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Redactie 

Het Paasnummer 2022 van Vrijzinnigen Oost Twente en 

Vrijzinnigen Aan de Regge staat onder redactie van Jeanne Traas en 

Anki Veltien.  

 

Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een reactie, een 

verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d.  Het adres is:  

 

Anki Veltien-Witteveen 

Hofsteestraat 16 

7447 HT Hellendoorn, tel: 0548 655580 

email: anki_veltien@hotmail.com 

 

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

correcties in de tekst aan te brengen. 

 

 

Van de bestuurstafel 

 

Dit stukje schrijf ik op de avond van de inzameling voor Oekraïne.  

Een verslagje over onze bestuursactiviteiten valt dan in het niet. Zo 

belangrijk lijkt het allemaal niet meer te zijn vergeleken met al het 

verdriet en de chaos. 

 

Toch heb ik tijdens onze 1e viering op 6 maart in het Johanneskerkje 

ervaren, dat we door te zingen, luisteren en bidden/mediteren van 

betekenis kunnen zijn bij het conflict in Oekraïne.  

Ook al worden onze verenigingen kleiner, samen kunnen we zo nog 

een periode verder. Over hoelang dat is, daarover wil het bestuur de 

komende tijd nadenken.  

Voor 2023 hebben we weer een programma bedacht. Eén activiteit 

om de 14 dagen. We wisselen dan regelmatig van locatie tussen 

Henricuskapel en Johanneskerk/Kulturhus. 

Als dit blad verschijnt is de jaarvergadering van Aan de Regge al 

geweest. Het is wel bijzonder dat ik dan pas als voorzitter de 1e 

fysieke ledenvergadering meegemaakt heb. Het is dan eindelijk het 

moment, dat ik waarschijnlijk een aantal leden heb ontmoet, die ik 

nog niet kende. Zo maak ik geleidelijk kennis met de vereniging Aan 

de Regge. 
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Wat betreft de financiën. Er is eind maart een leden vergadering van 

Oost-Twente geweest waarin het financiële boekjaar is afgesloten. De 

boekjaren lopen vanaf nu gelijk. Zo is vanaf het financiële deel van 

onze verenigingen nu ook definitief op elkaar afgestemd. 

De 40 dagentijd is voor velen nu een heel onzekere tijd. Mogen we 

elkaar tot inspiratiebron zijn. 

 

Goede Paasdagen toegewenst. 

Henk Eijgelaar 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan 

de Regge worden gehouden in de 

Henricuskapel (HK) in 

Verzorgingscentrum De Parkstede, te 

Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij 

anders vermeld. De ingang van de kapel 

is aan de Oosterhofweg bij de 

huisnummers 48-152. 

 

Activiteiten/bijeenkomsten van 

Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het 

Johanneskerk/Kulturhus (JK) 

Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede 
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Bijeenkomsten Oost-Twente en Aan de Regge 26 maart t/m 

26 juni 2022 

 

 

 

Datum Tijd/Locatie Bijeenkomst Voorganger / 

spreker / muziek 

    
27-3 11.00 / HK Voorjaarslezing       Carolien ten Bruggencate 

over Turner 

    

3-4 14.30 / JK Gedachtenisviering 
 

Nicoline Swen, mmv 
Martine Dubois en Martin 
Koning 

17-4 10.00 / HK Pasen AdR+OTw   
   

Leden OTw en AdR                           
P Jan Lammers 

    

8-5 10.00 / HK Viering                         Herma Visser  
P Jan Lammers                                                      

22-5 10.00 / HK Kapeltreffen Helene Westerik 

    

5-6 10.00 / JK Pinksteren viering 
AdR+OTw 

Nicoline Swen                                                                                                                                                                                 

26-6 11.00 Hagenpreek  Monic Slingerland, 

“Fietsen met God” 
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'Ontbreek elkaar niet, dan zal Hij/Zij/Het ons niet ontbreken.' 

Beste mensen,  

 

Oorlog, op nog geen 2000 kilometer van ons land. Het voelt 

onwerkelijk en beangstigend. 

 

Hoe het voor de mensen daar moet zijn, is helemaal onvoorstelbaar. 

Voor mij althans, want ook hier zijn er nog mensen die weten hoe 

oorlog voelt. Wat het is. De geluiden, de geuren, de beelden. 

Dat je het voorgoed met je meedraagt. Zou het hierheen kunnen 

komen? Ik wil er niet aan denken! 

We doen het weinige dat we kunnen. We geven spullen en doneren 

geld. Kan je helpen, troosten, op momenten als deze? 

 

Hebben wij als 'kerk' een taak? Vragen en gedachten die door mijn 

hoofd blijven malen. 

 

Straks is het Goede Vrijdag en Pasen. Daarna volgen al snel 4 & 5 

mei. Dagen van herinneren en vieren. Van verlies en Nieuw Leven. 

Dagen ook van bezinnen en beginnen. Omdat de wereld van morgen 

vandaag begint. Een uiterst complexe wereld, waar vrede, welvaart 

en geluk zo vreselijk oneerlijk verdeeld zijn. Zelfs binnen Nederland. 

 

Maar het is de wereld waarin wij leven. Hier moet het gebeuren. Op 

de één of andere manier. Ook als wij met lege handen staan en de 

woorden ons ontbreken. 

Misschien in het hele kleine. In ons contact met de mensen om ons 

heen. Met aandacht en mildheid voor anderen en voor onszelf. 

Het blijft zoeken, maar ik denk dat het een begin kan zijn! 

Zoals een nieuwe lente begint diep in de zwarte, kale, koude grond. 

 

Laten we elkaar in ieder geval proberen vast te houden en te 

bemoedigen. We hebben elkaar zo nodig! 

 

Nicoline Swen 

 

 

 



 

7 
 

De oproep aan u om bijdragen aan ons Paasnummer in te 

sturen, zoals in ons Mededelingenblad geplaatst:  

Een nieuwe lente, een 

nieuwe kans 

Het is nog winter op dit 

moment, geen strenge, maar 

toch. Er kan nog van alles 

komen. 

Vroeger, fietsend naar mijn 

werk, werd ik altijd weer heel 

vrolijk wanneer ik de massa’s 

kleine, wilde, blauwe viooltjes 

zag. Altijd op dezelfde plek en altijd in grote hoeveelheden. Voor mij 

was dat het teken dat de winter zo goed als voorbij was en dat het 

nieuwe leven weer een kans kreeg. Ik fiets daar nu niet meer 

dagelijks, maar het kleine blauwe viooltje is voor mij nog steeds het 

hoopvolle begin van een nieuwe lente met nieuwe kansen. Hebt u 

ook zo’n hoopvol teken? Laat het ons weten, zodat het Paasnummer 

van ons Ledenblad dit jaar weer een blad vol hoop, nieuwe kansen 

en nieuw geluk kan worden 

En daar zit je dan met je oproep voor inzendingen van hoop en 

een nieuw begin voor het Paasnummer 2022. Het is inmiddels 

15 maart en de oorlog tussen Rusland en de Oekraine is in 

volle gang. Tekenen van hoop?  

