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Onzichtbaar zoals adem is 

 
 

Onzichtbaar zoals adem is  
woont Gods Geest in ons midden 

als levenskracht die bouwt en bruist 
en zichtbaar maakt wat in ons huist 

aan leven, liefde, zingen 
 

Als wind die waait waarheen hij wil 
is Gods Geest daar aanwezig 

waar mensen voor Haar openstaan, 
door Haar gestuwd de weg opgaan 

van ruimte, recht en vrede. 
 

Als ademnood ons overvalt, 
benauwdheid voor het leven, 

en eenzaamheid ons hart verstart, 
blaast Zij ons warmt’in, licht en zacht, 

geeft moed, zet in beweging. 
 

De Geest van God is overal 
waar mensen haar herkennen, 
zij ziet ons door de ogen aan 

van hen die helpend nààst ons staan, 
Zij gaat door heel de schepping. 

 

 
 
 
Tekst: M. Koijck-de Bruijne 
Bron: Eva’s lied 
Bijdrage van Wilma de Jong 
 



Het is bijna Pasen en mijn moeder is gestorven. 
 
We dragen haar samen naar haar graf.  
 
De kleinkinderen in hun gekleurde jasjes met bossen bloemen eromheen. 
Met groot verdriet om oma die er niet meer is. En tegelijk met verwonder-
ing om een torretje dat uit één van de bloemstukken te voorschijn komt. 
 
Ze vinden het passend dat het regent, want ‘wij moeten ook huilen’, en 
gooien met overgave een schepje zand op de kist. Daarna mogen ze ‘echte 
cola’ en spelen en huilen, en huilen en spelen, en ….. 
 
Weer terug in het huis dat nu alleen van grootvader is, zitten de twee 
jongste kleindochters samen op het pianokrukje voor de vleugel. Nu 
moeten zij maar leren pianospelen,vinden ze, dan lijkt het alsof oma er 
nog is. 
 
Het is bijna Pasen, mijn moeder is gestorven …. en opgestaan. 
 
 
 
Nicoline 



De Kunst van het Leven 
 

We worden geboren en de enige zekerheid die we hebben, is dat we eens zullen ster-
ven. 
In de tijd die ons tussen geboorte en dood gegeven is, mogen we leven. We ademen, 
eten, slapen, leren, werken, ontspannen, beminnen, maken ruzie, lachen en huilen. 
Universele en dus herkenbare begrippen die bij ieder mensenleven horen. 
 
Voor ieder persoonlijk is het leven een uitnodiging en een uitdaging. Hoe ons leven er-
uitziet, is voor een deel afhankelijk van wáár we geboren worden, met wie we ons le-
ven als kind en als volwassene delen, wie onze opvoeders thuis en op school zijn, hoe 
ons karakter is en of we gezond zijn. Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we al-
lemaal op reis zijn door het leven. 

Ieder zal moeten roeien met de riemen die hij of zij heeft gekregen. Je kunt het ook in 
bijbelse taal zeggen: woekeren met je talenten. Materieel bezit garandeert zeker geen 
groter vermogen tot levenskunst. 
 
Ik kan u niet vertellen wat dé kunst van het leven is, wel wat ík eronder versta. 
 
De kunst van het leven is voor mij niet alleen ‘(mogen) zijn wie ik ben’, maar ook 
‘worden wie ik ben’, omdat het leven een groeiproces is. Een weg die ik afleg. Ik draai 
geen doelloze rondjes zonder begin of einde, maar ben -met mijn persoonlijke rugzak- 
op weg van A naar B(eter?) Van groei naar bloei naar ….. 
 
Godfried Bomans zei: “De kunst van het 
leven is thuis te zijn alsof men op reis is”. 
Ik voeg daaraan toe: thuis bij mezelf! In 
bijbelse taal: (eerst) mezelf liefhebben, 
om ook mijn naasten te kunnen liefheb-
ben. 
 

Bij de kunst van het leven passen voor mij 
woorden als verwondering, dankbaarheid, 
trouw, vertrouwen, aandacht, compassie, 

genieten, stilte, humor, creativiteit, losla-
ten, vergeven. 
Een woord dat er haaks op staat, is onverschilligheid. Dat is de dood in de pot (ook al 
een bijbels gezegde!) 
 
De kunst van het leven is onlosmakelijk verbonden met de kunst van het samenleven. 
Ik ben mens dankzij mijn medemens. 
Om in leven te blijven moet ik eten en drinken. Om spiritueel te groeien heb ik voedsel 
voor mijn ziel nodig, anders ga ik geestelijk dood. Ik laat me graag inspireren door 
woorden van wijze mensen uit alle culturen en van alle tijden; woorden en verhalen 
die deel zijn gaan uitmaken van míjn levensverhaal. En dan, aan het einde van mijn le-
vensreis, hoop ik voldoende toegerust te zijn om de kunst van het sterven te ver-
staan….. 
 
Hanneke Pors-Ris 

Foto: Hans Zwiers 



“Oma staat toch weer op!” 
 

Overrompeld: enigszins uit het lood geslagen: zondag 6 maart 2016: 
de veertigdagentijd: ook nu weer. Dat komt, omdat ik ieder jaar op-
nieuw weer moeite heb met een eerlijk Paasverhaal over de opstan-
ding: de letterlijke opstanding dan. Nee, niet met mijn paasgedach-

ten op zichzelf: het opstaan, het uitbottende nieuwe leven, het feest 
van groei en bloei, nieuwe hoop en verwachtingen voor de toekomst, 
over-het-leven heen. Met daarnaast ook de kracht van symbolen.  
 
Daar hoort dus ook het ei bij, misschien wel als één van de belang-
rijkste: onzichtbaar, met een eierschaal die van binnen is bekleed 

met een dun vliesje waarin zich het onzichtbare en niet verklaarbare 
geheim afspeelt van een mogelijke bevruchting, vrucht dragen: en 
het openbarsten van de schaal, een nieuw leven dus.  
 
