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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!) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Gerrit Staal   
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Bijeenkomsten  
 

Zo. 23 mei  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

     Pinksteren,  

Extra collecte voor Vakantievreugd 

Zo. 06 juni  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

 
 

Agenda 

 
 

 

Op een mooie Pinkserdag  
 

Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Zo gaat dat (oude) liedje van 

André van den Heuvel en Leen Jongewaard. Een liedje over een vader, die 

terugdenkt aan de tijd dat hij nog met z’n dochtertje aan de hand in het 

park liep, samen in de zon. Aan hoe dingen kunnen veranderen, hoe je 

teleurgesteld kunt raken, maar je toch weer eindigen kunt bij dat beeld 

van ‘samen in de zon’.  
 

Wat je daarvoor nodig hebt, is volgens mij moed. Niet alleen goede moed, 

maar ook de moed om drempels over te gaan, om dingen te durven doen 

die je misschien nog nooit hebt gedaan. Of om de drempels over te gaan 

van die dingen die je eigenlijk niet wilt zien.  
 

In mijn boekenkast staat een bundeltje gedichten met als titel MOED!  

Van Amnesty en de uitgeverij Bekking & Blitz, die voornamelijk 

kunstkaarten uitgeeft. Daarom heten de boekjes in deze serie ‘het museum 

van de poëzie’. Dit deeltje heeft een veelzeggende voorkant; een vrouw op 

een rots, in badpak, met daaronder toch wel een behoorlijke afgrond.  

Het vergt moed om dan te springen en erop te vertrouwen dat het water 

daaronder je vriendelijk ontvangen zal.  
 

Want er is geen zekerheid; je weet niet wat er onder zit. Of misschien had 

je al eens een ervaring dat het water hard is en zich niet voor jou opent.  



4 
 

Die vrouw stelt ons een vraag: wat heb jij 

nodig om moed te vatten? Om in het 

water te springen, je badpak of 

zwembroek aan te doen, of je masker te 

laten vallen? Wat heb jij nodig om je 

eigen taal te (blijven) spreken, je eigen 

weg te volgen in een landschap van 

onzekerheden, kuilen of misschien wel 

afgronden?  
 

Misschien denkt u wel bij het zien van de 

afbeelding: jeetje, zo zou ik daar nooit 

durven te staan; in m’n badgoed, of op 

zo’n rots. Of misschien denkt u: ja, zo 

voel ik me soms echt! En dan wel 

springen!  

 

Binnenkort is het Pinksteren. De Pinksterbloemen zie ik nu al bloeien.  

En dat geeft moed. Om ons vertrouwen kleur te geven. Om je eigen 

drempels over te gaan. Welke die dan ook zijn. Met een beetje hulp: in dat 

oude liedje wordt gezongen: vader was een duidelijke mengeling van onze lieve 

heer en sinterklaas. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon! 

 

 

  

 

 

Hartelijke groet, Helene Westerik  
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Van de voorganger 
 

Heel zachtjes aan zijn we weer begonnen; net als de lente. Waar ik van 

sommige bomen en struiken in Papenvoort een week geleden nog dacht: 

‘dat wordt niets meer’, zijn ook daar hele kleine uitlopers zichtbaar.  

Zó zacht; in een soort vliesje. Als bescherming. Zoals al het leven begint.  

Ik las vanmorgen in een rubriek voor opvoeding en onderwijs de vraag: 

vertel je aan je (kleine) kind dat het kindje in jouw buik gestorven is.  

Het antwoord is: ‘ja, want een kind voelt zoveel aan spanning en verdriet, 

en dan is het beter dat je dat vertelt’. Vervolgens stond er dat je maar beter 

niet kunt proberen om er mooie woorden aan te geven. Ook niet dat je het 

kindje ‘verloren’ hebt, want dan zou het antwoord kunnen zijn: ‘dan 

moeten we goed gaan zoeken’. Ja, kinderlogica, wat mooi! En hoe waar 

ook, dat een kind zoveel voelt, en dat je maar beter proberen kunt om 

erover te praten. Om te voorkomen dat het kind onjuist gedachten gaat 

ontwikkelen.  
 

