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(Rembrandt: Jezus in gesprek met Nikodemus) 

 

Geboortelijkheid:  

 

Mensen zijn geboren om iets nieuws te beginnen, en niet om 

te sterven! 

          

Met het Kerstfeest gedenkt de christelijke wereld de geboorte van 

Jezus van Nazareth. Dat is dit jaar voor mij een mooie reden om eens 

stil te staan bij het thema Geboortelijkheid. Zeker omdat we in 

2020, het jaar van de Corona-pandemie, wel erg bepaald worden bij 

onze sterfelijkheid! 

 

Wat is er begonnen toen Jezus van Nazareth geboren werd? Je zou 

kunnen zeggen dat, door de verhalen die we over hem kennen, er 
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een type mens zichtbaar is geworden dat de joodse traditie, waaruit  

 

hij voortkwam, handen en voeten gegeven heeft.  

Maar hoe kom ik nu aan die term Geboortelijkheid? Die ontleen ik 

aan het bestuderen van het werk van de Duits-Joodse filosofe en 

politicologe Hanna Arendt (1906-1975).  

Wanneer het nationaal-socialisme steeds grimmiger vormen 

aanneemt, vlucht Arendt in 1933 uit nazi-Duitsland naar Parijs. Na 

een aantal jaren in ballingschap, als de oorlog begint, vertrekt ze 

opnieuw. Ditmaal naar de VS.  

 

Vanuit haar bescheiden New Yorkse flat schrijft zij, in 1958, na de 

verschrikkingen van de oorlog: “Pas laat, eigenlijk alleen in de laatste 

jaren, begon ik van de wereld te houden...en uit dankbaarheid wil ik 

mijn boek de titel: “Amor Mundi” (= Liefde voor de wereld) geven.  

Haar net ontdekte “liefde voor de wereld” omvat alles wat in die 

donkere tijd ontbrak.  

 

Arendt is een vurige verdediger van een gezonde publieke sfeer, 

waarin mensen elkaar ontmoeten als gelijken.  Pas in de 

openbaarheid van het publieke leven kunnen mensen zich uitspreken 

en zich aan anderen tonen, aldus Arendt, en daarin vinden zij hun 

vrijheid. De totalitaire regimes waren (en zijn!) uit op de vernietiging 

van de publieke sfeer, die ons juist menselijk maakt. 

 

Hanna Arendt geeft haar boek, in 1958, overigens toch een andere 

titel: “De menselijke conditie”. Daarin werkt zij haar ideeën uit 

over het publieke, actieve leven. Wat ons menselijk maakt is niet 

alleen het feit dat wij kunnen denken, zegt Arendt, maar vooral dat 

wij kunnen handelen!  

Drie werkwoorden 

Hanna Arendt legt uit, (en voor mij is zij daardoor inspirerend) dat zij 

gebruik maakt van drie werkwoorden waardoor zij een onderscheid 

maakt tussen de activiteiten van de mens:  

arbeiden, werken (in de zin van iets maken, scheppend bezig zijn, 

creëren), en handelen,  
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Arbeiden hoort bij het menselijk leven. Het is de kringloop van het 

bestaan, de stofwisseling, het baren, het ademen, het vergaren van 

voedsel. Arbeid is vergankelijk, maar komt altijd terug. Door te 

arbeiden zijn we verwant aan de dieren. Wij mensen zijn een 

arbeidend dier, zegt ze zelfs, een “Animal laborens”. 

Werken is iets maken dat blijvend is. Scheppend bezig zijn, iets 

maken, iets creëren. Ambachtslieden, kunstenaars, ieder mens die 

iets maakt: zij zijn voorbeelden van de “Homo faber”.  

Handelen is het derde werkwoord dat Hanna Arendt voorstelt. 

Handelen is vanuit je eigen vrijheid, die losgekomen is van angst en 

gebrek, stappen zetten om iets bij te dragen aan de vrijheid van die 

ander, die jou nodig heeft omdat hij lijdt, aan ziekte, angst en gebrek, 

en omdat zijn ambitie geblokkeerd is geraakt. Om voor een ander 

daadwerkelijk helpend te kunnen zijn moet je de moed opbrengen om 

uit je bubbel van al je zekerheden te stappen, en vrij te handelen, 

omdat die andere mens net als jij mens is en dat wil beleven in 

vrijheid, en jou broodnodig heeft.  

De menselijke conditie staat voor Hanna Arendt in het teken van de 

vraag die onze geboortelijkheid aan ons stelt: “Voor wat ben jij 

eigenlijk geboren, alleen maar voor jezelf?”  Het herinnert ons aan 

ons meewerken aan de voortdurende hernieuwing van de wereld 

waarin wij leven. Ons leven staat niet alleen maar in het teken van 

onze sterfelijkheid en onze eindigheid. Immers: door ons handelen 

kan de wereld telkens opnieuw een aanvang nemen.  

 

Het verhaal van Nikodemus illustreert voor mij duidelijk hoe Jezus 

van Nazareth zijn eigen geboortelijkheid begreep, hij wist waar hij 

voor geboren was: dat je kennelijk moet handelen om die ander 

opnieuw geboren te laten worden. En ook: Je moet het elkaar 

voortdurend uitleggen, dat het om een geestelijke ervaring gaat! 

 

In het derde hoofdstuk van het Johannes-evangelie staat het verhaal 

te lezen: 

 

Maar er is een mens, één uit de farizeeërs,- Nikodemus is de 

naam die hij draagt, een overste van de Judeeërs; deze komt 
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tot hem, in de nacht, en zegt tot hem: rabbi, we weten dat u 

als leermeester van Godswege bent gekomen; want niemand 

kan deze tekenen doen die ú doet, als God niet mét hem is! 

 

Jezus antwoordt en zegt tot hem: vast en zeker is het, zeg ik 

je: als iemand niet wederom geboren wordt kan hij het 

koningschap van God niet zien! 

 

Nikodemus zegt tot hem: hoe kan een mens geboren worden 

als hij al oud-en-wijs is - hij kan toch niet een tweede keer de 

schoot van zijn moeder binnenkomen en geboren worden? 

 

Jezus antwoordt: vast en zeker is het, zeg ik je: als iemand 

niet wordt geboren uit water en Geest, kan hij niet 

binnenkomen in het Koninkrijk van God; 

 

wat uit het menselijke vlees geboren wordt, is en blijft vlees 

en wat uit de Geest geboren is, is en blijft Geest; 

 

verwonder je er niet over dat ik je heb gezegd: gij moet 

opnieuw geboren worden! – de wind waait waarheen hij wil; 

je hoort zijn geluid maar je weet niet vanwaar hij komt en 

waarheen hij gaat: zo is het met al wie is geboren uit de Geest! 

 

Is dit niet een mooie Kerstgedachte: dat wij mensen geboren worden 

om elkaar in staat te stellen een nieuw begin te maken? 

We kunnen ons daarbij altijd laten inspireren door sterke 

voorbeelden! 

Jeanne Traas-Hageman 
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Jubileum Vrijzinnigen Aan 

de Regge 

Door alle coronaperikelen en 

het vrijwel niet bij elkaar 

komen als afdeling en 

bestuur leek het 130-jarig 

bestaan van Vrijzinnigen Aan 

de Regge Rijssen-Nijverdal 

e.o. naar de achtergrond te 

verdwijnen. Een jubileum vier je niet op papier maar met elkaar. 

Hopelijk kunnen we er binnenkort nog enige aandacht aan besteden 

als we elkaar weer ontmoeten tijdens een activiteit.                                  

Vijf jaar geleden, bij het 125-jarig bestaan schreef Eef Roelofs 

onderstaand artikel. We plaatsen dat nog een keer en dan aangevuld 

met gebeurtenissen, ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar. 

 

In (IJs) vogelvlucht.  

De afdeling Rijssen-Nijverdal en omgeving van de Nederlandse 

Protestantenbond vierde in 1990 haar 100-jarig bestaan. Nu, 25 jaar 

later is er weer een jubileum maar wel onder een andere naam nl. 

Vrijzinnigen “Aan de Regge” Rijssen-Nijverdal. Dat wil zeggen, het 

Rijssense deel bestaat 125 jaar. De Ned. Prot. Bond in de gemeente 

Hellendoorn werd in 1939 opgericht en in 1981 ontbonden. De 

overgebleven leden hebben zich later aangesloten bij de afdeling 

Rijssen. Onze vereniging heeft inmiddels een regiofunctie met leden 

uit 10 verschillende plaatsen.  

 

De overkoepelende landelijke organisatie Nederlandse 

Protestantenbond heeft enkele jaren geleden de naam veranderd in 

Vrijzinnigen Nederland met een landelijk bureau in Amersfoort.  

 

De 1e ‘godsdienstoefening’ werd gehouden op zondag 1 februari 

1891, waarbij ds. Ternooy Apel uit Almelo in de dienst voorging. De 

eerste jaren had het bestuur de grootste moeite om de kleine afdeling  
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in Rijssen in stand te houden. Bestuursleden bleven op hun post tot 

op hoge leeftijd of zelfs tot hun overlijden. Een bekende naam is de 

heer Kortebos, secretaris bij de oprichting in 1890 tot aan zijn 

overlijden in 1927.                    

Vanaf de dertiger jaren tot na de oorlog had de vereniging een 

sluimerend bestaan, maar er werden wel geregeld kerkdiensten 

georganiseerd.             

Direct na de oorlog kwam een actieve penningmeester in beeld, de 

heer Boonstra die de vereniging weer nieuw leven heeft ingeblazen. 