 

Prachtig symbool als een uitdaging: zeker ook voor kerken en geloofsgemeenschappen: De 
schaal openbreken voor ruimte ontdekken in respect en verdraagzaamheid, open de wereld in: 
God waarmaken als werkwoord. Ons verbazen en het geheim ontdekken en koesteren dat de 
mensheid al zo lang op zoek is naar God, en verwoording van het onverwoordbare van een le-
ven na de dood. 
 

Edoch: 
Terug naar de zondag van 6 maart vier jaar geleden: in de Paastijd. Bij binnenkomst toen bij 
onze oudste dochter en twee bedremmelde kleinzonen: “Oma, papa is er niet, hij is naar Gro-
ningen, het gaat heel slecht met oma van Belkum Wat later kwam een telefoontje: “Oma is 
overleden” Iedereen onder de indruk, aangeslagen, en in tranen. Weer wat later, even een mo-

ment met de jongste alleen. Die zei met een rustige, vaste overredende stem: “Oma, niet hui-
len, oma staat toch immers weer op!” Overrompeld en weer wat uit het lood geslagen, zei ik: 
“Wie heeft jou dat verteld?”. “Ga jij naar een Christelijke school?” “Nee” zei Sebastiaan, “Naar 

een Roomskatholieke!!!”  
 
Eventjes, met enige jalousie, dacht ik toen opeens stilletjes terug aan de puurheid, de ontspan-
nen ontvankelijkheid, en de ongecompliceerdheid van mijn eigen kinderziel: en de complexi-

teit van het van het Paasverhaal: “Mocht ik hem mijn eigen twijfel en invulling aandoen bij dit 
zo teer moment? Dat hij toch ook niet zou begrijpen net als ik? Kan hij niet beter op zijn zoek-
tocht zijn energie steken in hoe hij zelf de schaal laat uitkomen? Ik knuffelde hem en hij zei: 
“Mooi hè oma dat jij ook weer opstaat, ook als je dood was gegaan vorig jaar in het ziekenhuis: 
niet huilen”. Ik knikte enthousiast “Ja, heel mooi”, dat vaste kindergeloof hè: Nog onbescha-
digd door wat je nog al prakkezerend tegen kunt komen. 
 
Weer thuisgekomen, bleek ik nog wel moeite te hebben met het opstandingsgebeuren: maar 
twijfel baart ook hoop en vertrouwen: want nog nooit zijn dit jaar de paastuinen zo uitbundig 
en zo vroeg in bloei en schitterend en veelkleurig opengebarsten: ook een wonder toch met Pa-
sen…. 
EPILOOG en mijn wens voor Pasen: “Uitbundig bloeiende Paastuinen vol veelkleurige eieren in 
allerlei afwijkingen, maten en soorten, of met barstjes…:dus: “STA OP EN SCHITTER” ( Huub 
Oosterhuis) 
En dank je wel Sebastiaan! 
 

 

JANNELORE WASSINK 

Foto: Hans Zwiers 



Levenskunst 
 
Onder een gehoor van 25 aanwezigen leidde Marianne Visch op zondag 2 februari het Kapel-
treffen in met het onderwerp “Levenskunst”. Marianne is voorgangster bij de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Vaassen. 
 
Na een welkom bracht Marianne een muzikaal meditatiemoment ten gehore van Huub Ooster-

huis en leidde vervolgens het thema in. In de Griekse oudheid hielden filosofen zich al bezig 
met dit onderwerp en was het charme om in een vriendenkring daarover te praten. En ook he-
den ten dage laat dit onderwerp filosofen niet los.  
 
Mij werd tijdens het samenzijn een A4-tje in handen gegeven. Daaruit vernam ik dat Joep 
Dohmen, hoogleraar aan de universiteit van humanistiek veel publicaties over levenskunst 

heeft geschreven. Levenskunst, zo zegt hij, kan gezien worden als een filosofische discipline.  
In de toelichting van Marianne haalde het begrip ‘filosofische discipline’ aan door een vergelij-
king tussen vrijheid en geluk.  

 
Vrijheid kan niet los worden gezien van gebondenheid. Strikte en zwakke regelgeving moet de-
ze waarborgen. Vrijheid handhaven vraagt eveneens offers.  
 
Geluk is een gevoelstoestand van zich welbevinden. Vrijheid idem dito, maar is de voorwaarde 

voor het zich gelukkig voelen. Vormen de antwoorden op de vragen “Hoe autonoom is vrij-
heid?” en met de vraag: “Hoe autonoom is geluk?” niet het gezamenlijke antwoord op de vraag 
“Wat is levenkunst”? 
 
Het zoeken naar dat antwoord vond verder plaats in een 3-tal groepjes. De ‘resultaten’ van die 
groepsdiscussies werden na afloop plenair gedeeld. In mijn groepje werd onderkend dat de 
voortschrijdende individualisering van de maatschappij een soort van geluksindustrie heeft 
doen ontstaan, inspelend op het ik-denken.  
 
Zoals één van de aanwezigen in mijn groepje een ervaring typeerde van een ex-collega, die 

binnenkort met pensioen ging. Hij zei: “Dan koop ik een caravan en reis daarmee door heel Eu-
ropa. Bovendien ga ik grote wereldreizen maken”. Een plannenmakerij, dat in schril contrast 
staat met die van de oude vrouw, die jarenlang gekluisterd is aan haar rolstoel en een wolk 
van blijdschap verspreid naar de ander. Keuzevrijheid is een groot goed, maar hoe ga je in ge-

val van de oude vrouw, om met een gedwongen keuze?  
 

