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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Dhr.  Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,  

tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl  

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde, 

tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl  

Penningmeester: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH 

Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com  

Banknr. : NL34 RABO 0306 5001 40 

2e penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 

PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849,  email: gerda@wiggerink.nl 
 

Overige adressen van onze afdeling 
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49,  

7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: 

h.h.westerik@outlook.com  

Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 

9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl   

Internet: www.vrijzinnigen.nl\midden-drenthe    

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, 9411 PJ Beilen (geen postadres!) 
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Bijeenkomsten  
 

Zo. 04 april  09.30 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

 04 april  10.45 uur 

 04 april  12.00 uur 

Wo.  28 april  19.00 uur: Gedachtenisdienst 

Zo. 02 mei  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 
 

 

Agenda 

 
 

Binnenstebuiten  
 

Misschien kent u het TV-programma Binnenstebuiten; een programma over 

huizen, tuinen en voedsel. Over plekken waar mensen wonen dus, 

waarmee ze zich voeden, en waar ze buiten kunnen zijn. Ik kijk er af en 

toe naar, voor de ontspanning. De verhalen van mensen vind ik mooi, 

maar ook de aandacht voor duurzaamheid en de zorg voor de natuur.  

 

Binnenstebuiten – een mooi woord.  

Lang waren we binnen, door corona en de 

winter. Langzaam kunnen we weer wat 

meer naar buiten. Ik vind het ook een mooi 

woord als het gaat om Pasen.  

Van oudsher die veertig dagen van stilte en 

soberheid, die midden in de winter beginnen 

en eindigen als de lente aan de deuren klopt. Als we weer naar buiten 

gaan. Weet u het nog; dat lied: ‘kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken 

wij de wielewaal’!  
 

Sommigen van ons zijn letterlijk al heel lang binnenshuis. Maar het kan 

ook figuurlijk; ‘binnenshuis zijn’. Als je je teruggetrokken hebt in je 

schulp. Omdat er geen verbinding meer is met de wereld om je heen. 

Omdat je teveel aan je eigen zorgen of verdriet hebt.  
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Of omdat je ergens bang voor bent. Wat kan het dan moeilijk zijn om weer 

naar buiten te gaan. Om je hart te luchten; om je te openen voor andere 

gedachten. 

Soms hebben we ook ons gevoel opgesloten, diep van binnen.  

Gevoel voor onszelf, maar ook voor elkaar. 
 

De afgelopen weken in de aanloop naar de verkiezingen is er gegooid met 

woorden als bagger. Niet alleen vanwege politieke standpunten, maar ook 

vanwege iemands gender. Wat ik nu zo graag had gezien is dit: ‘alle 

politici op één foto – naast en om elkaar heen, met één  boodschap: 

niemand van ons is meer of minder, om welke reden dan ook’.  

Ik heb het niet gezien. Hoe staat het met ons gevoel voor een ander als 

medemens, ook als deze andere standpunten heeft?  
 

Hoe staat het met onze verontwaardiging als er met woorden als bagger 

wordt gegooid?  

Velen van ons hebben geleerd: ‘schelden doet geen pijn’, maar dat is 

volgens mij niet waar. Woorden hebben wel degelijk kracht en invloed, 

positief en negatief. Je mag zeggen wat je wilt, ja zeker, maar er is een 

grens als je iemand om diens identiteit schaadt. Als je iemand daardoor 

van buiten naar binnen duwt.  

 

Ik denk dat het makkelijker wordt om van binnen naar buiten te gaan, om 

uit je schulp te komen, als er mensen met je mee de drempel over gaan. 

Pasen 2021 staat voor mij in dat teken: van binnen naar buiten gaan, en 

elkaar daarbij helpen.  

 

 

  

 

 

Hartelijke groet, Helene Westerik  
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Van de voorganger 
 

Alweer bijna vier maanden in lockdown. Maar het einde van ‘niets’ komt 

in zicht. Hoe meer mensen er gevaccineerd worden, hoe meer ruimte er 

zal zijn om weer samen dingen te doen. Natuurlijk blijven er 

onzekerheden, bijvoorbeeld over de vraag of je nog besmettelijk kunt zijn, 

maar het is wel zeker dat het vaccin in bijna alle gevallen jou zelf 

beschermt. Dus, afstand houden, geen handen schudden en thuis blijven 

als je ziek bent, zullen we ook moeten blijven doen. Maar, het moment 

waarop we weer wat kunnen opbouwen nadert. Volgens mij is het 

belangrijk om daarin stapjes te zetten, om weer wat te durven.  

Je kent het vast ook wel; dat je soms zo vast kunt zitten, dat het moeilijk is 

om er weer uit te komen. Om de drempel over te gaan.  