In 1928 kwamen de eerste contacten met Ds. Samberg uit Delden, 

tot 1975 is hij in Rijssen voorgegaan.  

 

De familie Ter Horst zorgde in de periode tot 1980 voor onderdak in 

een schoolgebouw, in het Parkgebouw en in een gebouw van de 

textielfabriek aan de Wierdensestraat. Na 1980 werd dat een 

moeilijke zaak, onderdak bij plaatselijke kerken was en bleef lastig, 

we konden alleen terecht bij RK Parochie, tijdelijk in het RK. St. 

Josephgebouw, een clubhuis waar ook werd gebiljart, bier werd 

getapt en gedronken en carnaval werd gevierd. De combinatie gaf 

soms aanleiding tot 

problemen en ook waren 

de predikanten er vaak 

niet blij mee. We maken 

vanaf 1980 nu al meer 

dan 35 jaar gebruik van 

de Henricus kapel welke 

destijds is gebouwd als 

onderdeel van Parkstede, 

een RK bejaardenhuis. 

Voor de jonge kinderen 

van de kerkgangers werd 

in de beginperiode na de 

oorlog een verteluur op zondagmorgen gehouden, maar de jeugd 

vliegt uit en mede door gebrek aan een geschikte locatie werd het 

jeugdwerk na enkele jaren stopgezet. In 1980/81 werd het 
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honderdste lid ingeschreven, een ongekende luxe. Door 

samenwerking met de voormalige afdeling Nijverdal-Hellendoorn 

kwamen er in 1986 een aantal leden uit de gemeente Hellendoorn bij. 

In de periode 1982 tot 1988 werd een groot deel van het pastorale 

werk gedaan door mevr. Broekhuysen-de Vos, in die periode heeft zij 

ook enige tijd de godsdienstlessen verzorgd op de openbare 

basisschool “De Lage Es” in Rijssen. In deze tijd werd er vaak een 

jaarlijkse festiviteit georganiseerd een zgn. Bazar met veel hulp van 

de heer Webbink, de toenmalige secretaris en een hecht groepje 

dames dat voor het handwerk zorgde. De heer Oldenkamp is in de 

beginjaren 40 jaar de vaste organist geweest. Na hem kwam de heer 

Kouwenberg als organist mee met de leden uit Nijverdal, de heer 

Hoeree uit Enschede en daarna een jonge organist uit Markelo, de 

heer Erwin Klein Leetink die ons uitbundig op het nieuwe 

Johannesorgel ondersteunde. Op dit moment wordt de begeleiding 

tijdens de diensten afwisselend verzorgd door de heer Jan van Kuik 

uit Almelo op orgel en de heer Jan Lammers uit Nijverdal op de piano. 

In de periode 1975 tot 1980 leidde de vereniging een rustig bestaan. 

Het voorzitterschap werd achtereenvolgens verzorgd door de dames 

Vlaardingerbroek, De Vries en Neuteboom. Ook worden door een 

actieve commissie vanaf 2003 in de winterperiode lezingen op de 

donderdagavonden georganiseerd in de kapel. Voor deze lezingen 

worden sprekers benaderd die een aansprekend onderwerp op het 

gebied van religie, spiritualiteit, kunst, muziek of wetenschap willen 

behandelen. Vanaf 2003 werd het pastorale werk verzorgd door Mevr. 

Herma Visser-Locht uit Apeldoorn. Dit tot volle tevredenheid van alle 

leden van “Aan de Regge”. In juni 2006 werd ze benoemd tot 

voorganger en in deze functie bevestigd in de Henricuskapel door de 

heer Anne van der Meiden. In samenwerking met de landelijke 

organisatie kon de vereniging haar een contract aanbieden voor 

enkele uren in de week. Wegens vertrek van haar man, Ds. Rob Visser 

van Apeldoorn naar een nieuwe functie in Amsterdam-IJburg moest 

ze in de zomer van 2010 stoppen in Rijssen. In mei 2011 is mevr. Ali 

Manenschijn-Ponsteen bevestigd als voorganger bij onze vereniging. 

In een feestelijke dienst op 15 mei werd zij door mevr. van Kampen 

uit Doetinchem en mevr. Slaghuis uit Eibergen bevestigd in haar 
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nieuwe functie. Mevr. Manenschijn-Ponsteen verzorgt voor de 

ouderen uit de afdeling Dedemsvaart ook de pastorale begeleiding. 

In het kader van het 140-jarig bestaan van de Landelijke Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap NPB heeft Aan de Regge in het najaar van 2010 

een kunstexpositie georganiseerd 

in galerie/theeschenkerij De 

Schutte in Markelo. De expositie 

met het thema ‘Ruimte’ bestond in 

hoofdzaak uit schilderijen 

gemaakt door kunstenaars uit de 

regio. Tijdens de duur van de 

expositie werden op een aantal 

avonden in De Schutte lezingen 

gehouden door bekende sprekers 

uit de regio, deze lezingen waren gebaseerd op het thema. De 

expositie was een succes, en werd feestelijk afgesloten in maart 

2011. Er kwamen in totaal plm. 500 bezoekers. De laatste jaren 

worden voor de zomervakantie zgn. Hagenpreken georganiseerd. 

Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur gehouden in de open lucht 

op een geschikte locatie in de regio, hiervoor worden bekende 

sprekers uitgenodigd zoals Dr. Herman Pleij uit Bussum en Ds. Klaas 

Hendrikse uit Middelburg.   

De meeste Hagenpreken zijn tot nu toe gehouden in/bij het 

bezoekerscentrum ’n Witten van Staatsbosbeheer in Markelo.                                                              

De afname van het ledenbestand door overlijden geeft ons de laatste 

jaren grote zorgen, maar we kunnen gelukkig ook een aantal nieuwe 

leden en vrienden begroeten. Er zijn al enige tijd contacten met de 

VVG (Vereniging Vrijzinnigen) van de Bleekkerk in Almelo waarbij 

wordt onderzocht op welke manier we in de toekomst kunnen 

samenwerken.                                                               

Eef Roelofs 
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De periode november 2015 tot heden.  

Op 28 november 2015 werd 

het 125-jarig bestaan 

gevierd in Kulturhus Notter. 

Er waren veel leden, 

vrienden en andere 

belangstellenden aanwezig. 

Dr. Anne van der Meiden 

dacht onder de titel “Loat ze 

mer kommen, want doar 

gebeurt wat”, met ons na 

over verleden, heden en 

toekomst van de 

vrijzinnigheid. 

Het geheel werd afgesloten met een stampottenbuffet.  

 

In 2017 moest Aan de Regge op zoek naar een nieuwe voorganger, 

aangezien Ali Manenschijn afscheid had genomen. Nicoline Swen, 

voorganger van Vrijzinnigen Oost Twente en Vrijzinnigen Varsseveld, 

werd op 1 mei 2017 de nieuwe voorganger. Voor Aan de Regge en 

Oost-Twente heeft het hebben van dezelfde voorganger de 

samenwerking zeker gestimuleerd.                                                    

In het kader van elkaar beter leren kennen vond in november een 

interessante ontmoeting plaats met leden van de moskee. Het bleef 

bij deze ene keer.           

Er gebeurde meer in 2017: aan de hand van de resultaten van een 

enquête werden een aantal zaken benoemd die van belang waren 

voor de toekomst. Hoe gaat Aan de Regge verder als vereniging die 

kleiner wordt? Wat willen we en kunnen we nog? 

In dit jaar kregen Aan de Regge ook een nieuwe website en werd in 

Rijssen de eerste, maar voorlopig ook de laatste, kerkennacht 

gehouden. Doel was om elkaars kerkgemeenschap beter te leren 

kennen middels een wandeling.                

Verder werd besloten om de donderdagavondlezingen te vervangen 

door een voorjaars- en een najaarslezing op zondagmorgen. 
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De wandel- en leesgroep waren tot de coronabeperkingen alle jaren 

actief en zullen in betere tijden ook weer verder gaan. 

Aan de Regge verzorgde jarenlang radio-uitzendingen op 

zondagmorgen voor Radio350 in Rijssen. In 2019 kwam hieraan een 

einde. Dat gold ook voor de traditionele oudejaarsdagbijeenkomst, 

waarin de overledenen werden herdacht. Besloten werd om dat in het 

vervolg te doen op herinneringszondag. 

 

In 2018 werd het gevoel dat we over de eigen grenzen heen 

samenwerking moesten zoeken sterker en door intensievere 

contacten met Vrijzinnigen Oost-Twente (o.a. als gevolg van de 

aangekondigde opheffing van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

Eibergen) begon dit langzaam vorm te krijgen. Op 25 december 

hadden we de eerste gezamenlijke kerstviering in Usselo. 

 

In 2019 kreeg de samenwerking verder vorm, het woord fusie kwam 

op tafel. In dit jaar waren er al mee gezamenlijke vieringen. 

Uiteindelijk werd 2020 gekozen voor het uitwisselen van 

bestuursleden met als resultaat dat Aan de Regge en Oost-Twente 

hetzelfde dagelijks bestuur hebben, maar wel zelfstandige 

verenigingen blijven. 

 

In 2020 kwam de paaseditie van het ledenblad als eerste 

gezamenlijke blad uit, gevolgd door het september- en het kerstblad. 

2020 een memorabel jaar, dat we ons zullen herinneren als een tijd, 

waarvoor we als twee afdelingen de nodige plannen hadden, maar die 

door corona en alle beperkingen die daarvan het gevolg waren, niet 

door konden gaan. We moesten wennen aan de digitale uitgezonden 

vieringen en het digitaal vergaderen (Zoomen/Skypen/Meeten). 