Maar misschien is het juist nu nodig om met elkaar toch die 

tekenen: gedichten, foto’s, verhalen, etc. te laten horen en 

zien. Juist nu in deze angstige, toch wel donkere tijd voor 

Europa. Wij ondervinden de oorlogshandelingen nog niet echt 

aan den lijve, ja, de gas-, benzine- en alle andere prijzen gaan 

omhoog. Maar we hebben nog gas, we hebben nog een dak 

boven ons hoofd, wij hebben nog eten, drinken, kleding en 

vooral: wij hebben elkaar nog. 

Dus …………………………….. Toch maar tekenen van hoop en 

een nieuw begin, misschien wel een staakt het vuren. We 

zullen het zien.  
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid, nieuwe kansen, nieuwe 

hoop… 

 

Wat is voor mij een hoopvol teken? 

 

De jaargetijden in de natuur keren jaarlijks terug. 

Ik heb al 70 lentes, zomers, herfsten en winters meegemaakt. 

Als ik naar mijn leven kijk, bevind ik me onherroepelijk in de herfst 

en zal er nóóit meer een lente of een zomer aanbreken. Geen reden 

om te somberen…. het is de natuurlijke loop van ieders leven. We 

komen en we gaan. We worden geboren en we sterven.  

Ieder seizoen van het leven heeft zijn charmes en problemen.  

 

Mijn lente en mijn zomer hebben mij -door schade en schande- 

hopelijk wat wijzer gemaakt, milder ook. Wat was, draag ik met me 

mee, werkt dóór of heb ik losgelaten. Wat komt, is ongewis. Wat ik 

nú doe en niet doe, dát doet ertoe. Juist ook in mijn herfst.  

 

Terug naar de vraag: Wat is een hoopvol teken in mijn herfst? 

Voor mij zit ‘hoop’ in kleine dingen: in wat ik mensen om me heen zie 

doen (en wat ik zelf ook nastreef). Bijvoorbeeld: De fakkel van de 

naastenliefde brandend houden. Zaadjes van vrede en verzoening 

blijven planten. De ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen 

te houden. Bewust leven. Genieten van muziek (bv. ‘De vier 

jaargetijden’ van Vivaldi!) Zuinig zijn op de natuur. 

 

En als ik in mijn winter doodga, dan leef ik -net als mijn liefste Ger 

die een jaar geleden overleed- op de één of andere manier dóór in 

het leven van mijn dierbaren. Binnenkort wordt ons vijfde kleinkind 

geboren, om maar eens een hoopvol teken te noemen. Want liefde 

en leven zijn sterker dan de dood. 

 

Hanneke Pors-Ris 
(Deze bijdrage is geschreven vóór de uitbraak van de oorlog in Oekraïne) 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE MEREL DIE ME TROOST 

"Blackbird"  (Paul McCartney) 

Blackbird singing in the dead of night 

Take these broken wings and learn to fly 

All your life 

You were only waiting for this moment to arise 

 

Blackbird singing in the dead of night 

Take these sunken eyes and learn to see 

All your life 

You were only waiting for this moment to be free 

 

Blackbird fly Blackbird fly 

Into the light of the dark black night 

 

Blackbird fly Blackbird fly 

Into the light of the dark black night 

 

Blackbird singing in the dead of night 

Take these broken wings and learn to fly 

All your life 

You were only waiting for this moment to arise 

You were only waiting for this moment to arise 

You were only waiting for this moment to arise 
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Voorjaar! Schrijf je een stukje voor ons gezamenlijk blad, Jeanne? 

Maar kan ik dat wel, iets hoopvols neerschrijven, terwijl we iedere 

dag berichten zien en horen over verschrikkelijk lijden, daar in 

Oekraïne? Daar zijn toch geen woorden voor? 

 

De vraag die ik altijd weer in me voel opkomen, is: “Wat zegt de 

dichter?” 

 

Dat vat ik heel breed op. Ik bedoel: “wat zegt de mens die tot in zijn 

vezels voelt wat de vernedering is die mensen elkaar aandoen, en die 

toch de moed opvat om in bondige taal de anderen moed in te 

spreken?” 

Ik denk, als voorbeeld, aan de profeet Jesaja, die verslag heeft 

gedaan van de tijd waarin hij leefde, die deportaties meemaakte van 

zijn volk, van Israël naar Assyrië, omdat gewelddadige heersers dat 

zo bepaalden, zo’n 26 eeuwen geleden. En ook hoe hij, in beeldende 

taal, op een opbeurende manier, bleef spreken over toekomst! 

We kunnen het nog altijd nalezen, in Jesaja 11: 1 en 2: 

 

 “Maar opschieten zal een twijg uit de tronk van Jesse, - een scheut 

uit zijn wortels zal bloeien. 

Rusten zal op hem de geest van de Ene, - 

een geest van wijsheid en verstand, 

een geest van beraad en sterkte, 

een geest van kennis en ontzag voor de Ene”. 
 

De traditie van geloof, hoop en liefde is, door de nacht van de 

Babylonische ballingschap heen, zichtbaar geworden in profetieën, en 

in (klaag)liederen. Dat is nog steeds het hoopvolle deel in de 

mensengeschiedenis! 

Maar ook heel dichtbij ontvang ik bemoedigende impulsen. Zo is er 

op dit moment iedere ochtend, rond 5 uur, een merel die me wakker 

zingt! Ongelooflijk, maar waar! Je ziet hem niet, maar hoort hem des 

te beter! Wat een schoonheid! Ik weet dat merels vanouds bosvogels 

zijn. Zo’n honderd jaar geleden is voor merels de trek naar de steden 

begonnen. Eerst in de parken, maar nu zijn ze overal in de stad. Het 

mannetje is pikzwart met een felgele snavel. Het vrouwtje is in twee 

tinten bruin gekleurd. Wat een mooi paar! 

Voedsel zoeken doen ze op de grond, ze huppen over het grasveld en 

stoppen plotseling: iets lekkers! En niets natuurlijks is hen vreemd: 
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want als er andere merels zijn die ook honger hebben, dan is het 

eerste: ze verjagen! 

 

Wist U overigens dat 2022 uitgeroepen is tot “Het jaar van de merel?” 

De aanleiding daartoe is het feit dat ongeveer een derde van alle 

merels is verdwenen door een virusziekte. 

Maar de natuur is en blijft veerkrachtig! Dat zijn wij mensen ook. Maar 

je moet soms wel door diepe duisternis heen! 

