
Onze Band  
 September\Oktober 2021 

65e jaargang, nr. 5 
 

 

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP 

MIDDEN-DRENTHE 
 

 



2 
 

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   

mailto:de.bo20@hetnet.nl
mailto:janbruggink@hetnet.nl
mailto:grlimburg@gmail.com
mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:wimboer@trinedmail.nl
http://www.vrijzinnigen.nl/midden-drenthe


3 
 

Bijeenkomsten  
 

Zo. 05 sept.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst bij Gerda Wiggerink 

 

Zo.  19 sept.  15.00 uur: Stapstenen,  met Renate Snoeijing, 

     directeur van het Huus van de Taol 

Graag opgeven bij Lies de Boer: tel. 0592-459822 
 

Zo.  19 sept.  10.00 uur Jaarlijkse dienst in Emmen (online) 

 

Zo.  19 sept.  19.00 uur: Vredeswake (nadere info volgt) 

 

Zo. 03 okt.  10.00 uur:  Mevr. Helene Westerik-Lammers 

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst bij Gerda Wiggerink 

 

Agenda 
Di. 07 sept.  13.30 uur: Over verwondering gesproken 

Di. 22 sept.  17.30 uur: Samen eten 

Di. 19 okt.  13.30 uur: Over verwondering gesproken 

Di.  23 nov.  13.30 uur: Over verwondering gesproken 

 

 
 

Spiegel van verlangen  

Verlangen – dat vind ik een mooi woord. Om te voelen, om te proeven, 

om over te filosoferen. Er zijn niet altijd woorden voor.  

Soms blijft verlangen verborgen. Soms wordt het zichtbaar, bijvoorbeeld 

in kunst. Verlangen naar licht. Om helder te zien – om lichtheid te ervaren, 

ook van het leven.  

 

In de Tuin van de Tijd in Bunne staan kunstwerken van Femke van Dam, 

die graag met spiegels werkt. Omdat deze het licht vangen én ruimte 

scheppen om meer te kunnen zien. Kijk maar eens bewust in de spiegel.  
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Je ziet veel meer dan jezelf. Als je een spiegel op de grond zet, in de open 

ruimte, dan zie je veel meer van wat er boven en onder je is. Met één blik. 

In één oogopslag. De wereld door of in een spiegel zien. Jezelf daarin 

gesitueerd zien. Verbonden met alles wat onder, boven en om je heen is. 

Het mooie vind ik van zó naar jezelf kijken, dat het zo zichtbaar wordt dat 

je met beide voeten op de aarde staat – in het hier en nu. Maar dat je niet 

kunt leven los van wat er voor je was; jouw eigen familiegeschiedenis, 

maar ook die van de mensheid. In al die lagen van de aarde onder onze 

voeten. Waarop ook wij, zoals we nu leven een laag aanleggen.  

Bij deze gedachte ontstond er wel wat somberheid – want wat voor een 

laag is dat? Een vernietigende laag? Door de warmte van ons tempo van 

leven en alles wat we daarbij nodig (denken) te hebben?  
 

Kijkend in de spiegel, met mijn beide benen op de grond, zie ik ook wat 

boven mij is. Misschien eerst nog wat takken en bladeren, maar daarboven 

en tussendoor de oneindigheid. Én het licht – dat altijd van boven komt – 

nooit van beneden. Licht dat wij kunnen weerkaatsen, als spiegels.  

Met ons verlangen, onze dromen, liefde en angsten. We willen ze aan het 

licht brengen, dat hebben we nodig. Wat mooi dat het licht ons helpt en 

wij het licht. Als spiegels voor onszelf, elkaar én de aarde. Ik hoop zó dat 

dat ertoe bijdraagt dat we blijven zorgen voor dat wat ons lief is.  
 

Bij ons bezoek aan de Tuin van de Tijd (zie elders in Onze Band) troffen 

mij de foto’s van een ander kunstwerk van Femke van Dam: ‘Godvormig 

gat’: nu God verdwenen is, is er een gat, dat we op andere manieren 

moeten vullen. Ik denk en zeg: als we nu eens dat woord God loslaten en 

voor onszelf verwoorden wat houvast en betekenis in ons leven geeft, dan 

hoeft er geen gat te zijn. Anders kijken – boven de patronen uit.  

Daarin kunnen wij allemaal kunstenaar zijn.  