Er zijn geluiden dat het kerkbezoek ná covid fors lager zal blijken te zijn. 

Als ik zo kijk naar onze laatste bijeenkomsten, met Pasen en 2 mei, denk ik 

dat dat niet zo zal zijn. Althans niet door ‘de ontwenning’. We merken 

juist een grote behoefte. Uiteraard om straks ook weer gezellig koffie te 

drinken en bij te praten. Het is fijn om te merken dat u allemaal zo 

betrokken bent (gebleven). Dank!  

Op 23 mei is het Pinksteren. Dan komen we weer bij elkaar. En daarna 

alweer op 6 juni! Met Pinksteren helaas nog geen Feest van de Geest met 

kunstobjecten in de kerk, maar we gaan er zeker iets fijns van maken. 

Want de Geest die Leven doet is er altijd bij.  

Met een hartelijke groet!  

Helene Westerik  
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Van de bestuurstafel 
Nog steeds is Nederland in de ban van het corona-virus, maar nu er steeds 

meer mensen gevaccineerd zijn pakken wij langzaam en voorzichtig de 

draad weer op.  

Op 1e Paasdag hebben wij weer 3 bijeenkomsten gehouden met 6 mensen 

per keer, voor de meeste mensen een welkome afleiding om deze intieme 

bijeenkomst te kunnen bezoeken. Het was een dienst met mooie woorden 

en muziek.  

 

 

 

 
Foto:  

Betty Bruggink 

 

 

 

 

 

Op 28 april is de gedachtenisdienst gehouden,  ( normaal op 

oudejaarsavond) waarin onze leden die in 2020 zijn overleden werden 

herdacht. Wederom een sfeervolle dienst met mooie woorden en muziek. 

De eerste zondag in mei kwamen wij met 22 leden bij elkaar en zo het er 

nu uit ziet kan het met Pinksteren ook een gewone dienst worden.  

Mocht het door de coronamaatregelen niet kunnen, gaan wij weer met 

groepjes werken. Voor deze dienst wel opgeven bij Gerda Wiggerink. 

Vanaf juni hebben wij het kerkgebouw verhuurd aan het Beiler Harmonie 

Orkest om bij ons te repeteren en hun instrumenten op te slaan.  

Door de sluiting van het Wilhelmina zalencentrum moeten zij per 1 juni 

een nieuwe locatie zoeken. Wij hopen op een prettige samenwerking met 

het orkest. Dan zoekt het mannenkoor ook nog een locatie en die komen in 

september een avond proef repeteren.  

Wij houden u daarvan wel op de hoogte. 

Hartelijke groet, Reina Limburg 
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Van de penningmeester 
 

De paascollecte heeft dit jaar € 475,-- opgebracht, hartelijk dank daarvoor. 

Met Pasen heeft de collecte € 124,70 opgebracht en op 2 mei mochten wij 

€ 96,60 in ontvangst nemen.  

Verder kwam er nog een gift binnen van een dankbare familie. 

Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank.  

                                                      
 

 

                                                        

                                                       

Reina Limburg, penningmeester 
 

 

 

 

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

twee weken. Dit laten we tot de zomer nog even zo doorlopen.  

Ook omdat we met de groep naar een andere avond moeten gaan zoeken.   

Wil je meedoen, graag opgeven bij Helene Westerik. 
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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  
 

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.  

 
                                       

Niet te snel…. 
Leven komt en gaat,                                                                                                                                                   

ergens slaat de maat,                                                                                                                                                   

nooit te vroeg of te laat;                                                                                                                                             

en ben jij nog niet zo ver?                                                                                                                                         

dwaalt je ziel nog her en der,                                                                                                                                 

houd je dan eens in, haar tegemoet,                                                                                                                      

ont-moet…..  

