren in onze achtertuin

Beelden in Gees, foto www.geesweb.nl
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Pelgrimsgebed
Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet
U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elk swerver kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis
Moeder God U ken my naam
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elk swerver kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis
Amanda Strydom
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Kleurrijk leven
De tweede golf lijkt helaas ook ons huis weer niet
voorbij te gaan. De eerste bewoners zijn positief
getest ondanks alle voorzorgmaatregelen en
voorzichtigheid. De witte busjes rijden weer voor,
om mensen naar de quarantaineplek te brengen. Het wordt een lang donker najaar.

Tussen de eerste en tweede golf in, konden we
één Open Deur viering in het verpleeghuis houden. Met een groepje bewoners op 1,5 meter
in een kring rondom de brandende paaskaars.
Deze viering is een oecumenisch samenzijn,
met ruimte voor stilte en muziek. We delen met
elkaar gedachten over een bepaald thema uit
tijdschrift Open Deur. In juli was het thema: ‘de
wereld in kleur’.

We zullen verhalen over licht en kleur, en rituelen
om in verbinding te blijven, meer dan ooit nodig
hebben om overeind te blijven in deze zwarte
tijd.
Ik eindigde met onderstaande regenboog-zegen
van Janneke Nijboer.
Ik zegen je met rood van de passie, waardoor je
voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen
ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

We spraken over de kleurloosheid van de
dagen in corona-tijd. Geen activiteiten in huis,
in je eentje eten op de kamer, geen visite of
uitjes. En al die medewerkers in kil wit en blauw
gekleed. Tegelijk leken de kleuren van afgelopen lente nog uitbundiger dan anders. Het frisgroene gras, de roze bloesem aan de bomen,
de blauwe luchten zonder vliegtuigstrepen.
Ik las uit Genesis de vijfde scheppingsdag
waarop God zowel de vissen en waterdieren
maakte als de vogels in de lucht. Daar waar
wij als mensen niet kunnen leven,
hoog in de wolken en diep in de
zee, schiep God ook leven. Kleurrijk leven.
Zelfs in de diepte van het bestaan
is God. Daar waar je geen hand
voor ogen meer ziet of de adem
je wordt ontnomen.
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Mirjam van Esschoten

Thema

O

p 2 februari 2020 ontving ik van Federatie Gouda een zending voor
mijn werk als geestelijk verzorger in
twee verpleeghuizen in Rotterdam.
In deze VrijSpraak vertel ik over
mijn ervaringen.

Coral fish, Egor Kamelev, free from Pexels ©
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De gang is eruit

H

heeft ze er toch haar tanden maar ingezet. Zo
ontdekte ze hoe verrassend dicht deze tekst bij
vandaag de dag staat. Want Mattheus vraagt
naar de verhouding van de gelovigen tot het
instituut. Tempelbelastingophalers vragen langs
hun neus weg aan Petrus, of zijn meester wel of
niet de tempelbelasting wil betalen. Er zit iets
dreigends in die vraag, want als hij niet betaalt
dan zullen ze hem wel weten te vinden. Bij Petrus
gaan meteen alle alarmbellen af. Hij weet niet
of Jezus tempelbelasting wil betalen, maar hij
weet wel dat je met machthebbers geen gedoe
moet krijgen; je trekt altijd aan het kortste eind.
En met een onnozel gezicht zegt hij dat Jezus
natuurlijk tempelbelasting betaalt.

et is een spannende tijd waarin
we leven, ook voor de kerk. En
met spannend bedoel ik, ook wel
zorgelijk. Nu al die dingen die we
gewend waren te doen en te delen
zijn onderbroken, stilgezet, vraag ik me af hoe
het verder zal gaan. Ook met ons als gemeente, als kerk. Met deze woorden begon ds. Kim
Magnée-de Berg haar preek op zondag 30
augustus 2020.
De gang is eruit, zei iemand. De gewoonte
van het om de week naar de kapel gaan,
de kringmomenten, de ontmoetingen bij de
koffie, ze zijn weggevallen. En een gewoonte
of een structuur raak je makkelijker kwijt, dan
dat je hem weer opbouwt. Een vriendin van
Kim Magnée, die in de theaterwereld werkt,
zei dat ze het niet eens zo erg vindt dat een
heleboel nu wordt afgebroken. Misschien
moet we allemaal wel even naar nul terug en
zien we later wel weer hoe erg het is om zekerheden kwijt te raken. Dat zette Kim Magnée
aan het denken. Geldt dat ook voor de kerk?
Misschien is het voor ons ook wel eens goed
als het bouwwerk afbrokkelt en ons daardoor
terug bij de kern brengt? Het lijkt haar
in ieder geval goed dat deze tijd ons
dwingt deze vragen te stellen. Wat was
gewoonte? Wat is nog van deze tijd?
Doen we het omdat we erin geloven,
houden we oude vormen in de lucht
alleen omwille van wat was óf blaast de
kerk ons nog steeds nieuw leven in?