 

Hartelijke groet, Helene Westerik 
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Femke van Dam – ‘Godvormig gat’ – gemaakt van lege plastic melkflessen 

Van de voorganger 
 

De zomer is al weer een eindje op streek. Soms ruik al weer de nazomer. 

De extremen in het weer vind ik wel wennen, hoor. De harde wind en 

regen. Ik kan me goed aanpassen – jas mee, laarzen aan, maar het feit dát 

het zo verandert houdt me echt bezig. Nu wordt er alarmerend gedaan 

over het nieuwe klimaatrapport, maar het is slechts een bundeling van 

alles wat we al wisten. Ook wij kunnen iets doen. Ook het kleine maakt 

het verschil. In ons gedrag als het gaat om de huis-tuin-en keukendingen 

(milieubewuster zijn), maar ook als consument. Hebben we alles wel 

nodig wat we zouden moeten hebben als we de aanbieders geloven  

(de reclame)? Wat vinden we van de multinationals die feitelijk aan de 

touwtjes trekken? Laten wij dat zien in ons gedrag? Stoppen we met het 

kopen van dingen die van ver komen, waardoor ze qua vervoer alleen al 

een onnodige belasting van het milieu opleveren?  
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Stoppen we met het kopen van dingen waarvoor mensen uitgebuit 

worden? Waarvoor de stoffen van de aarde worden uitgeput? Het is een 

heel moeilijk dilemma. Ben ik me heel goed van bewust. Alleen al als ik 

kijk naar mijn eigen gedrag. Toch moeten we erover praten.  

Delen waar we ons zorgen over maken, of dat we al die somberheid 

wellicht wel onzin vinden. Delen én dan iets doen. De moed niet 

verliezen! Dat benoemde ik als actieve hoop in ons samenzijn in juli.  

Wat daar aan vooraf gaat is verbinding. Verbinding met de aarde, met 

elkaar. Zodat je voelt waarvoor je het doet.  

Zo kwam er vandaag een 

spreuk van Thich Nhat Hanh 

naar mij toe die dat precies 

verwoordt:  

‘loop alsof je de aarde kust met je 

voeten’.   

Ik lees dat als: maak 

verbinding met de aarde – 

loop heel bewust op dat wat 

ons in staat stelt om te 

bewegen, te leven, om daar 

voedsel op te verbouwen, en 

om te genieten van alles wat 

er groeit en bloeit.  

Mijn vader maakt het naar omstandigheden goed. In de maand juli is de 

longtumor bestraald en is vastgesteld dat de darmtumor net op het randje 

van goedaardigheid naar kwaadaardigheid zat. Alles wat er in de darmen 

zat is verwijderd, maar hij blijft onder controle. In september weten we of 

de bestralingen van de longtumor effect hebben gehad.  

In mijn vakantie maakte ik diverse uitstapjes met mijn moeder.  

Onder meer naar een schapenboerderij bij Zwolle. Prachtige plek in de 

uiterwaarden, waar het water echter nog zeer, zeer hoog stond.  
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En daar mijmerde ik wat, met een ijsje van schapenmelk – letterlijk en 

figuurlijk als zoethoudertje!  

Volop in beweging – dat is het leven, hoe het ook is. Zo ook met de 

Olympische Spelen die achter ons liggen, en de Paralympische Spelen die 

op 24 augustus van start gaan. Hopelijk is daar net zoveel aandacht voor! 

Winnen & verliezen, daar ging het in augustus over toen we op 

zondagmorgen bij elkaar waren. Dat ze hand in hand gaan.  

Wat is winnen als je ook iets verliest? Wat is verliezen als je ook iets wint?  

Op 5 september starten we officieel weer met een nieuw seizoen.  

Ik hoop op een mooie nazomer!  

 

Met een hartelijke groet, 

Helene Westerik  
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Van de bestuurstafel 
Het is vakantietijd en dat is te merken want er is weinig nieuws van het 

bestuur. Maar toch hebben wij de eerste zondag in augustus weer koffie 

gedronken na de dienst en ook toen was de kerk vol. Veel mensen vonden 

dit gezellig en hadden het ook echt gemist. Dus vanaf september (als alles 

goed gaat) weer koffie/thee na elke dienst. Voor alle diensten vanaf nu nog 

steeds opgeven bij Gerda Wiggerink. 

Hartelijke groet, Reina Limburg 
 

Van de penningmeester 
 In de dienst van 4 juli heeft de collecte  

€ 148,80 opgebracht en op 6 juni mochten 

wij € 62,20 in ontvangst nemen.  