Gelukkig waren er ook de Vrijbrieven, een mooi en inspirerend 

initiatief van Nicoline Swen en Helene Westerik. 

We hopen op betere tijden, we blijven plannen maken.                                                        

Menno Keizer                                                   
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‘Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar 

het moet voorwaarts worden geleefd’.                                                                                                              

                                                                                              

Søren Kierkegaard 

 

 

 

 

“Als de venijnige 

IJzerenheinige 

virusjes die je niet ziet 

als die rond-hoppende 

in de war schoppende 

piepkleine stukjes verdriet 

weg zullen kwijnen 

en daarna verdwijnen 

dat nergens nog één overschiet 

dan zal ik je kussen 

maar ja, ondertussen 

doe ik dat maar niet” 

 

Joke van Leeuwen in “Dichter” 

Keuze van Herma Bosch-Huve 
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Op zoek naar het diepste ik 

Een verlangen naar authentiek leven, dat is het wat ik tegenkwam 

tijdens de gesprekken die ik voerde met mensen.  

 

Leeg worden, stil worden, ontspanning voelen, en de druk proberen 

los te laten die vaak op je schouders gevoeld wordt, om tenslotte uit 

te komen bij je binnenste zelf, dat alles wordt mijns inziens goed 

uitgedrukt in het volgende gedicht :               

 

“IKOON” van Catharina Visser. 

 

“Er schuilt een gedaante in mijn eigen ik, die anders is en levender 

en vrijer, 

die in zichzelf geen muren kent en tralies, 

geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang, 

die zich weet los te maken uit de windsels van angst en gal 

en treurig zelfbeklag, 

die opengaat en ademt in de ruimte en luisteren wil, 

geduld heeft en troosten kan 

en minnend inziet wat een ander mens bezielt, 

die geen bedenkingen, geen grenzen kent en lachend geeft 

en deelt vanuit een wijd besef 

dat allen op de aarde éen zijn en dat geen lot ons breken kan, 

omdat wij gronden in de echte liefde. 

Soms in het donker kijkt dat diepste ik mij aan 

en ik erken het als de levende ikoon van wat ons ooit is aangezegd, 

 

de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen, 

zo ver, zo ver, maar onder ons bereik”. 

 

      Jeanne Traas-Hageman 
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“Op Verhaal komen”…:  

Aristoteles, de oude wijsgeer, in het begin van onze Christelijke 

jaartelling, was niet alleen gezegend met wijsheid, maar ook 

gezegend, erg populair en beroemd als één van de beroemdste 

rasechte verhalenvertellers: zoals er velen in die lang vervlogen 

tijdgeest waren. Daarbij kwam ook nog zijn charismatische uitstraling 

als woordkunstenaar met een warme stem: “Heel belangrijk die 

verhalenvertellers” vond hij, “Ze zijn de smeerolie van de 

samenleving, en daarbij ook nog “De kern van de evolutie: d.m.v. 

overdracht/doorgeven, en het gevoelig invoelbaar maken van de 

innerlijke mens”. Dat betovert ook heden ten dage nog altijd 

beeldoverdrachten, inclusief het oude kerstverhaal: telkenjare weer 

opnieuw. Het mooie 

van verhalen 

vertellen en ernaar 

luisteren, is ook de 

overdrachtelijke 

kracht die er van uit 

gaat: boeiend, 

interessant en 

passievol voor het 

verhaal dat de 

verhalenverteller er 

mee oproept. Met 

wel soms eens de 

vraag: “Zouden 

verhalen ook echt waar zijn? Meeslepend, zodat het bijna ook je 

geloof gaat worden. Zoals iemand eens tegen me zei: “Prachtig, 

genoten, mooi gebracht, met dan een diepe zucht ook wel eens: “Zou 

het ook waar zijn, was het maar zo’n sprookje!” Maar dat doet nooit 

iets van het genieten af!  De echte verhalenverteller roept 

verbondenheid op. Dat komt heden ten dage steeds minder voor, 

terwijl er juist steeds meer behoefte komt aan verbinding. Terwijl 

daarbij de populaire verhalenverteller ook heden ten dage een 

beroemd en nuttig gegeven kan zijn, en positief gebruikt kan worden 

voor verbinding met de samenleving: en nopen tot luisteren. 

Luisteren naar elkaars verhalen, ook tussen de trieste verhalen van 

deze coronatijd. Gelukkig, de verhalenverteller is weer in opkomst en 
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creëert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

in beschouwelijk denken. Of ook als een nieuwe geboorte, zoals in 

het kerstverhaal. Dus niet alleen in de oude tijd had de 

verhalenverteller kracht en nut en succes, nu, nauwelijks nog een 

eeuw geleden, zaten we met kerst b.v. ’s avonds rondom het 

“keukenfornuis” waaraan handdoeken en theedoeken hingen te 

drogen aan de zijstangen. In het midden werd de chocolademelk 

warm gehouden: was dat een grote pan, dan gingen er drie ringen af 

voor het openen van de kookplaat, was het een kleine pan dan ééntje. 

Samen om dat fornuis vertelden wij onze verhalen en gevoelens en 

opvattingen. Een vredig beeld bij het kolenvuur. Die vredige beelden 

verdwenen langzamerhand met het kolenfornuis en de theedoeken. 

Tot Corona ons weer confronteerde met luisteren naar onszelf en 

anderen.  Er kwam zelfs een bloeiende echte hoge studierichting als 

opleiding tot Professioneel Verhalenverteller. Een behoefte die blijkt 

te bestaan, en begrip gaat krijgen op de samenleving, en het delen 

van elkaars verhaal. Wel of niet te bevatten: Ook het oude verhaal 

over geboorte en Licht en Vrede zal weer opnieuw doorverteld 

worden: blijven hopen of zo’n geboorte echt een gezicht krijgt.   

Hiërogliefen  

Zo’n grote verhalenverteller, 

nog geen halve eeuw geleden, 

was ook Ds. P. Simoons 

inmiddels overleden en tien 

jaar predikant geweest: van 

1958/1968. Bij zijn afscheid 

gaf hij een eigen verhalen/ 

gedichtenbundel uit: 

“Hiërogliefen” vanuit zijn 

Vrijzinnige betrokkenheid destijds bij de gemeenten van Wierden 

(Hervormde Kapel) en Hellendoorn/Nijverdal. Een mooie bevlogen 

verteller die verhalen schreef en voordroeg en het nut en zijn passie 

daarvan omschreef omdat de verhalen, het verhaal, doorverteld moet 

worden. Zijn bundel bevat zijn motivatie over doorvertellen o.a. met: 

“Ja, elkaar oude en nieuwe verhalen vertellen, ervan te zingen als het 

donker wordt. Een stralende dag vol lof en blijdschap zodat het hart 

uitbreekt in jubel… Maar soms is de wereld verbijsterend, een nacht 
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zonder antwoord. Dan kunnen die oude verhalen die stilte verbreken: 

die ons beklemt en troosten. Vertel me asjeblieft die verhalen van 

tintelend leven, zonder commentaar en twijfel: van onze eeuwen en 

ook nu, want zij zijn sterk. Vertel die verhalen en leer mij luisteren…”. 

Hieronder zijn verhaal hierover in zijn bundel Hiërogliefen en: over 

“Het Verhaal gaat door”, getiteld 

                                   “DE VERHALEN” 

 
“Eeuwig zijn de verhalen   als een speer in zijn hand! 

Waarin mensen leven:                     Jona komt uit de vis 

Roodkapje, pas op de wolf!                en Daniël uit de leeuwenkuil,  
Wijk niet af van het pad!                      net als Lazarus uit het graf; 
Kleinduimpje, pas op de reus:              of het dochtertje van Jairus: 
Hij is dom, wees hem te slim af!             Want het is Pasen geweest : 
Maar het broodspoor wordt opgepikt:       en de dood is verslagen, 
Behalve dan het ‘Heilige” brood               het kruis overwinningsteken, 

Dat de Joden eten met Pesach,             en de Geest als een duif 
En dat in de kerk wordt verbroken!           Als een hemelse vuurdoop! 
Jozef wacht in Egypte                              Eeuwig zijn de verhalen 
En houd zijn volk straks in leven:          die wij vertellen, beleven 

Mozes zal hen verlossen                           over het Kind van 
Bethlehem: 

En naar ’t land der belofte brengen:      Ontdekken, mee leren                                                                                                       

God geeft hen in de woestijn                    roeien, groeien, ademloos 
Als voedsel het hemelse manna!            Luisteren en ontgroeien 

maar:  
Straks vallen de machtige muren         telkens weer over ons 

komen:   
Van Jericho door het geloof!                  zoals het komende Licht           
En David verslaat Goliath                       in onze Geest van advent… 

 

Luisteren naar verhalen die mystiek en woorden bevatten: over kerst 

en geboortes van verhalen. En of het broodspoor van verhalen en 

geboortes nog wordt opgepikt: ook het oude verhaal van de mystieke 

verwondering over een kind in de kribbe en Het Licht dat komende 

is: Om op verhaal te komen. In een donkere tijd. En de verhalen van 

allerlei verschillende pluimages in één bundel gaan binden met advent 

en kerst., in goud, als geschenk aan een nieuwe geboorte: aan de 

voeten van het oude kerstverhaal: ”Daar zij Licht en Vrede.”. Want 
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het oude verhaal gaat door in een andere periode en een tijd van 

afstand houden en niet knuffelen,,, Houd moed en in hoop en vrede,  

blijf vol met verwachting!  En vooruit, als u het toch niet na kunt laten 

om het Kind van Bethlehem te zoenen: zet dan wel een mondkapje 

op!!! Dan kun je misschien even ietsje dichterbij komen of je het 

kerstverhaal wel goed hebt begrepen of kunnen verstaan. Vanwege 

het mondkapje dan of zo…  

Alle gezondheid toegewenst, goede dagen, en het broodspoor maar 

oppikken om een mooi verhaal te mogen beluisteren en door te 

vertellen:   

Warme groet, dag dag Jannelore Wassink    
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Ellie Moonen stuurde mij het 

volgende mailtje: “Bijgevoegd is 

een verhaaltje van Toon 

Tellegen. Ik ben liefhebber van 

korte verhalen omdat iedereen 

zelf betekenis kan geven aan het 

verhaal. Dit verhaal vond ik 

bemoedigend in deze donkere 

corona dagen”. 