(HW) 

     

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

Dhr. W. de Boer    Hoogersmilde  09-04-1945 

Mevr. H. ten Berge-Meijers  Beilen   31-05-1933 

Dhr. B. ten Berge   Beilen   03-06-1936 

Mevr. F. Nijsing-Jager   Beilen   19-06-1941 

Mevr. J. Roerink-Bats   Beilen   22-06-1934 

Mevr. G. Kerkhove-Brunsting  Beilen   24-06-1932 

Dhr. R. Oostingh   Beilen   25-06-1931 

Mevr. T. Hulzebosch-Martens  Beilen   07-07-1937 
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Bloemengroet 
Op zondag 4 april gingen de bloemen naar Odoornerveen, 

naar Frans Brinkman en  Florien van Heest. 

Op zondag 9 mei waren ze voor Hennie ten Berge-Meijers. 

 
 

Mijn liefde is een koorts – tip van Aly Mulder 

Met de theatervoorstelling “Mijn liefde is een koorts” sluit Midden-

Drenthe het jaar als culturele gemeente formeel af.  Het is een voorstelling 

over vrijheid, eenzaamheid en hartstocht. Thema’s die op dit moment een 

grote rol spelen in de maatschappij. Regisseur Betsy Torenbos van 

theatergezelschap ROODPALEIS vindt het belangrijk om juist in deze tijd, 

met alle onzekerheden die de pandemie met zich mee brengt, mensen 

dichter bij elkaar te brengen. ROODPALEIS wil de gemeenschap met 

laagdrempelige en professionele kunst verbinden. Zowel door bezoekers 

naar de voorstelling te laten kijken, als door mensen zelf deel te laten 

nemen aan het community art project. Er wordt speciaal een fluisterkoor 

ontwikkeld met bewoners uit gemeente Midden-Drenthe!  

De voorstelling “Mijn liefde is een koorts” wordt opgevoerd van 10 t/m 18 

juni 2021 in de Stefanuskerk in Beilen.  
 

Meld je bij Helene Westerik als je denkt 

ik wil wel, maar liever samen.  

Dan kijken we wat we kunnen regelen.  

De voorstelling duurt een uur, de 

kaartjes kosten € 16,50 en zijn op dit 

moment nog verkrijgbaar voor zondag 

13 juni om 16.00 uur, voor dinsdag 15 en 

woensdag 16 om 20.00 uur, en vrijdag 18 

juni om 16.00 uur.  
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Gedicht 
 

Lentewindje 
 

O, heerlijke, zoele wind. 

Gij streelt dat mooie blonde kopje 

Van dat aardig kind. 

Heel even beroer je dan ’t tere knopje van de Jasmijn. 

O, hoe graag, hoe graag, 

Zou ik op je vleugels zijn. 
 

Verder ga je, verder weer, 

Naar ’t vrolijke volkje in de bomen. 

Dat sjilpt en doet en gaat te keer 

Dan weer ga je naar stille waat’ren en stromen 

Van rivieren en beken. 

O, hoe graag, hoe graag  

Zou ik zijn, bij al jouw streken! 

G.W.W. 
 

Een uitje 
Beste mensen, het coronavirus laat zich nog niet verjagen, de 

versoepelingen komen nog traag op gang. Wij, Helene, Grietje en Lammy 

van de JACO hebben langzamerhand zin om er met elkaar weer eens op 

uit te gaan. Jullie denk ik ook. We hebben iets gevonden, dat plaatsvindt 

in de open lucht. De geplande datum is dinsdag 10 augustus a.s.  

  

We zijn van plan om ’s morgens te gaan en af te sluiten met een 

gezamenlijke lunch, zodat ieder in de loop van de middag weer thuis is. 