 

Zeer waarschijnlijk zal dit virus niet verdwijnen en zullen er andere 

virussen komen. En dat betekent dat we ermee moeten leren leven.  

Net zoals het verlies van een dierbare. De wond verdwijnt niet, het missen 

zal blijven, maar probeer het verlies in je leven te integreren.  

Om ermee te leren LEVEN. Het leven is ons gegeven om te leven, en 

daarbij lopen we altijd risico’s. Zal er verdriet zijn, zal er verlies zijn.  

Weeg voor jezelf af wat het zwaarste weegt: thuis blijven of voorzichtig 

weer de drempel over gaan. Ieders keuze is daarbij verantwoord en 

verdient het om gerespecteerd te worden. Laten we in de periode die voor 

ons ligt zó naar elkaar en onze gemeenschap proberen te kijken.  

 

We gaan stap voor stap de dingen weer opbouwen. Te beginnen met 

Pasen, 4 april. In kleine groepjes gaan we vieren dat er na een lange 

donkere tunnel echt weer licht is. Dat er na vallen ook altijd weer opstaan 

is. En dat opstaan in dit verband ook betekent dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten. Dat we van binnen weer naar buiten kunnen. Dus: als je het 

zelf veilig vindt om te komen, geef je dan op bij Gerda Wiggerink.  

Net als vorig jaar met Pinksteren zullen er groepjes van maximaal 6 

mensen zijn, zitten we bij de tafel, wel op afstand, maar toch in een kring. 

In de ochtend zullen er drie groepjes zijn, en als het nodig is, gaan we in 

de middag (vanaf 14.00 uur) verder.  
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De gedachtenisdienst die op 31 december jl. niet door kon gaan, plannen 

we voorlopig op woensdag 28 april om 19.00 uur.  

Het zal geen gedachtenisdienst zijn ‘zoals anders’; dat kan ook niet, omdat 

we die altijd koppelen aan oudjaar. Hoe of wat weet ik nog niet precies, 

maar het zal een bijeenkomst zijn waarin we de namen noemen van hen 

die in 2020 overleden, met aandacht voor de bijzonderheden van dat jaar.  

Afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment en het aantal 

familieleden dat zal komen, is een ieder welkom.  

Graag opgeven bij Berty Bruggink.  

Afhankelijk van de situatie op dat moment, zal er op 2 mei een gewone 

dienst zijn, met aandacht voor de dagen van 4 & 5 mei.  

 

Tot slot: oktober vorig jaar deelde ik 

bloembolletjes uit….van een paar 

mensen kreeg ik al berichtjes dat die 

inmiddels bloeien! Als een groet en 

knipoog van Moeder Aarde!  

 

Met een hartelijke groet!  

Helene Westerik  
     

 

Van de bestuurstafel 
Nog steeds is Nederland in de ban van het corona-virus en met de 

invoering van de avondklok en de bezoekregeling van 1 persoon per dag 

is voor veel mensen toch wel moeilijk. 

Maar er zal in de komende tijd veel gevaccineerd worden en veel van onze 

leden hebben al een vaccinatie gehad en nu maar hopen dat wij 

langzamerhand weer de goede kant opgaan. 

Ook willen wij langzaam aan weer wat activiteiten oppakken en 1e 

Paasdag willen wij, net als vorig jaar met Pinksteren, weer een aantal 

bijeenkomsten houden met 6 mensen per keer. Hiervoor moet u zich 

opgeven bij Gerda Wiggerink voor 1 april (geen grap).  
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Bij de vorige “Onze Band” was een machtigingsformulier gevoegd over de 

wijziging van de statuten en het algemeen reglement van het 

hoofdbestuur. Ook de belangrijkste punten van de wijzigingen stonden in 

“Onze Band”. Er zijn al veel stemmen binnen maar wij hopen dat er nog 

wat bijkomt. De leden die het formulier al hebben ingeleverd willen wij 

daarvoor hartelijk bedanken. De leden die het formulier nog niet hebben 

ingeleverd willen wij vragen wilt u alsnog zorgen dat uw stem bij het 

bestuur binnenkomt. Daarvoor hadden de leden die verder weg wonen 

een enveloppe bij (de vorige) “Onze Band” inzitten met een postzegel en 

die kunt u terugsturen. Het adres waar de envelop naar toe moet is Henk 

Jager, Sportlaan 39, 9411BG Beilen. De leden die geen postzegel op de 

envelop hebben kunnen het getekende formulier inleveren bij Henk Jager 

Sportlaan 39 in Beilen. Formulier kan zo in de brievenbus, geheel 

coronaproof, doe dit wel voor eind maart.  
 