Denkend aan de merel kwam een uitspraak van een andere dichter in 

me op. De Indiase dichter en Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore 

(1861-1941) bemoedigt me nog altijd met deze uitspraak: 

 

“Geloof is de vogel die het Licht voelt wanneer de dageraad 

nog duister is” 

 

En het mooiste lied van de wereld is en blijft in mijn ogen “Blackbird” 

van Paul McCartney! Zoek het op, op YouTube, stop met autorijden, 

stop met aardappelen schillen, laat je raken door die diep ontroerende 

oproep om, ondanks “gebroken vleugels”, moed te vatten en je op te 

richten! 

Jeanne Traas-Hageman,  

Enschede, 15 maart 2022 
 

 

PASEN     

 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het ‘s nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam , in sterkers gezaaid 

 

 Ida Gerhardt 

(Uit de bundel: Vijf Vuurstenen, 1974) 
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Avondmaalstel van de 

afdeling Hengelo van de NPB 

 

In 1959 werd het initiatief 

genomen tot oprichting van de 

afdeling HENGELO van de (toen 

zo genoemde) Nederlandse 

Protestanten Bond. Deze 

Vereniging, die in Nederland sinds 

1870 bestaat, begroet leden en 

begunstigers, die regelmatig 

samenkomen vanwege de 

ondogmatische benadering van 

vragen rondom inspiratie en 

zingeving. 

De initiatiefnemers waren een 

aantal vrijzinnig hervormden, die 

zich niet meer thuis voelden in de 

toenmalige Nederlandse 

Hervormde Kerk. Na 

toestemming van het hoofdbestuur van de NPB werd in 1960 de 

afdeling Hengelo een feit. 

Het oudste lid van Hengelo vertelt dat de NPB Hengelo in die jaren 

een grote vereniging was, met misschien wel meer dan 100 leden.  

Voor de diensten huurde de afdeling een ruimte in Hengelo. Het 

avondmaalstel was midden jaren ‘70 gekocht door het toenmalige 

bestuur, met goedkeuring van de leden. Het is in de paastijd vaak 

gebruikt. 

In 2002 fuseerde de afdeling Hengelo met de afdeling Enschede, die 

daar sinds 1889 bekend stond als “Evangelie en Vrijheid” De naam 

van de nieuwe uitgebreide vereniging werd toen “Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Oost-Twente” 

In 2020 is er een samenwerkingsverband tussen de Vrijzinnigen van 

de vereniging Aan de Regge en de Vrijzinnigen van Oost-Twente tot 

stand gekomen. Sinds mei 2014 is de naam van de landelijke 

vereniging officieel “Vrijzinnigen Nederland”. Website 

www.vrijzinnigen.nl 
Bron: RUIMTE, om het goede leven te oefenen, uitgave 2009, Jeanne Traas-
Hageman. Gesprek met G.J. Ten Cate, lid van de afdeling Hengelo vanaf het 
eerste uur 

Foto Tineke Eijgelaar-Jorna 

http://www.vrijzinnigen.nl/
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In het labyrinth 

de weg die gevraagd wordt 

is een weg vol wendingen 

vol blokkades soms 

is een weg vol zoeken 

 

en toch is dat juist onze weg 

 

al gaande in die weg 

is het aan ons om het einddoel 

voor ogen te houden 

wat er ook gebeurt 

 

en het is aan ons om dwars door 

alle wendingen, blokkades en barrières 

heen 

vol te houden, onze weg te gaan, 

Zullen zijn waar we bedoeld waren te zijn 

 

in die zin wordt dat wat verscholen lag helder 

en keren we terug naar de oorsprong 

van ons eigen worden 

 

terwijl we ons omgeven voelen 

door vormen van schoonheid, door kleuren 

maar vooral door de intensiteit waarmee de weg 

gegaan wil worden 

 

in de kern van alle dingen 

ligt het hart verscholen 

waarin dat wat worden wil 

ontwaakt in het ritme van dag en nacht 

 

Gradus van Florestein  

 

uit: In het Labyrinth van Marion Spronk 
Ingezonden door Anneke Scholten 
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In memoriam Henk Bollen 

 

Henk werd geboren op 7 oktober 1929 in 

Eibergen. 

Hij overleed op 29 oktober 2021 in Enschede. 

 

Henk werd geboren, samen met tweelingbroer 

Gerrit, op B103 in de Holterhoek te Eibergen. Hij 

groeide op in een gezin met 9 kinderen. Hij kon prachtige verhalen 

vertellen over het leven vroeger op de boerderij. Na de lagere school 

ging hij naar de ULO en zijn eerste baan was bij Prakke in Eibergen. 

Na een aantal jaren daar gewerkt te hebben keek hij verder en kwam 

terecht op het kantoor van de TETEM in Enschede. In de avonduren 

haalde hij ondertussen zijn HBS-diploma en studeerde hij 

handelscorrespondentie Engels, Duits en Frans. Deze 3 talen sprak 

hij vloeiend. Hij solliciteerde bij handelsonderneming Conet, werd 

aangenomen en bleef er tot aan zijn pensioen. Hij was 

verantwoordelijk voor de afdeling Oostblok en maakte heel wat 

zakenreizen naar Roemenië en Bulgarije. 

 

In 1957 tijdens een vakantie op Terschelling ontmoette hij Marianne 

Troost uit Dinteloord en zij werd zijn grote liefde. Tijdens hun 

verkeringstijd reisde hij heel wat keren op en neer naar Brabant op 

zijn motor. Omdat er toen nog niet de communicatiemiddelen van 

vandaag waren schreven ze elkaar elke dag een brief! In 1961 

trouwden ze en ze gingen in Enschede wonen. Er kwamen 4 kinderen, 

eerst Arjan, 2 jaar later werden Marga en Tineke geboren en nog een 

jaar later Erik. Het was een druk maar fijn gezin.  

In de vakantietijd waren er reizen naar het Sauerland en Oostenrijk. 

Met z'n zessen in één kleine Fiat. En geweldige zomers in Hoek van 

Holland. 

Henk was een trotse vader en later opa en ook met de 'koude kant' 

had hij een zeer warme band! 

 

Henk zat niet stil, hij had ontzettend veel hobby’s; het verzamelen 

van oude radio’s, eerste dag enveloppen, postzegels, langspeelplaten 

en wat al niet meer. De laatste jaren was er een nieuwe hobby 

bijgekomen namelijk het verzamelen van bijzondere theelepeltjes. Hij 

was lid van veel verenigingen zoals bijvoorbeeld de Historische 
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Sociëteit, Oudheidkamer Twente, de motorclub, de Kleppensproak, 

Historische kring Eibergen, Fietsplezier, Stichting studiecentrum 

eerste wereldoorlog, etc..  

Tot aan de corona periode zwom hij nog elke week en tot aan zijn 

dood fietste hij dagelijks heel wat kilometers. Op de ouderwetse fiets, 

dus zonder motortje!  