Later vraagt Jezus van wie de koningen op aarde belasting heffen, van hun eigen kinderen of
van anderen? Want de Romeinse keizer laat zijn
eigen kinderen immers nooit belasting betalen.
Koningen heffen belasting van anderen. En dan
maakt Jezus van het banale onderwerp belastingen opeens een spirituele les. Hij zegt dat als
de kinderen van de koning geen belasting betalen voor aardse koninkrijken, dan hoeft er door
de kinderen van God ook geen tempelbelasting
betaald te worden. Dan gaat het plotseling over
de leerlingen zelf en over wat zij zijn. Wij zijn kinderen van God en dat bepaalt onze verhouding
tot welke religieuze macht of instituut dan ook.
Het gaat dan niet meer over gedwongen betalen, opgelegd door degenen die de dienst uitmaken. In geloof en religie moeten wij zelf kiezen
waar wij voor staan. De woorden en de wetten
zijn ons niet opgelegd, ze zijn er opdat wij er wel
of niet voor kunnen kiezen. Het geeft een gevoel
van vrijheid. Niemand op aarde heerst over jouw
ziel of over jouw geweten. Je bent vrij. Kind van

De tekst uit Mattheus 17 die ze las, was
haar nog nooit opgevallen. Maar ja
het stond op het leesrooster en om niet
alleen eigen stokpaardjes te berijden,
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vriendin wordt ze in deze tijd juist bevestigd
in haar keuze om deel uit te maken van de
beweging die zoveel jaar geleden begon. De
kerk is er om onderdak te geven aan de grote
vragen van het leven en dat kan alleen in vrijheid, als die vragen niet worden platgeslagen
met eenduidige antwoorden en als er meer
ruimte is voor die vragen dan elders. Vragen
stellen, dat is nu eenmaal waar de kerk voor
staat. Net zoals ze ook een vindplaats van
troost en oude woorden en gebruiken kan
zijn, omdat wij ze blijven zeggen en blijven
doen en blijven zingen.

En dan wordt het spannend. Want nu klinkt
de vraag waar wij als gelovigen voor kiezen:
waar wij in geloven, waar wij ons aan willen
verbinden, wat we willen koesteren en waar
we aan willen geven. Welke vormen passen
ons? Hoe kunnen we elkaar vasthouden en
ons geloof blijven voeden? Vandaag de dag,
nu de vaste structuren op losse schroeven
staan, is het misschien wel hét moment om
ons als gemeenschap en als individuen af te
vragen wat we hier, in deze kerk vinden aan
troost en inspiratie én wat wij hier te brengen
hebben?

De liederen bijvoorbeeld die mijn oma al
zong en die ik ook nu nog zing, hebben dezelfde melodie en dezelfde woorden, en toch
voelt het anders, want zij was zij en ik ben ik,
zei ze. Die kerk, hoopt Kim Magnée, kunnen
we met elkaar overeind houden. Niet omdat
we móeten bijdragen, maar omdat we het
willen.
Nog steeds.
De kerk is voor haar de plek waar ze leert het
wonder te blijven zien, het onverwachte te
ontdekken en waar ze wordt opgeroepen
dat wonder, de schoonheid en de liefde in
het bestaan, ook voor anderen te gelde te maken. Geen verstard instituut
maar een plek waar we elkaar zien
staan, waar we elkaar bevragen en
troosten, waar God in ons midden is.

Jezus vraagt op een ander moment ook aan
zijn leerlingen: Waarom blijven jullie eigenlijk? Ja, waarom blijven we eigenlijk, in onze
relaties of vriendschappen, in ons werk, maar
ook in de kerk? Je hoeft niet. Je kunt ook weggaan. Je hoeft niet te betalen. Je bent vrij. Je
kunt in vrijheid kiezen. Ook om wél te blijven,
om wel vast te houden aan wat er is.