Paascollecte                                                                                                              

Net als vorig jaar willen wij ook dit jaar onze collectanten niet langs de 

deuren sturen voor de jaarlijkse paascollecte, maar een gift voor de kerk 

stellen wij wel erg op prijs. Ook in deze tijd nu er geen diensten zijn en 

dus geen collecten gaan de onkosten wel door. Als u iets wilt overmaken 

dan kan dat op rekeningnummer  NL 34 RABO 0306 5001 40 onder 

vermelding van Paascollecte. Alvast onze hartelijke dank. 

Van de penningmeester 
 

Diensten zijn er de afgelopen weken niet 

geweest maar via de bank kwam er nog  

€ 60,- binnen voor de collecte.  

Ook kregen wij de afgelopen periode nog 

een gift binnen van een niet lid, die erg 

onder de indruk was van de woorden van 

Helene Westerik bij de uitvaart van mevr. 

Brouwer.  Voor al deze giften onze 

hartelijke dank.                                                        

                                                      Reina Limburg, penningmeester 
 



8 
 

Over verwondering gesproken…… 
Over verwondering gesproken gaat digitaal door. Dat doen we nu om de 

twee weken. Dit laten we de komende twee maanden op deze manier 

doorlopen. Daarna kijken we wat mogelijk en gewenst is. Wil je meedoen, 

graag opgeven bij Helene Westerik.  
 

Samen Eten 
We gaan het weer doen, dat is zeker, maar dat behoort tot een van de 

volgende stappen.  

Een vrolijke keukengroet van Aly, Gerda en Helene  

 

Troosten   
Troosten wil ik je,  

Nee, niet met woorden,  

Maar met mijn hand 

Op jouw schouder 

Of in de mijne  
 

Troosten wil ik je,  

Nee, niet met muziek, 

Maar met mijn handen 

Even over je rug wrijven  

Of je stevig vasthouden 
 

Dichtbij  

Jou en 

Mij  
 

(HW) 

 

Wandelen 
Ga mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal! Het wordt weer 

mooi weer, en wandelen is veilig. Het kan op afstand, en toch samen. 

Zullen we het om de 6 à 8 weken samen gaan doen? Meld je aan bij Helene 

Westerik, dan gaan we kijken hoe we een wandelgroep kunnen formeren.  
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Uit het boekje van: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard 
 

“Degene die je het moeilijkst kunt vergeven ben je vaak zelf ”. 

 

“De jongen, de mol, de vos en het 

paard,”vertaald door Athur Japin, is een 

prachtig verhaal van Charlie Mackesy over 

vriendschap, liefde en jezelf zijn.  

“Wat wil jij worden als je groot bent?”vroeg 

de mol.  

“Lief, zei de jongen.  
 

Dit boekje van Charlie  Mackesy  is een 

moderne fabel voor jong en oud.  

De 100 illustaties en de poëtische teksten 

vertellen het verhaal van een bijzondere 

vriendschap tussen de jongen en drie dieren. 
 

De universele lessen die ze samen leren zijn 

stuk voor stuk levenswijsheden. 
 

Het verhaal is prachtig vertaald door Arthur 

Japin, een moderne klassieker, die je kijk op 

het leven verandert.  

Gerda Wiggerink 
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Stil staan in de 40dagentijd: ‘wat niet meer hoeft….’ 
Bewust stil staan bij het afgelopen jaar. Met corona. Wat dat met mij heeft 

gedaan. Wat dat heeft gedaan met de mensen om mij heen. Er is veel 

verdriet, eenzaamheid. Maar ik hoor ook mensen vertellen: het was ook 

wel fijn om niet zo veel te hoeven, om niet bang te hoeven zijn dat je iets 

miste, want er was toch niets. Soms vinden mensen dat moeilijk om te 

zeggen, want zeg je daarmee dat het voorheen niet fijn was om dingen te 

doen? Om je vrienden te zien? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het 

bewustwording is van wat echt goed voor je is. Teveel is niet goed, omdat 

je daardoor misschien wel niet optimaal kunt genieten van wat je doet of 

beleeft. Omdat je daardoor niet volledig bij iemand aanwezig kunt zijn. 

Want als je in je hoofd al weer bezig bent met het volgende, is daar geen 

ruimte voor.  

 

Ik hoop voor mezelf dat ik nog beter kan kiezen voor wat fijn en 

voldoende is. Om zo voor de volle 100% ergens aanwezig te zijn.  

Om zo voor de volle 100% bij de ander aanwezig te zijn.  