 

Naast veel vreugde was er ook veel verdriet in zijn leven. Het 

overlijden van zijn ouders, schoonouders en al zijn broers en zusters 

raakte hem diep. Maar bovenal heeft het overlijden van dochter 

Tineke hem enorm veel verdriet gedaan. 

 

In de oorlogstijd kwam het gezin Bollen in aanraking met de 

vrijzinnigheid in Eibergen. Daar gingen Henk en Gerrit ook naar de 

catechisatie, om in Neede te worden aangenomen, omdat de 

rechtzinnige hervormde kerk de N P B uit dezelfde plaats niet goed 

duldde. Nagenoeg elke zondag gingen ze naar de diensten van 

voorganger Mengerink.   

Intussen waren ze ook lid van de plaatselijke afdeling van de V C J B.  

Toen Henk in 1952 naar Enschede ging, werd hij daar ook lid van de 

VCJB-afdeling aldaar. Al rap werd hij daar voorzitter. 

Na hun trouwen kerkten Henk en Marianne in de Lasonderkerk en 

later in de Oosterkerk. Tot Henk in 1989 Wim Bongers en Leo 

Arendshorst in "Irene" ontmoette en zij hem inlijfden in het opgestane 

"Evangelie en Vrijheid" (nu Vrijzinnigen Oost-Twente). Henk zat vele 

jaren in het bestuur, zelfs tijdelijk als voorzitter. Zelf zei Henk over 

vrijzinnigheid: "Vroeger dacht ik dikwijls dat ik ’s zondags tijdens de 

dienst en preek het antwoord op alle vragen en problemen zou 

vinden, maar dat was dus niet zo. Wel ervaar ik nog steeds de 

Vrijzinnigen als het geestelijk thuis voor de persoonlijke wijze van 

geloven. Ben ook nog steeds blij dit alles als geestelijke bagage bij 

me te hebben en prijs me gelukkig dit tijdens mijn intussen toch vrij 

lange leven te hebben meegekregen." 

 

Dit jaar waren Marianne en Henk 60 jaar getrouwd. Gezien de 

omstandigheden werd het niet uitbundig gevierd. Ter gelegenheid 

van Henks 92e verjaardag is het hele gezin in oktober nog samen uit 

eten geweest. Niemand kon weten dat dit gezellige samenzijn de 

laatste keer was dat ze allemaal bij elkaar waren.  
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Tot het laatst was hij volop betrokken bij alles wat het leven hem 

bracht. Hij zal gemist worden! 

Ook wij zullen hem missen. Zijn persoonlijkheid, zijn grote kennis van 

de geschiedenis van onze afdeling en de vele gedichten en anekdotes 

die hij op gezette tijden voordroeg en vertelde. 

 

Ik wens Marianne, Arjan en Ralph, Marga en Erik, Erik, de 

kleinkinderen en alle anderen die hij dierbaar was, kracht toe bij het 

dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn. 

Nicoline Swen 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Arendt, de klimaatcrisis 

en wij! 

Johan de Jong 

Geschreven naar aanleiding van de 

lezing die Veronica Vasterling voor 

ons gehouden heeft op 31 oktober. De 

uitgeschreven tekst van een eerdere 

versie van deze lezing en de discussie 

destijds (elf dicht bedrukte pagina’s) 

kan bij de redactie opgevraagd 

worden. 

 

Het is vijftig jaar geleden dat het boek 

“Grenzen aan de Groei” verscheen, 

het rapport van de Club van Rome. Het boek maakte destijds veel 

indruk, maar tot echt handelen vanuit de politiek leidde het niet. Je 

zag initiatieven van actiegroepen die alternatieven aandroegen voor 

onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen maar tot 

ingrijpende veranderingen kwam het niet. Geleidelijk aan ebde de 

belangstelling voor de grenzen aan de groei wat weg, om pas sinds 

een aantal jaren ook op politiek niveau opnieuw wereldwijd actueel 
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te worden gevonden vanwege de onheilspellende ontwikkelingen in 

het klimaat (en hier in Nederland ook vanwege de 

stikstofproblematiek). Hoe kan het dat de boodschap van dit boek 

(deze “olifant in de kamer”) zo lang onder de tafel beland is? Had de 

politiek niet meer zijn verantwoordelijkheid moeten nemen? 

Heeft de (politiek) filosofe Hannah Arendt (1906-1975) ons misschien 

iets te zeggen als verklaring voor de traagheid in het vinden van 

oplossingen? Over de ecologische problemen die begin jaren ’70 op 

tafel kwamen heeft ze zich nooit expliciet uitgelaten, net zomin als 

dat het geval was in “Grenzen aan de Groei”. Voor Arendt waren toen 

zaken als de permanente dreiging van atoomwapens en leugens in de 

politiek blijkbaar belangrijker. Toch geeft haar (politieke) filosofie ook 

belangrijke handvaten voor een analyse van hoe het komt dat de 

politiek zich zolang weinig gelegen heeft laten liggen aan de 

klimaatcrisis. Vandaar uit kunnen we begrijpen hoe we in de huidige 

situatie zijn terecht gekomen en kunnen we ideeën opdoen over hoe 

we zelf iets aan die situatie zouden kunnen doen.  

Arendt’s visie op politiek  

Politiek is voor Arendt méér dan de gebruikelijke praktijk die je kunt 

beschrijven met de termen “beleid” en “bestuur”. Niet dat die 

aspecten onbelangrijk zijn, er moet immers van alles geregeld en 

georganiseerd worden (daar heb je onder andere een 

ambtenarenapparaat voor nodig) maar eigenlijk vindt zij dat géén 

politiek. De kern van de politiek is volgens haar het publieke debat, 

een debat dat leidt tot “action” dat zijn daden én woorden. 

Kenmerken van “action” zijn spontaniteit (eigen initiatief, 

betrokkenheid op de gang van zaken in de wereld en geïnspireerd 

door principes), gezamenlijkheid, pluraliteit (het unieke van elk 

mens, die het recht van spreken heeft maar ook de plicht tot 

luisteren), vrijheid (is een werkwoord, want het betekent iets nieuws 

tot stand brengen op geweldloze wijze) en onvoorspelbaarheid. 

Terzijde: Veronica Vasterling’s opmerking “Geweld is het einde van 

de politiek” heeft sinds de inval van Rusland in Oekraïne wel een heel 

actuele lading gekregen. Het politieke debat is, aldus Arendt, 

onvoorspelbaar, dat wil zeggen het debat heeft een open einde. 

Instrumenteel handelen en het efficiënt uitvoeren van plannen, iets 

dat vaak onder politiek verstaan wordt, is wel nodig maar is géén 

politiek. Een “politieke” klasse die bestaat uit experts (of erger nog 

uit een rijke toplaag van de bevolking) is in wezen alleen maar met 
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zichzelf bezig. Het gevaar van een “expertocratie” is dat het de 

pluraliteit uitholt en dat gaat uiteindelijk ten koste van de burgers, 

ten koste van het land en ten koste van de wereld. Dat zijn grote 

woorden maar we zien het in de klimaatcrisis eigenlijk voor onze ogen 

gebeuren. 