Dezelfde groepsdeelnemer zei ook: “Hou het eenvoudig. Acteer op de situatie van het moment. 
Onderga het geluk van je kinderen, je kleinkinderen en van je naasten en deel die”. 
Biedt bovenstaand voorbeeld niet dat “Levenskunst” een tegenwicht is aan de illusie van 
‘maakbaarheid van gelukkig te moeten zijn’ en dat “Kunst van het leven” domweg een prakti-
sche filosofie is voor denken, voelen en doen? 
 
In haar inleiding sprak Marianne haar zorg uit dat het ik-denken de samenleving ondermijnt. 
Zij ziet graag een rem op die ontwikkeling. Gebondenheid met de naasten vraagt daarom. An-
ders gezegd, de samenleving moet zich daar meer voor open stellen. Zo ontstaat groei en bloei. 
 
De bijeenkomst werd afsloten een gedicht van van Toon Hermans en liederen van Jules de Kor-
te en Herman Finkers. Marianne bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng. 
 
Gerard van Brussel 



Pasen in Rijssen 40 jaar geleden. 
 
Wij kwamen ongeveer 45 jaar geleden in Rijssen wonen. 
Ik werkte destijds bij een architectenbureau. Het hoofdkantoor was gevestigd in Rotterdam, er 
werd een 2e kantoor geopend in Markelo. 
Wij zijn gaan wonen in een woning op de hoek van de Trompstraat en de Lentfersweg. Daar 
hebben we gewoond van 1975 t/m 1998. Hier zijn onze twee dochters volwassen geworden. Na 
enkele jaren zijn we lid geworden van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Protestan-

tenbond, nu de huidige Aan de Regge. 
 
In die periode hebben onze dochters de jeugdgroep van de Protestantenbond bezocht. 

 
Die groep werd o.a. begeleid 
door enkele jonge leden. 

Meerdere kinderen van in 
hoofdzaak de de toen nog be-
staande Openbare Lagere 

School “De Lage Es” kwamen 
dan bij elkaar tijdens de 
kerkdiensten op zondag om 
met elkaar samen wat activi-
teiten te gaan doen. 

 
Met het Paasfeest werden 
dan vaak ook eieren beschil-
derd en jaren achter elkaar 
verstopt in het huis of in de 

tuin. 
 

 
We hadden aan de Trompstraat een mooi natuurlijke tuin,  

dat was best interessant voor onze kinderen. 

Toen ze wat ouder werden hebben we ook een paar keer eieren verstopt in de bossen in de 
buurt van de Trompstraat het “Hollands Schwarzwald” We konden ze enkele dagen later nooit 
allemaal terugvinden. Op een keer was het zo erg dat van de 20 gekookte en mooi beschilderde 
eieren er geen enkele werd teruggevonden. 

 
We hadden ze verstopt in een bosgebiedje rondom de Wakel en de Venegge aan de zuidwest-
kant van Rijssen in de buurt van het Ecoduct over de A1. Het ecoduct bestond in die tijd nog 
niet. 
 
Na enig verwijt van onze dochters. Ze beweerden dat we ze voor de gek hadden gehouden en 
vergeten waren om ze te verstoppen. Ze waren erg stelling in die opmerking en nu ik na zoveel 
jaren erover nadenk, ga ik ook weer twijfelen !!. 
Of dat er toen een andere familie ze eerder hadden gevonden, of dat er bosdieren in de buurt 
waren die ze lekker vonden, we weten het niet meer.  
 
We hebben in ieder geval niets gevonden, ook niet de gekleurde eierdoppen. 
 
Hermanda en Eef Roelofs, Wierden, Aan de Regge 

Foto Hermanda en Eef Roelofs 



 
Kunst zonder woorden 
 
Iets vertellen over ‘Kunst van Leven’ kan ook zonder woorden.   
Dit beeld van Tineke Eijgelaar vertelt een eigen verhaal.  
Zwijgend staan de twee stukken steen met hun ruwe en gladde kanten vlak naast el-
kaar. De lichtval komt van buiten, aan de binnenkant de schaduw.  
Zoals twee onbekenden die bij een ontmoeting eerst hun buitenkant prijsgeven en pas 
daarna, als vanuit een schaduw, steeds meer tonen van hun binnenkant. 
 
Hans Zwiers 

Beeldhouwwerk en foto Tineke Eijgelaar 



Kunst van het leven – levenskunst 
 

Gefascineerd staar ik naar het grote beeldscherm waar, in een versnelde close-up opname, een 

aardbeving op micro-niveau gaande is. De aarde trilt en beweegt, korreltjes aarde rollen naar 

beneden als een hoopje aarde openbarst en hieruit het eerste puntje van een ontkiemde eikel 

uit de naar boven schiet .Tjakka - plotseling is het er . 

 

Ik zit in de bioscoop en kijk naar de film : ”Das geheime Leben der Bäume” naar het gelijkna-

mige boek van Peter Wohlleben.  

 

Peter is boswachter in 

Duitsland en beschrijft 

hoe bomen van gelijke 

soort niet alleen on-

derling met elkaar 

communiceren maar 

elkaar ook ondersteu-

nen als zij ziek of 

zwak zijn.  

 

Dit laatste gebeurd 

middels vele onzicht-

bare schimmeldraden 

die de bomen met el-

kaar verbinden. 

 

Het sprietje dat net 

aan het licht is gekomen ziet er nietig en kwetsbaar uit in het grote bos. Het staat er fier te 

zijn tussen alle afgevallen bladeren , mossen en de grote bomen en loopt op allerlei manieren 

gevaar. Het kan opgegeten worden door dieren, vertrapt en/of geplukt door mensen en is ook 

niet levensvatbaar als het te weinig licht krijgt. 