        Helene Westerik  

 

Zij die hun verjaardag hopen te vieren (vanaf  75 jaar) 

Mevr. H. de Jager-Biemold   Beilen  08-03-1932 

Mevr. T. Speelman-Boers   Bovensmilde 08-03-1944 

Dhr. J. W. Roerink    Beilen  09-03-1931 

Dhr. E.J. Steenbergen    Beilen  15-03-1938 

Dhr. E. v.d. Heuvel    Hooghalen 30-03-1946 

Mevr. H. Talens-Wesseling   Hooghalen 09-04-1933 

Mevr. A. Dijkman-Moltmaker   Beilen  20-04-1931 

Mevr. J. Dolfing-Zwaan   Beilen  23-04-1930 

Mevr. B. Bruggink-Haayer   Beilen  07-05-1944 

Mevr. G. Jager-Tijmes    Beilen  09-05-1935 

Dhr. H. Hulzebosch    Beilen  12-05-1936 
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Bloemengroet 
In de afgelopen tijd hebben we bloemen gebracht naar 

dhr. Wim Poll en mevr. Wil Fransen.  

Ook naar de fam. Roerink en naar Mevr. Jannie 

Tjassens.  

 

Ditmaal ook naar Mevr. Lammy Tillema, zij mocht 85 

jaar worden. Zij is degene die er voor zorgt dat we allemaal op onze 

verjaardag een kaartje in de bus krijgen. Ze kan moeilijk zich zelf een 

kaartje sturen, vandaar! 

 

Bedankjes 
Vanmiddag 12 februari ontvingen we een prachtig voorjaars tulpenboeket 

in allerlei kleurtjes: we zijn er erg blij mee en ik zal er goed voor zorgen 

om er zo lang als mogelijk van te genieten. Hartelijk dank van ons beide 

en tot betere tijden.  

                                                              Groet, Wil Fransen en Wim Poll 

Ook kregen we een bedankje voor het mooie tulpenboeket van de fam. 

Roerink! 

 

Op mijn 85ste verjaardag werd ik verrast met een dikke bos prachtige  

tulpen.   Ik heb er van genoten. Hartelijk dank hiervoor. 

         Lammy Tillema 

 

 
 

Inleveren kopij  

Voor het volgende nummer kunt u de kopij 

inleveren bij  Gerda Wiggerink tot uiterlijk  

7 mei 2021.  
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In memoriam Josina Aagje Brunsting-Goudswaard 
 

Op 18 januari overleed op 92-jarige leeftijd Josina Aagje Brunsting-

Goudswaard: Josien.  
 

Wat een geweldige, markante vrouw, kleurrijk, levenslustig en 

optimistisch, zo schrijven haar kinderen en kleinkinderen op de kaart.  

In de besloten kring van haar gezin namen we afscheid van Josien, maar 

via een live stream werd er door vele mensen meegekeken.  

Geliefd als ze was.  
 

Josien heeft haar gezin in geestelijke zin veel nagelaten, natuurlijk als het 

gaat om de vele herinneringen en haar eigenschappen, maar ook in de 

vorm van brieven, dagboeken én aanwijzingen voor haar uitvaart.  

Dat paste bij haar; ze was creatief, kon goed regelen, en vond dat eigenlijk 

maar ‘heel gewoon’. Soms was ze te snel en deed ze teveel, en dat kon 

lastig zijn.  
 

Ze vond het fijn als je kwam of belde; alleen het feit al dat je aan haar had 

gedacht kon ze enorm waarderen. Wat zou ze genoten hebben van de 

verhalen die haar kinderen en kleinkinderen vertelden tijdens de uitvaart!  

Als enig kind groeide Josien op in de mooie stad Dordrecht en door haar 

huwelijk met Egbert kwam ze in Beilen terecht. Best een overgang, en voor 

haar niet altijd makkelijk. Moeilijke dingen probeerde ze vaak in zichzelf 

op te lossen; én met twee Hema-tompoezen (😊).  
 

Haar liefde, vrolijkheid en creativiteit kon ze voor de volle 100% kwijt in 

haar gezin, en ze leerde dat geluk in die hele kleine, hele gewone dingen 

zit. Een stukje uit rijden, met halverwege koffie met iets lekkers, een 

theater of museumbezoek, de avonden bij de loge, de leesclubs, haar 

presidentschap van de Plattelandsvrouwen, de bijeenkomsten in de kerk 

en van de zusterkring, Ze genoot ervan. Om elkaars verhalen te horen, 

háár verhaal te doen of een mooi gedicht voor te dragen. Want ja, zo doe je 

mee en hoor je erbij. Belangrijk vond ze dat, zeker nadat Egbert op relatief 

jonge leeftijd overleed en de kinderen hun eigen weg vonden.  
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Maar daarmee kwam ook het grote geluk van de kleinkinderen in haar 

leven. En zelfs nog achterkleinkinderen. In gedachten was ze vaak met 

hen bezig, volgde ze hun wel en wee, en was er elk jaar dat hoogtepunt 

van Omadag.  
 