“Op de laatste dag van het jaar, 

toen het kil en donker was in het bos, schreven de dieren een brief 

aan de zon.  Ze hadden er lang over nagedacht wat ze de zon zouden 

schrijven en zochten de voorzichtigste woorden uit die zij kenden 

 ‘Het is een smeekbrief,’ zei de mier. ‘Een hartelijke smeekbrief.’ Ze 

zetten er bijna allemaal hun naam onder. Alleen de mol, de 

aardworm, de nachtvlinder en de vleermuis hadden hun bedenkingen 

en zouden liever het omgekeerde hebben geschreven. Met zijn 

honderden gooiden ze de brief omhoog, en de ijzige wind blies hem 

de lucht in, dwars door de laaghangende wolken heen.  

Rillend zaten ze bij elkaar te wachten op antwoord en bliezen op hun 

voelsprieten of sloegen hun vleugels over elkaar. Aan het eind van de 

middag kwam er plotseling een klein gaatje in de wolken. Een 

zonnestraal schoot naar beneden en langs die zonnestraal gleed een 

brief. Met grote ogen keken de dieren toe. 

De brief plofte op de grond en de mier stapte naar voren en maakte 

hem open. Alle dieren leunden op elkaars schouders- zelfs de slak 

leunde, en het nijpaard en de spin, en zelfs op de schouders van de 

egel leunden ze- en lazen: 

Beste dieren, 

Dat is goed. Tot gauw. 

De zon 

 

Toen slaakten ze een zucht van opluchting, knikten naar elkaar, 

schudden elkaars vleugels, vinnen, voelsprieten en poten, wensten 

elkaar het allerbeste en gingen naar huis. De meeste dieren maakten 

die avond nog een paar kleine danspassen, op de vloer voor hun bed, 

zongen zachtjes: ‘Tot gauw, tot gauw…’, kropen onder een dikken 

deken en vielen in slaap”.  
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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 

 

De lezingen worden gehouden in de Henricuskapel, Oosterhofweg 48, 

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

de pauze 
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GEDACHTENIS 

‘Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben 
jij!' (Toon Hermans) 

Ook in het afgelopen jaar vielen er mensen weg. Mensen die wij 
voorgoed met ons meenemen in onze herinneringen en in ons hart, 
maar die wij naast ons moeten missen. 
Dit jaar kunnen wij onze overleden leden en vrienden niet 
gezamenlijk gedenken. Toch willen wij, op deze plek, hun namen 
noemen. Niemand gaat zomaar voorbij. 

Wij gedenken: 

15 januari   Alida Hendrika (Lidy) Amelink-Ribhagen     83 jaar 

4 februari   Willem Verschoor    84 jaar 

20 februari  Gerda Pasman-Grijsen    90 jaar 

13 juni    Gerard Kroeze    76 jaar 

6 oktober  Gerda Johanna Weekhout-Wissink    91 jaar 

Moge hun kwaliteiten en vertrouwen, hun liefde en kracht in ons 

voortleven. Moge zij in onze herinnering blijven en onze harten 

verwarmen. Wij geloven dat de namen waarmee wij hen kenden, 

niet vergeten raken; dat hun leven niet voor niets is geweest; dat 

de liefde sterker is dan de dood. 
Onze gedachten zijn ook bij hen die iemand van buiten onze kring 
verloren.  
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Dat er ruimte mag zijn voor onze tranen,  
bij onszelf en bij anderen. 
Dat er ruimte mag zijn voor onze pijn,  

bij onszelf en bij anderen. 

Dat er ruimte mag zijn voor onze verwarring,  

bij onszelf en bij anderen. 

Dat er ruimte mag zijn voor loslaten, 

bij onszelf en bij anderen. 

Dat er ruimte mag zijn voor plezier, 

bij onszelf en bij anderen.  

Dat er ruimte mag zijn voor een nieuw begin, 

 bij onszelf en bij anderen      

Er zijn 

mensen 

Ze leefden voor jou 

en ze komen na je, 

naast jou leven ze 

en soms tegenover je 

    Ze zijn heilig zoals jij 

Ze dragen een wonder in zich zoals jij 

en je kunt dit ontdekken. 

Maar ze zijn niet zoals jij, ze hebben 
een eigen gezicht en dat is het ene, 

onherhaalbare, nieuwe gezicht van elke 
mens afzonderlijk. Ze hebben een eigen 

grond en wortelen in eigen bodem. 

Maar in de diepte zijn onze wortels verstrengeld in 

dezelfde grond. Er zijn planten, vruchten en 

bloemen, en vogels, en vissen en andere dieren en 

wolken en stenen. Ze zijn heilig zoals jij en zoals 

de ander. 

Je bent voortdurend met die anderen bezig, je vormt 

hun leven, wekt hun gevoel, wordt hun tot zorg, 

en de anderen zijn voortdurend met jou bezig. 

Wij zijn samen één groot verhaal, 

en vertellen elkaar voort in kleine verhalen. 

En er is Iemand, die elk verhaal kent en die mee 

vertelt naar 
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De Kunstenaar en het Kerstverhaal  
Elk kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. 
Peter Darbo 

 

Omdat ik regelmatig schilderijen 

publiceer op Facebook en 

Instagram vroeg Anki mij of ik over 

mijn werk een stukje wilde 

schrijven. Als tekstschrijver zeg je 

dan gelijk ‘ja’, om je vervolgens af 

te vragen wat er nou over kunst 

maken te vertellen is. 

Natuurlijk valt er iets te vertellen 

over het proces, - hoe ontstaat een 

schilderij -, waarom ik abstracte 

schilderijen maak, - wat betekent 

die grote gele vlek? -, of over de 

kleuren waar ik van hou, - cadmium 

geel voor de kenners-. 

Omdat dit essay in de kersteditie 

komt is het onderwerp de relatie 

tussen het kerstverhaal en het 

scheppen van kunst. Beide hebben 

gemeen dat ze mensen aan het 

nadenken willen zetten, 

nieuwsgierigheid willen opwekken 

en mensen blij willen maken. 

Want wie wordt er nou niet blij van de mededeling dat er midden in 

een winternacht een kindje is geboren. Nota bene in een stal tussen 

de dieren. Een kindje waarover engelen aan herders vertellen dat ze 

dat kindje moeten gaan zien. Wat ze, zonder vragen te stellen, doen. 

Een kindje waar drie wijzen uit het oosten, geleid door een ster, ook 

heen gaan. Zonder een vraag te stellen maar met geschenken. 

De geboorte van het kindje is een bijzondere schepping, waarover we 

het nu nog elk jaar hebben.  

Opvallend is dat er in dit verhaal geen hooggeleerde theologen, over 

het paard getilde politici of belangrijke zakenmensen voor komen. 

Alleen maar een stal, een kindje, wat dieren en herders en wijzen die  
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met een kinderlijk vertrouwen doen wat ze vinden dat ze moeten 

doen. Hoe eenvoudig maar ook, hoe rijk. 

Gewoon doen wat je vindt dat je moet doen. Kinderen zijn daar ware 

meesters in. Geef een kind een vel papier en wat viltstiften en er 

verschijnt al snel een hond of papa of een paard op. Gewoon, 

spontaan zonder er al te veel over na te denken. Ze maken 

kunstwerken op afroep. Van Picasso wordt gezegd dat hij, tegen het 

einde van zijn leven, verzuchtte ‘Ik heb vijftig jaar nodig gehad om 

weer te kunnen schilderen als een kind.’ 

De schilderijen en tekeningen die ik maak zijn abstract 

expressionistisch. Ik maak ze met geen andere betekenis dan 

schilderij of tekening te zijn. Mensen die ze zien vragen vaak wat zo’n 

werk voorstelt. Mijn antwoord is dan steevast, “Wat zie jij erin? Welke 

kleur of vorm zeggen jou iets?”  

Pas dan gaan ze echt kijken en vertellen ze wat ze zien. Vaak ontstaat 

in zo’n gesprek de titel van het werk. Zo gaf een buurman een van 

mijn doeken de titel ‘papegaai’ en werd een blauw doek door schilders 

op een facebook groep van de titel ‘blauwe kat’ voorzien. Een nicht 

die boordevol fantasie zit kan er zelfs hele verhalen bij bedenken. 

Belangrijk bij abstracte kunst is de wil van de kijker om er eens goed 

naar te kijken. En niet, zoals veel bezoekers van kunstmarkten doen, 

er al wandelend naar te kijken. Kunst moet je willen zien, ook de 

krabbels van een 4-jarige. Want ook die kunst heeft een verhaal. 

Een tweede overeenkomst tussen het maken van een werk en het 

kerstverhaal is voor mij het begrip ‘vrijheid’. 