 

De beelden raken en ontroeren mij. Als vanzelf komt er een lied in mijn gedachten: Out of the 

deep uit het Requiem van John Rutter. Vanuit het diepst van mijn ziel, vanuit het donker reikt 

mijn ziel naar het Licht. De begeleiding van dit lied is een cello wiens geluid, samen met de 

melodie diep in mijn binnenste iets in trilling brengt en mééresoneert. 

 

Out of the deep – uit het donker, uit de diepte, uit het diepst van mijn ziel reik ik naar het 

Licht. Leef ik op deze aarde, zoekend, worstelend, genietend, lerend, overlevend, liefhebbend, 

samen met veel mensen maar ten diepste alleen.  

 

Ik stel mezelf grote levensvragen als :  

Waarom ben ik hier?  

Wat is het doel van het leven?  

Van mijn leven?  

Heeft het leven, mijn leven doel?  

Wie ben ik ? 

Foto Hans Zwiers 



Opnieuw schiet me een lied uit hetzelfde Requiem te binnen: ‘The Lord is my sheperd ’. Het 

lied geeft geen antwoorden op mijn vragen maar de melodie en de tekst hebben iets troos-

tends, bemoedigends en laten mij een gevoel van geborgen zijn ervaren. Moeiteloos vervang ik 

“De Heer” door bijvoorbeeld ‘de Eeuwige’.  

 

Ik realiseer me dat ik een individu ben en alleen maar tegelijkertijd ook middels véle onzicht-

bare draden verbonden.  

Niet alleen met mensen van nu, familie, dierbaren, vrienden, collega’s, studie- en koorgenoten 

maar ook met hen die er niet meer zijn. Met mijn voorouders, van wie ik ’af-‘stam’ en met hen 

die de grote (geloofs)verhalen doorgegeven hebben. Mensen die, ieder in hun tijd , bezig wa-

ren met het onder woorden brengen van hun ervaringen van verbondenheid met een groter ge-

heel en de rol van de mens hierin bezig waren. Verbonden niet alleen met mensen maar ook 

met de natuur, de kosmos en met hetgeen ons mensen overstijgt, transcendente . 

 

(Over) Levenskunst, is me staande houden te midden van wat mijn leven bedreigd, als ik me 

ontwricht, vertrapt en uitgerukt voel. Als donkerheid mijn leven beheerst en ik het noodzake-

lijke licht niet bereiken kan. 

 

Kunst van leven is vanuit het die donkerheid opnieuw reiken naar het Licht , door het donker 

heen breken en áán het licht kómen. Letterlijk ‘geaard’ zijn en tegelijkertijd te groeien naar 

het Licht in verbondenheid met alles wat het leven in stand houdt en inspireert. 

 

Kunst van leven is leven vanuit dit geaard zijn, meebewegend in de levensstroom. Soms in 

storm en regen, soms met een zacht briesje en zonneschijn maar steeds geborgen in en verbon-

den met de ‘Ander”, God , godsgeest, christusbewustzijn, Bron, Levensenergie, de Ander aller-

lei benamingen voor het Onnoembare, het mysterie van het leven. 
 

 

Wilma de Jong 

Schilderij 

‘Rozentuin’ 
 
Acryl op papier, 
13,5 x 22,5 cm 
 
Hans Zwiers, 2020 
 
“Voor wie goed kijkt 
is het leven een mys-
terie vol kleur” 



PASEN EN DE KUNST VAN HET LEVEN 
 

Nice 
 
In de vroege jaren '90 van de vorige eeuw maakten een vriendin en ik een “snoepreisje” naar 
Nice. Ons doel was het Musée National du Message Biblique in die stad te bezoeken. Het mu-

seum is in 1966 opgericht als “huis” voor o.a. 17 monumentale schilderijen van Marc Chagall 
(1887 – 1985), die de verhalen uit de eerste boeken van de Bijbel voorstellen, Genesis, Exodus, 
en ook het Hooglied. Bovendien vind je er vele gouaches, etsen en steendrukken. Geloof me, we 
kregen schoonheid te zien, waar bijna geen woorden voor zijn! 
 
Bij de oprichting van het museum, in 1966, zei Marc Chagall: 

 “Al sinds mijn vroegste jeugd ben ik gefascineerd geweest door de Bijbel. Ik vond altijd al, 
en vind dat nog steeds, dat de Bijbel de grootste bron van poëzie van alle tijden is. En dus 
heb ik van jongs af aan gezocht, in het Leven zelf, en in de Kunst, naar de weerspiegeling 

van die poëzie! De Bijbel lijkt de echo van het leven zelf te zijn, en ik heb geprobeerd dit ge-
heim over te brengen in mijn werk” . 

 
We stonden een lange tijd stil bij dit grote schilderij (2.05  x 2.99): 
 

 

                                “De schepping van de mens” (1956-1958) 
 
De schilder heeft door zijn kleurgebruik goed aangeduid hoeveel contrasten hij in het leven 
vindt: tegenover het blauw van de sereniteit, die de vredige sfeer van de Hof van Eden uit-
drukt, zien we het geel van het hemelse licht, en het rood van de menselijke hartstochten, die 
voor veel lijden kunnen zorgen. We zien bovenaan het schilderij zelfs een gekruisigde! 



Nog verder kijken 
 
Mijn vriendin en ik wisten dat er in het plaatsje Saint-Paul-de-Vence nóg een museum moest 
zijn met werk van Marc Chagall. Dus huurden we een auto en reden naar de “Fondation Margu-
erite et Aimé Maeght”. Dit museum draagt de naam van de oprichters. En daar zagen we een 
kunstwerk, nóg groter dan de doeken in Nice! (2.96 x 4.06), dat ons helemaal stil maakte: 

 

 
“La Vie” ( = Het Leven) 1964 

 

In 1922 had Chagall al zijn boek geschreven, met als titel “Ma Vie” (Mijn Leven). Vol herinne-
ringen aan zijn vroege jeugd in Wit-Rusland. Mede naar aanleiding van de Holocaust schilderde 

hij, in 1964, “La Vie” (Het Leven). Twee autobiografische werken dus. Hij beschrijft zijn leven, 
dat tegelijk hét leven is, op een dromerige, fantasievolle, religieuze en persoonlijke wijze. 
 