Er moet nog het een en ander worden geregeld. In onze volgende Onze 

Band komen we met verdere mededelingen, maar jullie kunnen je alvast 

zonder verplichtingen opgeven bij Lammy,  tel. 0593-522501 of e-mail  

lammie.tillema@kpnplanet.nl. Het is fijn alvast te weten, wie zin heeft om 

mee te gaan. 

Een hartelijke groet, Helene, Grietje en Lammy. 

mailto:lammie.tillema@kpnplanet.nl
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Bedankt! 

 
Zo stonden de bloemen van 4 april op tafel in de 

studeerkamer van Frans Brinkman in Odoornerveen. 

 

Met een dankjewel van Frans en Florien. 

 

 

 

 

Mutaties 
We mochten een nieuw lid begroeten, al een bekend gezicht: Aly Mulder! 

Haar adres is: Raadhuisstraat 5-24, 9411 NA Beilen 

 

Inleveren kopij  

Voor het volgende nummer kunt u de kopij 

inleveren bij  Gerda Wiggerink tot uiterlijk  

21 juni 2021.  

 

 

Laatste interview met Frans Brinkman – door Helene 

Westerik 

Op het moment waarop u dit interview leest, is Frans Brinkman niet meer 

bij ons. In de maanden voor zijn dood, is hij blijven lezen. Zonder dat kon 

hij niet. Wat een geluk was het, toen hij na de laatste lockdown, een 

afspraak kon maken in de boekhandel om weer zelf boeken uit te kunnen 

zoeken. Een van die boeken was het laatste boek van Bas Heijne: Leugen & 

Waarheid. Daarvan wilde hij u nog graag deelgenoot maken.  
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Hij wilde bovendien een van de boeken met u delen die hem altijd zijn 

bijgebleven: De bomen van A. Alberts. Dit alles is hieronder bij elkaar 

gebracht; een deel in verslagvorm door Frans; een deel als interview.  

Het boek van Bas Heijne bestaat uit 16 verslagen van interviews die hij 

heeft gehad met diverse mensen rondom thema’s die voor de tijd van nu 

van belang zijn. Voor Frans springen de verslagen van Mark Lynas en 

Elaine Pagels eruit.  

De titel van het verslag van het interview met Mark Lynas, een schrijver 

en klimaatactivist is: Misschien gaan we richting een opwarming van 3 of 

zelfs 4 graden, maar dat is altijd nog beter dan 5.  

Lynas wil niet vervallen in doemdenken; hij verwoordt het zelf als volgt: 

juist als de crisis het grootst is, moet je je weerbaar en vindingrijk tonen en niet de 

handdoek in de ring gooien. Zo vindt hij ook de verkiezing van Joe Biden een 

lichtpuntje; een omslagpunt waardoor we langzaam een wereld kunnen 

terugwinnen die zich weer richt op democratie, openheid en geloof in wetenschap.  
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Volgens hem moet de overheid de maatregelen die nodig zijn vanwege de 

klimaatcrisis afdwingen; het is echt nodig dat er collectieve gedragsveranderingen 

komen. Lynas is in de afgelopen jaren van mening veranderd als het gaat om 

nucleaire energie. Hij zegt daarover: als je zegt dat je in wetenschap gelooft, moet 

je bereid zijn om je denkbeelden te laten toetsen. Dat is een proces van vallen en 

opstaan. Nu het een feit is dat duurzame energie nog lang niet de power oplevert 

die we nodig hebben, moeten we realistisch kijken naar de minst schadelijke 

oplossing. Daarbij moeten we ophouden met elkaar te bestrijden en afrekenen met 

mythes. We moeten het echt samen doen en ons niet verliezen in een oneindige 

spiraal van verdeeldheid en polarisatie. Want dan ben je uiteindelijk alleen nog 

bezig met bekritiseren en dan gaat het niet meer om de zaak zelf, om wat je wilt 

bereiken. Die zaak is dat we de aarde willen redden. 