 

Materiële en immateriële wereld 

Maar wat is die wereld dan? Om te beginnen is er de materiële wereld, 

die bestaat uit dingen die de mensen zelf maken (huizen, auto’s, 

computers en zo meer) maar ook uit boeken en kunst, en uit de 

infrastructuur (wegen, bruggen, kanalen, luchtcorridors) waarin ons 

materiële bestaan is ingebed: een door de mens zelf getimmerde 

wereld. Maar tot de wereld behoort ook onze interactie met de aarde, 

met de natuur, met de kosmos – een interactie waarbij techniek een 

steeds belangrijker rol speelt. En het is niet te ver gezocht om te 

zeggen dat het klimaatprobleem een uitvloeisel is van onze interactie 

met de materiële wereld. 

Naast deze materiële wereld wijst Hannah Arendt ook op het bestaan 

van een immateriële wereld. Dat noemt ze het “Web of Human 

Affairs” een web dat geweven wordt door het (ook politieke!) spreken 

en handelen van de mensen – en door de gebeurtenissen die daar het 

gevolg van zijn, zoals een financiële crisis, de 

vluchtelingenproblematiek, de toenemende inflatie. Dat zijn geen 

tastbare dingen maar ze bestaan wel – niet als dingen maar als feiten: 

wél bestaand maar tegelijk ongrijpbaar. Het is voor politici verleidelijk 

en gemakkelijk om feiten te negeren, om ze te manipuleren, of om 

ze te vervangen door ideologische ficties om de aandacht af te leiden 

van de werkelijke problemen. Een feit is niet een vaststaand iets of 

een onverbiddelijke natuurwet – het had ook anders kunnen zijn. 

Feiten hebben interpretatie nodig, ze moeten geplaatst worden in ons 

menselijke verhaal en ze moeten erkend worden. Als feiten miskend 

worden (zoals over de klimaatverandering en de oorzaken daarvan) 

dan ontstaat er leegte, een leegte die vervolgens gevuld kan worden 

met “alternatieve feiten”: ficties, complottheorieën, ideologieën. In 

de visie van Arendt is een ideologie een destructief verhaal over de 

werkelijkheid! Zo’n ideologie ondergraaft de mogelijkheid van een 

gedeelde betekenisvolle wereld, waarin belangrijke gebeurtenissen 

en standen van zaken deel uitmaken van het publieke debat. 

Betekent het “delen van de wereld” dan automatisch dat je consensus 
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moet bereiken? Nee, dat betekent het niét. Delen betekent dat je een 

breed en pluralistisch debat hebt: hoe meer verschillende 

perspectieven op feiten, hoe betekenisvoller en werkelijker het debat 

wordt. De immateriële wereld is daarmee van belang voor een zinvol 

leven: door te spreken en te handelen met anderen leveren we niet 

alleen een bijdrage aan onze wereld maar zo ontwikkelen we ook een 

eigen identiteit – afhankelijk als we zijn van de verhalen van anderen.  

De immateriële wereld is dan weliswaar het belangrijkste aspect van 

de werkelijkheid voor mensen maar is tegelijk kwetsbaar en 

manipuleerbaar. Zo lang het om de tastbare werkelijkheid van de 

materiële wereld gaat redden we ons wel, maar als het gaat om 

immateriële zaken zijn we aangewezen op perspectieven en 

interpretaties – en die zijn vatbaar voor manipulatie. Zoals ons bij de 

klimaatcrisis ofwel voorgehouden wordt dat het helemaal geen 

probleem is (en al helemaal niet veroorzaakt door ons ongebreidelde 

verbruik van fossiele energiedragers), of als het al een probleem is 

dat we dan wel een technische oplossing zullen vinden. Het moet 

allemaal toch wel gezellig en behapbaar blijven, zoals ons recent nog 

vanuit de politiek is voorgehouden.  

 

Wat te doen? 

Van de klassieke politiek moeten we het niet hebben, zoveel is wel 

duidelijk geworden uit de analyse van Hannah Arendt. Wil de politiek 

iets te betekenen hebben dan moeten politieke partijen zich laten 

leiden door hun principes en niet door wat ze denken dat het “beleid” 

of de “toekomst van de fractie” van ze vraagt (“Het land moet toch 

geregeerd worden” of “De volgende verkiezingen zijn al heel 

binnenkort”). Als politici meer waren geïnspireerd door hun principes 

zou het electorale belang minder een rol hoeven te spelen. Nu dat 

(vooralsnog?) vaak niet het geval is komt er een belangrijke 

verantwoordelijkheid op de schouders van de burgers te liggen om 

deze versmalling van het politieke debat tegen te gaan en het om te 

vormen naar een inhoudelijk debat zoals Hannah Arendt dat beoogde. 

Van Den Haag en Brussel moeten we het daarbij niet hebben.  

Het wordt tijd dat wij, burgers, ons realiseren dat samen handelen 

werkelijk verschil kan uitmaken. Burgers kunnen veranderingen 

afdwingen – niet in hun eentje maar wel in goed geïnformeerde 

actiegroepen. Onverschillig of het nu gaat om huisvesting voor 

jongeren of ouderen, om het bevorderen van “alternatieve” vormen 
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van energieopwekking, om het faciliteren van fossielvrij vervoer of 

om het bezetten van een kruispunt als lid van “Extinction Rebellion” 

(je loopt dan wel het risico om gearresteerd te worden). En 

ongetwijfeld zijn er op plaatselijk niveau nog wel meer zaken te 

bedenken die je met een groepje medestanders kunt aanpakken. 

 

En hoe is het afgelopen met de “Grenzen 

aan de Groei”?  Het boek zelf is alleen 

antiquarisch nog te vinden tegen een 

veelvoud van de prijs (een rijksdaalder) 

van destijds. Kortgeleden is er een boek 

verschenen (Jaap Tielbeke “We waren 

gewaarschuwd”) over hoe er op het boek 

gereageerd werd in 1972, 1992, 2002 en 

2022. Dat is niet altijd hoopvol om te 

lezen. Tegen het eind van dit boek zegt de 

politicus Jan Pronk over de vraag of er nog 

hoop is voor ons en de wereld: “Hoop 

moet je grijpen. Jij moet ervoor 

zorgen dat je de hoop zelf belichaamt. 

De mogelijkheden zijn er, maar die 

moet je zelf waarmaken door de 

handen uit de mouwen te steken. 

Zolang dat niet gebeurt, is ijle hoop ijdele hoop.” Dat klinkt 

alsof Hannah Arendt het had kunnen zeggen. 
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Hagenpreek op zondag 26 juni 2022 

om 11.00 uur 

Monic Slingerland over Fietsen met 

God 

  

Drie Nederlandse vrouwen, gereformeerd, 

rooms-katholiek en anglicaans, stappen op 

een zondag in augustus in Canterbury op 

de fiets en rijden in vijf weken naar Rome. 