Om de gele zon (dezelfde van “De Schepping van de Mens) cirkelen de levensmotieven: jeugd, 
leren wat verbinding is in veilige kring, feest!, liefde, werk, huwelijk, geboorte,  pijn, racisme, 
vervolging, oorlog, verlies, rouw, verdriet, vallen, opstaan, opnieuw beginnen. De kleur blauw 
drukt de hoop uit, op een goede toekomst voor allen. Dat deze aarde vernieuwd zal zijn!  
 

“Troost ligt in de herinnering” 
Marc Chagall werd voor mij een gids, om moedig met het leven om te gaan. De beelden uit zijn 
geboortedorp, die hij steeds weer liet terugkomen in zijn werk, onderstrepen een gedachte uit 
de Talmoed (=het commentaar op het Oude Testament):”Echte troost ligt in de herinnering!” 
 
Die uitspraak inspireert mij om, eerlijk naar onszelf, en ook samen met anderen, bezig te blij-
ven met ons levensverhaal, en de donkere én lichte kanten ervan te doordenken. En ook:  onze 
bronnen weten te vinden!  Om tenslotte te kunnen kiezen voor het Licht! Zo blijft Pasen voor 
mij het feest van HET OVERGAAN, van moeite, duisternis en beklemming naar Licht en Leven! 
Kunstenaars, zoals Marc Chagall, helpen mij altijd weer om daarin te blijven geloven!  
 
Jeanne Traas-Hageman, Enschede, maart 2020. 



Levenskunst 

een gesprek met Jan Wolter Hamberg 
 

We beginnen met een aantal vragen, nee eigenlijk beginnen we met mijn verbazing 
over het uitzicht dat Jan Wolter en Gé Hamberg vanuit hun zitkamer hebben op het 
Wierdenseveld.  
 
Ik kom net vanaf de Kruidenlaan, de wirwar van straten, straatjes en hofjes van de 
Kruidenwijk, via de voordeur binnen en sta versteld van dat prachtige uitzicht op zo’n 
mooi stukje natuur aan de achterkant van hun huis: rust en ruimte. 

 

De natuur, die voor Jan Wolter zeker 
een bron van verwondering en plezier 
is. Hij kan genieten van wandelen 
door de natuur, te zien hoe alles weer 
opkomt na de winter.  
 
Maar zeker ook van zijn grootste pas-
sie het fietsen door diezelfde natuur, 
zowel op zijn mountainbike als op de 
racefiets.  

 
Hieruit put hij energie wanneer het 
leven even niet zo gemakkelijk meer 
gaat of wanneer hij moet nadenken. 
 

 
Op mijn vraag wat “Levenskunst” voor hem betekent, is het antwoord: “De manier 
waarop iemand omgaat en verder leeft met/na de gebeurtenissen in zijn leven”. 
Aan wat je overkomt kun je niet altijd wat doen, maar hoe je je leven daarna weer op-
pakt, dat is levenskunst. 

 

Hij vindt dat hij eigenlijk niet zoveel “heeft meegemaakt” en daarmee bedoelt hij nega-
tieve zaken. Maar hij heeft zeker dingen meegemaakt: ziekte van familieleden, ge-
dwongen wisseling van baan, verlies van ouders, geloofskwesties, waarbij zijn manier 
van kijken en de ontwikkeling daarin, bepalend is voor de wijze waarop hij het leven 
verder vormgegeven heeft.  

 

En zeker ook waarop hij naar de toekomst kijkt.  

Hij is gelukkig met zijn partner, zijn kinderen en kleinkinderen, maar is soms ook wel 
eens bang voor die toekomst: hoe zal het allemaal gaan, kan ik me “aanpassen” aan 

wat me overkomt, kan ik ermee leven? 

 

 

Foto Anki Veltien 



Jan Wolter is een nuchter mens, heeft, naar eigen 
zeggen, alles wat je zou willen en dus ook geen 
bucketlist meer. Hij heeft ook geen drang naar 
grootse zaken, verre landen, maar is gelukkig dat 
hij in zijn naaste kring kan bijdragen aan een 
goed leven.  
 
Denkt ook dat het niet veel zin heeft om je op te 
winden over alles wat er niet goed gaat in de we-
reld, probeert in eigen kring te helpen, goed te 
zijn voor mensen. 
 
Tenslotte geeft Jan Wolter mij het volgende ge-

dicht van Augusto de Campos Neto.  
 
Dit gedicht heeft hij gehoord in een uitzending 
van “de Verwondering”, waarin Annemiek Schrij-
ver de voorzitter van stadsdeelraad Amsterdam 
Zuid Oost, Tanja Jadnanansing, interviewt. Het 
heeft hem aangegrepen en tot nadenken ge-
stemd: 

 
 

Wij zijn aangekomen in een tijd waarin wij als mensen uitgedaagd worden 
Uitgedaagd om onze waardigheid te behouden 

Uitgedaagd om elkaar niet te haten 
Uitgedaagd om emoties niet de overhand te laten nemen 

Uitgedaagd in het goede te blijven zien in elkaar 
Uitgedaagd om in de “I have a dream” te blijven geloven 

Wij zijn aangekomen in een tijd waarin wij voor moeilijke gesprekken staan met elkaar 
Waarin het veel van ons zal vragen om ons niet te verlagen naar hen die ons uiteen wil-

len drijven 

Waarin wij elkaar moet blijven ontmoeten 

Waarin wij elkaar beschermen 

We zijn aangekomen in een tijd waarin WIJ het antwoord zijn en niet meer de vraag 
Dit zou ik zeggen in een tijd waarin ik de leider van ons land zou zijn 

Wie weet…..ooit nog op tijd….. 
Ik ben aangekomen…....... (Augusto de Campos Neto) 

 

 

 

Anki Veltien-Witteveen 

Foto Anki Veltien 



HANNAH ARENDT en de KLIMAATCRISIS 
een belangwekkende lezing door Veronica Vasterling 

 

 
Op zondag 25 oktober om 11.00 uur geeft filosoof dr. 
Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen) 
in de Henricuskapel in Rijssen een lezing over 
“Hannah Ahrendt en de klimaatcrisis” en ze gaat daar-
na met ons in gesprek over dit onderwerp. 
 