Voor iedereen die bij Josien kwam, stond er altijd iets lekkers klaar, ook 

om mee te nemen naar huis. En zo was het ook toen we op 26 januari het 

uitvaartcentrum verlieten; haar kinderen hadden voor iedereen een glas 

van Josien gevuld met bloembolletjes, indachtig haar motto ‘het glas is 

altijd halfvol’; en tezamen met een stel heerlijke koeken namen we zo 

allemaal ‘een beetje van Josien’ mee naar huis.   
 

Josien wilde graag dat we bij het afscheid haar leven zouden vieren, dat 

we niet zouden treuren. Dat hebben we gedaan, maar wat zal ze worden 

gemist.  
 

Mogen alle goede herinneringen, en alles wat van Josien met hen meegaat, 

haar gezin helpen, nu zij zonder haar verder gaan.  

 

        Helene Westerik 

 

Boekbespreking 
 

Tegengif en eigenliefde… 
Helene Westerik en Frans Brinkman bespreken twee boeken, die beiden 

op hun eigen manier over filosofie gaan. Het 1e boek is in principe een 

jeugdboek, het tweede een boek voor volwassenen.  
Als eerste beginnen we met Becky Breinstein en de Gifbeker van Socrates van 

Marc van Dijk en Sander ter Steege. Om die naam Becky Breinstein 

moeten we beiden lachen!  

Waarom is die naam gekozen, denk jij, Frans?  

Omdat ze de mondigheid van dit meisje willen onderstrepen; en omdat ze de 

filosofie aan het ontdekken is.  
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Het verhaal is dat zij in een klas zit waarin iedereen de hele dag alleen 

maar op z’n telefoon of ipad kijkt, en daar wordt ze gek van.   

Daar word je slachtoffer van, van de techniek, de klasgenoten van Becky maken 

zich ervan afhankelijk en ze denken zelf niet meer na. 

Op een dag kijkt Becky in de ogen van haar vis, en dan komt ze in een 

andere wereld, die van de filosofie; daar ontmoet ze Socrates, die de 

mensheid ooit vergeleek met een volk dat in grotten leeft, in zichzelf 

gekeerd raakt en geen vragen meer stelt over het leven. Volgens Socrates 

gaat het leven over uit de grot komen en constant vragen stellen, totdat je 

verder komt. Becky gaat dat ook doen; ze stelt mensen op straat vragen 

als: ‘waarom moet je eigenlijk om de zoveel tijd een nieuwe auto hebben’.  

 

Die vragen worden niet 

getolereerd, en mensen sturen de 

politie op haar af. Uiteindelijk komt 

het goed, en wordt ze aangesteld  

als een bijzondere leerkracht op 

haar school.  In die rol gaat ze 

lesgeven in het nut van het met 

elkaar in gesprek blijven en relaties 

aangaan.  

Wat is voor jou de les van dit boek, 

Frans?  

Dat Becky door blijft gaan; dat ze een 

mens wil blijven, en dat je, als je dat 

niet doet, vastloopt. Ik vind het een 

bijzondere vorm van filosofie 

beschrijven.  
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Waar zit voor jou de kracht in van het op deze manier onder de aandacht 

brengen van filosofie?  

De humor. En dat je het als jongere wel aangereikt moet krijgen, dat er een soort 

tegengif is tegen de druk van wat de samenleving allemaal aanbiedt. 

Hoe dan, dat is vaak wel de vraag; er is een zin die jij in dit boek 

onderstreept hebt: “boeken lees je in stilte, maar volgens Socrates word je 

wijzer van een gesprek.”  

Ja, daar ben ik het niet mee eens; ik 

vind het aanvullend; het staat niet 

tegenover elkaar. Als het gaat om 

samenleven is het gesprek 

belangrijk om te achterhalen 

waarom we dingen doen en niet 

doen.  

Het gesprek is dus essentieel; omdat we daardoor ook mee kunnen 

bewegen met elkaar?   

Ja, er staat een zin in het boek, maar ik weet hem niet meer letterlijk, over de 

golven van de zee, die een mens nodig om erbij te blijven; om te doen wat je moet 

doen. Dat vond ik mooi.  

Dus het is altijd in beweging, wijsheid die we zoeken, in onszelf in relatie 

tot een ander. Ken daarbij uzelf, aan die tekst op de tempel in Delphi 

wordt in dit boek ook gerefereerd; daarmee stappen we over naar het 

andere boek: Omdat je het waard bent, van Marja Pruis.  