Verder kwamen er nog aan giften binnen 

via de bank voor de collecte en de 

bloemengroet totaal € 60,-.  

 

Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank.  

Reina Limburg, penningmeester                                   

 

Samen Eten 
We gaan weer samen eten – 

op woensdag 22 september.  

Om 17.30 uur. Inloop vanaf 17.15 uur.  
 

Geef je op bij Gerda Wiggerink.  

Dan gaan we kijken hoe we het gaan 

uitvoeren.  
 

Let op: het is voortaan op een 

WOENSDAG.  

 

Een vrolijke keukengroet van Aly, 

Gerda en Helene  
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Over verwondering gesproken…… 
Over verwondering gesproken doen we weer 

‘fysiek’. Maar dan wél op een middag.  

De volgende keren zijn op de dinsdag 7 september, 

dinsdag 19 oktober en dinsdag 23 november van 

13.00-15.00 uur.  

Graag opgeven bij Helene Westerik.  

 

 

Stapstenen 
De volgende Stapsteen is op zondagmiddag 19 september is om 15.00 uur.  

Een bijeenkomst met Renate Snoeijing – de (nieuwe) directeur van het 

Huus van de Taol. In een interview zal Renate ons meenemen in dat wat 

haar beweegt en inspireert. Afgewisseld en toegelicht met muziek.  

Helene Westerik zal haar interviewen; Renate zal in het Drents spreken: 

dat staat misschien al garant voor vrolijke momenten. Natuurlijk is er ook 

ruimte voor vragen. Ook nadien, met een hapje en een drankje.  

 

U komt toch ook?! Graag 

opgeven bij Lies de Boer: 

telefoon 0592-459822.  

Dit omdat we nog steeds de 

1,5 meter moeten aanhouden.  
 

 

 

Met een hartelijke groet, 

Stapstenen –  

Lies de Boer,  

Aly Mulder,  

Janne Bilstra,  

Grietje Steenbergen  

en Helene Westerik 
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Dag Vrijzinnige Drentse Geloofsgemeenschappen – oproep!  
 

Op zondag 19 september zouden we in de ochtend weer de jaarlijkse 

dienst hebben van alle vrijzinnige Drentse geloofsgemeenschappen.  

Dit keer in de Grote Kerk in Emmen. Vanwege de dan nog steeds 

geldende regel van 1,5 meter afstand is het volgende besloten:  

 Op die ochtend zal er een filmpje online staan op internet van de 

Drentse Voorgangers rondom het thema Uitzicht.  

We komen dus niet bij elkaar.  

 In mei 2022 gaan we op een zaterdag een ontmoetingsdag 

organiseren zoals een paar jaar geleden in Wilhelminaoord.  

Oproep: wie wil er mee helpen bij het opzetten en uitvoeren van die 

ontmoetingsdag? Die was de vorige keer echt heel erg leuk!  

Graag melden bij Helene Westerik.  
 

Vredeswake 
Op 19 september zal er om 19.00 uur in Beilen een Vredeswake 

plaatsvinden – een oecumenisch initiatief. Helene Westerik zal daaraan 

deelnemen. Zodra we daar meer informatie over hebben, verspreiden we 

die via de mail en Facebook.  

 

Ons Uitje – terugblik  
Wat een mooie dag hadden we!  

Eerst naar de Tuin van de Tijd 

in Bunne, en daarna een prima 

door de Cerck verzorgde lunch 

in ons eigen gebouw.  

nformeel – met de kerkzaal als 

restaurant.  

Heerlijke broodjes en kroketten, 

met vers fruit toe.  
 

Lammy, Grietje en Helene: veel dank voor het organiseren!  
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Een korte impressie van de Tuin van de Tijd in Bunne:  

Verwelkomd door een omgevallen boom, die met zijn takken de bootjes 

beschermt, die misschien gezonken, maar voor mij verzonken liggen in het 

water van de beek, neemt de route je bij de hand. Via een paadje met 

bloemen, op zoek gaan naar de wortels van het leven – figuurlijk 

struikelen over stenen die het woord ‘herkomst’ verwoorden.  

 

Naar de grond kijken – naar je wortels kijken. Goed om af en toe te doen. 