Waarom springt het interview met Mark Lynas er voor jou uit, Frans?  

Het vertegenwoordigt HOOP! Ook in deze ingewikkelde problematiek 

kunnen we nog iets; hoeven we ons niet over te leveren aan wat er met de 

aarde gebeurt; wij kunnen nog andere keuzes maken.  

Maak jij je zorgen om de aarde?  
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Zeker; we springen er veel te makkelijk mee om. Ik vind dat je de meest 

kritische houding moet durven aan te nemen, want die is nu nodig.  

En dat betekent niet doemdenken, maar met elkaar gaan handelen.  
 

Waarom gaat het je aan het hart?  

Ik zou het jammer vinden als de aarde door menselijk gedrag, door onwil 

en manipulatie naar de bliksem gaat.  

Wat heeft de aarde jou gebracht?  

Die heb ik nodig gehad om goed te kunnen leven. Buitenzijn, bezig zijn 

met de dieren is voor mij essentieel.  

Denk je dat dat voor iedereen geldt? 

Dat kan ik moeilijk bewijzen, maar ik denk dat mensen er profijt van 

hebben. 

De titel van het verslag van het 

interview met Elaine Pagels is:  

In onze verbeelding is ook 

waarheid te vinden.  

Dit verslag draait feitelijk om de vraag 

waarom religie zal blijven. Pagels heeft 

in haar eigen leven veel verdriet gehad; 

haar zoon stierf, op 6 jarige leeftijd en 

kort daarna haar man. Zij is zich 

nadien gaan wijden aan de 

Godsdienstwetenschap; met name aan 

de vraag hoe het kan dat religieuze 

verhalen hun kracht behouden.  
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Haar antwoord is dat deze verhalen vormgeven aan onuitgesproken of onbewuste 

angsten en verlangens van mensen.  En dat ze aanleiding geven tot nieuwe 

interpretaties en visies. Ook tot een meer spirituele manier van geloven.  

Waarbij het innerlijke beleven voorop staat. Ze haalt daarbij Einstein aan die van 

mening was dat het universum doortrokken is van een weldadige energie.  

En het Thomasevangelie, waarin wordt gesproken over het licht in ons.  

Allemaal producten van de verbeelding. En die heb  je nodig.  

Waarom spreekt dit verslag je aan, Frans?  

Deze Godsdienstwetenschapper kreeg te maken met dood van een kind en 

haar echtgenoot, zij laat zien dat religie daarbij een soort hulp kan 

betekenen, en dat daarbij de kracht van verbeelding heel belangrijk is.  

Van dingen die je niet kunt verklaren. Ze gaat aan de ene kant 

wetenschappelijk met religie om, en aan de andere kant durft ze ook te 

leven in de ervaring, in plaats van in een absoluut geloof.  

Religie zal nooit verdwijnen, stelt zij – denk jij dat ook?  

Dat vind ik wel wat te absoluut; ik geloof er wel in dat het authentieke van 

religie bestand is tegen de druk van buitenaf. En dat authentieke is dat je 

op wetenschappelijke basis verrassende antwoorden kunt geven.  

Zodat je niet hoeft te zeggen: het is óf wetenschappelijk, óf ervaring;  

je kunt allebei vasthouden.  

Wat is voor jou het meeste van waarde? De wetenschappelijke basis of de 

ervaring? 

De wetenschappelijke basis, om te voorkomen dat je gaat zweven.  

En die wetenschappelijke basis is dan dat je in alle voorzichtigheid kunt 

verwoorden hoe het zit met God en de mensen. Het religieuze speelt altijd 

een grote rol  als het gaat om het nadenken over het leven.  

Het raakt een aantal elementen die essentieel zijn voor het menszijn. 
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Hoe zit het dan, met God en de mensen?  