Ja, in dit boek gaat het om de eigenliefde, die ze beschrijft aan de hand van 

concrete dingen.  

Ze vertelt bijvoorbeeld dat ze geregeld een oud iemand bezoekt; en dan 

vraagt een vriendin aan haar: what is in it for you?  
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Alles moet ook voor onszelf iets opleveren. 

Pruis maakt dan de stap naar de filosoof 

Francois de la Rochefoucauld, die schreef over 

het verband tussen geven en nemen.  

Hij zegt dat we eigenliefde nodig hebben om te 

kunnen overleven in deze wereld. Je kunt niet 

anders dan je eigen belang nastreven in het 

dingen voor anderen doen. Wat vind jij 

daarvan? 

Het is het belangrijkste 

om te geven; daarvoor 

iets terug krijgen hoeft voor mij niet zo, maar ik ben 

er wel een beetje van teruggekomen dat ontvangen 

niet belangrijk zou zijn. Het kan elkaar aanvullen. 

Als het doel maar niet is om er zelf iets voor terug te 

krijgen. Het is een prettige bijkomstigheid als het wel 

gebeurt. Zo heb ik dat wel ervaren.  

Heeft dat te maken met eigenliefde? 

Nee, dan wordt het in zo’n bepaalde sfeer getrokken; 

het overkomt je.  

In het boekje wordt Frank Koerselman 

aangehaald: “De neurose van deze tijd is een erkenningsstoornis: wie ben 

ik, word ik wel gezien? Volgens hem zijn er maar echt weinig mensen die 

individualistisch kunnen leven, er is een disbalans ontstaan in de 

menselijke basisbehoeften aan geborgenheid, autonomie, status en 

competitie, die hij ook deels terugvoert op het verdwijnen van God, want 

het geloof gaf geborgenheid en relativering. Nu de mens een individu is, 

alleen, in een kale wereld, draait alles om erkenning.  Je gaat van alles 

doen om gezien te worden, hoe gekker, hoe beter. Als je dan begrensd 

wordt door de ander, dan gaat het gekrenkte ego schreeuwen.” 
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Is dit nu een algemeen beeld van de mens die alleen gelaten is in het heelal en op 

die manier gecompenseerd wil worden?  

Nou, dat er veel om erkenning draait, herken ik wel. Ook dat er veel 

mensen zijn die aangeven ongelukkig te zijn, veelal omdat ze niet kunnen 

voldoen aan de druk van alles wat de samenleving van hen vraagt. Dat 

levert wel eenzaamheid op, met alle emoties van dien.  

Dan moeten ze filosofie gaan lezen of een cursus volgen, om in een beter 

evenwicht te leren leven van wat je als mens kan en niet kan, en wat je dus ook 

niet kunt afdwingen.  

Hoe is dat voor jou? 

Het is best moeilijk om dat evenwicht te bewaren, zeker in de extremen. Juist in 

die dingen die je niet van tevoren hebt kunnen voorzien, vind ik dat moeilijk. En 

dan moet je het wel kunnen relativeren… 

Hoe is het dan nu in jouw situatie, waarin de ziekte steeds meer met jou 

doet?  

Ja, ik vraag me geregeld af waarom het gaat zoals het gaat; het is moeilijk omdat 

het zo onbekend is; maar toch moet je blijven streven naar het evenwicht, dat blijft 

essentieel. 

Doe je dat alleen, als mens, dat evenwicht proberen te vinden?  

In principe wel, maar als het je niet meer lukt, moet je iemand raadplegen die je 

verder kan helpen.  

In het boekje staan achterin nog wat maximen van Rochefoucault; hele 

korte uitspraken over het menselijke gedrag. Jij omcirkelde er een paar. 

Waaronder deze: “Gehechtheid aan het leven wordt voor de stoïcijn 

bepaald door zijn gevoel van eigenwaarde.” Wat vind je daarvan?   
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Ik vind er wel een waarheid in zitten; maar dan hangt het wel af wat je onder 

eigenwaarde verstaat; en die gehechtheid aan het leven, dat geldt voor mij voor 

zover leven mogelijk is.  

Tot slot omcirkelde je de volgende spreuk: “De behoefte om slim te lijken 

verhindert ons vaak het te worden.” Lijk jij slim, ben jij slim of word je het 

nog?  

Waarop we hartelijk lachen en besluiten om het antwoord aan de lezers 

over te laten!  

Tot slot: welke boodschap hebben de twee besproken boeken voor jou?  

Dat de oude filosofen nog steeds van belang blijven voor ons denken, omdat er 

universele patronen in zitten die nooit uitgewerkt raken….. 
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Positief versus Negatief 
 

Na het lezen van Onze Band, waarin ik onder 

andere een drietal hele mooie artikelen las waarin 

verbinding en afstand eigenlijk centraal staan op 

verschillende manieren. 
 