Ook om naar de archieven te kijken van oud nieuws – via de spiegels van 

de piramide van kranten. Wat een kracht. Maar kijk nog eens goed in de 

spiegels! Dan zie je ook de ruimte – de wolken en de lucht. Nooit jezelf 

opsluiten in het nieuws. Altijd een open blik houden. En verder gaat het, 

over een paadje door het bos. Van de waan van de dag naar de stroom van 

het water, die zichtbaar gemaakt wordt onder de aarde. De aarde stroomt 

– en ik ga mee…..Op weg naar de boot van emmers met water.  

Normaal gesproken draagt het water de boot, maar hier draagt de boot het 

water. Anders kijken – laat je  maar leiden. Wederom naar het water – 

waarin je jezelf kunt zien – maar stel dat je daarin veel verder kunt kijken?  
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Tot de oorsprong van het leven, van jouw leven? Toen ik daar stond dacht 

ik aan een gedicht dat ik gebruikte in een van mijn eerste diensten in 

Beilen, van Martinus Nijhoff. Alles kan geschreven worden en weer 

worden gewist. En ik spiegel, stroom en leef mee....!  

Helene Westerik  

Het kind en ik 

  

Ik zou een dag uit vissen, 

ik voelde mij moedeloos. 

Ik maakte tussen de lissen 

met de hand een wak in het kroos. 

  

Er steeg licht op van beneden 

uit de zwarte spiegelgrond. 

Ik zag een tuin onbetreden 

en een kind dat daar stond. 

  

Het stond aan zijn schrijftafel 

te schrijven op een lei. 

Het woord onder de griffel 

herkende ik, was van mij. 

  

Maar toen heeft het geschreven, 

zonder haast en zonder schroom, 

al wat ik van mijn leven  

nog ooit te schrijven droom. 

 

En telkens als ik even 

knikte dat ik het wist, 

liet hij het water beven 

en het werd uitgewist. 
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Santiago de Beilen   

Vanaf zondag 15 augustus t/m 29 augustus is er een Pelgrimsroute te 

volgen door Beilen. Van ongeveer 4,5 km. Een initiatief van alle 

geloofsgemeenschappen van Beilen. Dit in aanvulling op de gezamenlijke 

dienst die wij op zondag 15 augustus hadden. De kerkdienst is nog te 

bekijken op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk Beilen.  

De Pelgrimsroute start bij het Gemeentehuis van Midden-Drenthe, 

Raadhuisplein 1. Daar hangt aan het rode kunstwerk een A4tje en die wijst 

de weg naar de volgende locatie. Zo zijn er 10 locaties aan te doen.  

Op elk A4tje vindt u een mooie tekst en de verwijzing naar de volgende 

locatie. De route eindigt bij de winkel van de stichting Goed Gevoel. 

Tijdens openingstijden (dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.30 uur) kunt u 

daar een kleine attentie ontvangen, en een tegoedbon om door te geven 

aan een ander.  
 

Hieronder enkele gedichten van de route:  

Begin van de tocht – gedicht van Frans Ort  

Bij alles wat er voor me ligt –                                                                                                    

waar ik op hoop, naar verlang                                                                                    

of tegenop zie, soms als een berg,                                                                    

en al die dagelijkse dingen:                                                                               

wil jij daar mét mij zijn,                                                                                                           

liefde om mijn schouders plooien                                                                            

en jouw naam nog eenmaal fluisteren 

 

Santiago de Beilen 
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ONDANKS ALLES  

Dit gedicht, geschreven door de Heilige Moeder Teresa,  

hangt nog steeds in de hal van een weeshuis in Calcutta dat door haar 

werd gesticht. 

Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch 

...maar blijf van hen houden, ondanks alles. 

Als ge het goede zoekt  

zullen mensen u beschuldigen van egoïsme en verkeerde motieven 

...maar blijf het goede zoeken, ondanks alles. 

Als ge succes hebt, krijgt ge onechte vrienden en echte vijanden 

...maar blijf vasthouden aan uw succes, ondanks alles. 

De goede dingen die ge vandaag doet,  

kunnen morgen alweer vergeten zijn 

...maar blijf goede dingen doen, ondanks alles. 

Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar 

...maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles. 

Mensen houden van succes  

en lopen alleen geslaagde mensen achterna 

...maar loop ook eens mislukkingen achterna, ondanks alles. 

Wat u al jarenlang met moeite hebt opgebouwd,  

kan in een dag worden weggevaagd 

...maar blijf bouwen, ondanks alles. 