Ook dit begrip hoort bij kinderen. Kinderen die de hele dag tegen hun 

moeder aan lopen te zeuren en constant vragen naar het ‘waarom’. 

Vrijheid hoort bij nieuwsgierigheid en ‘waarom’ is een reuze 

belangrijke vraag. Helaas wordt deze vraag vaak al snel de kop 

ingedrukt met gemeenplaatsen als ‘Om toch’ of ‘Daar ben je nu nog 

te klein voor’. Op school die daarna komt is er al helemaal geen 

ruimte voor, daar kom je om te leren en niet om lastige vragen te 

stellen. 

Het kindeke in de kribbe zal tijdens zijn leven ook kiezen voor vrijheid 

en lastige vragen blijven stellen, het establishment uitdagen en 

uiteindelijk als een misdadiger aan zijn einde komen. Met als gevolg 

dat hij tot op de dag van vandaag voor veel mensen springlevend en 

een bron van inspiratie is. 
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Zoals ik mensen vraag zelf hun inhoud te zoeken in mijn schilderijen, 

kan ik ook de vraag stellen ‘Wat zie jij in het kerstverhaal?’.  

Zou het de bedoeling van het kerstverhaal kunnen zijn om ons wakker 

te schudden zodat we weer, net als toen we nog klein waren, naar 

het ‘waarom’ gaan vragen? Net als toen we klein waren gewoon 

potlood en papier pakken en onze eigen kunst gaan maken? Gewoon 

weer nieuwsgierig zijn en gaan spelen in plaats van hard te werken 

en ons zorgen te maken?  Ik wens het iedereen toe. 

Fijn kerstfeest, 

Hans Zwiers, 

tekstschrijver/beeldend vormgever 

 

Complotdenken: psychologisch 

voer voor filosofen 

(geschreven eind november 2020) 

 

De titel van deze beschouwing doet 

denken dat deze niet zo goed past bij 

de komende kerstbeleving. 

Complotdenken is actueel geworden, 

omdat deze groeiende is in zijn 

extremiteit en in het aantal 

aanhangers. Wel haast zeker lijkt de 

groei verband te houden met de 

heersende coronacrisis. Valt het 

ontstaan van doemdenken nog te 

begrijpen, bij complotdenken is dat 

veel minder het geval. 

Complotdenken lijkt een 

doorgeslagen doemdenken, omdat de 

erin vervatte theorieën elk verband missen met het gangbare, 

rationele verstandelijke. Ik noem twee voorbeelden van deze 

irrationele theorieën.  

1) Zo zijn er bezorgde burgers die vrezen dat bij coronavaccinaties 

een chip wordt ingebracht, waardoor Bill Gates (topman 

MicroSoft) ons overal kan volgen.  

2) De naar Europa overgewaaide Amerikaanse complottheorie 

QAnon. Aanhangers geloven dat president Trump in het geheim 

strijdt tegen “deep state”. Deep state is de aanduiding van een 
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mondiale elite die streeft naar een wereldregering en die zich ook 

schuldig maakt aan kindermisbruik. Uit een onderzoek blijkt dat 

één op de drie Republikeinen in de VS erin gelooft. In Nederland 

zouden hoge Nederlandse ambtenaren en het koningshuis tot de 

elite behoren.  

Hoe nu het ontstaan van complotdenken en zijn groeiende aanhang 

te verstaan? In Trouw las ik een interessant artikel van de hand van 

de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman. Vijf jaar geleden voorspelde 

zij deze opmars al. 

 

Zij licht toe dat mensen bij grote gebeurtenissen op zoek gaan naar 

grote oorzaken. Spinoza beschreef al in de 17e eeuw hoe pandemieën 

een enorm gevoel van angst en onzekerheid teweegbrachten. Er 

moest een soort machinatie, een groter plan achter zitten. De theo-

logische machinatie was toentertijd “De straf van God”. Dat kan nu 

niet meer, dus komt de oorzaak te liggen bij wie de macht heeft: de 

politiek, sociale media, farma-industrie of iemand als Bill Gates. Zijn 

bij grote gebeurtenissen als oorlog of pandemie mensen nog bereid 

om te lijden, wel willen ze weten het waarom. Geen genoegen wordt 

genomen waarom een grote gebeurtenis zo doelloos lijkt en dat het 

alleen maar toeval of chaos zou zijn. Complottheorieën geven vreemd 

genoeg structuur aan de chaos. Een houvast, zodat duidelijk wordt 

wie er aan de touwtjes trekt: de overheid of Bill Gates.  

 

Waarom wantrouwen complotdenkers specifiek Bill Gates en schuilt 

er in het wantrouwen niet een begrijpelijke kritiek? Immers als 

weldoener stelt hij fortuinen beschikbaar om de goedkope productie 

van het coronavaccin te faciliteren. De kritiek zit in het ongezonde 

van het economisch model, waarin economische winnaars met veel 

geld, politieke beslissingen (onbedoeld) beïnvloeden. Hij behoeft 

immers geen politieke verantwoording af te leggen. Beter is geld te 

schenken aan een niet-charitatief doel, d.w.z. de belastingen. Komt 

bij dat vele miljarden zijn vergaard met belastingontwijking en gratis 

ontfutselde data t.b.v. sturing van de markt. Bill kan weliswaar het 

goede willen, andere miljardairs niet. In die zin is het begrijpelijk dat 

hij het doelwit is van de theorie om iedereen met een chip te willen 

vaccineren.  

 



 

27 
 

Een versterkend effect aan het complotdenken wordt veroorzaakt 

door de sociale media. De algoritmes van YouTube schotelen je 

informatie voor, die aansluit op de theorieën waarin je al gelooft. 

Ofwel, de algoritmen zuigen je dieper in je eigen bubbel. Met die 

kracht houden ze je aandacht vast en daarmee zijdelings de tijd op 

de aangeboden advertenties. Daarin zit o.a. het verdienmodel van 

YouTube en Facebook, nog eens vergroot door een surplus aan 

aandacht voor actuele, maatschappelijke ophef. Kortom, 

gemanipuleerde aandacht ontstaan vanuit een kapitalistisch denken, 

welke mede toedraagt voor ontsporing van alles wat te maken heeft 

met waarheid en feiten. 

Maar wat zijn waarheden? Tinneke Beeckman zegt dat de waarheid 

in levensgevaar verkeert. Zij zegt dat wij ons verre moeten houden 

van het postmoderne denken waarin slechts interpretaties bestaan. 

Wij moeten terug naar het streven van gedeelde feiten.  

Het gevaar van het geloven in ‘de eigen waarheid’ komt voort uit de 

het probleem van elke menselijke geest te onderscheiden wat de 

feiten zijn. Dat gegeven nodigt uit ‘tegen jezelf te kunnen denken’. 

Dat is echt denken. Ga niet zoeken naar bevestiging van het eigen 

gelijk, de aansprekende emotie, maar tracht in te zien of je het 

misschien niet bij het verkeerde eind hebt. 

Nee, gelukkig heeft niet iedereen zijn eigen waarheid, dat zou elk 

gesprek onmogelijk maken. Wel heeft ieder een eigen perspectief op 

de waarheid. Trouwens een verschijnsel dat zich ook voordoet in de 

verschillende zienswijzen binnen en tussen religies. Het is beter de 

perspectieven op de waarheid met elkaar te delen. Zij bevorderen 

uiteindelijk het maatschappelijk gesprek. Ontkennen van bijvoorbeeld 

klimaatverandering of pandemie staat een debat sowieso in de weg. 

Hieronder zoom ik nog verder in op het begrip interpretaties.  

 

Eind 2019 is het idee van filosoof Foucault (1926-1984) dominant 

geworden dat wat in de samenleving als waar geldt, slechts die 

interpretaties zijn die een machtstrijd overleefd hebben. Dat betekent 

dat als waarheid het gevolg is van macht, er altijd een onderdrukte 

interpretatie is welke niet aan bod komt en welke evengoed een soort 

waarheid heeft. Precies dit hebben complotdenkers overgenomen. Ze 

geloven daarom in een machthebbende, manipulerende elite. Voor 

hen wordt de niet-gehoorde stem niet alleen de ware stem, maar ook 

de moreel superieure stem.  
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Een complotdenker zei: “Ik geloof niet in feiten”. Sociale media, 

YouTube algoritmen, alsmede de orakels van Trump kunnen leiden 

tot vervreemding van de werkelijkheid, terwijl er wel een gedeelde 

werkelijkheid bestaat. Denk maar aan de ziekenhuizen vol met 

coronapatiënten. Je zou haast denken dat om activistische volgers uit 

hun bubbel te halen, door ze verplicht naar ziekenhuizen te sturen. 

 

Hoe nu om te gaan met complotdenkende naasten? Het advies van 

Tinneke Beeckman is om empathisch te zijn. Probeer dieper te graven 

wat de motieven zijn. In de VS is onder Trump aanhangers een 

sociologisch onderzoek verricht met de vraag: “Wat motiveert u?”. 

Wat bleek was dat bij veel erg conservatieve Amerikanen het gevoel 

leeft dat de ‘American dream’ niet is waargemaakt. Probeer dus te 

luisteren naar dat verlangen en op zoek te gaan naar hun motieven 

en hun passies. Deze maken juist dat complotdenkers eigenlijk zeer 

betrokken zijn en veel energie steken in wat in hun ogen het goede 

is voor de maatschappij.  