Alle drie overtuigd van hun (religieuze) 

koers, dus stof genoeg onderweg. De tocht 

gaat o.a. langs de buitenwijken van Parijs, 

Taizé en Genève (Calvijn). 

Maar vooral gaat de tocht door een Europa 

waarin het christendom taant, terwijl de 

islam groeit. Dat maakt de vraag naar de 

christelijke wortels van de westerse 

beschaving actueel. Onderweg gaat het gesprek over richtingen in de 

christelijke kerk, over avondmaal en eucharistie, over gebed en 

meditatie, over geloven nu en de verwachting van betere tijden. 

 Het boek “Fietsen met God”, geschreven vanaf de pedalen met zweet 

op de rug bevat korte impressies, fragmenten van bezinning en 

heldere invallen tijdens een zware klim. In de langere hoofdstukken 

kijken de drie auteurs terug op de geschiedenis van hun eigen kerk 

en op hun eigen religieuze ontwikkeling. 

  

Monic Slingerland werkt bij dagblad Trouw. Zij groeide op in een 

gereformeerd gezin maar vond daar de woorden te verstandelijk. Op 

haar negentiende verliet zij de Gereformeerde Kerk om later over te 

stappen naar de Rooms-katholieke Kerk.  Haar interesse in religie kon 

zij na haar studie kwijt in haar werk bij Trouw, eerst als 

verslaggeefster, later als redactrice bij de Kerkredactie en nu bij de 

redactie Opinie. 

Na de hagenpreek is er een inbrenglunch, voor drinken wordt 

gezorgd.  

Informatiecentrum 'n Witten behorend bij het natuurgebied 

'De Borkeld’ van Staatsbosbeheer. Borkeldweg 17, 7475 RV 

Markelo. 
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In memoriam Gert van Bemmel 

 

Gert werd geboren op 9 oktober 1936 

in Boskoop. Hij overleed op 18 februari 

in Enschede. 

 

Gert is de oudste zoon van een groot 

gezin uit Boskoop. Zijn vader is 

boomkweker.  De bovenmeester van de 

lagere school adviseert zijn ouders om 

Gert naar de Mulo te laten gaan. Van 

daaruit stroomt hij door naar de HBS. 

Hij gaat daarna werken bij Philips in 

Eindhoven. Na 2 jaar vervult hij de 

dienstplicht. Met een beurs kan hij 

daarna in Delft studeren (metaalkunde) en in die periode leert hij Dini 

kennen als hij stageloopt in Almelo. Ze trouwen in 1965. Via Arnhem 

(waar Inge is geboren), Zwanenburg (waar Barbara is geboren) 

verhuist het gezin naar Zeeland. 

Gert werkt bij de AKF in Goes en gaat dagelijks met de fiets daar 

naartoe. Het zijn lange werkdagen. Maar het gezin heeft het goed in 

Kapelle. 

Later verhuizen ze naar Enschede, waar Gert eerst als docent en later 

als afdelingshoofd Werktuigbouwkunde bij de HTS werkt. 

 

Gert stimuleert zijn dochters om op eigen benen te staan. 

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid vindt hij belangrijk. Hij is rustig 

en verstandig en altijd bereid tot hulp of advies. Bovenal is hij blij en 

trots; op zijn Dini, zijn kinderen en kleinkinderen! 

 

Zijn gezin is erg belangrijk voor hem. Er zijn gezamenlijke uitjes naar 

Denemarken, Parijs en Londen en vorig jaar nog naar Giethoorn ter 

gelegenheid van zijn 85e verjaardag. Ook verjaardagen worden 

samen gevierd, net als Sinterklaas en Kerst. En ook de periode van 

Gerts ziekte en zijn sterven beleeft het gezin met elkaar. Met een lach 

én een traan. 

 

De dankdienst voor zijn leven is op 24 februari vanuit ons eigen 

Johanneskerkje. Vanuit de Ontmoetingskerk is Ellen Sonneveld als 
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predikant betrokken en samen mogen wij deze dienst leiden. We 

lezen de mooie tekst uit Prediker, dat er voor alles wat er gebeurt een 

uur is. En een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er zijn 

kaarsen van zijn kleinkinderen, mooie woorden van Barbara en 

prachtige muziek van onder andere Bach, waar Gert zo van hield. 

Aansluitend is het laatste afscheid in crematorium Enschede. 

Het is gedaan. Goed gedaan! 

 

Ik wens Dini, Inge en Henry, Barbara en Sietse, de kleinkinderen en 

alle anderen die hij dierbaar was, kracht toe bij het dragen van dit 

verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn. 

 

Door tijd en ruimte gaan wij mensen, 

als vogels in hun vrije vlucht, 

langs wegen van geboortepijnen, 

op zoek naar waarheid en geluk. 

 

Voor recht en vrede gaan wij mensen 

en vlechten woorden tot een streng 

van kracht en hoop op beter tijden 

door onvermogen, twijfel heen. 

 

Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen, 

op lange reis die leven heet 

door medelijden, medeleven 

door goed en kwaad, met hart en ziel. 

 

Geef ons de moed om lief te hebben, 

door hoogte, diepte heen te gaan 

de broosheid van onszelf te kennen 

en bij Uw woorden stil te staan. 

 

Uit de dankdienst voor het leven van Gert van Bemmel 

 

Nicoline Swen 
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Een nieuwe Lente, een ………………… ander geluid 

Er is oorlog in Europa.  

Door Corona hebben wij ons 75-jarig Bevrijdingsfeest in 2020 niet- 

of op heel bescheiden wijze kunnen vieren, maar het feit blijft dat wij 

in West-Europa al 77 jaar GEEN oorlog meer gehad hebben. O ja, er 

waren wel een paar hele lastige crises en bijna oorlogen (de 

oprichting van de Berlijnse Muur, Hongarije, Tsjechië, Balkan en het 

neerhalen van de Muur), maar wij zijn er hier in het westen zonder 

kleerscheuren afgekomen.  

 

Maar nu niet meer, dat wil zeggen, wij ondervinden nu, 20 maart als 

ik dit stukje schrijf, nog steeds geen fysieke beperkingen, geen 

bombardementen, geen voedseltekorten, we hoeven niet te vluchten 

en mogen onze landen en als het kan onze huizen openstellen voor 

de Oekraïense vluchtelingen. Maar een zekere dreiging is constant 

aanwezig: de berichtgeving via alle media gaat dag en nacht door, 

we worden voorgelicht en voorgelogen (en wie zegt wat wat is) en de 

leider van het grootste land ter wereld wil er nog een stukje bij en 

dreigt zelfs met het ultieme vernietigingswapen. Als het niet zo 

gevaarlijk was zou je de man een ijsje geven, is íe weer zoet.  

 

Nee, dit is geen grapje, zo veel mensen op de vlucht en dakloos en 

dat alleen omdat 1 persoon en zijn “kliek” nòg een stukje van de taart 

willen, terwijl ze al zeker de helft opgegeten hebben. Het doet er niet 

toe hoe deze man zijn daden en bevelen rechtvaardigt, hij heeft het 

mis: hij heeft nergens meer recht op, hij ontneemt miljoenen mensen 

hun huis en haard, hij laat steden tot de grond toe afbreken met z’n 

wapens, hij heeft veel mensenlevens op zijn geweten. “Gij zult niet 

doden” dat geldt voor ieder mens en dus ook voor die man in het 

Kremlin, die Rupsje Nooitgenoeg speelt. Hij en hij alleen is 

verantwoordelijk voor deze chaos in de tuin van zijn buurman.  

Er schieten zoveel dingen door mijn hoofd, van heel kinderlijke 

voorbeelden tot die van de grootste misdadigers van onze wereld en 

alles is van toepassing op deze man: zielig, pathetisch, ophitser, 

leugenaar en ook al doet hij het niet eigenhandig, hij geeft opdracht. 

En wee degene die niet gehoorzaamt: hij/zij kan het ook wel 

schudden.  
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En dan zie ik een foto in “Buitenhof” van Evgeniy Maloletka. De foto 

is gemaakt op 11 maart jl en Ahmet Polat vertelt dat deze moeder 

met baby het Bombardement van het kinder- en kraamziekenhuis in 

Marioepoel overleefden, ondanks eerdere berichten en ondanks de 

beschuldigingen van het verspreiden van “fake-news”. Een vader, een 

moeder en een baby: de essentie van het leven en een nieuw (aloud) 

geluid.  

Anki Veltien 
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De strijd tussen Russisch-orthodoxe kerk en Oekraïns-

orthodoxe kerk 

(Geschreven door Gerard van Brussel op 15 maart 2022) 

 

Inleiding 

In Oekraïne bestaan twee rivaliserende orthodoxe 

kerkgemeenschappen. Een oude die onder Moskou valt en een jonge 

die Kiev is toegedaan, tot afgrijzen van Vladimir Poetin. In 2018 

waarschuwde hij al dat de scheuring tot bloedvergieten kan leiden. 

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de spanning tussen beide 

orthodoxe kerkgemeenschappen doen toenemen. Om die strijd te 

begrijpen moeten we helemaal terug naar de tijd van het Romeinse 

rijk. 

Vroege geschiedenis 

Traditioneel wordt de politieke geschiedenis van het Romeinse rijk 

onderverdeeld in drie perioden, te weten koningstijd, republiek en 

keizertijd. Doorgaand op de laatste periode was keizer Augustus (27 

v.Chr. - 14 n.Chr.) de eerste keizer. De latere keizer Constantijn de 

Grote (306 – 337 n. Chr) was de eerste keizer die zich tot het 

christendom bekeerde. Constantijn verplaatste de hoofdstad naar het 

hem vernoemde Constantinopel, het vroegere Byzantium en het 

huidige Istanboel. Maar al eerder was het Romeinse rijk administratief 

gesplitst in een westelijk en oostelijk deel. Tegen het jaar 400 n.Chr. 

was die verdeling een feit en bestond er een West-Romeins rijk en 

een Oost-Romeins rijk. De eerste hield op te bestaan in 476 n.Chr. 

en de tweede pas in 1453 n.Chr. 

 

In die periode voltrok zich ook een kerkelijk schisma. Om precies te 

zijn in 1054 n.Chr. waarbij christenheid in het vroegere Romeinse rijk 

uiteenviel in een westelijk en een oostelijk deel. Het westelijk deel 

werd vertegenwoordigd door het patriarchaat van Rome en het 

oostelijk deel door meerdere, orthodoxe of Byzantijnse patriarchaten. 

Het patriarchaat van Rome kennen wij als de rooms-katholieke kerk, 

terwijl de Byzantijnse patriarchaten worden aangeduid als de oosters-

orthodoxe kerk. 

Een reden voor de scheuring was dat het patriarchaat van Rome vond 

dat alle christelijke kerken moesten vallen onder hun centrale gezag 

met de Paus aan het hoofd. Die gezagsstructuur geldt nog steeds. De 

Byzantijnse patriarchaten weigerden die erkenning om theologische 
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redenen en om de inmiddels verkregen eigen macht niet te verliezen. 

De oosters-orthodoxe kerken zijn veelal per staat opgedeeld: Grieks-

orthodox, Servisch-orthodox, enz. Orthodox betekent rechtgelovig. 

 

Latere geschiedenis 

Nu een sprong naar de 20e eeuwen wel naar Rusland. In de 

Sovjetperiode kwam Gorbatsjov in 1985 aan de macht. Hij streefde 

veel hervormingen na met leuzen als perestrojka en glasnost om 

zowel de politiek als de economie te herstructureren naar een meer 

open systeem. Die openheid groeide uit naar het moment dat er op 

20 augustus 1991 een zelfbeschikkingsverdrag zou worden 

ondertekend dat individuele Sovjetrepublieken meer autonomie zou 

geven. Die ondertekening werd verstoord door een mislukte 

couppoging en door de verwikkelingen erna. Die laten zich lezen als 

een spannend jongensboek. Het resulteerde er uiteindelijk in dat 

gedurende de volgende weken alle republieken zich onafhankelijk 

verklaarden van de Sovjet-Unie. De meeste staten kregen die wettige 

status door middel van een referendum. Op de 1e Kerstdag van 1991 

kondigde Gorbatsjov zijn terugtreden als Secretaris-generaal van de 

Communistische Partij van de Sovjet-Unie aan. Daarmee hield de 

Sovjet-Unie feitelijk op te bestaan en werd ook de republiek Oekraïne 

een echte, soevereine staat.  

 

De strijd 

De oosters-orthodoxe parochies in Oekraïne zijn in die opdeling niet 

meegegaan. Ze bleven behoren tot de Russisch-orthodoxe kerk en 

daarmee onder het gezag van patriarch Kirill van Moskou. Tot 2019 

wel te verstaan, want toen richtten de bisschoppen van Kiev de 

Oekraïens-orthodoxe kerk op, met nota bene de goedkeuring van 

patriarch Barthlomeus van Constantinopel. Bartholomeus (1940) 

werd in 1991 Oecumenisch Patriarch van de Oosters-orthodoxe Kerk 

en bezit de Turkse nationaliteit. Echter hij behoort tot de Griekse 

gemeenschap in Istanboel. 