Dit onderwerp is om twee redenen van belang: 
 

Hoe motiveren we mensen om anders te handelen 

als het om het klimaat gaat? 
 

Hoe kunnen we hier tot gemeenschappelijkheid ko-
men? 

 

Kom luisteren hoe Veronica Vasterling uitlegt dat het 
denken van Hannah Arendt (1906-1975) ook nu nog 
heel actueel is en hoe ons dat kan helpen om greep te 
krijgen op heden en toekomst.  
 
Zij schrijft daarover: 
 

 
 
Sinds het begin van de 21e eeuw staat het werk van Hannah Arendt in toenemende be-
langstelling, niet alleen van filosofen en politieke wetenschappers en andere academici, 
maar ook van een breder publiek dat maatschappelijk geëngageerd en politiek geïnte-
resseerd is. Arendt zou zeker over dat laatste zeer verheugd zijn. Haar opvatting van 
politiek komt dicht in de buurt van wat je basis- of participatiedemocratie kunt noe-
men. De drijvende kracht van een basisdemocratie zijn de actieve (participerende) bur-
gers. Dat vereist op de eerste plaats geëngageerde burgers die zich bezig houden met, 
en zorg dragen voor de wereld waarin ze leven. 
 

In mijn lezing zal ik eerst ingaan op Arendts opvatting van politiek en de centrale be-
grippen (pluraliteit, handelen, wereld) toelichten. De nadruk zal liggen op de relevantie 
en actualiteit van Arendts politieke filosofie voor onze tijd en onze (westerse) situatie, 
namelijk een dreigende afkalving van democratische politiek die deels al plaats vindt. 
Vervolgens thematiseer ik de klimaatcrisis.  
 
Hoewel Arendt niets over dit onderwerp geschreven heeft, en ook geen blijk geeft van 
interesse in ecologische problemen (die er ook tijdens haar leven al waren), zou zij, als 
ze nu geleefd zou hebben, wel degelijk over de klimaatcrisis geschreven hebben, juist 
omdat het om een crisis gaat die, minstens deels, veroorzaakt wordt door falende poli-
tiek en gebrek aan politieke betrokkenheid. Maar Arendts werk biedt niet alleen aan-
knopingspunten voor een scherpe diagnose van onze situatie. Ik zal mijn lezing eindi-
gen met concrete inzichten, ontleend aan Arendts werk, die ons in staat stellen op een 
andere manier te kijken naar en te handelen in de huidige situatie. 
 



Biografische schets van Hannah Arendt (1906-1975) 
 

Hannah Ahrendt was enig kind van Duitse Joodse ouders, studeerde in de twintiger ja-
ren van de vorige eeuw klassieken, christelijke theologie en filosofie aan verschillende 
Duitse universiteiten. In 1933 ontvluchtte ze Duitsland vanwege de toenemende re-
pressie van het nazibewind.  
 
Na een kort verblijf in Praag en Genève vertrok ze naar Parijs waar ze actief was bij 
een aantal organisaties voor Joodse vluchtelingen. Na de Duitse inval in Frankrijk wist 
ze in 1941 (met haar echtgenoot en haar moeder) te ontkomen naar New York. In New 
York werkte ze voor de Commissie voor Europese Joodse Culturele Wederopbouw. Na 
de oorlog gaf ze college op een aantal universiteiten en werd vervolgens hoogleraar 
politieke filosofie aan de “New School for Social Research” in New York tot aan haar 
dood in 1975. 
 

In 1951 publiceerde ze The Origins of Totalitarianism, een baanbrekende studie over de 
nazistische en stalinistische regimes in de eerste helft van de twintigste eeuw. 
 

In 1958 werd dat gevolgd door The Human Condition 
waarin ze bestudeerde hoe je politiek opnieuw tot een 
waardevol terrein van menselijk handelen zou kunnen 
maken. 
 

In 1963 publiceerde ze het boek On Revolution waarin 

ze de macht en de onmacht van dit politiek verschijn-
sel analyseerde, een verschijnsel dat volgens haar de 
twintigste eeuw voor een belangrijk deel gekenmerkt 
heeft. Over revoluties merkte ze op: 
"De meest radicale revolutionair zal na de dag van de 
revolutie conservatief worden." 

 

In 1961 woonde ze in Jeruzalem het proces bij van 
Adolf Eichmann, als verslaggeefster voor het tijd-
schrift The New Yorker waarna ze in 1963 het boek 
Eichmann in Jerusalem schreed, een boek dat nogal 

wat stof deed opwaaien vanwege haar notie van de “banaliteit van het kwaad”; nogal 
wat lezers zagen daarin een vergoelijking van de misdaden van Eichmann.  
 
Over het probleem van het kwaad schreef ze: "Het is een treurige waarheid dat het 
meeste kwaad wordt gedaan door mensen die niet kiezen tussen goed of kwaad." 

 

Haar laatste grote werk had The Life of the Mind moeten worden.  
Ze had het eerste deel (over de mentale activiteit van het denken) en het tweede deel 
(over de mentale activiteit van het willen) voltooid, toen ze plotseling stierf.  
 