 

Tot slot. Het coronavirus draagt het gevaar in zich mee om te kunnen 

slaan in een overheersende angstvirus. Evenzo berust het 

complotdenken volgens mij ten diepste op angst. Om zich tegen de 

angsten te wapenen en hoe ermee om te gaan, past mooie tekst en 

wel deze: 

Houd moed, heb lief 

 

De tekst heb ik ontleend van een spandoek, hoog opgehangen aan 

de voorgevel van de Open Hofkerk in Rijssen. De tekst is alleszeggend 

in deze woelige tijd, die er ook was ten tijde van de geboorte van 

Jezus, maar dan wel anders. U allen moedige kerstdagen en een 

goede jaarwisseling toewensend, 

Gerard van Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

Een krans van hyacinten 

 

We zitten in de adventstijd, de 

tijd van verwachting op weg naar 

kerst. Op het eerste gezicht lijkt 

de wereld en de natuur soms 

alleen maar donker, koud en stil, 

maar diep van binnen gebeurt er 

van alles. 

De vier seizoenen zijn geen 

opeenvolging van opkomst, 

bloei, verval en dood. Het is een 

cyclus. De periode van ogenschijnlijke rust en stilte, de winterperiode 

in de natuur, is de periode van grote voorbereiding. Van verwachting. 

En daarmee van verbinding en hoop. 

 

In de adventstijd steken wij iedere week één kaars meer aan, op de 

adventskrans. Tot er, op de zondag voor kerst, vier kaarsen branden.  

Symbool voor het komende licht. 

 

Maar wat nu als er zoveel donker in je leven is, dat je niet de kracht 

hebt om die kaarsen aan te steken. Omdat je nauwelijks meer kan 

geloven dat het licht weer terug zal komen, in je bestaan. Wat dan? 

Ik maakte dit jaar een adventskrans met, in plaats van kaarsen, vier 

hyacinten. Want de natuur leert ons dat wij het niet altijd zelf zijn, 

die de kaarsen aan hoeven te steken. Soms blijkt het komende licht 

uit een puntje groen in de zwarte grond. Gisteren was het er nog niet, 

was alles zwart. Maar plotseling is het er. Belofte van nieuw leven. 

Een geschenk! 

Nicoline Swen 
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Even wat anders in deze coronatijd 

het verhaal van een gepensioneerde, die wat lijdt. 

 

Ik heb ruim veertig jaar geploeterd, heb moeten werken als een 

paard 

Ik heb nu een leuk pensioentje, en we hebben wat gespaard 

We wonen in een aardig huisje, samen met anderen met wat poen 

Ik dacht, nou ga ik lekker rusten, omdat ik niets meer hoef te doen. 

 

Ik werk wel door, zei moe venijnig, ik word nooit gepensioneerd 

Het is niet meer recht en billijk, dat je mij wat assisteert 

Ik hou het netjes en gezellig en mijn huisje in fatsoen 

Goed, zei ik, ik zal wel helpen, omdat ik toch niets heb te doen. 

 

’s Morgens moet ik al beginnen, als stofzuigermachinist 

Ik zuig van voor naar achteren, geen hoekje wordt door mij gemist 

Ik kan nu ook al koffiezetten, ook poets ik wat en boen 

Ik dek de tafel, was de kopjes, omdat ik toch niets heb te doen. 

 

We hebben ook een moestuin, die moet worden uitgebuit 

Dat kun je zelf wel, zegt mijn eega, dat scheelt ons een hele duit 

En nou sta ik maar te spitten, poot andijvie, sla en meloen 

Ik heb blaren in mijn handen, omdat ik toch niets heb te doen. 

 

Vroeger hadden we ook nog poezen, die zijn zo lief zegt ze, en mak 

Ze geven kopjes en ze spinnen, maar we zitten wel met de 

kattenbak 

En die krengen kunnen mauwen, maar ja dat ligt aan het seizoen 

Dan komt de kater van de buren, omdat die ook niets hoeft te doen. 

 

Is mijn kleinzoon soms wat knorrig, doet ie niks dan kattenkwaad 

Dan zegt mijn dochter, ga naar je opa, die weet met zijn tijd geen 

raad 

Zij en oma gaan dan winkelen en in ’t restaurant een bakkie doen 

En ik?? Ik puzzel met mijn kleinzoon, omdat ik toch niets heb te 

doen. 
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Mijn vrouw gaat soms op theevisite, zij vermaakt zich opperbest 

Als ze voldaan weer thuiskomt, vindt ze het opgemaakte nest 

Eigenlijk ben ik een klungel, maar wat kun je daaraan doen? 

Oma heeft het heft in handen, omdat ik toch niets heb te doen. 

 

Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman en ik poets en schrob 

En mijn vrouw doet of ze het druk heeft, want ze houdt er toezicht 

op 

Ik loop te zwoegen en te zweten met een hoofd als een pioen 

Ik raak verdulleme overspannen, omdat ik toch niets heb te doen. 

 

Toch hebben we samen ook nog wat te wensen 

Want we missen al maanden heel veel mensen 

De kapel, de dienst, de koffie en aardige Nicolien 

We willen jullie allemaal, gauw en graag weer zien !! 

 

Fijne Kerst voor allemaal 

Eef en Hermanda Roelofs, Wierden 
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Herinneringen van Gerda Weekhout – Wissink 

 

Op 6 oktober 2020 overleed ze, ze was een van de leden van onze 

afdeling Oost-Twente. Ze werd geboren op 29 mei 1929.  

 

We vonden een prachtig verhaal van haar, dat ze vertelde tijdens een 

interview, in december 2010, met het blad voor de inwoners van 

Boekelo. Interviewers waren: Hennie Westerveld en Gerard 

Schartman. We delen het graag met U.  

Jeanne Traas-Hageman 

 

“Gerda woont in de “Teesinkgaarde” aan de Tesinkweg, in Boekelo. 

 

“Over de koude winter van 1929 werd nog lang verteld: pas in 

februari overviel een extreme koude mens en dier. In april viel pas de 

dooi in. Dikke ijsbloemen sierden de ramen en de lakens hingen stijf 

bevroren aan de waslijn. Slechts een kachel en een fornuis waren de 

warmtebronnen. Bijna niemand had toen al centrale verwarming. Van 

de kou heb ik toen niets gemerkt, want ik werd 29 mei van dat jaar 

geboren, toen alles weer bloeide, de koeien in de wei liepen en het 

eerste gras gemaaid was, zo is mij verteld. 

 

Mijn wieg stond in de oude boerderij Erve “Het Teesink” aan de 

Tesinkweg. Ik groeide met mijn zus Bertha op in een harmonisch 

gezin. Later in 1935 kregen we nog een zusje, Lida. In dat jaar ging 

ik naar school, waar Meester Schierbeek hoofd was. Ik heb een fijne 

jeugd gehad en groeide op, dicht bij de natuur. 

Op de boerderij was veel te doen en dus was er veel hulp voor vader 

en moeder. Naast ons gezin zaten allen aan tafel, die op de boerderij 

hielpen. Zo jong je was, er was altijd passende arbeid te doen: eieren 

rapen en in kisten doen, brandhout binnen halen, lammeren 

verzorgen, Tegenwoordig is dat totaal anders. 

Er was altijd veel reuring rond de boerderij, het noaberschap was een 

groot goed in die tijd. Je voelde je verantwoordelijk voor elkaar, je 

zorgde voor elkaar. Het toen bestaande armenbestuur regelde veel 

hulp, zonder dat er over gepraat werd. In die tijd was er nauwelijks 

sprake van telefoon en dus moest je het nieuws van elkaar horen. In 

het verdere verloop van dit gesprek komt het noaberschap nog vaak 

aan de orde. 
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Naast ons woonde een zuster van vader, die getrouwd was met 

Herman Nijhuis, die van boerderij, de “Berke” in Usselo, kwam. De 

naam “De Berke” stamt uit de tijd, dat door de pest veel boerderijen 

onbewoond waren en een berkenstronk vanuit de haard door de open 

schoorsteen erboven uitgroeide. 

Op 23 augustus 1933, terwijl we allen lagen te slapen brak er brand 

uit op onze boerderij.   Een buurman wekte mijn ouders en iedereen 

hielp, om zoveel mogelijk te redden uit de vuurzee. Ik werd in de 

droge put bij “de Spiker” gezet, waar ik niet uit kon, maar wel alles 

kon zien. Ik vond het indrukwekkend en begreep niet, dat het erg 

was. Die morgen werd ik in mijn nachtponnetje, door een buurmeisje, 

ook Gerda Wissink geheten, achter op de fiets meegenomen naar 

klompenmaker Bel, die me klompjes aanmat. Hoe ik aan kleren kwam 

weet ik niet meer. 

Snel werden er bouwplannen gemaakt. Aannemer Siemerink uit 

Haaksbergen, bouwde eerst de stallen, zodat het vee al op 14 

november binnen kon. Het vele personeel dat nodig was kwam snel 

beschikbaar door de toen heersende grote werkeloosheid. Zelfs vanuit 

Duitsland kwamen metselaars en timmerlieden. 

We hebben al met al een jaar in het aangepaste “Spiker” gewoond. 

Door kasten waren de slaapplaatsen afgescheiden van het 

woongedeelte, zodat we lekker alles konden horen, als er ’s avonds 

bezoek kwam. Moeder had alle tijd voor ons, want de huishouding 

was daar simpel. Toen we naar het nieuwe huis overgingen, vonden 

Bertha en ik dat geen verbetering. 