Mensen hebben soms hulp nodig,  

maar kunnen zich tegen u keren als ge wilt helpen 

...maar blijf helpen, ondanks alles. 

Als ge in het leven overal uw beste beentje voorzet,  

krijgt ge soms de wind van voren 

...maar blijf uw beste beentje voorzetten. 

Want ondanks alles heeft God in deze wereld  

geen anderen handen dan de onze  

om Zijn werk aan anderen te doen. 
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Een gevonden tekst – auteur onbekend 

 

De stroom van het leven,  

waarop wij gedragen worden,  

komt van ver 

             en heeft de smaak van lief en leed,  

             van zuur en zoet,  

             van leven. 

 

        De stroom van het leven 

            komt van ver 

           en de liefde die ons droeg 

           en draagt  

            is die van velen… 

 

Gedicht van Greetje Grijpma  

 

er is een melodie die  

om mijn antwoord vraagt  

een schone sterke wijs 

die in de ochtend 

zingt met mij 

die in de avond  

afscheid neemt 

en mijn verlangen verder 

draagt en onderbrengt 

in zachte woorden 

van nacht en troost 

zodat ik slapen kan 

het heeft te maken met 

een lief geheim 

wij zijn op weg daarheen 

het kan niet ver meer zijn 
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Zij die hun verjaardag hopen te vieren (vanaf 75 jaar) 

Dhr. B. Westerik   Vroomshoop  27-08-1939 

Mevr. L. Hoogerkamp-Arends Exloo   03-09-1942 

Mevr. J. Wilms-Roeles   Aalden   09-10-1930 

Dhr. A. Jager    Beilen   17-10-1935 

 
 

Bloemengroet 
In de maanden juli en augustus waren de bloemen voor de 

fam. R. Oostingh en voor mevr. G. Kerkhove. 
 

Jubileum 
Op 16 Juli was het echtpaar G. Staal- Wolters 35 jaar 

getrouwd. 

Namens het bestuur, nog van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankjes 
Er wordt zo vaakgezegd, zet de bloemetjes eens buiten (letterlijk en 

figuurlijk). Een poosje geleden werden namens de kerk, door Wietze en 

Lies de Boer bij mij de bloemetjes binnen gezet. Een prachtig boeket! 

Hartelijk bedankt! 

Samen hebben wij koffie gedronken, dat was heel gezellig en was voor mij 

een extra bloemetje, zo noem ik dat. Dank je wel!           

Grietje Kerkhove 
 

Zo stuurde ook de fam. R. Oostingh een bedankje voor hun bloemen, zij 

schreven dat het boeket veertien dagen lang hun kamer in vol ornaat had 

opgevrolijkt. 

 

Inleveren kopij  

Voor het volgende nummer kunt u de kopij 

inleveren bij  Gerda Wiggerink tot uiterlijk 

maandag 11 oktober 2021.  
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Geraakt door de mens in een complex vraagstuk (Deel 3) 
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. 
 

Vervolg op het tweede deel: (slot) 

Laat ik daarom deze grote vragen verkleinen 

tot de onveilige en uitzichtloze situatie in de 

kampen. Dat dit al zo lang doorgaat bedreigt 

nog iets anders: iets wat ik toch maar onze 

beschaving noem – al betwijfelt Gandhi of die wel bestond. Of iets dieper 

gevoeld: onze ziel. Het ongemak dat ik voelde kennen we allemaal: de ziel 

wordt aangesproken wanneer de vluchtende een mens wordt.  

In mijn herinnering is het begonnen met de Amsterdamse kleermaker 

Gümüş. Naast hem kennen we ook Lily en Howick, het gezin Tamrazyan 

en meer. Of een publiciteitscampagne een goede zaak is, blijft een terechte 

vraag, maar een persoonlijke benadering is dat zeer zeker. 

Moet iemand eerst je buurman of kleermaker zijn om je ziel te wekken, 

moet je voor betrokkenheid werkelijk eerst afreizen naar een 

vluchtelingenkamp? Wie zich wil verdiepen, vindt gemakkelijk 

persoonlijke verhalen. Als er een mens is – en geen vraagstuk – dan 

ontwaakt onze werkelijke interesse. En dat is goed, aanspreekbaar zijn 

maakt ons mens. Wanneer we ons niet langer laten raken, staat er iets op 

het spel: onze eigen menselijkheid, onze ziel. 
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Het probleem met aanspreekbaar zijn, verantwoordelijkheid voor de 

ander nemen, is de vraag waar die dan eindigt. Het appel van de ander is 

mooi, maar er zijn zo vele anderen. Dan dreigt verlamming en uitputting. 