Ook nu.
zei ds. Kim Magnée-de Berg

Ds. Magnée merkt zelf dat ze in geloof en in
vrijheid wil kiezen voor de kerk, de gemeenschap, het goud dat er is. Anders dan die

Bewerkt door Pieter Postma
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Preek

God-zijn en vrijheid horen bij elkaar.
‘Een christen is heer over alle dingen en niemands onderdaan’, zal Luther later zeggen.
Als kind van God ben je niemands onderdaan. De tempel, de kerk, de priesters die
van alles van je verlangen, de hiërarchie, dat
hele systeem van geld en gewoonte, is niet
de baas over je. Je bent vrij. Dat is de essentie
van het leven. Niet voor niets zijn de belangrijkste woorden uit het Oude Testament: ‘Ik ben
de Heer, jullie God, die je vrij heeft gemaakt
van het slavenbestaan.’

Gedachtenisdienst

I

n de dienst van zondag 22 november
gedenken we de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gaat het
om twee van onze leden: Nico Kroese en
Dick Jonker.

voor hem essentieel.
De laatste jaren kon hij door afnemende
gezondheid de diensten en activiteiten van
de Federatie steeds minder bijwonen, maar hij
bleef een bijzondere verbinding voelen met de
gemeenschap en het kerkgebouw.
Een gezinsman was hij ook, dol op zijn vrouw
Doris, hun kinderen en kleinkinderen. En op de
dieren die ze hadden niet te vergeten, met
hen had hij een bijzondere band.
We herinneren ons Nico als een veelkleurig,
gepassioneerd mens met vele interesses en
een groot hart.

Nico Kroese overleed op 11 januari 2020 in de
leeftijd van 86 jaar.
Nico was een markante persoonlijkheid;
uitgesproken, rationeel vaak en zeer belezen,
en tegelijk emotioneel en beminnelijk. Hij had
veel interesses, onder andere in geschiedenis en theologie. Daarnaast was hij heel
muzikaal. Hij zong ook een periode met veel
plezier in ons Federatiekoor. Nico was lid van
de VVP en de vrijzinnigheid lag hem aan het
hart. De verbinding tussen ratio en geloof was

Dick Jonker overleed op 24 juni 2020, hij werd
84 jaar.
Dick was een aimabel mens, met een groot
vermogen verhalen te vertellen en te verbeelden. Zijn achtergrond als journalist kwam
daarin altijd duidelijk naar voren.
Hij kwam in contact met onze gemeente
toen hij bezig was een boek te schrijven over
de Goudse remonstrantse predikant Eduard
Poppius. Voor dit boek (verschenen onder de
titel: Titia en de dominee) deed hij uitgebreid
onderzoek naar de remonstrantse geschiedenis van de 17e eeuw. De contacten en de
ontdekkingen die hij opdeed, brachten hem
ertoe lid te worden van remonstrantse gemeente Gouda.
Hij kwam graag naar de kerk, al vond hij het
tijdstip van 10.30 uur altijd wat aan de late
kant. Op Paasmorgen vond hij het heerlijk om
vroeg naar de kerk te kunnen gaan.
Dick had vele interesses, hield van muziek
(regelmatig organiseerde hij in zijn huis aan
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We zullen dit jaar moeten zoeken hoe we
dat vormgeven, nu we maar met een
beperkt aantal mensen in de kapel kunnen zijn en we niet heen en weer kunnen
lopen in de kerkzaal. Tegelijk is juist dit jaar
er één van gedenken, van confrontatie
met onze kwetsbaarheid en de eindigheid
van het leven. Daarom hopen we een
vorm te vinden waarin deze dingen met
alle beperkingen toch een goede vorm
kunnen krijgen.
Voor nu geef ik vast graag deze woorden
van Dietrich Bonhoeffer door:
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en
vreugde
Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig
meedragen
al wat waard is niet te vergeten……
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

de Hoge Gouwe prachtige huisconcerten)
en hij was bekend om de filmproducties die
hij samen met Bas van Beukering maakt. Zo
vertoonden wij zijn film over vrijzinnig Gouda
op een toogdag van de VVP.
De laatste jaren had Dick ook de zorg om zijn
vrouw Tine. Maar ook de vreugde dat ze nog
samen waren en de vreugde van het contact
met hun kinderen en kleinkinderen.
Wij denken terug aan Dick als een vriendelijk
en hartelijk mens, gastvrij en betrokken en
met oog en hart voor de verhalen van mensen en de waarde van de historie.
De herdenkingsdienst is altijd een bijzonder
samenzijn, waarin we stil staan bij de mensen
uit de Federatie die we verloren, maar ook bij
andere mensen die ons ontvallen zijn en waar
we in zo’n dienst natuurlijk ook aan denken.
De laatste jaren kon iedereen die dat wilde
ook zelf een kaarsje aansteken, met de eigen