Voordat ik naar school ging, vond moeder dat ik vaker boodschappen 

moest doen, omdat ik nogal verlegen was. Zo moest ik naar Jo 

Hulscher. Haar winkel was, waar nu de keuken van De Buren is, in het 

centrum van Boekelo.  De ingang kende twee deuren, een voor de 

klant, de andere kwam achter de toonbank uit. Ik liep door de 

verkeerde deur, waarop Jo zei: “Wichke, wis doe de geldla 

leughaal’n?” 

De schoolperiode herinner ik mij als een heerlijke tijd. Mijn beste 

vriendin, waar ik regelmatig speelde, woonde in de buurt van “Het 

Zonnebeek”. Op een keer werd ik daar flink gebeten door een jaloerse 

herdershond. Met paard en wagen, gelegen op een veren bed, werd 

ik naar de dokter in Boekelo gereden, net toen de mensen uit de 

fabriek, er tegenover, kwamen. Ze keken in de wagen met al dat bloed 

en vroegen: “Is ze al dood?” Ondanks de pijn moest ik lachen. 
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School- en Volksfeesten werden toen samen gehouden met beide 

scholen. Dat is ook een tijd anders geweest. Gelukkig doen de scholen 

nu weer veel samen.                                          

In de oorlogsjaren hebben we veel inwoning gehad op de boerderij. 

Zelf werd ik in die tijd, we spreken over 1942, ingeschreven bij mijn 

grootouders omdat ze anders een gezin erbij in kregen. We hebben 

ondanks de slechte tijd toch veel gelachen en ik denk dat mijn 

grootouders er ook veel van hebben genoten. Ik ging toen naar de 

H.B.S in Enschede. In het weekend ging ik naar huis en kon dan intens 

genieten van het leven op de boerderij. 

De eisen van de bezetter werden telkens zwaarder en er moesten 

steeds meer producten en vee van de boerderij geleverd worden. 

Controleurs telden de zakken graan bij het dorsen. Het aantal 

mensen, dat om voedsel vroeg, groeide gestaag. Families met jonge 

kinderen kwamen bij ons inwonen vanwege de bombardementen. Met 

15 jaar moest je een persoonsbewijs hebben. Samen met een 

klasgenootje gingen we haar bewijs ophalen in het gemeentehuis. 

Daar bleek dat ze op een heel andere naam was ingeschreven. Ze 

bleek een aangenomen kind te zijn en de ouders hadden haar dat 

nooit verteld. De schok was enorm groot en ik had diep medelijden 

met haar. 

Ondertussen kwamen er steeds meer mensen om hulp, voedsel en 

onderdak vragen. Mijn ouders hebben veel kunnen helpen en vonden 

dat niet meer dan hun plicht. Naast andere onderduikers was er ook 

een joodse jongen, die naar Palestina had gewild, met zijn broer. De 

oudste is goed in Zwitserland aangekomen, de jongste is helaas in 

Frankrijk verraden en omgebracht. 

Na de mislukte landing door de geallieerden, bij Arnhem, kregen we 

SS-ers ingekwartierd.   Er was veel improvisatie nodig om de 

onderduikers apart te houden. In de wei hielden de Duitsers 

schietoefeningen, jonge jongens die altijd honger hadden, zodat 

bussen melk en brood gestolen werden. Ook ons fruit aan de bomen 

was niet veilig voor hen. 

In februari 1945 bleken twee geallieerde piloten zich verstopt te 

houden in een aangrenzend bosje. Rondom zaten de Duitsers. Vader 

heeft, ’s nachts hulp kunnen bieden en gelukkig zijn deze Canadees 

en Engelsman behouden uit de oorlog gekomen. 

Op 1 april 1945, eerste paasdag, werden we bevrijd door het Tweede 

Engelse leger dat uit de richting Beckum kwam. Wat een blijdschap, 
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onderduikers kwamen weer tevoorschijn. Daarna kwamen ‘s nachts 

onze bevrijders en na overleg werd het zware materiaal rondom ons 

huis en schuren geplaatst. Wat een verschil met het lawaai en al die 

commando’s van de Duitsers. 

Helaas toen eindelijk in juni alle tijdelijke bewoners waren vertrokken, 

werd vader ziek. Hij vermagerde snel. In 1946 ging hij nog enige tijd 

voor verpleging naar Amsterdam, maar dat leverde geen verbetering 

op. Vader is op 17 september 1946 overleden op de leeftijd van 52 

jaar. 

Toen ondervonden we wat noaberhulp kon betekenen. Buurman 

Nijhuis, Hosjan, heeft voor de begrafenis veel voor ons gedaan en 

daarna regelmatig geholpen en advies gegeven, betreffende de 

boerderij. Dat saamhorigheidsgevoel is ook de basis geweest voor de 

coöperatievorming, die vooral hier in Twente is ontstaan. Je had 

elkaar nodig! Nu veel door de overheid wordt geregeld, is de 

samenhang minder en de mentaliteit individualistischer. 

Ik leerde inmiddels Gerrit Weekhout kennen en op 5 mei 1953 zijn 

we getrouwd. Daarna woonden we 24 jaar in Enschede. Eerst hebben 

we de boerderij van moeder gepacht en de verantwoordelijkheid op 

ons genomen. Daarna heeft zwager Jan, de man van Bertha, het 

overgenomen. In 1976 verhuisden we naar Bloemendaal, waar we 

een goede tijd hadden. Nu wonen we sinds 1994 met veel plezier 

weer in Boekelo! Het blijft, ondanks de loop der tijd, gezellig hier! 

We hebben vier getrouwde kinderen, die elders wonen. We zijn blij 

met onze negen kleinkinderen, die ook van deze omgeving genieten 

als ze hier zijn”. 

 

Gerda was een bijzondere vrouw, die in en met haar leven heeft 

getuigd waar zij voor stond: zorg, respect, betrokkenheid en een 

grote liefde voor de mensen om haar heen. Zij zal door velen gemist 

worden. Dat haar herinnering hen tot troost en zegen mag zijn. 
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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  

H.R. Eijgelaar,  

tel: 06-22480528 

email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

Secretaris 

M.J. Keizer 

tel: 06-14034460 

email: secr.aanderegge@gmail.com 

Penningmeester   

 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 

 J. Wassink-Getkate  

tel: 0546-573501 

email: jannelore.wassink@gmail.com  

Lid 

E.H. Roelofs  

tel: 0546-602536 / 06-10206948 

email: eef.hermanda@gmail.com 

Lid  

M. Brinksma 

tel: 0548-519446 

email: mbrinksma11@kpnmail.nl 

Lid 

 S. Lub-Koedijk,  

tel: 06-29566382  

email: suze.koedijk@gmail.com 

Lid 

 A.F. Veltien-Witteveen 

 tel: 0548 655580 

email: anki_veltien@hotmail.com 

 

mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
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
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Voorganger 

N. Swen-Fischer 

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

 

Pianist /organist   

J.  Lammers 

 

Redactie 

Het gezamenlijke Kerstnummer met Vrijzinnigen Oost Twente staat 

onder redactie van Jeanne Traas en 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 

 

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

correcties in de tekst aan te brengen. 

 

Van de bestuurstafel  

Het bestuur van Aan de Regge heeft in november een vergadering 

gehouden. Aangezien er niet aan tafel overlegd kon worden, is dit via 

Skype gebeurd. Het had wat voeten in de aarde maar het is gelukt. 

Het blijft wennen om elkaar toe te spreken via een scherm, maar het 

heeft ook voordelen. Er wordt niet langer vergaderd dan nodig en 

vooral bij landelijke vergaderingen ben je geen reistijd kwijt. In 

september begonnen we welgemoed met de bijeenkomsten, maar het 

begin van de tweede golf deed ons al snel besluiten om verdere 

activiteiten niet door te laten gaan. Op het moment dat u dit blad 

onder ogen krijgt weten we of de kerstviering in Usselo wel of niet 

door kan gaan.  

 

Aan de Regge heeft weer een voorzitter: Henk Eijgelaar, die al 

voorzitter was van Vrijzinnigen Oost-Twente. Gerrit van den Brink en 

tel:06-22497969
mailto:nico@swen.nu
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Menno Keizer zijn respectievelijk penningmeester en secretaris van 

Vrijzinnigen Oost Twente geworden. 

Aan de Regge heeft in de voorbije weken deelgenomen aan enkele 

landelijke vergaderingen, waaronder de Algemene Vergadering. 

Vrijzinnigen Oost Twente en Vrijzinnigen Aan de Regge zijn verder al 

weer bezig met de planning voor 2022, waarbij we steeds meer kijken 

wat we gezamenlijk kunnen doen. Voor de beide verenigingen geldt 

dan in ieder geval dat we na deze bijzondere tijd niet teruggaan naar 

het ‘oude normaal’. Een bijzondere uitdaging voor 2 verenigingen die 

de leeftijd van 130 jaar gepasseerd zijn! 

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. 

 

 

Ledenvergadering * 

De ledenvergadering van Aan de Regge wordt 

gehouden op maandag 15 maart 2021 om 19.30 

uur in de Henricuskapel 
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Nieuwjaarsbijeenkomst * 

Op zondag 24 januari 2021 vindt de 

nieuwjaarsbijeenkomst plaats aansluitend 

aan de eerste Viering van dit jaar.      