Dat de mens de ruimte en het recht heeft gekregen om zelf te verwoorden 

hoe het zit. Het is een soort geloofswaarheid die meer is dan de 

wetenschappelijke waarheid. Taal speelt daarbij een hele grote rol. In taal 

kan je jouw waarheid verwoorden. Dat moet je wel voorzichtig doen, met 

respect voor de mening van anderen. En taal, dát is voor mij de 

verbeeldingskracht die ik nodig heb gehad.  

Tot slot het boek De bomen van A. Alberts, een boek dat Frans altijd 

bijgebleven is. Ik heb het in voorbereiding op het laatste interview met 

Frans gelezen en hem mijn samenvatting voorgelezen:   

De bomen gaat over het leven van 

een jongen, die we volgen van jong 

kind tot student. Geboren en 

getogen op een boerderij, in de 

buurt van een bos, heeft hij iets 

bijzonders met bomen.  

Hij komt dagelijks in het bos, en het 

lijkt alsof de bomen met hem praten 

en met hem meelopen. Hij heeft het 

bos nodig als plek om zich terug te 

trekken; op school gaat alles prima, 

maar hij vindt het niet altijd 

makkelijk met mensen.  

Op enig moment is de jongen niet 

op tijd thuis voor het eten; hij 

wordt in het bos gevonden, staande 

tegen een boom.  
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Dan wordt er over hem geschreven: ‘hij is apart, gesloten, hij zegt niet zoveel, 

maar het is alsof hij nog een ander gezelschap bij zich heeft waartegen hij moet 

praten’. De bomen, dus als ‘ander gezelschap’.  

Hij gaat studeren en op kamers. Daar kijkt hij niet meer uit over de bomen, 

maar over de daken. Tijdens zijn ontgroening laat hij zien dat hij het lef 

heeft om te zeggen wat hij ergens van vindt. En op een van die 

ontgroeningsavonden neemt hij een besluit. Hij telt zijn geld, belt een taxi 

en keert terug naar huis, naar de boerderij. De taxichauffeur zet hem af bij 

het bos, zodat hij het laatste stuk lopend kan afleggen. ‘Ik ben terug’, roept 

hij! Als hij het bos uitkomt, komt hij een van de knechten tegen, die hem 

begroet en zegt: ‘Ik dacht al dat ik in het bos iemand hoorde roepen.’ ‘Dat was 

ik’, zegt hij dan, omkijkend naar het bos. Waarna het boek eindigt met:  ‘hij 

zag de bomen achter zich staan, en hij zei nog eens: ‘dat was ik’.  

Zowel Frans als ik raakten ontroerd door deze zinnen. Ik vroeg hem naar deze 

ontroering. 

Deze zinnen bevestigen het geworteld zijn van de jongen in het bos en dat 

vind ik zo mooi.  

Waarin ben jij geworteld?  

Ik ben geworteld in het leven als zodanig; waarvan het bos zeker 

onderdeel is. 

Kunnen we dat laatste stukje tekst ook relateren aan sterven, aan jouw sterven? 

Jij hebt met je stem en taal dat wat je belangrijk vond aan mensen door willen 

geven – dat was jij, en nu je aan het einde van je leven bent, je het bos uitloopt, 

kijk je om, en zeg je: ‘dat was ik’.  

Ja, zo is het, en daarom moest ik de laatste tijd ook denken aan dit boek.  
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En wil ik aan mensen als laatste groet het volgende meegeven: blijf altijd 

verbonden met de bomen – ze betekenen veel meer dan je denkt.  

Ga daarom ook echt zorgen voor het behoud van de aarde, want de 

verbinding tussen mensen en de natuur is essentieel. We zijn er onderdeel 

van en kunnen dus niet zonder.  

Helene Westerik 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelocht 
 

Het dringt in schaduw van de barken  

en kleurt de raanden van het blad 

deurzichtig gruun,  

  

het is het locht van lente 

Het speult met kleuren van de wereld

  

en douwt de luken in mien heufd 

veurzichtig lös,  
  

het is ’t geleuf in meie 

Onzichtbaor, as de haand van God. 