Met een hartelijke groet in verbondenheid,
ds. Kim Magnée-de Berg
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In memoriam

herinneringen en gedachten die daarbij
boven komen.

In geuren en kleuren
Ook betekenen de verschillende kleuren alles wat bloeit in de natuur, want in deze tijd
begint de lente. Wat we doen, is gebaseerd
op een eeuwenoud verhaal.
Eens leefde er een gemene koning. Hij heette Hiranjakasup. Hij vond zichzelf belangrijker
dan de goden. Hij had een zoon Prahalad
die de god Vishnou aanbad. Dat vond de
koning verschrikkelijk. Daarom wilde hij zijn
zoon doden. Dat lukte maar niet, want hij
werd beschermd door de god Vishnou. Hij
probeerde hem van de rotsen te gooien,
dood te laten steken met een speer en ga
zo maar door. Omdat het maar niet lukte
om zijn zoon te doden, kwam de gemene
heks Holika naar de koning om te helpen. Ze
stelde voor om zich samen met Prahalad op
de brandstapel te zetten. Wat Prahalad niet
zou weten, is dat de heks een onbrandbaar
kleed aan zou doen. Toen de heks samen
met Prahalad op de brandstapel werd
gezet, gebeurde precies het omgekeerde.
De heks werd verbrand ondanks het onbrandbare kleed en Prahalad werd gered
door de god Vishnou. Die veranderde zich
daarna in een mens in leeuwengedaante.
Toen verscheurde hij koning Hiranjakasup.
Het hele volk was blij dat de gemene koning
was verslagen en de goede prins nu koning
werd.”

“Aha” zegt opa, “dat is vast voor het Holifeest. Je mag dit jaar meedoen hè?” Maya
knikt enthousiast. Maar waar is oma gebleven? Die moet ook haar verzameling poeders zien. Oma komt lachend weer binnen
en bewondert het poeder, zakje voor zakje.
Dan zet ze een grote doos op tafel. “Maak
die maar eens open,” zegt ze tegen Maya.
In de doos zitten bakjes met gekleurd poeder. “Kijk,” zegt ze tegen haar kleindochter.
“Als je niet genoeg poeder hebt tijdens het
feest, dan kun je bij ons komen scheppen.
We zullen de doos wel meenemen in de
auto.” Maya kan haar geluk niet op.
Als iedereen weer rustig aan tafel zit
schraapt opa zijn keel. “Weet je eigenlijk wel
waarom we gekleurd poeder over elkaar
heen gooien?” vraagt hij aan Maya.
“Niet precies,” zegt Maya.
Opa vertelt: “Het Holifeest is een
feest van ons geloof, het hindoeïsme, waarin het goede het kwade
overwint. Het is een feest waarbij
de gelovigen gekleurd poeder naar
elkaar gooien. De bedoeling is dat
je je zonden daarmee beëindigt.

Maya slaakt een diepe zucht als opa
klaar is met zijn verhaal.
Het is prachtig. Maar ze heeft toch
vooral zin om te feesten met het
kleurenpoeder!
			Jannet Hendriks
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Jeugd

O

pa, oma, raad eens wat ik heb!
Maya stormt naar binnen en zwiept
haar schooltas op de grote tafel.
Haar moeder komt achter haar
aan naar binnen. “Nou, nou,” zegt
opa, “wat een enthousiasme. Wil je ons wat
laten zien?” Dat is precies Maya’s bedoeling. Ze ritst ongeduldig haar schooltas open
en haalt zakjes met gekleurd poeder tevoorschijn.

Mode in kleur
Kunst en cultuur
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Mode in kleur
Rood trekt de aandacht. Het is allereerst een
teken van gevaar en woede. Maar rood is
ook de kleur van de liefde, passie, warmte en
romantiek.