We beginnen om 10.00 uur, leden en 

vrienden zijn van harte welkom    

 

 

Bijeenkomsten januari t/m april 2021* 

Datum Tijd Bijeenkomst Voorganger / 

locatie 

24-01 10.00 Viering AdR + 

Nieuwjaarsbegroeting 

Nicoline Swen 

    

07-02 10.00 AdR + OTw Twekkelo Nicoline Swen + 

Marcel Chevalking 

21-02 10.00 Kapeltreffen AdR Hans Legrand 

    

07-03 10.00 Viering AdR Herma Visser 

21-03 11.00 Voorjaarslezing AdR Carolien ten 

Bruggencate 

    

04-04 10.00 Pasen AdR+OTw Rijssen Nicoline Swen 

(paasontbijt om 9.00 

uur) 

* Aktiviteiten gaan door wanneer dit gezien Covid-19 
ontwikkelingen mogelijk en verantwoord is. Voor opgave van het 

bijwonen van bijeenkomsten zie het mededelingenblad. 
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Vrijzinnigen Oost-Twente 
 

Van de bestuurstafel  

In september hebben we een inspirerende en gezellige ontmoeting 

gehad in de theetuin “Op ’t Oorbeck”. Toen gingen we er van uit dat 

een viering in oktober ook wel mogelijk zou zijn. We zijn echter 

ingehaald door de snelle stijging van de Corona infecties. Uiteindelijk 

heeft het bestuur moeten besluiten om alle fysieke activiteiten tot half 

december te laten vervallen. 

De jaarvergadering is dus ook uitgesteld. In september heeft u al 

schriftelijk met de bestuurswijziging ingestemd.  Menno Keizer neemt 

het secretariaat over en Gerrit van den Brink wordt penningmeester. 

Bij de Kamer van Koophandel is de bestuurswijziging al doorgevoerd. 

Ook de bankzaken zijn geregeld en kunnen overgedragen worden. 

Zodra het jaarverslag van de vorige secretaris Hans Zwiers klaar is, 

en Karl-Heinz Langenfeld het financieel verslag klaar heeft, kan, na 

de kascontrole de overdracht verder geregeld worden. We hopen dat 

in de loop van volgend jaar wel een fysieke jaarvergadering mogelijk 

is en dat we dan afscheid kunnen nemen van Anneke Schoten, Hans 

Zwiers en Karl-Heinz Langenfeld. Ook voor Herma Bosch zijn de 

bankzaken geregeld, zodat zij de boekhouding kan gaan overnemen. 

De jaarnota’s heeft zij al geregeld. 

 

Bij Vrijzinnigen Aan de Regge zijn de procedures ook afgerond en ben 

ik nu ook voorzitter van deze vereniging. Als bestuur van Oost-

Twente hebben we al een keer digitaal via Skype vergaderd. Ook bij 

Aan de Regge gebruikt men dit medium nu. Dit betekent voor een 

aantal bestuursleden een hele uitdaging. Als je wat ouder bent kost 

het best wel moeite om de nieuwe digitale mogelijkheden je eigen te 

maken.  

Komende weken zullen we ook al weer een jaarprogramma voor 2022 

moeten gaan maken. Officieel behoren we op de 1e maandag van het 

nieuw jaar al de voorgangers te bellen om ze te boeken voor het 

volgende jaar. Een aantal vieringen doen we al samen. Mogelijk 

breiden we dat uit. 

 

De Kerstviering hebben we verplaatst naar zondagmiddag 20 

december in de Kerk in Usselo. Deze is een stuk groter dan de 

Johanneskerk en we hopen dat rond die tijd wel weer mogelijk zal zijn  
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om bij elkaar te komen. De Adventsbijeenkomst combineren we 

met deze viering en vervalt dus op 13 december. 

Via het Adventsboekje dat weer door Nicoline Swen is samengesteld, 

hopen we u op toch een stukje Kerst te brengen. Ook via dit 

Kerstnummer, van onze beide verenigingen, proberen we licht en 

hoop te brengen in deze donkere periode van het jaar. 

Kerstdagen zullen we waarschijnlijk niet kunnen vieren op de wijze 

die we gewend zijn. Toch wens ik dat u op een of andere manier het 

feest van het licht kunt vieren. 

Henk Eijgelaar 

 

Bestuur 

 

Voorzitter 

H.R. Eijgelaar, 

06-22480528 

Email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

Secretaris 

 M.J. Keizer, 

 06-14034460 

 Email:secr.aanderegge@gmail.com 

Penningmeester 

 G.van den Brink, 

 06-295355015 

 Email: gerritvdbrink@hotmail.com 

Contactpersoon financiële administratie 

 H.A. Bosch-Huve 

 06-51595252 

 Email: haboschhuve@gmail.com 
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Gewijzigde voorlopige agenda 1e halfjaar 2021 van 

Vrijzinnigen Oost-Twente 

 

Datum Tijd Bijeenkomst Voorganger 

9 januari 

2021 

14.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

Kulturhus 

 

7 februari 

2021 

10.00 uur Viering met Vrijz.AdR 

Johanneskerk 

Nicoline Swen 

Marchel 

Chevalking 

7 maart 

2021 

10.00 uur Viering 

Johanneskerk 

Nicoline Swem 

4 april 10.00 uur 

 

Paasviering met 

Vrijz.AdR (09.00 uur 

Paasontbijt) 

Henricus Kapel 

Nicoline Swen 

17 april 

2021 

14.30 uur High Tea 

Kulterhus 

 

23 mei 

2021 

10.00 uur Pinksteren 

Johanneskerk 

Jeanne Traas 

4 juli 2021 10.00 uur Viering 

Johanneskerk 

Nicoline Swen 

 

Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van de 

Corona ontwikkelingen bepalen we wat wel of niet door kan gaan. 

Ook de locatie en de aanvangstijd kunnen gewijzigd worden. 

 

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

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

niet doorgaan van de activiteit wordt u dan gebeld. 

 

 

 
 
 
 

mailto:eammoonen@kpnmail.nl
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Licht, Woord, Antwoord 

 

Licht, Woord, Antwoord: 
 

de stilte is verbroken 
 

voor wie verdrukt is, gebruikt, 

 
vernederd, ter ziele, 

 
gezwicht voor het duister 

 

gaat een hemels licht op. 
 

Een scheppend woord is geworden 
 

adem van God in een kind. 
 

En onder ons wil het wonen, 

 
wil het wonen voorgoed. 

 
Jannet Delver  

 
uit: Zangen van zoeken en zien 
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Meditatie?! 

Zolang ik me kan herinneren ben ik met mijn handen “bezig”. De tuin, 

huishoudelijk werk, koken en bakken staan daarbij niet op nummer 

één, maar knutselen, plakken, knippen, naaien, haken, borduren en 

quilten. Corona tijd is voor mij heel veel “maak” tijd geweest het 

afgelopen jaar.  

Er zijn eindeloos veel technieken waar je je mee kunt bezighouden, 

maar ik heb een oude techniek opgepakt en lach niet: het werkt. Ik 

word er heel rustig van, mijn handen zijn bezig, mijn hoofd laat de 

dingen van de dag passeren en bedenkt ondertussen wat het 

volgende project zal zijn. Ik doe dit voornamelijk ’s avonds, 

gecombineerd met het ouderwetse TV kijken.  

In het begin vond ik het moeilijk, had er steeds de handleiding bij 

nodig en maakte heel wat fouten, maar dat is normaal. Vroeger liet 

ik me daardoor afschrikken: ach dat leer ik toch niet, laat maar. Maar 

wonderlijk genoeg heb ik in deze corona tijd de rust en de aandacht 

gevonden om iets nieuws voor mij, goed onder de knie te krijgen. Het 

maakte niet uit of ik moest uithalen en opnieuw beginnen, er was tijd 

genoeg: geen bezoekjes, geen vrijwilligerswerk, geen kleinkinderen 

om op te passen, er mocht niets, dus houd je een zee van tijd over.  

En het is gelukt! Voor veel mensen is het geen gangbaar 

“tiedverdrief” meer. Maar ik heb via de moderne media ontdekt dat 

er heel veel “vrienden(innen)” bezig zijn met dit aloude handwerk. Ze 

maken de mooiste exemplaren en het is soms hilarisch te zien hoe 

creatief mensen zijn. En iedereen is laaiend enthousiast, er wordt in 

kasten gestruind, bij familie en vrienden geïnformeerd en zelfs in de 

kringloop naar materiaal gezocht.  

Tja, en wat doe ik nu? Het is al een hele oude techniek en mannen 

en vrouwen deden het in het verleden. Tegenwoordig trouwens ook 

nog hoor, er zijn verschillende bekende mannen die het oude 

handwerk opgepakt hebben. Maar ja, die maken er meteen weer een 

commerciële zaak van, terwijl het toch echt ook heel gewoon 

meditatief is.  
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Ik maak een gewild product, bijna iedereen heeft het nodig.  Als je 

een paar exemplaren hebt gemaakt, houd je materiaal over en het 

allerleukste is van die resten nog een acceptabel paar te maken. Mijn 

echtgenoot is enthousiast: heeft nog nooit zulke fijne gehad en ik heb 

er een eindeloze bezigheid bij: “Scrappy Socks” breien, van teen tot 

enkel (en binnenkort ook tot knie).  Oftewel “Sokken breien”.  

Een ontspannen Kerst en een gezond 2021 wens ik u allen.  

Anki Veltien 
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Wonderlijk 

 

onzichtbaar leeft 

de mysticus 

met verwondering, 

 

de ogen stralend 

als het licht van de opkomende zon 

de begroeting van elke dag 

als een nieuw begin 

 

de mysticus en de zon 

zijn gevuld met wonderen. 

 

Hans Zwiers 
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Foto: Anki Veltien 

 

 

Dit is het gezamenlijk Kerstnummer voor leden van de afdelingen 

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente.  

 

 

Lay-out   : Anki Veltien-Witteveen 

Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 

Het drukken van ons blad is in handen van 

Cantique Rijssen  
 