De verbinding en afstand tav. Corona, andere 

religies en onze politiek. We vinden positiviteit heel 

erg belangrijk, zetten het erg centraal.  

Het is zeker van groot belang, mijns inziens is 

kritiek ook erg belangrijk, niet in de zin van naar 

beneden halen of iets of iemand beschadigen, maar 

in de trand van kijken naar wat er anders kan, leren van de fouten die we 

maken in alles. 
 

In het streven naar recht van vrijheid op …, vergeten we vaak dat 

tegenover elk recht een plicht staat.  

Daarom zou er meer aandacht mogen zijn voor de andere kant, het 

gesprek aangaan, als het gaat om de vernielingen, het niet naleven van de 

maatregelen, luisteren naar elkaar als het gaat om verschillen in 

persoonlijkheid, hoe er mee om te gaan, elkaar zien en accepteren voor 

wie we zijn en ook bij jezelf te rade gaan als je vast zit in patronen om te 

kijken wat je veranderen kan en mag. 
 

Een mening hebben is belanrijk, deze mogen bijstellen mag ook, nadat je 

het van meerdere kanten hebt mogen zien. Kritiek zijn we veelal als 

negatief, ik vind dat het ook vooral gebruikt mag worden om ervan te 

leren. Bijv. Onze politiek, het is makkelijk commentaar te leveren, doe ik 

ook, ik oordeel ook, toch vind ik dat er meer aandacht voor mag zijn. 

Leggen we het op de weegschaal en geven we positiviteit meer aandacht 

en begrip dan negativiteit dan slaat de weegschaal door. De balans is er 

niet meer, dat zien we dus in heel veel terug in ons leven. Er wordt 

miljoenen aan multinationals uitgekeerd in deze crisis terwijl deze hun 

winstuitkering aan aandeelhouders uitkeren, en de kleine zelfstandigen, 

die niet in aanmerking komen voor ondersteuning en de onterechte 
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veroordeelden ten aanzien van de belastingfraude affaire niet of 

nauwelijks geld ontvangen. Door alleen maar te zeggen dat we naar al het 

goeds mogen kijken en blij zijn hierom, gaan we voorbij aan het leed waar 

veel mensen mee te maken hebben. Het mag kritiek zijn maar ik vind het 

schandalig dat grote bedrijven voorrang krijgen boven de individuele 

mens en/of zelfstandige. De ongelijkheid is groot en daarom is er ook 

zoveel chaos en boosheid die zich manifesteert op verschillende manieren. 

Ja daar hebben we ook weer kritiek op, maar eigenlijk is het logisch, zij 

worden aan de kant geschoven, dat geeft onvrede om het maar netjes te 

schrijven, voelt als onrecht en daar kunnen we niet tegen. 
 

Ook ik heb kritiek op bijvoorbeeld de overheid, vooral als het gaat om het 

onrecht dat vele gezinnen is aangedaan op basis van naam, afkomst en 

algoritmen waarbij zij als fraudeur zijn bestempeld. 

Zo zijn er nog vele schandalen aan te halen, die ik nu maar achterwege 

laat, en op basis van het goede waar veel nadruk en aandacht voor is, gaan 

we deels voorbij aan datgene wat wel degelijk aandacht nodig heeft omdat 

er anders niets verandert. In de oosterse cultuur is veel meer aandacht 

voor yin en yang, de balans tussen fysieke en geestelijke gesteldheid.  
 

In onze westerse cultuur is het motto niet zeuren maar aanpakken, waar 

veel voor te zeggen is zolang we maar in staat zijn het in balans te houden. 

Ook hierin is de weegschaal doorgeslagen, mijne ook en hiermee aan de 

slag gaan vergt veel inzet en energie en vooral veel inzicht en nieuwe 

kansen. Deze crisis veroorzaakt door corona, biedt veel nieuwe 

mogelijkheden naast de vele moeilijkheden die we het hoofd moeten 

bieden. Een lange adem hebben, volhouden terwijl velen weer terug 

willen naar het oude verses nieuwe normaal.  
 

De bijbel staat vol tegenstrijdigheden, laat dat nou net zijn wat we in het 

dagelijks leven ook zo tegenkomen. God is liefde en volharding juist als 

het moeilijk is, ik put daar veel kracht uit en ook diegenen die me enorm 

bijstaan in mijn reis naar balans en vreugde in mijn leven. 
 