Het derde deel (over de mentale activiteit van het oordelen) bleef daardoor ongeschre-
ven. 
 

 

Johan de Jong 



Bijeenkomsten ’Aan de Regge’ april – juni 2020 

Hagenpreek op zondag 21 juni om 11.00 uur 

Monic Slingerland over Fietsen met God 
 

Drie Nederlandse vrouwen, gereformeerd, rooms-katholiek en anglicaans, stappen op een zondag in augustus in 

Canterbury op de fiets en rijden in vijf weken naar Rome. Alle drie overtuigd van hun (religieuze) koers, dus stof 
genoeg onderweg. De tocht gaat o.a. langs de buitenwijken van Parijs, Taizé en Genève (Calvijn). 

 

Maar vooral gaat de tocht door een Europa waarin het christendom taant, terwijl de islam groeit. Dat maakt de 

vraag naar de christelijke wortels van de westerse beschaving actueel. Onderweg gaat het gesprek over richtingen 
in de christelijke kerk, over avondmaal en eucharistie, over gebed en meditatie, over geloven nu en de verwachting 

van betere tijden. 

 

Het boek “Fietsen met God”, geschreven vanaf de pedalen met zweet op de rug bevat korte impressies, fragmenten 
van bezinning en heldere invallen tijdens een zware klim. In de langere hoofdstukken kijken de drie auteurs terug 

op de geschiedenis van hun eigen kerk en op hun eigen religieuze ontwikkeling. 

 

Monic Slingerland werkt bij dagblad Trouw. Zij groeide op in een gereformeerd gezin maar vond daar de woorden 
te verstandelijk. Op haar negentiende verliet zij de Gereformeerde Kerk om later over te stappen naar de Rooms-

katholieke Kerk. Haar interesse in religie kon zij na haar studie kwijt in haar werk bij Trouw, eerst als verslaggeef-

ster, later als redactrice bij de Kerkredactie en nu bij de redactie Opinie. 

 
Na de hagenpreek is er een inbrenglunch, voor drinken wordt gezorgd. 

 
Informatiecentrum 'n Witten behorend bij het natuurgebied 

'De Borkeld’ van Staatsbosbeheer. Borkeldweg 17, 7475 RV Markelo. 

Colofon 
 
Dit themanummer “Pasen” is een gemeenschappelijke uitgave van   Vrijzinnigen Aan de Regge, Rijssen/Nijverdal e.o. en  Vrijzinnigen Oost-Twente, Enschede 
 
Redactie, Anki Veltien (Aan de Regge) en Hans Zwiers (Oost-Twente) 
 
De illustratie op de cover is een samenvoeging van een IJsvogel, het symbool van Aan de Regge, en een Nienduur, het symbool van Oost-Twente. Illustratie en 
ontwerp, Hans Zwiers 
 
Het copyright van de artikelen, foto’s en illustraties berust bij de auteurs. 

12 april 2020, 10.00 uur, Henricuskapel Gaat NIET door 
Paaszondag samen met vrijzinnigen Oost-Twente, voorganger Nicoline Swen 
 
26 april 2020, 10.00 uur, Henricuskapel Gaat NIET door  
Kapeltreffen, voorganger Hans Legrand 
 

10 mei 2020, 10.00 uur, Henricuskapel 
Viering, voorganger Helene Westerik 
 
24 mei 2020, 10.00 uur, Henricuskapel 
Kapeltreffen, voorganger Conno Vlaardin-

gerbroek 
 
7 juni 2020, 10.00 uur, Henricuskapel 
Viering, voorganger Lenie van Geenen 
 
 
21 juni 2020, 11.00 uur (!!) 
Hagepreek, voorganger Monic Slingerland 

(Trouw) 

Vanwege de bijzondere omstandigheden zal  
Nicoline een aantal filmpjes maken rond  
de Goede Week en Pasen.  
 
Een link naar deze filmpjes vind u t.z.t. op onze 
website  
 
https://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/ 
https://www.vrijzinnigen.nl/welkom/aan-de-
regge/ 



Agenda Vrijzinnigen Oost-Twente 
 
12 april 2020 Gaat NIET door 
10.00 uur 
Henricuskapel, Rijssen 

Paasviering, voorganger Nicoline Sven 
 
31 mei 2020 
10.00 uur 
Johanneskerk, Pinksterviering, voorganger 

Nicoline Sven 
 
21 juni 2020  

10.30 uur 
Hagepreek, Vrijzinnigen aan de Regge (geen 
spirituele wandeling) 
 
5 juli 2020 
10.00 uur 
Johanneskerk, voorganger Nicoline Sven 
 

 
In nogal wat Bijbelverhalen komen engelen 
voor. In de engel kunnen we het gezicht van 
God herkennen.  

In 1902 schreef de gereformeerde theoloog 
Abraham Kuyper een dik boek over engelen, 
getiteld "De Engelen Gods ". Hij las de bijbel 
letterlijk en nam dus ook de verhalen over en-
gelen letterlijk. 
Moderne theologen kunnen daar geen chocola 

meer van maken. 
Toch blijven engelen alle tijden door aanwezig 
in taal en geloof. Het lijkt zelf of ze een "come 

back" maken. Velen dragen een engeltje bij 
zich of engelen zijn in huis neergezet. 

"Engelen behielden hun populariteit doordat 
ze op hun manier de goddelijke goedheid beli-

chamen"  Dit volgens Anselm Grun, benedictij-

neronnik en schrijver.  
Op lichtvoetige wijze vertegenwoordigen ze de 

aanwezigheid van het goddelijke. 
Vaak worden ze als een geschenk beleefd. 