Juist daarom helpt het om het appel persoonlijk te maken, in een open 

houding van ontmoeting. Je hoeft niet iedereen te redden, maar je mag 

wel handelen. Niet voor niets zegt een belangrijke religieuze traditie in de 

Talmoed: wie één mens redt, redt de hele wereld. 

Hoe kan een theologische benadering van mijn ongemak er dan uitzien? 

In ieder geval doet het persoonlijke perspectief erin mee. Dat houdt de ziel 

er bij en pakt mezelf bij de kladden. Ik heb me niet laten raken door een 

crisis, maar door mensen. Er zijn hier twee mensen: de mens die een 

beroep op me doet, en ik die aangesproken wordt. Daar valt bezieling te 

vinden. Voor politieke besluitvorming is dat niet voldoende, maar politiek 

kan niet zonder bezieling en geraaktheid. 

In de bijbel is veel over omgaan met vreemdelingen te vinden, en ook veel 

tegenstrijdigs: soms worden zij ontvangen en soms juist afgeweerd.  

Dat tegenstrijdige kan comfortabel voelen, maar het raakt me niet.  

Ik zoek die aanspraak op, en blijf geraakt worden door het 

ongemakkelijke, tegendraadse dat een appel is om mijn hart wijder te 

maken. ‘Waar is Abel, je broer?’ vroeg God aan Kaïn in Genesis 4.  

Een eenvoudige vraag naar de broeder/zuster/medemens.  

Er gaat een appel uit van je broeder/zuster mens tegenover je.  

Dat appel is in het christelijk geloof altijd belangrijk geweest. 

Het evangelie vertelt veelvuldig van ontmoetingen.  

Steeds weer kijkt Jezus in de ogen van diegene die tegenover hem staat, of 

het de Kanaänitische vrouw met een groot geloof is – en door wie Jezus 

zich laat raken – , of de van melaatsheid genezen Samaritaan.  

We kijken met hem mee en zien een mens. 

 



20 
 

De bijbel vertelt ons niet wat we vandaag moeten doen, over de kloof van 

meer dan 2000 jaar heen. Maar de bijbel thematiseert de vreemdeling wel 

aldoor, op verschillende wijze. Tussen mij en de ander is een kloof, maar 

wel een die om een brug vraagt. In een dialogische omgang met de bijbel 

worden wij aangesproken en wordt ons gevraagd te luisteren.  

Het zijn die vragen die raken en me van mijn stuk brengen, wanneer Jezus 

vraagt naar mijn loyaliteit. Radicaal en oorverdovend helder zijn de 

uitnodigingen om een stapje verder te gaan dan wat ik dacht te kunnen. 

Zoals in de Bergrede: Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 

Doen de tollenaars niet net zo? Mt 5: 46. En wanneer het gaat om verlies 

van menselijkheid: Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, 

maar er het leven bij inschiet? Mc 8: 36. De NBV 2004 mist overigens het 

mooie woord ziel dat ik eerder heb gebruikt. 

Kan er een veilig bestaan komen voor grote groepen mensen in de 

kampen? Wie is aan zet? Dat is een politieke, een organisatorische én een 

existentiële vraag. Zo wordt een vraagstuk tot een vraag naar de ziel van 

ons samenleven, van christelijk geloof en kerk-zijn. Je kunt de bijbel of de 

krant openslaan om die vraag te horen. 

Het onderwerp is complex. Iedereen weet iets, weinig mensen weten alles. 

Om iets meer te weten, hier enkele websites: 

Global peace index: http://statisticstimes.com/ranking/global-peace-

index.php  

Vluchtelingen: begrippen, cijfers, afspraken:   

https://www.unhcr.org/nl/media/begrippenlijst  

https://www.unhcr.org/nl/media/vluchtelingenpact/  

Aantallen en herkomst: https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/  

Ik heb een blog bijgehouden: https://alkeliebichcompagnon.blogspot.com/  

http://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php
http://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php
https://www.unhcr.org/nl/media/begrippenlijst
https://www.unhcr.org/nl/media/vluchtelingenpact/
https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/
https://alkeliebichcompagnon.blogspot.com/
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Wat kunnen we doen? 

*Ik was vrijwilliger bij de Grieks-Duitse organisatie Naomi – ökumenische 

Werkstatt für Flüchtlinge. In het kamp werkt QRT- quick response team. 