Ik heb sinds ongeveer september vorig jaar weer een poes in mijn leven, 

zij komt vaak bij me op schoot liggen of vaak bovenop mijn borst tegen 

mijn hals aangedrukt me troosten.  
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Ze is er voor me als ik het nodig ben, ze speelt ook graag en ze vertelt me 

ook heel duidelijk als het tegen etenstijd is dat ze graag haar eten wil, of 

als ze aandacht wil en ik andere bezigheden heb, laat ze heel duidelijk 

weten wat ze wil en niet altijd op een vriendelijke manier. Nu ben ik bezig 

met dit verhaal, komt ze bij me liggen maar gaat weg omdat ze niet de 

aandacht krijgt die ze wil, tussendoor aai ik haar, daar neemt ze geen 

genoegen mee, ze gaat dan op kasten zitten waar ze niet hoort, gooit er 

dan vaak dingen vanaf zodat ik naar haar toekom om dan wel aandacht 

aan haar te schenken.  

Positieve en negatieve aandacht. 

Het leven zit vol met tegenpolen, en daarin is het de kunst om de 

weegschaal in balans te houden. Die strijd heb ik en velen ieder op zijn 

eigen manier. De verbinding die centraal staat in zoveel verschillendheid, 

dat vond ik heel mooi in deze Onze Band te lezen waardoor ik de 

noodzaak kreeg om mezelf te ventileren als het gaat om kritiek. 

Balanceren!!! 

Hartelijke groet, Harriët Drenthen 

 

VARIA 
 

Grappig stukje uit Vroomshoop 
Z.O.Z.  

nen koarkganger oet Krommenie 

zag Z.O.Z. stoan op de liturgie  

hee prakkezeern ne helen zet 

dacht: wat bedoolt ze doar toch met? 

dat mut wal: Zonder Orgel Zingen weazen, volgens mie!  
 

Bob Westerik 

Reactie uut Hooghaoln 
Mooi stukkie Bob, allén is het tegenwoordig jammergenog net 

aansumme: wel örgelspel en geen zingen☺ 
Organist Wim 
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Gedicht 

Overschot... (in het Dieversdialect) 

 
De Paoshaeze zit mit de poten in ‘t haor, 

Hoe kreeg e toch al die eiern evaarfd dit jaor? 

Deur de campagne van Wakker dier, 

"Geef de plofkip meer ruimte en piezier", 

zaten de hennen iniens veul beter in hun lief. 

 

Werden de dames overmaotig actief. 

Deur die veui betere leefomstandigheden, 

kwam het iene naor het aandere ei het gat uut egleden. 

Zo zat e dus mit een overschot an eiern opescheept 

Oh...zuchtte e; 

Dan moe'k ze ok allemaol nog vaarven, 

gebloemd, geblokt, gestipt, gestreept... 

Dat gao ik nooit redden ien mien ientie, 

ik bin een hiele vent, maor dat lukt mij nooit allent. 

 

Weej wat, ik zet een advertentie in ‘t van Goortie, 

wie wet is er in Diever nog wel een warkeloos hangoortie 

die mij helpen wil mit het varven van de eiern. 

Maor... hij kreeg tot zien verbaozing 

een sollticitaitie brieve uut Beiern. 

iene Joseph Ratzinger zat al een poosie zunder wark. 

 

Haar ewarkt as Paus in de roomskathoiieke kark. 

Hij schreef; ik neem mien borstel wel mit, 

deup die in de vaarve geef dan de eiern de zegen 

Dan is 't mit een paer slaegen zo gebeurd 

Bint ze in een mum van tied allemaol mooi ekleurd. 

 

                                    Gea Tiemens paosen 2013 
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MAG ‘T TOCH WEL HOPEN 
 

Warme zunne 

as de eerste echte mooie dag 

Iederien lacht en zingt 

Helder water 

stroomt deur gruune heuvels naor ‘n meer 

waor mens en dier van drinkt 
 

En ik hoop ‘t wel 

Ik mag ’t toch wel hopen 

dat we mekaar later daor wel weer zien 

En ik hoop ‘t wel 

‘t Moet al hiel raar lopen 

dat ‘t ‘n kwestie is van jao misschien 

Bestiet die wereld waorvan is verteld? 

Ik denk ‘t wel 
 

Daor zit Amy 

samen met René onder ‘n boom 

Mozart löp veurbij 

En mien mamme döt krulspelden van gold 

derin bij oma 

Opa maakt ‘n grap 
 

En ‘t mag nog eben duurn 

Ik ben hier nog niet klaor 

Mar ik reken derop 

Ja ik reken derop 

dat de grote dag zal kommen 

dat ‘t klaor is hier beneden 

En dat we ‘t dan allemaole weten 

dat we mekaar later daor wel weer zien 
 

Moi                                                                                                   Daniel Lohues 
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