                                                                                                          

Klaas Koops 
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Afscheid nemen  

Afscheid nemen van dierbaren; we hebben het al eens gedaan, of zullen 

het ooit doen. Dat is zeker. In de afgelopen tijd nam ik afscheid van Frans 

Brinkman. We leerden elkaar kennen toen hij jaren geleden mijn coach 

werd. We verkenden zijn weg toen de ziekte van Parkinson steeds meer 

invloed op zijn leven kreeg. Tot zijn leven alleen maar ‘vallen’ werd – 

letterlijk en figuurlijk. Hij heeft mij veel geleerd en doorgegeven.  

Ook door de manier waarop hij omging met zijn ziekte en de keuzes die 

hij daarin maakte. En zo zal hij met mij mee blijven gaan.  

Frans hield van verhalen, zeker die van Toon Tellegen. Ik koos er eentje 

uit als afscheid en een ‘dankjewel’ voor alle verhalen die hij met mij en ons 

deelde. En…. ik paste het een beetje aan; net zoals Frans de dingen ‘echt 

van hem’ maakte.  
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“Ik moet op reis, Eekhoorn”, zei de mier op een ochtend. 

Zij zaten op de tak voor de deur van de eekhoorn. De eekhoorn was nog maar net 

wakker en geeuwde nog. 

“En je moet niet vragen of het echt moet”, zei de mier, “want het moet”. 

“Maar dat vraag ik helemaal niet”, zei de eekhoorn. 

“Nee, maar je stond wel op het punt om dat te vragen, wees maar eerlijk.” 

De eekhoorn zweeg. 

“Het minste wat we kunnen doen”, zei de mier, “is op een kalme manier afscheid 

nemen”. 

“Ja”, zei de eekhoorn. 

“Dus niet met gejammer en tranen en zo”.  

De eekhoorn knikte. 

“Als jij nou in de deuropening gaat staan …” zei de mier. 

De eekhoorn ging in de deuropening staan. 

De mier gaf hem een hand en zei: 

“Nou, eekhoorn, tot ziens dan.” 

“Dag mier”, zei de eekhoorn. “Goede reis.” 

Maar de mier bleef staan. 

“Die brok in je keel, eekhoorn”, zei hij, “die hoorde ik wel!” 

Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een traan zag blinken in het 

oog van de eekhoorn. 

“Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel erg, ik zie het wel!” 

De eekhoorn zweeg.                                                                                                                                                           

“Maar ik moet echt gaan”, zei de mier.                                                                                                                                         

“Ja”, zei de eekhoorn. 

Daarna zwegen zij en zaten in het licht van de opkomende zon op de tak voor de 

deur van de eekhoorn. Het bos rook naar dennenhout en in de verte zong de lijster.                                                                                    

Toen stond de mier op, en ging – het leek wel alsof hij danste; de zon klom steeds 

hoger aan de hemel en de lijster bleef zingen.  
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Afscheid nemen; leren kan je het niet; je kunt het ook niet oefenen; je doet 

het ‘gewoon’. En degene die gaat, die is de beste leermeester. Voor mij is 

dat een troostende en dankbare gedachte: leermeester, in het leven en het 

sterven.  

En de eekhoorn liet zijn tranen opdrogen in de zon en voelde dat het lied van de 

lijster hem weer in beweging zette…. 

Helene Westerik 

Gedicht 
 

Evenwicht 
 

Soms denk ik even terug an die zundag vrog in mei 

Zo maor een daggie saomen even vort 

Ik was krapan acht en mien breur die was al tien 

Op weg hen de speultoen, wat hadden wij een zin 
  

evenpies met zien allen 

evenpies met mekaor 

klein en zunder zorgen 

een beeld dat ik bewaor 
  

wat kan ik seins verlangen 

naar die mooie dag in mei 

de iene kaant allent veur je 

wij waren met zien beidend 
  

als jij hen boven gung 

mussen wij wel hen beneden gaon 

zo was alles in evenwicht 

en de tied leek stil te staon 
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Alles komt weer terug, ok nóu bin wij op pad 

Weer op een zundag, de speultoen is in zicht 

Mien lief löp naor de wip en grep de hoge kaant 

de kleinties beneden, zit al lachend klaor 
  

evenpies met zien allen 

evenpies met mekaor 

net zo mooi as vrogger 

een beeld dat ik bewaor 
  

wat kan ik seins genieten 

van zu’n mooie dag in mei 

de iene kaant allent veur je 

de kinder met zien beidend 
  

als jij hen boven gaot 

moet zij wel hen beneden gaon 

zo is alles in evenwicht 

en de tied lek stil te staon 

Martijje Lubbers 

 

Geraakt door de mens in een complex vraagstuk (Deel 1) 
 

Alke Liebich werkte drie maanden met vluchtelingen in een kamp bij 

Thessaloniki. Dat gaf haar veel stof tot nadenken. ‘Ik heb mij laten raken 

door de werkelijkheid van vluchtelingen. Mensen uit diverse landen heb 

ik daar ontmoet. Sommigen van hen zijn al lange tijd op de vlucht, de 

meesten zijn al enkele jaren in Griekenland en nog steeds kunnen ze niet 

verder. Creativiteit, veerkracht, potentie – gesmoord in stof en modder. 

Waar is de Europese beschaving?‘ 
 

Alke Liebich is predikant van de Johanneskerk in Amersfoort en voorzitter 

van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. 
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Ik heb mij laten raken door de werkelijkheid 

van vluchtelingen. Vorig jaar heb ik drie 

maanden in een kamp gewerkt in Noord-

Griekenland. Mensen uit diverse landen heb 

ik daar ontmoet. Sommigen van hen zijn al 

lange tijd op de vlucht, de meesten zijn al 

enkele jaren in Griekenland en nog steeds 

kunnen ze niet verder. Ouderen, gezinnen 

van drie generaties, twintigers, pubers, 

kleine kinderen, alleenreizende mannen. Creativiteit, veerkracht, potentie 

– gesmoord in stof en modder. 
 

Ik schrijf niet als expert in vluchtelingenvragen, maar vanuit persoonlijke 

geraaktheid, Ik voel me beschaamd. Vaak heb ik aan de volgende 

uitspraak gedacht, die aan Mahatma Gandhi wordt toegeschreven. 

Gevraagd naar wat hij dacht van de moderne beschaving, was zijn 

antwoord: ‘Dat lijkt me dan een uitstekend idee’. Ik keerde terug met het 

ongemakkelijk gevoel dat de beschaving, de humaniteit van Europa, op 

het spel staat. 
 

Nu ben ik al weer een tijd terug, onderzoek mijn ongemak en probeer hem 

te vertalen. Het boek Liberaal Christendom verscheen begin 2016, in een 

tijd dat de ‘vluchtelingencrisis’ ons flink bezighield.  

Grote groepen mensen kwamen naar ons toe. De vraag: kunnen, willen en 

moeten we die mensen ontvangen? leidde tot een hoofdstuk over 

gastvrijheid. Vijf jaar later herlees ik het hoofdstuk, en het neemt mijn 

ongemak niet weg. De ambivalentie van menselijkheid én van dreiging 

moest serieus genomen worden. Dat maakte het schrijven ervan toen tot 

een spannende opgave. Gastvrijheid wordt benoemd als ‘onmogelijke 

mogelijkheid’. Wederzijdsheid, erkenning, respect en gerechtigheid, zo 

vervolgt het betoog, zijn belangrijk om met de vluchtelingencrisis om te 

gaan.  

Wordt vervolgt! 
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