Op social media staat de meest actuele informatie.  

Zij zoeken altijd vrijwilligers, voor minimaal drie weken.  

Medische achtergrond is zeer welkom, en ook pedagogen, sport, 

kunstenaars, musici voor de inloophuis-activiteiten.  

Benader hen via social media of vraag het aan mij. 
 

*De Remonstranten steunen Naomi structureel; financiële steun kan het 

beste via hen. communicatie@remonstranten.nl,  

IBAN nummer NL 69 TRIO 0777 822 784. 
 

*Benader de politieke partij van je voorkeur en vraag hen zich meer in te 

zetten voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Geef aan dat je op ze 

hebt gestemd vanwege de steun in het partijprogramma voor 

vluchtelingen en vraag hoe ze dit bij de formatie en de 

coalitiebesprekingen naar voren willen brengen. De vraag stellen laat 

voelen dat velen anders willen. De ervaring is: het helpt! 
 

*Verder zijn er veel initiatieven voor de vluchtelingen op de eilanden.  

Er is een wekelijkse nieuwsbrief voor wie op de hoogte wil blijven van de 

politieke ontwikkelingen (en vooral het gebrek eraan) en acties in 

(kerkelijk) Nederland. Aanmelden voor de wekberichten kan bij  

Jan de Beer, beerjg@hotmail.com.  
 

( Bron: Website Liberaal Christendom)  

Liberaalchristendom.nl is een initiatief van de schrijversgroep Relivant.  

Die bestaat uit theologen die zich verbonden weten met de Vereniging van Vrijzinnige 

Protestanten en Op Goed Gerucht. 

In januari 2016 verscheen het  boek ‘Liberaal christendom‘. Na goede recensies en 

positieve reacties kreeg dat al snel een derde druk. Het boek ontvouwt de contouren 

van een liberale, (post)moderne theologie, maar laat ook meerdere onderwerpen 

onbesproken. Deze website wil die leemte opvullen door drie keer per jaar een thema 

aan te kaarten dat niet in het boek aan de orde kwam of dat speelt in de actualiteit. 
 

De redactie van deze website wordt gevormd door Jan Offringa, Wilma 

Hartogsveld, Alke Liebich en Erik Jan Tillema 

https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1
https://www.facebook.com/NAOMIPROJEKT1
https://www.facebook.com/qrtgreece
mailto:communicatie@remonstranten.nl
mailto:beerjg@hotmail.com
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Oproep Adventsbundel 
Na het succes van de vorige editie, maken wij ook dit jaar met elkaar weer 

een adventsbundel: 28 dagen met bij iedere dag een tekst en een illustratie. 
 

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, etc. 

De illustraties kunnen natuurfoto’s zijn, tekeningen, schetsen, maar 

bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij.  

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk 11 oktober uw 

materiaal in te sturen, via de post of mail. 
 

U mag meerdere teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel 

worden aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen 

we materiaal bewaren voor een volgend jaar. Het is niet nodig om bij een 

tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd.  

Het volstaat om één van beide in te zenden, wij kiezen dan een passende 

aanvulling daarbij. De samenstelling van het boekje nemen wij voor onze 

rekening. 

Hartelijke groet, Helene Westerik & Nicoline Swen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sinds zondag 15 augustus loopt er door Beilen een pelgrimsroute. Pixabay 



23 
 

Gedicht 
 

DWAZE MOEDER 
 

Wied van hoes en hof vandaon 

loopt moeders met heur droef verhaol 

heur stille gang sprek harde taol 

het woord is raodeloos vergaon 
 

maor wieder vort komp dichterbij 

wij loopt in vrede hier de tocht 

mien spandoek hoger naor het locht 

hier maakt de zun de dag nog nei 
 

et onrecht lig vlak veur mien raam 

de stilte dwingt mij en ik luster 

de dwaze moeder wordt mien zuster 

en de vermisten kriegt een naam 

 

eerst bint het letters die ik spel 

vrömd is de klank maor ‘t wordt mij iegen 

het kind da’k in mien arm mug wiegen 

verdriet graaft dieper, tot de wel 

 

en Rachels reert en rouwt, zie loopt 

heur stille tochten, vraogt en hoopt 

 

Oet: Het zingende zaand’  

Janny Alberts-Hofman (1929-2008) 

Bron: Huus van de Taol 
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