Als boodschapper komen ze ook in de bijbel 

voor. Zo ook op paasmorgen als ze Maria ver-
tellen dat Jezus is opgestaan. Een hoopgeven-
de boodschap voor de mensheid . 
Als mens kun je opstaan om als een engel-
mens verder op weg te gaan 

Laat ons engelen van mensen zijn! 
 
Suze Koedijk 

Engelen 

Vanwege de bijzondere omstandigheden zal  
Nicoline een aantal filmpjes maken rond  
de Goede Week en Pasen.  
 
Een link naar deze filmpjes vind u t.z.t. op onze 
website  
 
https://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/ 
https://www.vrijzinnigen.nl/welkom/aan-de-
regge/ 



In gesprek met Anneke Scholten 

 

Terwijl buiten de miezerige voorjaarsre-
gen de straten laat glimmen, praten we 
in de warme huiskamer van Anneke 
over het thema van deze uitgave, de 
Kunst van Leven. 

 

We hebben Anneke gevraagd voor dit ge-
sprek omdat haar verjaardag dit jaar 
samenvalt met Pasen. 

 

Wat betekent het voor jou dat je jarig 
bent rondom Pasen? 

 

“Eigenlijk niet zoveel, ik zie ook geen ver-

band tussen het paasfeest en mijn ver-
jaardag. Wat ik veel belangrijker vind 
zijn mijn familie en vrienden. Zij geven 
invulling aan mijn dagelijks leven. Ook belangrijk in mijn dagelijks leven is het om mensen 
blij te maken. 

 

Omdat ik alleen ben is het ook erg belangrijk om mensen in je omgeving te hebben waar je je 
veilig bij voelt. Mensen aan wie je zonder belemmering kunt vertellen wat je bezig houdt. 

Ik voel het altijd als een cadeautje dat je die mensen op je pad tegenkomt. 
 

Een ander, belangrijk, cadeau is je gezondheid. Dit jaar vier ik mijn 78e verjaardag”. 
 

Je hebt het nu over vrienden, familie en mensen die je vertrouwt. Wat is je eigen rol daar-
in?”. 

 

“Tijdens ons leven komt er veel op ons pad. Voor mij is levenskunst het juiste te kiezen. Om 
als mens daaruit te halen wat je nodig hebt. Ieder mens heeft de kans om te kiezen. Vaak 
brengt het toeval je ergens waar je moet zijn. Zo ging ik ooit naar een 'zout der aarde'-

lezing, waar ik Jeanne Traas tegenkwam.  
 
We kenden elkaar al jaren van de UT waar onze beide mannen werkten. Dit was een heel an-

dere situatie. Door deze ontmoeting ben ik bij de vrijzinnigen terechtgekomen. 
 

Dat is ook een van de leuke dingen van het leven dat je soms mensen wat minder ziet dat je, 
als je ze weer ziet, iets nieuws op je pad kan komen. 

 

Hetzelfde gold voor mijn werk als fysiotherapeute. Rond mijn 30e volgde ik een cursus hap-
tonomie1. Die heeft bij mij toen heel veel op gang gebracht, waarna er van alles op mijn 
pad kwam. Zo heb ik, samen met vriendinnen, de cursus 'Bouwen aan jezelf' van Paul Rein-
tjes gedaan, gevolgd door meditatie lessen bij Karel Douven. 

 
 
 
 
 
 

1 Haptonomie is een door de fysiotherapeut Frans Veldman (1921-2010) ontwikkelde alternatieve geneeswijze waarbij aanraking 
tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is.In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt en hoe hij omgaat 
met zichzelf en anderen centraal. (bron Wikipedia) 
 

Foto Hans Zwiers 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc


Wat de jezuïet Karel Douven betreft, hij heeft de geschriften van Loyola bewerkt zodat ze in 
onze tijd toepasbaar zijn, een heel bijzondere man. 

 

Bij hem heb ik met name de vrijheid van je eigen ontwikkeling en van je eigen denken ontdekt. 
Samen met vriendinnen zijn we nog steeds aan het studeren op zijn '12 lessen'. Ooit waren 
we met z'n tienen, nu nog met z'n viertjes. 

 

Naast studeren is naar buiten gaan, de natuur in, ook een vorm van opladen. Jaren heb ik met 

een vriendin wekelijks gewandeld maar sinds een paar weken lukt dat niet meer, ze is 87 en 
heeft problemen met haar benen. 

 

Een ander oplaadpunt zijn voor mij de vieringen in de Johanneskerk. 
 

Er zijn veel goede dingen in het leven, als je ze maar zien wilt”. 
 

Heb je nog een speciale plek waar je graag heen gaat? 
 

De fijnste plek die ik heb is mijn huis, mijn huis is mijn “warme jas”zeg ik altijd. Vlak daarna 
komt de natuur. Ik heb veel 'vrijzinnige' ruimte nodig. 

 

Het leven is net als een spiraal, je komt steeds weer op bekende plekken waar je dan plots 
weer iets nieuws kunt ontdekken. Dat maakt leven boeiend”. 

 
 

Hans Zwiers 

De 
Kunst 
Van 
Het 

Kijken 

De twee foto’s hierboven zijn gemaakt van het zelfde kunstwerk, gebeeldhouwd door Tineke Eij-
gelaar. 
Op de linker foto zien we een stuk ruwe steen, aan de linkerkant gepolijst. Het gepolijste deel is 
lichter, helderder van kleur en vorm een sterk contrast met de ruwe rechterkant. 
De foto rechts is van de andere kant genomen waardoor de steen de vorm krijgt van een gezicht.  
 

Goede kunst laat zich altijd vanaf meerdere kanten bekijken en bewonderen.  
Een noodzakelijk tegenwicht tegen snelle vooroordelen en voorbarige uitspraken. 
 
Hans Zwiers 

Kunstwerk en foto’s Tineke Eijgelaar 