Al eeuwenlang passen veel kunstenaars kleurenleer, zoals die van Itten, toe in hun werk.
Johannes Vermeer maakte veelvuldig gebruik van de complementaire kleuren blauw
en geel. Rembrandt gebruikte vooral warme
kleuren, zoals rood, bruin en soms geel. Blauw
gebruikte hij niet, want dat was een dure
kleur. In die tijd maakten schilders hun kleuren door middel van natuurlijke materialen.
Pigmenten uit bijvoorbeeld bloemen werden
gemengd met olie om een bepaalde kleur te
verkrijgen. Blauw kwam niet veel in de natuur
voor en daarom was het een hele dure kleur.
Van Gogh gebruikte toen hij eenmaal in
Frankrijk woonde, felle kleurcontrasten: oranje
tegenover blauw, rood tegenover groen en
geel tegenover paars.

Ook geel kent twee kanten. Warm geel is een
zonnige, vrolijke kleur. Pasen wordt daarom
vaak verbonden met de kleur geel: het begin
van de lente. Maar koel geel kan juist heel
agressief overkomen.
Blauw heeft in Nederland geen sterke gevoelswaarde. Blauw staat vaak symbool voor kou
en afstand. In andere landen wordt blauw
echter geassocieerd met droefheid of puurheid.

Kunst en cultuur

W

bepaald. Kleuren en emoties zijn subjectief. In
de westerse wereld koppelen we kleuren aan
gevoelens.

at krijg je als je geel met blauw
mengt? Groen! Dat leer je van
kinds af aan. De kleurenleer van
Johannes Itten wordt nog altijd
gebruikt in de kunst, fotografie en
op scholen. Ook in het dagelijks leven kunnen
we deze kleurencirkel terugzien.

Kleur is een onmisbaar beeldaspect in de
kunst. Er zijn veel mogelijkheden om het kleurgebruik in kunstwerken te bekijken. Een voorbeeld is de expositie in Het Kunstmuseum Den
Haag: Mode in kleur - 26 september 2020 t/m
28 februari 2021.

Ook hedendaagse kunstenaars gebruiken de
kleurenleer van Itten. De drie primaire kleuren:
rood, geel en blauw, werden het
‘gezicht’ van de kunstenaarsbeweging De Stijl.

Mode in Kleur laat zien hoe kleding van vroeger en de mode van nu momenten van hoop
kunnen bieden. En ons bovenal met elkaar
verbinden in alle kleurschakeringen van de
regenboog. Dit veelkleurige natuurverschijnsel
staat niet voor niets symbool voor hoop, moed,
trots en dankbaarheid. Al die prachtige kleuren
komen aan bod in Mode in Kleur. Deze tentoonstelling vertelt door mode verhalen over
de symboliek van kleur.

Tegenwoordig ontstaan er onder
invloed van de technologie nieuwe
kleurtheorieën. Kleuren hebben in
de kunst verschillende, vaak symbolische, betekenissen. Het gevoel
dat je ervaart door het bekijken van
een kleur is gedeeltelijk cultureel

			Jannet Hendriks
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De komende maanden
Zo
Zo

8
22

10.30
10.30

ds. Kim Magnée-de Berg
ds. Kim Magnée-de Berg, einde kerkelijkjaar en herdenking overledenen

December 2020
Zo
2
10.30
Zo
20
10.30
			
Do
24
19.30
			

ds. Kim Magnée-de Berg, 2e advent
ds. Kim Magnée-de Berg, kerstviering jong en oud
plaats wordt later bepaald
ds. Kim Magnée-de Berg, Kerstavond
plaats wordt later bepaald

Januari 2021
Zo
Zo
Z0

3
10
31

10.30
11.00
10.30

ds. Kim Magnée-de Berg, Nieuwjaarsdienst
Oecumensische dienst in de Josephkerk, Aalberseplein, Gouda
dr. Theo van Leeuwen

Februari 2021
Z0
7
10.30
			

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

Zo

ds. Kim Magnée-de Berg
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10.30

In deze Coronatijden vinden er soms wijzigingen plaats. Let dus op
onze website: www.federatiegouda.nl en op de nieuwsbrieven

Wat kan de wereld toch
kleurrijk en prachtig zijn,
niet waar?
Mét een regenboogvlag
én een kleuren-Piet
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Agenda

November 2020

Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden

