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Wat inspireert, troost en bemoedigt in tijden van Corona? 

 

In onze oproep aan  onze leden om 

kopij in te sturen besteedden we in 

het kort aandacht aan een mooi 

TV-programma dat de moed erin 

hield toen iedereen thuis moest 

blijven. Het ging om “Op Adem”, 

met Jacobine Geel. KRO/NCRV. 

(Het is overigens nog altijd terug te 

zien op “Uitzending Gemist”)!  

Veelal bekende Nederlanders 

vertelden aan de kijkers in vijf 

minuten hoe ze, ondanks de 

Lockdown, de stilte en de 

eenzaamheid, zélf de moed erin hielden.  En waar ze hun inspiratie 

vonden om toch bezig te blijven met de dingen die er voor henzelf 

toe deden.  

Ik heb mezelf de vraag gesteld: Wat zou ik nou meenemen, naar zo'n 

programma, over wat mij inspireert, troost en bemoedigt? 

Ik kwam uit bij het volgende verhaal: 

 

Ontmoeting in de woestijn, tijdens een quarantaine. 

Jezus trekt zich terug in de woestijn, om los te komen van alle 

indrukken die hij door zijn unieke optreden opdoet. Om afstand te 

nemen. Om stil te worden. Om leeg te worden. Een veertig dagen 

durende retraite, zeg maar. Of noem het een soort vastentijd. Een 

veertigtal, in het Frans heet zoiets Quarantaine. 

Wat gebeurt er met hem? Hij beleeft heel concreet wat 

“aanvechtingen” zijn. Hij wordt belaagd.  Mattheus vertelt erover in 

zijn evangelie, hoofdstuk 4. 

De duivel, = het mechanisme van de beproeving, komt langs. De 

duivel zegt: “Als jij, zoals de mensen zeggen, een nieuwe koning bent, 

dan moet je met iets spectaculairs komen! Dan moet je kunnen 

toveren, je moet van stenen brood kunnen maken, of je moet van 

een hoogte kunnen springen en zweven, of je moet rijke, machtige 

mensen op het idee brengen je te komen steunen en veel geld over 
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te maken”. 

Jezus' reactie is: “Nee, zo wil ik niet leven. Zo'n mens wil ik niet zijn! 

Al die voorstellen van jou, beproever, maken mijn hoofd onvrij! En 

alle verandering begint bij het begrip dat je eerst vrij in je hoofd moet 

worden. Ik wijs onderdrukkende gedachten van de hand!  Ik geloof 

dat ik net als alle andere mensen met lege handen sta, krachtpatser 

zijn is niet mijn vorm, en ik besef dat ik alleen maar samen met 

anderen een betere wereld kan bouwen. Waarin mensen zich vrijer, 

intelligenter en dus koninklijker gaan gedragen.  Dus, vlieg op, 

beproever! Uit mijn gezicht!”  

De Corona-lockdown betekent voor mij een kans om, in het afstand 

nemen, een lichtpunt te zien. Om hygiëne toe te passen. Om na te 

denken over vragen zoals: “wat vervuilt écht?”, en: “hoe gaan 

mensen met elkaar om?” 

En om te blijven communiceren met elkaar, per brief, per telefoon, 

via ZOOM, of tijdens 1,5 m. bezoekjes in de tuin. Mogelijkheden 

genoeg! 

Jeanne Traas-Hageman 

 

 

OP REIS, MET REISBUREAU “ZETEL”   

Jeanne Traas-Hageman 

Een kleine causerie 

 

Hoe ging dat bij ons dit jaar? We hadden een reisje gepland naar 

Wenen. Begin mei. Met de trein. Het plan was om in die stad in ieder 

geval twee wandelingen te maken: 1. De Wiskunde-wandeling, en 2. 

De Muziekwandeling. En toen, half maart, zaten we opeens thuis met 

allerlei beperkingen vanwege een onbekend virus dat bijna alles 

platlegde. We besloten de reis naar Wenen te annuleren en ernaar te 

streven op een later tijdstip alsnog te gaan. 

Zo lopen de dingen soms anders dan je zelf gedacht had. En hoe ga 

je er dan mee om? Op zo'n moment komt bij mij een gedicht naar 

boven, van de in Afghanistan geboren dichter/soefi-mysticus  

Jallalludin Rumi (1207-1273).  
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Rumi zegt:  

“Wees dankbaar voor wat ook maar komt, dus ook voor het 

onverwachte, het onvoorspelbare.....” 

De tekst hangt bij ons aan de muur........... 

            

 

HET GASTENHUIS 

 

“Mens-zijn is als een gastenhuis 

iedere ochtend komt er iets nieuws aan. 

 

Een vreugde, een depressie, een zwakheid, 

een of andere kortstondige gewaarwording komt 

als een onverwachte bezoeker. 

 

Verwelkom en onderhoudt hen alle! 

Zelfs als er een menigte verdrietigheden is, 

die je huis met geweld leegvegen van zijn meubilair, 

probeer dan nog steeds iedere gast met eerbied te behandelen. 

Het kan zijn dat hij je schoonmaakt 

voor een of andere nieuwe blijdschap. 

Ontmoet de duistere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid 

lachend aan je deur 

en nodig hen binnen. 

 

Wees dankbaar voor wat ook maar komt 

omdat alles gezonden wordt 

als een gids van gene zijde”. 

 

 

Het gedicht inspireert mij altijd weer om te blijven leren van nieuwe 

situaties, en ook om zo veel mogelijk de positieve mogelijkheden 

ervan proberen te zien! 

Waar het om gaat is je creativiteit te gebruiken, en iets nieuws te 

doen of te maken! 
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Hoe kom ik aan dat 

“REISBUREAU ZETEL”?  

                 

Ik herinner mij, uit de tijd dat 

ik lid was van de redactie van 

“VrijZicht Magazine”, dat éen 

van onze redactieleden 

helemaal niet zo'n 

vakantiegangster was.  Zij 

zei: “het liefst ga ik lekker 

thuis zitten lezen als ik vrije 

tijd heb. Al dat getrek en 

gevlieg, dat is niets voor mij.” 

Nu wij opeens, door het 

Corona-virus, thuis kwamen 

te zitten, dacht ik terug aan die mogelijkheid. “Reisbureau Zetel”: wát 

een vondst! Je eigen comfortabele leunstoel, met daarnaast een hele 

stapel boeken, én tijdschriften, waar je nieuwsgierig naar was, is er 

een mooier “reisbureau”?  

 

Twee voorbeelden van boeken die me in de afgelopen tijd zeer 

beziggehouden hebben: 

 

 

1.“Een verzonnen leven”,  van de Franse 

schrijfster Karine Tuil.    

Dit verhaal maakt duidelijk wat er gebeuren kan 

met een mens die zich gediscrimineerd voelt. 

Overigens een heel actueel thema! Discriminatie 

kan ervoor zorgen dat iemand besluit om zijn leven 

op een leugen te gaan bouwen. Met dramatische 

gevolgen!      

Drie vrienden studeren rechten aan de universiteit 

van Parijs. Samir Tahar, Samuel en Nina. Samir is 

van Arabische afkomst en leeft met zijn moeder en 

jongere broer in een van de probleemwijken van de 

Parijse voorsteden. Hij studeert af met hoge cijfers, en als hij gaat 

solliciteren bij advocatenkantoren, wordt hij steeds afgewezen, 

vanwege zijn Arabisch aandoende voornaam!  
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Zijn studievriend Samuel is van joodse afkomst. Hij verloor zijn 

ouders bij een verkeersongeluk en is vaak depressief en onzeker. 

Maar de warme herinnering aan zijn ouders voedt zijn 

doorzettingsvermogen toch. Ook al heeft hij minder goede 

studieresultaten behaald, en doet hij lange jaren eenvoudig werk, hij 

wordt gesteund en bijgestaan door de derde studiegenoot, Nina. En 

hij probeert dagboeken te schrijven, om niets te vergeten. 

 

Samir, die diep in zijn hart jaloers is op Samuel, besluit de twee 

laatste letters van zijn naam weg te halen, en zich als Sam Tahar voor 

te doen. Hij presenteert zich als advocaat van joodse afkomst, en 

wordt, heel opmerkelijk, zeer succesvol. Hij heeft zo veel succes, dat 

hij binnen de kortste keren terechtkomt in New York, waar hij als 

briljant advocaat beroemd wordt. Hij trouwt een joodse vrouw, en 

verkeert in grote welstand. 

 

Samuel en Nina, in Parijs, komen erachter, via het “surfen” op 

internet, dat Samir, hun studiegenoot, gebruik gemaakt heeft van 

kenmerken uit het leven van Samuel, en daarop zijn roem heeft 

gebouwd. Samuel, die inmiddels schrijver is, publiceert een roman 

over deze geschiedenis en wordt beroemd.      

 

Het kan niet anders of de drie partijen komen elkaar na 20 jaar weer 

tegen en dat wordt het uur van de waarheid. Samir betaalt de prijs 

voor zijn leugen, Nina wordt helemaal op zichzelf teruggeworpen, en 

Samuel gaat verder met het schrijven over het onzekere leven. 

 

 

2. “Op zoek naar de hemel”, van Hans Peter Roel, 

Het verhaal van Eva, die op zoek is naar geluk in 

haar leven. Ze maakt drie grote reizen: de eerste 

reis voert naar India, daarna maakt ze de voettocht 

naar het pelgrimsoord Santiago de Compostella in 

Noord Spanje, en ze bezoekt Auschwitz. De 

conclusie van Eva is dat mens-zijn betekent: je moet 

altijd kiezen! Kies je voor de somberte en de 

depressie, of kies je ervoor de lichtpunten te blijven zien? In de vorm 

van een dagboek beschrijft ze, tijdens haar pelgrimages, hoe ze 
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volledig met zichzelf geconfronteerd wordt en tot keuzes komt. Ze 

kiest voor het schrijverschap. 

 

De beschrijving van de voettocht naar Santiago de Compostella was 

erg aardig. Het teken dat alle pelgrims bij zich dragen is de 

Jacobsschelp. Ze bevestigen de schelp aan hun rugzak of naaien hem 

op hun jas. Zo worden ze makkelijk herkend als pelgrim. 

  

 

Tijdens de vele stops onderweg eet en drinkt Eva allerlei 

streekgerechten. Zoals bijvoorbeeld de “Tarta de 

Santiago”. Ik werd nieuwsgierig naar dat gerecht, 

en vond uit dat de amandeltaart makkelijk te 

maken is. Als een basisscholier heb ik daarna het 

motief van het Tempelierszwaard getekend en 

uitgeprikt, om daarna de taart met poedersuiker te 

kunnen versieren.(De Tempeliers waren overigens 

een christelijke ridderorde die pelgrims in de 

Middeleeuwen beschermden tegen gewelddadige 

overvallers).   

 

 

En hier is het recept van de (geheel glutenvrije!) Tarta de Santiago: 

 

200 gram amandelmeel 

200 gram witte basterdsuiker 

4 eieren 

snufje zout 

rasp van 1 citroen 

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Klop, met de mixer, 5 minuten lang!:de 

suiker, de eieren, het snufje zout en de 

citroenrasp. Spatel daarna het 

amandelmeel erdoor, luchtig vouwen, 

niet roeren! Doe het beslag over in een 

ingevette springvorm. 30 minuten 

bakken. 
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Laat afkoelen. En dan het leukste karweitje: breng het uitgeprikte 

motief op het midden van de taart, strooi poedersuiker er om heen 

en voel je pelgrim, die onderweg een echt Spaans stukje taart geniet! 

 

Zelfzorg: hoe we leren omgaan met onze kwetsbaarheid.     

Een periode zoals wij nu meemaken is ongekend. Optimistische 

ideeën dat er snel een vaccin zal worden gevonden worden geremd 

door de kenners van virussen en bacteriën, die zeggen dat de 

realisering van een vaccin soms wel 10 jaar kost!  

 

Kort en goed: we zullen ons leven met meer voorzichtigheid moeten 

leiden. 1,5 m afstand in acht nemen is echt verstandig, goede 

hygiëne, en het mijden van grote groepen: het onderhoud van deze 

regels zal ook in de komende tijd zijn positieve effecten bewijzen. En 

dus zullen we ook met meer voorzichtigheid onze relaties moeten 

onderhouden: brieven schrijven, telefoongesprekken, ZOOM-

bijeenkomsten, enz. Het is fijn dat we in onze tijd beschikken over dit 

soort technieken. Maar bovenaan staat: het gesprek met je zelf, en 

het toekomen aan de vraag (die eigenlijk een opdracht aan jezelf is): 

“Hoe geef ik opnieuw betekenis aan mijn leven, dat zo anders is 

geworden dan het vroeger was?”. Door steeds te bepalen in het leven, 

ook mét beperkingen, wat je zelf wilt en kunt, leert de mens omgaan 

met zijn kwetsbaarheid. En kan hij zichzelf de nodige zorg verlenen. 

 

Samengevat: Zelfzorg is het begin van alle zorg!    
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Coronatijd 2020 

Voor ons was de hectische periode niet erg bijzonder, We hebben niet 

zo heel veel sociale contacten en het kost ons weinig moeite om dat 

wat los te laten. Het verbaast ons ook niet erg dat de ziekte toch een 

keer uitbreekt. In de democratie waarin wij leven kan en mag veel en 

heel veel mensen zijn zich al te veel bewust van hun 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens..  

Het niet meer op bezoek kunnen bij familie en vrienden was in het 

begin wel even moeilijk maar ook dat was iets waar we mee moesten 

leven en wij waren niet de enigen die daar last van hadden. De 

informatie via de media was wel okee. 

Onze zwager in Diepenveen had o.a. dementie en was opgenomen in 

een verpleeghuis in Deventer. Een besmetting was voor hem fataal, 

hij werd nog zieker en is begin april overleden. De crematie begin 

april was voor iedereen een beproeving. Er was geen gelegenheid om 

iedereen behoorlijk te begroeten en ook het afscheid nemen van de 

overledene was niet als normaal. Koffie na afloop werd buiten op 

afstand opgedronken. Allemaal heel erg bedroevend. De inspiratie om 

er wat van te maken zijn we niet kwijt geraakt. We hebben in Wierden 

een eigen volkstuin in gebruik. In het begin bijna elke dag op de fiets 

naar de tuin over het brede fietspad de F35 plm. 2 km. We hebben 

veel meer tijd dan normaal besteed om groenten en wat bloemen te 

zaaien en planten. Voor tuinieren bestond geen enkele extra 

beperking. Je bent merendeels individueel bezig en de tuinders 

blijven in hun eigen tuin wel meer dan 10 m. van elkaar. Begin mei 

haddden we wel meer dan 20 soorten groente en fruit. 

Bij de droogte begin mei was het wel elke dag gieten en pompen met 

de weidepomp, ook nog goed voor lijf en leden. 

 

Hierbij nog enkele foto’s begin augustus van het resultaat. 

 

Wat we wel 

gemist 

hebben is het 

bezoek aan de 

bibliotheek 

voor nieuwe 

boeken, 
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Lezen met een E-reader bevalt ons niet zo goed. 

We hebben in juli gebivakkeerd in het boshuisje van onze dochter in 

Schaarsbergen aan de rand van het voormalige vliegveld Deelen. Op 

het oude vakantiepark met kleine huisjes en stacaravans bestonden 

geen beperkingen, omdat tussen de plekken midden in het gemengde 

bos minstens 10 m. ruimte is en iedere plek zijn eigen voorzieningen 

voor water, elektriciteit en riolering heeft. Je kon daar eindeloos 

fietsen en wandelen in de bossen en op de heide aan de noordkant 

van Arnhem. Voor degenen die het niet weten, onder autowegen zijn 

overal viaducten. Onder de grote driespong van de autowegen naar 

Apeldoorn, Duitsland en Utrecht ligt een complete kruising van 

fietspaden. 

Het weer was prima, de temperaturen tussen 20 en 25 gr. en niet al 

te veel regen. 

 

Hieronder/-naast enkele foto’s van 

de fietstochten, Doesburg met de 

IJssel en de Postbank, Bijna 300 

km (elektrisch) gefietst in 14 

dagen. 

 

Op een zondag fietsten we via een 

knooppunten route door het 

Deelerwoud naar de Woeste hoeve 

en daarna door de Loenense mark en door het Imboschgebied. We 

zagen op een bospad een 

ambulance. Waarschijnlijk voor 

hulp aan een gevallen fietser of 

toerist. De oudjes en toeristen 

fietsen soms wel heel erg snel op 

de smalle paden. We zagen 

daarna op afstand de stoplichten 

van de auto, hij kon niet verder. 

Een herkauwende Schotse 

Hooglander van heel fors 
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formaat deed geen stap opzij. Gelukkig vervoerden ze op dat moment 

geen patiënt en waren ze op de terugweg. 

Er was dus alle tijd om het beest goed te bekijken. Wel een erg leuk 

en bijzonder voorval, dat maak je niet vaak mee. Het duurde wel een 

tijdje 

voordat 

meneer in 

beweging 

kwam.  

 

Als we niet 

aan het 

fietsen 

waren 

hadden we 

alle tijd en 

rust om ’s 

avonds bij 

de 

houtkachel 

een boek 

te lezen of was Hermanda aan het breien. 

Al met al hebben we in de Corona periode en ook nu nog ons geen 

moment verveeld. 

Door onze hobby’s zoals fietsen, lezen en tuinieren hadden geen 

probleem met de inspiratie, het heeft wel te maken met wat je 

gewend bent. Voor degenen die minder gezond zijn of minder goed 

ter been bent is het heel wat moeilijker. 

Ook de contacten via Internet, de App of telefoon met kennissen en 

de leden van AdR en de berichten van Nicoline en Helene waren een 

welkome afwisseling. 

Hermanda en Eef Roelofs 
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Een wijsheidssprookje 

Er was eens … 

Er was eens een volkje van nijvere dieren. Niet één soort dieren maar 

laat ik maar zeggen: vogels van diverse pluimage. Het volkje bestond 

niet uit louter vogels, die waren er wel, maar de dieren die op het 

land leefden en werkten waren ver in de meerderheid. De vogels 

waren eigenlijk uit een ander land gekomen en waren bezorgd over 

hun komaf. De dieren op het land wilden de vogels geruststellen, want 

zo zeiden ze: ons dna is volgens hetzelfde principe opgebouwd als 

jullie dna. Maar de vogels waren daar niet mee tevreden. 

Wijze Pad 

Nu wilde het geval dat het volkje 

van nijvere dieren werd bestuurd 

door een wijze Pad. Het verschil 

tussen een pad en een kikker is dat 

een pad niet springt. Maar goed, dit 

terzijde. Uiteindelijk werd door een 

vertegenwoordiging van de 

landdieren en de vogels besloten de 

Pad om raad te vragen. Dat was nog 

zo simpel niet, want je kunt niet zomaar op de Pad afstevenen en 

zeggen dat je hem om raad wilt vragen. Maar nadat er formulieren in 

tienvoud waren ingevuld en een ijverige vos, die tevens journalist was 

voor de krant van wakker dierenland, op een persconferentie het 

onderwerp ter sprake had gebracht, stemde de Pad in met een 

overleg. 

Wijsheid en zingeving 

Op de afgesproken datum begaven vertegenwoordigingen van de 

landdieren en de vogels zich naar het paleis van de Pad. Zij kregen 

ruim de gelegenheid om hun standpunten uiteen te zetten. De Pad 

luisterde zonder ze te onderbreken, maar stelde wel aanvullende 

vragen. Ten slotte kwam hij met zijn oordeel: 

‘Mondkapjes zullen niet helpen’, sprak hij waardig. ‘Daar is geen 

wetenschappelijk bewijs voor. Maar wat ik jullie adviseer is: geef 

elkaar de ruimte. Let daarop. Maar let niet zo op elkaar. Stil verlieten 

de vertegenwoordigers het paleis van de Pad. Stil door zijn wijsheid 

en de zingeving van zijn raad. 

Bijdrage van Gerard van Brussel 

(www. vrijzinnigen.nl, Wouter B. Blokhuis) 
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“EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID”   

‘quick-quick-slow: de eerste dansles’ 

Peinzend verschoof ik mijn terrasstoelen op anderhalve meter: Ik 

krijg een vergadering bij mij thuis in de tuin. Wellicht komen er zes 

mensen, maar wat als het eentje meer wordt. Van wie moet ik dit 

allemaal eigenlijk…? Goede vraag aan mezelf vind ik. Met een kopje 

koffie tussendoor zoek ik wroetend in mijn geheugen naar een 

duidelijker beeld/aanleiding/ of oorzaak op mijn eigen vraag die ik me 

al een hele tijd stel.  

AANLEIDINGEN  

Allereerst: Onze jongste dochter, Heideliek, was rond tien jaar oud, 

toen ze me destijds een papiertje onder mijn slaapkamerdeur door 

schoof: “Mam, ik heb een eigen mening: punt:” Hierop wroet ik nu 

dus verder: in corona tijd…: 

 

Naar het jaar 1957: we gaan verhuizen. 

Ik vertel dit nieuws het allereerst aan 

mijn beste vriendin. Verklap haar: “Dan 

ga ik daar ook zo snel mogelijk op 

dansles!” In diezelfde periode ligt mijn 

vader voor onbepaalde tijd in sanatorium 

“Sonnevanck” in Harderwijk. Mijn moeder 

is dan opeens helemaal alleen 

verantwoordelijk voor de opvoeding van 

ons gezin met drie jonge kinderen. De 

vader van mijn vriendin zit, ook in 

diezelfde periode, in de kerkenraad waar 

mijn vader de penningmeester van is. 

Heel kort hierna krijgt mijn moeder, ze is 

alleen thuis, bezoek van de dominee: hij had gehoord van mijn 

toekomstige danslessen: en “Dat mocht niet, dat was zonde. En of ze 

de opvoeding wel aankan”.  Eenmaal gesetteld in onze nieuwe 

thuishaven schrijf ik daarover een brief aan mijn vader, en mijn plan 

me op te geven voor dansles: Zijn antwoord per brief: “Ik ben er niet 

op tegen hoor, maar het is toch je eigen verantwoordelijkheid..” Een 

paar maanden later: de moeder van deze beste vriendin, brengt op 

een zaterdagavond een bezoek aan ons nieuwe huis. Ik geef haar een 

hand en zeg: “Ik moet weg, jammer, naar dansles.”  Geschokt gaat 

haar wijsvinger ineens omhoog en zegt, zeer aangedaan en fel en 
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verschrikt ook: “Kind kind, pas toch op, want De HEERE geet met oe 

met: neet doon!” Ik: “dat mag hij wel hoor, dat is toch mooi!” 

Nu, meer dan 60 jaar geleden, en coronatijd, werd ik opeens weer 

geconfronteerd met dit voorval: door wie?  Willeke Alberti, middels 

een t.v.-interview met haar: ze werd 75 jaar. Een leuke, kleurrijke 

vrouw, met een al even kleurige uitwaaiende outfit, stralende lach en 

totaal zichzelf, en innemend. Geanimeerd vertelde ze o.a. dat ze zo 

dankbaar was voor de ruimte die ze thuis altijd kreeg en 

aangemoedigd werd om zelf keuzes te kunnen maken. Nooit werd ze 

opgedrongen of in de sporen van haar vader te treden: Het was haar 

eigen gave en talenten ontplooien en hard werken. Samen met haar 

vader zelf uit te mogen groeien in een EIGEN 

VERANTWOORDELIJKHEID: zoals ook bij al haar andere beslissingen 

die ze nam, ook moeilijke, in haar verdere leven”. Ik genoot tijdens 

dat interview ook weer heel nostalgisch, toen zij haar lied “Mijn eerste 

dansles” weer even zong: met een paar pasjes tussendoor klonk het: 

“O, 0, wat was ik nog jong/groen. En ik dacht nog even: “Zij, is net 

een beetje recalcitrant en schalks zoals ik toen”. “Mooi Willeke, quick 

quick slow, ook hoelang Corona nog blijft: quick of slow”: 75 jaar, en 

dat de Heere van de moeder van mijn vriendin toch nog verder “met 

oe met mag goan”.  Die verantwoordelijkheid neem ik hier graag op 

mij: Pap en Willeke en Heideliek, bedankt voor het accent op die eigen 

verantwoordelijkheid! 

 

Begin dit jaar, toen voor het 

eerst het coronavirus uitbrak, 

stuurde ik naar een paar van 

mijn groepjes de volgende app: 

“Misschien toch een goed 

moment om wat dichter bij 

onszelf te komen en 

doordrongen te worden van 

waar we met ons allen mee 

bezig zijn. Spannend tegelijk, 

maar wel meer ruimte voor 

beschouwelijkheid, mooie 

muziek te midden van een hectische tijd…kan ook nog een plusje 

opleveren… Warme groet, “good goan” en gezond blijven.” 
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De eerste reactie die ik kreeg kwam van Louise: “Heel mooi gezegd 

Jannelore, maar wel moeilijk, ik kan het eigenlijk niet!” De volgende 

dag bracht ze mij een bloemetje…Annelies: “Ik heb mijn adem er al 

bij ingehouden, nee nee geen hoest!” Ria: “De lente heeft zijn adem 

ingehouden…”. “Mag, ik, al is het maar even, over beschouwelijkheid 

een filosofisch gedicht maken met als titel “Poëzie en Corona”. Ook 

een opmerking over de app van een schoonzus, fel: “De straf komt 

niet van God, zoals in de zwarte-kousenkerk, en we mogen toch 

genieten!” Zo vatte zij de app op over naar “onszelf kijken en 

dichterbij onszelf komen!” Ik hoorde het aan met een humorvolle 

glimlach en balans in eigen verantwoordelijkheid:     

De eigen verantwoordelijkheid ja ja, die had ik juist duidelijk gemist 

in de maanden van coronatijd: Overheid, a(gogen)… Maar toen ik 

Willeke Alberti onlangs hoorde in haar interview, ging ik even weer 

terug naar mijn jonge jaren, gereformeerde kerken in Nederland en 

niet streng of orthodox. Mede opgevoed op de “School met den 

Bijbel”, psalmversjes leren etc.: maar toch ook geleerd eigen 

zelfstandigheid te nemen. Werd ook lid van de Jongeren-ARP, waar 

juist heel goed gehamerd werd op je eigen verantwoordelijkheid 

nemen. Belangrijk voor mij dus. En tenslotte: wat deed/doe ik er mee 

in en met mijn verdere leven:  

Een paar weken geleden: onze zoon Jeroen belde. Hij is, kort voordat 

corona in beeld kwam, met oud-studenten, in Lech geweest. Daar 

begon net op dat moment de grote uitbraak en ze gingen toen terug. 

Test gedaan: wel corona, maar had antistoffen gekweekt en mocht 

ook eventueel mij wel bezoeken: en gaf het niet door aan anderen. 

We kregen het toen uiteraard nog even over Corona. Hij zei haast 

letterlijk “Mamsie, geen vakanties verder, binnenblijven, geen 

zakenrelaties in binnen-en buitenland bezoeken, maar digitaal. 

Enzovoort. “Nu het de kop weer opsteekt mam, de extra explosie bij 

de jongeren, dat begrijp ik best wel, maar ik houd me aan de regels, 

want je bent zelf VERANTWOORDELIJK voor je eigen daden, vind ik.“ 

Hierop van mij een explosie van hoorbare knuffels en smakkerds: op 

afstand!  “En zeg me nu ook nog maar even of je vindt dat je die 

verantwoordelijkheid ook van huis uit mee gekregen hebt”? Op dat 

moment verscheen op onze face-time een bebaarde grote “big smile” 

zonder woorden, alleen maar een ouderwetse knipoog: voor mij het 

accent op de eigen verantwoordelijkheid. “Eh, toch nog even sorry 

Jeroen: Als je de eerstvolgende keer weer bij mij in de kamer komt, 
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geef ik je een dikke knuffel en een zoen op beide wangen en ga ik je 

vragen: ”Quick quick slow’ mag ik deze eerste corona-dansles van u: 

“het zou pas echte zonde zijn nee te zeggen! Maar daarvoor neem ik 

mijn eigen verantwoordelijkheid! En dat mag en kan ook! Want als 

nieuwste fenomeen dat geadviseerd is “ruim ventileren” en wordt 

inmiddels zelfs zeer aanbevolen. Dat geeft mij dus hierbij de 

mogelijkheid om mijn eigen verantwoordelijkheid te ventileren en 

promoten en daarvoor deuren, ramen en je mind wijd open te zetten. 

Test die verantwoordelijkheid wel zou ik aanbevelen! 

Het ga jullie allemaal goed in gezondheid en moed, en verlangen 

elkaar weer te ontmoeten. 

Jannelore Wassink 

 

Wat deed ik tijdens de Covid 19 epidemie 

Nou allereerst schrikken natuurlijk, dat je in onze westerse wereld 

een ziekte had, waar geen geneesmiddel voor was en waar je binnen 

een paar weken aan kon doodgaan. En dat de epidemie wereldwijd 

was: een pandemie. Ik was begonnen in het boek “de Waanzinnige 

14e Eeuw” van Barbara Tuchman. Een dikke pil waar alle ellende van 

die eeuw in beschreven werd op een manier dat ik dacht: wanneer 

begint het Verhaal nu…………………. Maar het Verhaal wàs de 

opsomming van alle veldslagen, oorlogen, hongersnoden, pest-

epidemiën die er van 1300 – 1400 in West-Europa plaatsvonden: er 

is niets veranderd onder de zon.  

 

Tot zover de ellende. Let wel: ik sluit mijn ogen niet voor de vele 

doden en mensen die Covid weliswaar overleven, maar er niet van 

herstellen. Ik sluit mijn ogen ook niet voor alle economische ellende 

die voortkomt uit het gedwongen tot stilstand komen van de 

wereldwijde economie. Ik hoop dat we de middelen en de moed 

vinden om over een aantal jaren te zeggen: het is voorbij en we zijn 

er redelijk goed afgekomen.  

 

Maar er is ook een andere kant, juist: “ieder nadeel heb z’n voordeel”, 

zoals ons nationaal orakel Cruijf het stelde. Waar tijden tegenaan 

gehikt werd, kon nu binnen de kortste keren: we ontdekten dat de 

digitale wereld ons geweldig kon helpen, scholen, winkels, 

restaurants, onderlinge contacten, huisartsen: alles ging in no time 

digitaal. We deden onze boodschappen, we Skypten of Zoomden, de 
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kinderen kregen hun lessen thuisbezorgd en hadden ’s morgens 

digitaal contact met de leraren.  

 

En ineens waren er geen files meer, de lucht werd schoner, de uitstoot 

een stuk minder. Geen vertragingen meer op het spoor (er reed 

immers bijna geen trein of bus meer), geen vliegtuiglawaai meer. Het 

leven werd ondanks de spanningen een stuk rustiger en 

overzichtelijker. We leefden een tijdje in een wonderwereld, behalve 

zij die ziek werden en hun familie natuurlijk.  

 

Zelf ben ik aan het “maken” geslagen, dat deed ik ook al wel, maar 

nu had ik tijd om langer achter m’n naaimachientje te zitten, kon ik 

mijn UFO’s (unfinished objects) uit de kast halen en gaan afmaken. 

 

En er kwam  een geweldig 

leuk project langs, 

waaruit ik veel energie 

heb geput: de 

Bevrijdingsschorten. 

Voor de gidsen van 

Museum Boerderij Erve 

Hofman, heb ik samen 

met nog twee dames, in 

totaal 8 schorten 

gemaakt. De schorten 

waren een variatie op de 

Bevrijdingsrokken, die na 

de Tweede Wereldoorlog op initiatief van Mies Boissevain-van Lennep 

werden gemaakt. De bedoeling van mevrouw Boissevain was om ter 

gelegenheid van de bevrijding van ons land, feestrokken te laten 

maken. Vrouwen konden in deze rokken hun herinneringen kwijt en 

het maken van iets werkt zoals bekend, helend voor de mens. De 

rokken werden gemaakt door op een bestaande rok, allerlei lapjes en 

herinneringen te naaien, teksten te borduren en een vrolijk 

kledingstuk te maken wat door de jaren heen met bijzondere 

feestdagen en gedenkwaardige gebeurtenissen gedragen kon 

worden. Onderaan de rokken werden effen, gekleurde driehoeken 

gemaakt, waarin de data van de gebeurtenissen werden geborduurd, 

zoals de (plaatselijke) bevrijdingsdatum, de datum van de 
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troonsbestijging van Juliana, de data waarop de rok gedragen werd 

bij bijzondere feesten, etc. Het was de bedoeling dat de rok van 

moeder op dochter overging. De parallelen met het eerste halfjaar 

van 2020 liggen voor de hand, het maken van de schorten was ook 

voor mij bijna therapeutisch.  

Er is naar aanleiding van dit project een Zoom interview door Nicoline 

Swen gemaakt, ik heb een fotoboek gemaakt over het project en krijg 

nog steeds een heel goed gevoel wanneer ik aan alle bijzondere 

contacten denk die hieruit zijn voortgekomen.  

 

Alle feestelijkheden rondom de herdenking van 75 jaar Bevrijding zijn 

afgelast, maar in 2021 gaan we het inhalen. Nu al is er bij Boerderij 

Erve Hofman een tentoonstelling over het dagelijks leven tijdens de 

oorlog geopend en lopen de gidsen met de mooie schorten. We 

mogen nog niet echt “gidsen”, wel op 1,5 meter, maar ook dan kun 

je het verhaal wel vertellen. En het 

bijzondere is, dat doordat wij het 

verhaal vertellen, onze bezoekers 

hun verhalen met ons delen.  En 

we kunnen uitzien naar 10 april 

2021, wanneer de herdenking in 

de herhaling gaat en we hopelijk 

het Covid virus met elkaar hebben 

overwonnen.  

 

Voor mijn kleinzoon Lucas, die op 

26 augustus a.s.  7 jaar wordt heb ik een quilt gemaakt, een stoere 

kleurige jongensquilt:  

Bij mij hebben bijzondere quilts 

een naam en deze heet: 

“Mondriaan voor Lucas”. Van het 

hele maakproces, waarvan bijna 

5 weken iedere dag handquilten, 

heb ik een herinneringsboek 

gemaakt.  

“Maken” is dus voor mij een vorm 

van verwerken, met mijn handen, 

de naaimachine of de computer 

“dingen” maken vind ik een 
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prachtige manier om uitdrukking te geven aan wat mij bezighoudt en 

Covid 19 heeft mij daarvoor dit jaar ruim de tijd gegeven.  

Anki Veltien 

 

 

 

Corona en ik 

We kenden het alleen als biermerk: Corona. Een 

lekker(?) Mexicaans drankje. 

Maar de naam van wat onder de kroonkurk verborgen 

gaat, is een woord geworden waar veel mensen van 

gruwen. Corona: een virus dat wereldwijd slachtoffers 

maakt, economieën plat legt en ons leven al een half 

jaar in zijn of haar verslavende greep houdt. 

Onzichtbaar en ongrijpbaar aanwezig.  

 

Of we maar thuis willen blijven. Niet naar school, niet naar de kerk, 

niet naar een concert, niet op reis, geen bezoek, zo mogelijk vanuit 

huis werken, behandelingen en onderzoeken uitgesteld. Of we maar 

anderhalve meter afstand willen houden, dus geen handen geven, 

laat staan een knuffel. En de hele dag je handen wassen en hoesten 

in je elleboog. 

 

Een week voordat de echte lockdown begon, had ik na een 

beenoperatie juist een verplichte oefening ‘blijf-zitten-waar-je-zit’ 

van een paar weken achter de rug. Ik was dus al een beetje gewend 

aan immobiliteit, maar wist toen wél hoe lang die periode ging duren 

en mocht wél bezoek ontvangen en kon in de rolstoel naar de kerk. 

 

Voor mij was de coronaperiode tot nu toe heilzaam: ik kwam eindelijk 

toe aan wat ik voor me uit bleef schuiven: het wegwerken van onze 

verhuizing. ‘Mensen’ zijn voor mij altijd belangrijker dan bv. 

‘verhuisdozen’. Ik kwam ook toe aan lezen, veel lezen.  

De periode was ook confronterend: mijn mantelzorgtaken werden 

zwaarder. De periode was ook een bevestiging van wat er voor mij 

echt toe doet en wat ik het meest mis: het fysieke contact met 

(klein)kinderen en vrienden. Ook de ontmoetingen in de 

Henricuskapel mis ik.  
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Waar ik mijn inspiratie vandaan haal(de)? 

➢ Met één van mijn vrienden begon een spontane dagelijkse 

mailwisseling waarin we elkaar mooie teksten en muziek 

toesturen. Die mailwisseling duurt voort. 

➢ Een collega maakte een prachtig boekje: een schatkamer vol 

inspirerende teksten en illustraties. 

➢ Nicoline en Helene komen regelmatig met de Gele Bus 

voorrijden. Ze maken ook bijzondere vieringen die we op elk 

moment kunnen terugzien. 

➢ Er wordt op allerlei lieve manieren door lieve mensen naar ons 

omgezien. 

➢ Ik volg af en toe een concert online en luister veel naar 

muziek. 

➢ Ik geniet van ons mooie uitzicht en van de talloze vogels op 

ons balkon. 

➢ Met mijn man besteed ik nu veel meer tijd samen en dat is 

fijn!   

Ook al is mijn wereld wat kleiner geworden 

en gingen geplande activiteiten en reizen 

helaas niet door: ik denk dat het de 

(levens)kunst is om bij de dag te leven en 

van elk moment te genieten. Niet te ver 

vooruitkijken. Niet te ver vooruitdenken. En 

hulp durven vragen wanneer het even niet 

meer gaat. 

 

Ik realiseer me dat dit míjn verhaal is en 

dat de omstandigheden voor een ander 

totaal anders zullen zijn. Daarom wil ik 

ieder die dit leest graag heel veel sterkte 

wensen en moed en energie om vol te 

houden.  

Hanneke Pors-Ris 
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Per abuis is het tweede deel van Esoterisch Christendom niet in het 

gezamenlijke Themanummer Pasen 2020 verschenen.  In deze 

gezamenlijke uitgave maken wij dit goed.  En omdat de leden van 

Vrijzinnigen Oost Twente deel 1 niet hebben kunnen lezen omdat dit 

alleen in het Ledenblad van Vrijzinnigen Aan de Regge gepubliceerd 

werd, publiceren wij nu beide delen.  

 

Esoterisch Christendom, deel 1 Inleiding  

Wat  is  esoterisch christendom? Een aparte stroming 

 binnen  het christendom? Om dit te verstaan is het goed om 

allereerst  de  woorden ‘esoterisch’  en  zijn 

tegenhanger ‘exoterisch” te verklaren.  Esoterisch betekent  naar 

 binnen gericht, in de zin van innerlijk of  verborgen.  Zijn 

tegenhanger  ‘exoterisch’ betekent naar buiten gericht, naar het 

openbare.  

Het esoterische houdt zich bezig met waarheid of zin, dat zich in of 

achter de uiterlijke verschijnselen bevindt. In de Bijbel gaat het vaak 

om het verhaal achter het verhaal.   

Aan al het uiterlijke ligt iets innerlijks, een verborgen waarheid, een 

reden van bestaan. Wil je haar leren kennen dan heb je een bepaalde 

houding nodig. Een houding gebaseerd op openheid en inlevend 

gevoel. Wordt dat inlevende gevoel met een levend, beweeglijk soort 

denken ‘gepakt’, dan ontstaat daaruit kennis en inzicht op een 

(dieper) geestelijk niveau. De verborgen zijde van de dingen en 

gebeurtenissen openbaart zich. Daardoor ontstaat inzicht en 

bewustzijn, die dieper gaan dan verstandelijke, exoterische kennis.   

  

Al vanaf het allereerste begin van het Christendom is er sprake van 

een exoterische en een esoterische stroom. Zo wordt in het Markus 

evangelie beschreven dat Jezus zijn discipelen onderwijst in kennis, 

die hij het ‘volk’ onthoudt. Letterlijk staat er:  
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“En toen hij (met hen) alleen was, vroegen zij hem naar de 

gelijkenissen. En hij zei tot hen: U is gegeven het geheimenis van het 

Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in 

gelijkenissen, opdat zij ‘ziende zien en niet bemerken, en horende 

horen en niet verstaan”. (Markus 4:10-12).  

Met ‘het geheimenis van het Koninkrijk Gods’ wordt bedoeld: de 

geheime kennis aangaande de goddelijk/geestelijke wereld. Deze 

geheime kennis is het esoterische christendom. De discipelen 

ontvangen deze hogere inzichten rechtstreeks van Jezus. Het 

exoterische daarentegen drukt zich uit in de verhalen en gelijkenissen 

die Jezus zijn gewone volgelingen, het ‘volk’ zogezegd, ter lering 

geeft.  

  

Vermoedelijke 

ontstaansgeschiedenis  

Het oorspronkelijke, 

eeuwenoude esoterisch 

christendom bestond al in de 

eerste eeuwen van onze 

jaartelling. De stroming die 

daarvoor verantwoordelijk is 

de gnostiek, afgeleid van het 

Griekse woord gnosis, dat 

kennis betekent. Het gaat niet 

om verstandelijke kennis, 

maar aan doorleefde 

ervaringen, leidend tot 

geestelijk inzicht. In zekere 

zin universeel, omdat 

verschillende religies en levensbeschouwingen elk tot op hun manier 

tot diezelfde kennis kwamen.  

Centraal thema in die beschouwing is dat de mens afkomstig is uit 

een goddelijke wereld van licht en vrede en in zijn aardse situatie een 

goddelijke kern in zich heeft, afkomstig is uit die goddelijke wereld. 

Echter door een noodlottig toeval, denk bijv. aan de zondeval in het 

paradijs, is die goddelijke kern verstrikt geraakt in de materie of in 

het kwaad in de stoffelijke wereld. Hierin is men vreemd en hieruit 

wil men verlost worden. Dit bereikt men niet door vergeving van 
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zonden volgens de traditioneel christelijke opvatting, maar door 

opheffing van onwetendheid. Wordt die opgelost, dan heb je de 

sleutel tot bevrijding en verlossing in handen. Het toepasselijke motto 

luidt: “Sta op en herinner jezelf”.   

  

Vermoedelijk 

hebben de Essenen, 

een Joodse 

groepering in de 

diaspora buiten 

Israël, het 

christendom tot 

stand gebracht. De 

Essenen leefden 

voornamelijk in 

Alexandrië, alwaar 

zij in aanraking  

kwamen met de occulte meergodendom van het oude Egypte. 

Mythologie vormde het verhalend aspect van het verborgene. In deze 

mythologie zijn de ons bekende christelijke begrippen als maagdelijke 

geboorte, 25 december en wederopstanding niet vreemd. Kortom, 

een mystieke religie gevoed door zelf ontwikkelde gnosis en 

geadopteerde gnosis vanuit de mysteriën (scholen) in het 

Mediterrane. Vermoedelijk hebben de Essenen een samenvloeiing tot 

stand gebracht tussen het monotheïstisch Jodendom, de Egyptische 

gnosis en de komst van Jezus als wijsheidsleraar. Historische 

godsdienstonderzoekers geven hier geen sluitend antwoord op. De 

bewering dat de gnostiek enkel en alleen een vroegchristelijke 

stroming was, ligt volgens mij dus wat genuanceerder. In ieder geval 

liet het jonge christendom een individualistisch geloven toe. Dat werd 

later allemaal anders.   

Verdere ontwikkeling In de eerste eeuwen van onze jaartelling 

waren de inzichten van dit jonge, esoterische christendom nog 

overal bekend. Echter gaandeweg deed de machtsfactor zijn 

intrede. Die kwam op gang na het Concilie van Jeruzalem (60 jaar 

na C.) onder leiding van Paulus en de apostelen. Bisschoppen 

werden benoemd. Enkelen van hen werden later erkend als 

kerkvaders. De kerkelijke organisatie werd verder uitgebouwd als 
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instituut met als centrale plaats Rome. 

Behulpzaam hierin was de politieke 

paraplu van het Romeinse Rijk. De 

religieuze centralisatie ontwikkelde zich 

verder onder het gezag van de 

kerkvaders, die leer - en 

geloofsstellingen dicteerden. Deze 

dogmatiek leidde tot een exoterisch, 

kerkelijk christendom, door de Romeinse 

keizer in 313 na C. erkend en in 393 na 

C. tot staatsgodsdienst verheven. 

Vreemd genoeg werd de bijbel pas in 

418 na C. erkend.  

Door de rooms-katholieke kerk werd al 

het esoterische christendom verboden en 

letterlijk uitgeroeid met als slotstuk de 

genocide van de gnostische Katharen in Zuid-Frankrijk. Daarmee was 

de gnostiek als spirituele traditie in 1321 uit de geschiedenis 

verwijderd. Sindsdien werden de inzichten van het esoterische 

christendom alleen nog in het geheim doorgegeven.  
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Esoterisch Christendom, deel 2 

(voornaamste bron: www.esoterischchristendom.nl) 

 

Verdere ontstaansgeschiedenis 

In deel 1 eindigde ik met de genocide van de gnostische Katharen in 

1321. Daarmee was ook de gnostiek als spirituele traditie uit de 

geschiedenis verwijderd en leek ook het esoterisch christendom te 

zijn uitgeroeid. De reformatie in de 16e eeuw heeft geen ommekeer 

teweeggebracht naar het esoterisch christendom. Dogmatiek bleef de 

basis. Sterker nog, binnen het Calvinistische protestantisme werd die 

beleving zelfs verzwaard met nog striktere dogmatiek. 

 

 

Gelukkig is met de genocide in 1321 

geen einde gekomen aan de 

mystieke, gnostische wijsheidsleer. 

Bewaard zijn gebleven een scala aan 

handgeschreven geschriften, zoals 

niet-Bijbelse Evangeliën, Geheime 

Boeken, enz. Het meest sprekende is 

de vondst van de Nag Hammadi 

geschriften in 1945. Sprekend, 

omdat daarin mogelijk de woorden 

van Jezus zijn overgeleverd.  

In de eeuwen daarna tot heden 

stonden allerlei mystici op, zoals 

Meister Eckhardt (13e eeuw) en 

Jakob Böhme (16e eeuw). Voor de 

herleving van het esoterisch christendom zijn van betekenis de 

mystici Christian Rosenkreuz (1378-1484), stichter van de 

Rozenkruisers en Rudolf Steiner (1861-1925).   
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Hij ontwikkelde zich als esotericus binnen de theosofie en is 

grondlegger van de 

antroposofie, een spirituele en 

mystieke leer. Dit artikel richt 

zich op deze 

levensbeschouwing. 

Verder kunnen niet ongenoemd 

blijven Sigmund Freud (1856-

1939) en Carl Gustav Jung 

(1875-1961, leraar en leerling 

van de psychoanalyse en 

Joseph John Campbell (1904-

1987), 

literatuurwetenschapper gespecialiseerd in vergelijkende mythologie 

en godsdienstwetenschappen. Niet onvermeld mag blijven de invloed 

van de filosofie op de esoterie. 

De exoterische kijk op zondeval/verzoening 

In het traditioneel kerkelijke christendom wordt de dood van Jezus 

Christus aan het kruis en zijn opstanding als de overwinning op de 

dood, gezien als een daad waarmee God zich weer met de mensen 

verzoende. 

Verzoening was nodig, omdat de mensheid in een situatie van schuld 

en zonde terecht was gekomen. Oorzaak van die schuld was het 

handelen van Eva en Adam in het Paradijs. In de directe nabijheid 

van God verkeerden zij in een toestand van volmaaktheid, totdat zij 

van de verboden vruchten van de Boom van Kennis van Goed en 

Kwaad aten. Die overtreding maakte hen schuldig en onvolmaakt. De 

straf van God was hun verdrijving uit het Paradijs. De zondeval had 

plaatsgevonden, want er had zich iets voorgedaan wat niet had 

moeten gebeuren. De mensheid overerfde die zonde. Een tranendal 

van pijn en lijden ving aan.  

Concreet hield de verzoening in dat Jezus Christus de schuld en 

zonden van de mensen op zich nam. Zijn bloed waste de mensen vrij, 

hun zonden werden vergeven. Door deze verlossing werd de weg naar 

God weer geopend, althans voor de mensen die zich met Jezus 

Christus verbonden. 
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De esoterische kijk op zondeval vanuit de antroposofie 

De dood en opstanding van Jezus Christus en zijn verlossing door 

vergeving heeft ook in het esoterische christendom een centrale 

plaats, zij het in een bredere opvatting over mensheid, aarde en 

kosmos. Daardoor verandert de verlossing van betekenis en krijgt het 

een ander perspectief. Wat is die andere zienswijze?  

De verdrijving uit het Paradijs was noodzakelijk, opdat de mens een 

vrij en zelfstandig individu kon worden in wie de levende scheppende 

kracht van de Allerhoogste op de juiste wijze tot uitdrukking kon 

komen. De mens is geschapen naar het beeld van God en de zin van 

de schepping bestaat daarin dat hij dat beeld van God in zich 

verwerkelijkt en dan zelf scheppend wordt. Dat is het nieuwe 

experiment van God. De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart zei 

ooit in de trant van het esoterische christendom: “Pas als de 

schepping van de Schepper zélf scheppend wordt, is zij volmaakt”. 

 

Zowel het exoterisch als het esoterisch christendom erkennen beiden 

de incarnatie van de liefdesgeest die de Christus is, in de mens Jezus 

van Nazareth. Deze ontving Jezus op 30-jarige leeftijd bij zijn doop 

in de Jordaan. Drie jaar later stierf hij aan het kruis. 

De antroposofie trekt de incarnatie gedachte ook door naar de 

mensen. Want om te kunnen individualiseren, een zelfstandig mens 

op zich te kunnen worden met een eigen zelfbewustzijn, daalde de 

mens als van oorsprong geestelijk wezen in de loop van de evolutie 

in steeds nieuwe aardelevens (reïncarnatie), dieper af in de wereld 

van de materie. Die afdaling in de materie wordt ook wel ‘de zondeval’ 

genoemd: de val in de af-zonde-ring, de afzondering van de 

goddelijke wereld. 

Vrij en zelfstandig is de mens pas als hij zelf kennis en inzicht heeft 

van goed en kwaad. Behalve het goede moest de mens ook het kwaad 

in zijn leven ervaren en daar mee leren omgaan. Daarom laat de 

goddelijke leiding naast het goede ook het kwaad in de wereld en in 

de schepping bestaan. De verleiding van de slang in het in het 

Paradijs zorgde ervoor dat Adam en Eva konden ‘zondigen’. Dat wil 

zeggen: zich afzonderen, zich omwille van de verdere ontwikkeling 

losmaken van de goddelijke wereld. 
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De verlossing uit de materie 

Bestond de eerste helft uit de menselijke ik-ontwikkeling, de tweede 

helft heeft tot doel de mensen door middel van de krachten van 

wijsheid en liefde weer te verbinden met de wereld van God. Bij die 

terugkeer gaat de individualiteit niet verloren maar vindt daarin juist 

zijn voltooiing. De eerste helft betekent incarnatie in een steeds 

dichter wordende materie. In de tweede helft van de evolutie keert 

die richting zich om en vindt er een geleidelijke oplossing van de 

materie plaats door een vergeestelijking van mens en aarde. Daaruit 

bestaat de verlossing van de mensheid. Om dat te bewerkstelligen 

daalde Christusgeest zelf naar de aarde af, werd mens in Jezus van 

Nazareth. Als zodanig leefde hij drie jaar op aarde. 

 

Goede Vrijdag en Pasen, dood en opstanding op Golgotha 

De kruisiging op Golgotha was zijn offerdood aan ons. Met het bloed 

dat uit zijn wonden stroomde, bracht hij zijn goddelijke energie de 

schepping binnen en doortrok deze met zijn overwinnende 

opstandingskracht. Van dat moment af leeft Christus in  de aardse 

schepping: in de aarde, in de natuur, in ieder mens afzonderlijk en in 

de mensheid als geheel. Vanaf toen werd het ‘gedragen zijn’ van 

buitenaf omgezet naar van binnenuit. Dat betekent dat in onze tijd 

ieder mens de Christus in zijn eigen innerlijk kan ontmoeten, in de 

andere mens, in de natuur, in groepen van mensen en daarin zijn 

hoge wijsheid en liefdekracht ervaren. Sindsdien leeft Christus in ons 

innerlijk, leeft zijn transformerende opstandingskracht. Daardoor 

leren wij onderscheid maken tussen goed en kwaad en ons bewust te 

bevrijden uit de greep van de materiële wereld. Maar ook om met 

vallen en opstaan een steeds diepere verbinding met de goddelijke 

licht- en liefdewereld te vinden. 

  

Hemelvaart en Pinksteren 

Waarom nog Pinksteren na het grote gebeuren van de verlossing met 

Pasen? Het esoterische christendom vertelt, overeenkomstig de 

bijbel, dat Jezus Christus tijdens zijn sterven door een proces 

heenging waarin hij de dood overwon. Het bewijs van die overwinning 

waren zijn verschijningen aan de discipelen in een vernieuwd 

geestelijk lichaam. Met Hemelvaart ontrok Christus zich in die vorm 

van hen, echter met de aankondiging dat hij op een andere wijze 

weer zou terugkeren. Pinksteren vervult die gebeurtenis. 
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Met zijn dood en opstanding had Christus slechts een deel van zijn 

opgave vervuld. Dat was zijn goddelijke energie de schepping 

binnenbrengen en deze doortrekken met zijn opstandingskracht. De 

tweede opgave was dat hij zich zó met de mensen en de aarde zou 

verbinden dat deze op een nieuwe wijze konden aansluiten bij de 

wereld van God. 

 

Om deze ontwikkeling op de juiste wijze te doen slagen, moest 

Christus treden in de zielen en harten van alle mensen. Deze 

persoonlijke verbinding vond plaats met Pinksteren. In elke discipel 

daalt de Christusgeest neer en tegelijkertijd ook in de zielen en ikken 

van alle mensen. Door deze indaling (incarnatie) ontstaat een nieuwe 

verbinding tussen het ik – datgene wat de persoonlijkheid vormt - en 

het hogere ik of geestelijke zelf, de geestelijke kern van de mens. 

Pinksteren is daarmee het geboortefeest van die vernieuwing. Deze 

nieuwe zielstoestand maakt het mogelijk dat de mens het eigen ego 

overstijgt en ruimte geeft aan een hogere geestelijke kracht in het 

innerlijk. Apostel Paulus bracht dat onder woorden met: “Niet ik, 

maar Christus in mij”. 

Gerard van Brussel 

 

 

Adventsboekje 
 

Denkt u nog even aan de bijdrage voor 

het Adventsboekje 2020; een tekst of 

illustratie?!  

Op 1 oktober hopen we genoeg 

binnen te hebben om weer een mooi 

boekje te kunnen maken. 

 

Hartelijke groet, 

Nicoline Swen 
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Wat mij bezighield 

De voorbijgaande maanden waren maanden van afzien en voor 

sommigen maanden van doffe ellende. 

 

Een virus zweeft over de aarde en veroorzaakt een pandemie van 

ongekende omvang.  

Men wordt van de ene dag 

op de andere doodziek. Het 

bedrieglijke van de ziekte is 

het feit, dat de symptomen 

lijken op dat van griep, 

maar het schijnt veel erger 

te zijn. Als je eenmaal 

besmet bent is de kans 

aanwezig, dat je vitale 

organen ook aangetast 

worden. Dit in tegenstelling 

tot een normaal griepvirus. 

Met andere woorden het 

virus zaait dood en verderf. 

Hoe moet je ermee 

omgaan? Men weet het niet.  

Men heeft geconstateerd, dat ouderen en mensen met een slechte 

gezondheid het meest kwetsbaar zijn en de grootste kans hebben 

besmet te geraken.  Ondertussen heeft men in paniek allerlei 

maatregelen genomen om deze mensen te beschermen. 

 

Een van de meest ingrijpende maatregelen is in mijn ogen de z.g. 

lockdown. Iedereen moet thuisblijven. De scholen gaan dicht. Men 

gaat thuiswerken. Men komt zo min mogelijk op kantoor. 

Ondertussen draaien de IC’s van de ziekenhuizen op volle toeren met 

alle gevolgen van dien. Verpleeghuizen gaan op slot, hetgeen verdriet 

en pijn veroorzaakt bij de daar aanwezige cliënten, die uitkijken naar 

bezoek van familie of vrienden en meestal niet begrijpen, waarom zij 

geen bezoek meer krijgen.  

Ik kan niet beoordelen, of deze maatregelen de juiste zijn geweest.  

Wat mij uitermate gestoord heeft is het vrijblijvende karakter van de 

genomen beslissingen.  Er is geen eenduidige richtlijn.  Naar mijn 
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mening heeft de politiek steken laten vallen. Het is ook moeilijk om 

de juiste beslissingen te nemen, als je niets weet van het virus. Hoe 

gedraagt het zich?  

In dit uitzonderlijke geval moet men naar mijn mening lak hebben 

aan de bestaande regelgeving en van boven af moeten zeggen: Zo 

moet het en niet anders. 

Nood breekt wet. De rechtvaardiging van de daden komt later wel. Je 

voorkomt daarmee de eindeloze discussies en verschillende 

interpretaties in de afzonderlijke veiligheidsregio’s, hoe men een en 

ander moet handhaven. Je ziet het volop. 

Hoe heb ik deze periode doorgebracht? Ik heb mijzelf vrijwillig in 

quarantaine geplaatst, niet, omdat ik bang was om besmet te 

geraken, maar, omdat ik niet wil, dat anderen door mij besmet 

zouden worden. Voelde mij ook niet goed. Was wat verkouden en heb 

mij daarom teruggetrokken. Ik kwam nergens meer. Langzamerhand 

verdween dat miserabele gevoel door de zon. Mijn boodschappen, 

zoals eten en drinken werden door mijn buren gedaan.  

Had ik wat anders nodig, dan was het internet een uitkomst. Heb de 

tijd al lezend, scrabbelend op de telefoon, televisiekijkend 

doodgeslagen. 

Heb ontzettend genoten van de zondagse kerkdiensten, die via 

internet tot mij kwamen.  

Ik wil hierbij de complimenten geven aan 

Nicoline en Heleen, die via “De Gele Bus” 

op een goede manier getracht hebben de 

verbondenheid te handhaven. Ik ben daar 

erg blij mee. Het gaf, zij het gebrekkig, 

toch een gevoel van verbondenheid.  

 

Ik hoop, dat wij binnenkort weer in de 

gelegenheid zijn om elkaar daadwerkelijk 

te ontmoeten en dat wij elkaar weer recht 

in de ogen kunnen kijken. 

Meine Brinksma 
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Najaarslezing zondag 29 november 2020 om 14.00 uur in de 

Open Hof, Stationsdwarsweg 2, Rijssen, door Veronica 

Vasterling 

HANNAH ARENDT en de KLIMAATCRISIS 

Filosoof dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit 

Nijmegen) geeft een lezing over “Hannah Ahrendt en 

de klimaatcrisis”. 

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 

komen?  

 

Sinds het begin van de 21e eeuw staat het werk van Hannah Arendt 

(1906-1975)  in toenemende belangstelling, niet alleen van filosofen 

en politieke wetenschappers en andere academici, maar ook van 

een breder publiek dat maatschappelijk geëngageerd en politiek 

geïnteresseerd 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 noemen. De drijvende kracht 

van een basisdemocratie zijn de actieve (participerende) burgers. 

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 begrippen (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 politiek en gebrek aan politieke betrokkenheid. Maar 

Arendts werk biedt niet alleen aanknopingspunten voor een scherpe 

diagnose van onze situatie. Ik zal mijn lezing eindigen met concrete 
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inzichten, ontleend aan Arendts werk, die ons in staat stellen op een 

andere manier te kijken naar en te handelen in de huidige situatie.  

 

Voorjaarslezing zondag 21 maart 2021 om 11.00 uur door 

Carolien ten Bruggencate 

Gevaar en schoonheid - William Turner en de 

traditie van het sublieme 

William Turner (1775-1851) behoort tot de grote 

meesters van de romantische 

landschapsschilderkunst. Zijn eerste 

olieverfschilderijen, in 1795 tentoongesteld in 

Londen, baarden meteen al opzien. Turner was een 

impulsieve schilder, die zich bezighield met 

wisselende lichteffecten. Schilderde hij aanvankelijk romantische, 

natuurlijke landschapsaquarellen, geleidelijk aan raakte hij 

geobsedeerd door heftige natuuruitbarstingen. Weergegeven in 

steeds intensere kleuren om ten slotte uit te monden in alleen nog 

maar zeeën en luchten in gloeiende kleuren. Tijdgenoot Constable 

bekritiseerde zijn stijl als ‘luchtige visioenen, geschilderd in kleurige 

stoom’. Turner was een dichtende schilder geworden, zoekende naar 

dynamische, dramatische effecten. Daarbij maakte hij gebruik van 

de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zoals de kleurenleer van 

Goethe en theorieën over het sublieme en het pittoreske. Zijn werk 

grensde uiteindelijk aan volledige abstractie. Zo gezien, zou je 

Turner de eerste moderne kunstenaar kunnen noemen. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is verbonden aan 

Museum de Fundatie in 

 

Deze lezing wordt gehouden in de Henricuskapel, Oosterhofweg 48, 

Rijssen. Toegangsprijs € 7,50, incl. koffie/thee bij binnenkomst en 

in de pauze 
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Vrijzinnigen aan de Regge 
                              

Het ijsvogeltje 

Symbool van rust te midden van 

woelige baren. Aan de Regge      

komt deze kleurrijke vogel 

gelukkig in steeds grotere getale 

voor. 

Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de 

ijsvogel voor veelkleurigheid en 

schoonheid. 

 

Wie zijn wij? 

Vrijzinnigen aan de Regge is een vereniging, die vanuit de 

vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van 

diversiteit in religie en spiritualiteit. 

Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke 

beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. 

Dit is waar 'aan de Regge' voor staat. 

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek 

en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. 

De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan 

wordt in eigen overtuiging en geloof. 

Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden. 

Ons credo is: 

 

"Onderzoek alles en behoud het goede". 

 

Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke 

organisatie Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie 

is gevestigd: Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort 

Onze website:  www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
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Het Bestuur 

Voorzitter: Vacant 

Secretaris 

Dhr. M.J. Keizer 

tel: 06-14034460 

email: secr.aanderegge@gmail.com 

Penningmeester   

 Dhr. G. Van den Brink 

 tel: 06-29535015 

  email: gerritvdbrink@hotmail.com  

Het IBAN rekeningnr. is  NL55 SNSB 0918 2390 95  

tnv. Vrijzinnigen aan de Regge 

  Lid 

 Mevr. J.Wassink-Getkate  

tel: 0546-573501 

email: jannelore.wassink@gmail.com  

Lid 

Dhr. E.H. Roelofs  

tel: 0546-602536 / 06-10206948 

email: eef.hermanda@gmail.com 

Lid  

Dhr. M. Brinksma 

tel: 0548-519446 

email: mbrinksma11@kpnmail.nl 

Lid 

 Mevr. S. Lub-Koedijk,  

tel: 06-29566382  

email: suze.koedijk@gmail.com 

Lid 

 Mevr. A.F. Veltien-Witteveen 

 tel: 0548 655580 

email: anki_veltien@hotmail.com 

Voorganger 

Mevr. Nicoline Swen-Fischer 

tel:06-22497969; email: nico@swen.nu 

 

Pianist /organist   

Dhr. J.  Lammers 

 

mailto:secr.aanderegge@gmail.com
mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
mailto:jannelore.wassink@gmail.nl
tel:0546
mailto:eef.hermanda@gmail.com
mailto:mbrinksma11@kpnmail.nl
mailto:suze.koedijk@gmail.com
tel:06-22497969
mailto:nico@swen.nu
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Redactie 

De redactie van het Blad Vrijzinnigen aan de Regge is in handen van 

Anki Veltien. Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een 

reactie, een verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d.  Het 

redactie-adres is:  

 

Anki Veltien-Witteveen 

Hofsteestraat 16 

7447 HT Hellendoorn, tel: 0548 655580 

email: anki_veltien@hotmail.com 

 

Het gezamenlijke septembernummer 2020 met Vrijzinnigen Oost 

Twente staat onder redactie van Jeanne Traas en Anki Veltien.  

De sluitingsdatum voor de kopy van het Kerstnummer staat voorin 

onder de inhoudsopgave van dit blad.  

De redactie behoudt zich het recht voor om zo nodig wijzigingen of 

correcties in de tekst aan te brengen. 

 

Van de bestuurstafel van Vrijzinnigen aan de Regge 

In juni konden we buiten vergaderen, in juli en augustus binnen. 

Uiteraard op gepaste afstand. Belangrijk gespreksonderwerp is en 

was: hoe gaan we verder, op welke manier vullen we onze activiteiten 

weer in. 

Na wat wikken en wegen en een bezoek aan de Henricuskapel is 

besloten om de bijeenkomsten weer te laten plaatsvinden in de 

Henricuskapel. Er kunnen maximaal 20 personen aanwezig zijn, dus 

opgave van tevoren is noodzakelijk. 

De opstelling van stoelen en tafels is zodanig dat de gewenste afstand 

gerealiseerd kan worden. Zingen kan niet, koffie-/theedrinken kan 

wel.  

Hoe een en ander allemaal in zijn werk gaat wordt beschreven in een 

mededelingenblad dat toegestuurd wordt rond 18 september. 

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op zondag 27 september om 

10.00 uur, Marianne Visch is voorganger. Zie verder het overzicht. 

Voor enkele bijeenkomsten kunnen we gebruik maken van de Open 

Hof in Rijssen: 

Herinneringszondag op 15 november, gezamenlijk met Oost-Twente, 

en de Najaarslezing op 29 november. Omdat de Open Hof ’s ochtends 

gebruikt wordt, is de consequentie dat onze activiteiten om 14.00 uur 
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beginnen. Voor de kerstviering, samen met Vrijzinnigen Oost-

Twente, moeten nog verdere afspraken gemaakt worden. 

De Najaarslezing, is mede op verzoek van mevrouw Veronica 

Vasterling, verplaatst naar zondag 29 november.   

Menno Keizer 

 

Bijeenkomsten  

Alle bijeenkomsten worden gehouden in 

de Henricuskapel in Verzorgingscentrum 

De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 

10.00 uur, tenzij anders vermeld. De 

ingang van de kapel is aan de 

Oosterhofweg bij de huisnummers 48-

152. 

 

September – december 2020 

HK = Henricuskapel / OH=Open Hof, Stationsdwarsstraat 2, Rijssen 

 

Datum Tijd/Plaa

ts 

Bijeenkomst Voorganger 

27-09 10.00 HK Viering Marianne Visch 

11-10 10.00 HK Kapeltreffen Harm Knoop 

25-10 10.00 

HK 

Viering Herma Visser 

08-11 ???? Oec. dienst Rijssen Nicoline Swen 

15-11 14.00 OH Viering, 

gedachteniszondag 

Gezamenlijk met Oost 

Twente 

Nicoline Swen 

29-11 14.00 

OH 

Najaarslezing 

Hannah Arendt en de 

klimaatcrisis 

Veronica Vasterling 

    

06-12 10.00 

HK 

Kapeltreffen Nicoline Swen 

??-12 ???? Kerstviering 

Gezamenlijk met Oost 

Twente 

Nicoline Swen 
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Vrijzinnigen Oost-Twente 
Van de bestuurstafel van Vrijzinnigen Oost-Twente 

Het bestuur heeft op dinsdag 30 juni samen met Nicoline Swen weer 

voor eerst fysiek vergaderd. We hebben besproken hoe we verder 

gaan binnen de Corona regels. 

Op zondag 13 september willen we graag bij elkaar komen in de 

theetuin “Op ’t Oorbeck”. Dan is er na zo’n lange periode van elkaar 

niet zien, tijd om bij te praten. Waarbij we rekening houden met de 

dan geldende Corona regels.  

Vooraf zult u zich ook moeten aanmelden bij Ellie Moonen. 

Verder willen we het proces van de samenwerking met Vrijzinnigen 

aan de Regge weer gaan voortzetten. Nu er een positief antwoord van 

u is over de komende bestuurswisseling, kunnen we nu gaan werken 

aan de overdracht van de bestuursfuncties zoals we dat al eerder 

voorgesteld hebben. 

We hopen dat we op zaterdag 7 november een jaarvergadering te 

kunnen houden. Het kan ook zijn dat we deze schriftelijk gaan 

uitvoeren, afhankelijk van hoe de situatie rond het Coronavirus en de 

maatregelen daaromtrent op dat moment zijn. 

Tijdens ledenvergadering op 1 maart 2020, die we vooraf aan de High 

Tea hebben gehouden, is er besloten om de contributie te verhogen. 

Dit is nodig om onze vereniging financieel nog een aantal jaren te 

kunnen voortzetten. De verhoging wordt dus per 1 september 5 euro 

per maand. Dat is 60 euro per jaar. 

Voor activiteiten die we samen met Vrijzinnigenan de Regge gaan 

organiseren, zullen moeten uitwijken naar andere locaties. We 

overwegen om dan uit te wijken naar de kerk en het 

verenigingsgebouw in Usselo. 

We hopen dat we het komende half jaar de mogelijkheden krijgen om 

elkaar weer regelmatig te kunnen ontmoeten. 

Het bestuur hoopt u op 13 september te ontmoeten. 

Namens het bestuur 

Henk Eijgelaar 
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Gewijzigde agenda 2e halfjaar 2020 van Vrijzinnigen Oost-

Twente   

 

Datum Tijd Bijeenkomst Voorganger 

13 

september 

2020 

10.30 uur Ontmoeting in de 

Theetuin “Op ’t 

Oorbeck”, Twekkelo 

Nicoline Swen 

11 oktober 

2020 

10.00 of 

14.30 uur 

Viering of ander 

vorm van ontmoeten 

afhankelijk van de 

locatie kan het 

tijdstip ook ’s 

middags zijn 

Jeanne Traas 

7 november 

2020 

14.30 uur Jaarvergadering in 

het Kulturhus? 

Deze zal 

mogelijk 

schriftelijk 

uitgevoerd 

worden 

15 november 

2020 

14.30 

uur? 

Herdenkingsviering 

samen met Vrijz. 

Aan de Regge in de 

“Open Hof” in 

Rijssen 

Nicoline Swen 

13 december 

2020 

14.30 uur Adventsbijeenkomst, 

Locatie Kulturhus 

Nicoline Swen 

     

Kerstviering doen we samen met Vrijz. Aan de Regge. Deze zal 

waarschijnlijk in de dagen voor de Kerst plaats vinden. Locatie 

mogelijk de kerk in Usselo. 

 

Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Ellie 

Moonen tel: 074-2500746, email: eammoonen@kpnmail.nl 

Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen kan deze agenda nog 

weer gewijzigd worden. 
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Bestuur 

 

Voorzitter 

H.R. Eijgelaar, 

email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

 

Secretaris 

Hans. Zwiers,  

email: hans.zwiers.tekstschrijver@gmail.com 

 

Penningmeester 

Karl Heinz Langenfeld,  

email: takeyou.chance@web.de 

 

 

 

 

 

How To Do Absolutely Nothing 

 

Gisterochtend werden wij nog wakker in Denemarken. 

Nog één keer de dag beginnen met een frisse duik in zee. Water koken 

in een pannetje op de brander. Maar één paar   

Vrijheid! 

Nu zijn wij weer thuis, omringt door al onze spullen, de poezen. 

Heerlijk, natuurlijk. 

Al merk ik ieder jaar als ik terugkom van onze zwerftocht, dat het mij 

ook wat kan benauwen; zoveel spullen, zoveel van alles. 

Aan het begin van onze reis dit jaar, kreeg ik van Alex een gedicht. 

‘How to Do Absolutely Nothing’ door Barbara Kingsolver. Het is in 

mijn hoofd meegewandeld, al onze 500 km lang. Ik vind het prachtig. 

Omdat het iets beschrijft wat ik herken in onze wandeltocht. Niets 

dòen. Zìjn. Ontdaan van alle extra’s, ervaren wat je samen hebt. 

Nicoline Swen 

 

 

mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:hans.zwiers.tekstschrijver@gmail.com
mailto:takeyou.chance@web.de
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How to Do Absolutely Nothing by Barbara Kingsolver 

Rent a house near the beach, or a cabin 

but: Do not take your walking shoes. 

Don’t take any clothes you’d wear 

anyplace anyone would see you. 

Don’t take your rechargeables. 

Take Scrabble if you have to, 

but not a dictionary and no 

pencils for keeping score. 

Don’t take a cookbook 

or anything to cook. 

A fishing pole, ok 

but not the line, 

hook, sinker, 

leave it all. 

Find out 

what’s 

left. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Denemarken, Gørlev, 23 
augustus 2020 
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Ontmoeting 
 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te 
ontmoeten 

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn. 
Je moet geen doel voor ogen hebben 

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent. 

Je moet niet alles willen verklaren 

voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog. 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te 
ontmoeten. 

Je moet je zelf in de ander durven zien 

zonder in die ander te verdwijnen. 

Het kan opeen, zomaar voor je staan 
het lijkt op iets om uit de weg te gaan. 

Dat is het vreemde van geluk. 

Je maakt het waar of je maakt het stuk 

het kan jou bedreigen 
het kan je behoeden 

maar je moet van twee kanten komen om elkaar te 
ontmoeten. 

 
Stef Bos 
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Kokmeeuwen in zomertenue (met één in wintertenue): Verlangen naar de koelte?  

 

Dit is een gezamenlijk nummer van het 

informatieblad voor leden van de 

afdelingen Vrijzinnigen “Aan de Regge” en 

Vrijzinnigen Oost Twente.  

 

In het voorjaar 2020 is het Themanummer “Pasen” uitgegeven. De 

besturen van beide afdelingen van Vrijzinnig Nederland hebben het 

voornemen om in de toekomst de informatievoorziening voor leden 

samen te verzorgen. 

 

Lay-out   : Anki Veltien-Witteveen 

Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 

   

Het drukken van ons blad is in handen van 

Cantique Rijssen  

 