Met die goedkeuring werd de Oekraïens-orthodoxe kerk een nieuwe, 

internationaal erkende orthodoxe kerk, niet vallend onder Moskou 

maar onder Kiev. Veel parochies zijn inmiddels overgestapt naar Kiev, 

echter niet de meesten. Zij bleven hun leider, patriarch Kirill als hoofd 

van de Russisch-orthodoxe kerk, trouw. 
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Rondom de persoon van Kirill neemt de spanning toe. Op de 

achtergrond speelt macht. Want zou Rusland de oorlog winnen, dan 

verzekert Moskou zich van de hegonomie in de oosters-orthodoxe 

wereld. Verliest Rusland dan zal Oekraïne zich vrijwel zeker afkeren 

van de patriarch in Moskou. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne weigert Kirill te bidden voor 

het einde ervan de oorlog ondanks smekende oproepen van gelovigen 

en geestelijken. Dit stilzwijgen en uitblijven van een afkeuring wekt 

woede op bij Oekraïense geestelijken. En de pressie neemt toe. 

Russisch-orthodoxe priesters in Oekraïne, die voortaan weigeren de 

naam Kirill te noemen, zijn door de Russisch-orthodoxe kerk in de 

ban gedaan. 

Tijdens dit schrijven werd een soortgelijke machtsuitoefening bekend 

in nota bene Nederland. Op zondag 6 maart werd de Russisch-

orthodoxe parochie in Amsterdam onaangekondigd bezocht door de 

Russisch-orthodoxe bisschop Elisey. Deze drong erop aan de naam 

van patriarch Kirill te noemen in de liturgie en liet bedreigend weten 

dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de kerk met 

‘grote interesse’ volgt. De vier priesters en de diaken hebben 

vervolgens unaniem besloten het patriarchaat van Moskou de rug toe 

te keren en over te stappen naar het patriarchaat van Constantinopel. 

Heel dapper! 

Na zijn aanvankelijk stilzwijgen heeft patriarch Kirill van Moskou olie 

op het vuur gegooid door de oorlogsretoriek van Poetin ideologisch te 

Patriarch Kirill moet vrezen voor weerstand uit eigen kring 
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stutten. Eind februari noemde hij tegenstanders van Poetin ‘krachten 

van het kwaad’ en verdedigde hij de oorlog als ‘bescherming van 

westerse decadentie en verspreiding van LHBT-normaliteit’. Andere 

landen willen volgens de patriarch Kirill de volkeren van Rusland en 

Oekraïne uit elkaar drijven, terwijl die toch hetzelfde bloed en geloof 

delen. Hij liet niet na deze landen van leugens te beschuldigen.  

Ondertussen zwelt de kritiek aan. Zijn brievenbus stroomt vol met 

protestbrieven uit de gehele wereld van andere christelijk kerkleiders 

en Raden van Kerken. Tot de felle critici behoort ook het hoofd van 

de Russisch-orthodoxe kerk in Oekraïne alsmede die van West-

Europa. De laatste protesteerde tegen de preek waarin de patriarch 

de oorlog legitimeerde door beroep te doen op God. Door die 

ontwikkelingen vreest de Oekraïens-orthodoxe kerk luchtaanvallen. 

Kerkschatten worden al in veiligheid gebracht.  

 

Achtergrond van de strijd 

Patriarch Kirill is nauw bondgenoot van president Poetin. In november 

2021 eerde Poetin hem met de “Orde van Sint-Andreas de 

Eerstgeroepene”, de hoogste Russische onderscheiding! Overspeelt 

Kirill zijn hand en kiest hij voor isolationisme? Het lijkt erop! 

Voormalig KGB-agent Kirill lijkt zich te hebben vastgezet door zijn lot 

te verbinden met die van eveneens voormalig KGB-agent Poetin. De 

vraag kan ook gesteld worden of Kirill nog langer houdbaar is als 

patriarch of dat er nieuwe geestelijke zetbaas komt. Uiteindelijk zal 

Poetin dat uitmaken, tenzij ook hij verliest.  

 

Pasen 

Pasen is het feest van de opstanding/wedergeboorte. 

Bovengenoemde strijd is een aardse opstand van macht tussen twee 

geestelijkheden, waarin het makkelijk is om dader en slachtoffer te 

duiden. Te hopen valt dat de dader de wedergeboorte van een 

geestelijke opstanding ondergaat en het slachtoffer de kracht vindt 

niet in die rol te blijven hangen. En worden beide geestelijkheden die 

christelijke kerken zoals Jezus voorstond. Kerken waarin de macht 

van de kerkleiders in al zijn gelederen slechts liefdevol dienend is, in 

het besef dat Jezus Christus nooit over een kerk als instituut heeft 

gesproken. Wij mogen uitkijken naar zo’n vredige Pasen 
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De herberg 

 

Dit mens-zijn is een soort herberg 

Elke ochtend weer nieuw bezoek. 

 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 

een flits van inzicht komt 

als een onverwachte gast. 

 

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij 

zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 

 

Behandel dan toch elke gast met eerbied. 

Misschien komt hij de boel ontruimen 

om plaats te maken voor extase……. 

 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 

en vraag ze om erbij te komen zitten. 

 

Wees blij met iedereen die langskomt 

de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 

om jou als raadgever te dienen. 

 

 

Jalal ad-Din Rumi (1207-

1273) 

Filosoof en dichter van Perzische 

afkomst en soefi-mysticus. 
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Winterbanden 

 

Ik weiger om winterbanden onder mijn auto te doen, omdat het mijn 

auto is, mijn keuze en mijn vrijheid. Het is niet bewezen 

dat winterbanden goed werken, behalve uit studies van de 

bandenfabrikanten zelf (wat te verwachten was).  

Mijn buurvrouw heeft een ongeluk gehad, nadat haar auto 

van winterbanden was voorzien. Sommigen mensen hebben nu al de 

3e set banden. Dat bewijst dat die banden niet werken. 

 

We weten ook niet waar ze van gemaakt worden. De 

bandenfabrikanten maken ons bang met de winter om er zelf rijk van 

te worden. Trouwens, het zijn de bandenfabrikanten die de sneeuw 

hebben uitgevonden en 's nachts verspreiden terwijl we slapen. 

En met winterbanden onder mijn auto, kan de overheid me volgen in 

de sneeuw. 

Informeer uzelf, open uw ogen, stop met schapen te zijn! 

Ik zeg NEE tegen winterbanden! 

Gerard van Brussel 
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Vrijzinnigen Aan de Regge 
 
Het ijsvogeltje 
Symbool van rust te midden van 
woelige baren. Aan de Regge      
komt deze kleurrijke vogel gelukkig 

in steeds grotere getale voor. 
Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de 
ijsvogel voor veelkleurigheid en 
schoonheid. 
 

Wie zijn wij? 
Vrijzinnigen aan de Regge is een 

vereniging, die vanuit de 
vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van 
diversiteit in religie en spiritualiteit. 
Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving 
rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. 
Dit is waar 'aan de Regge' voor staat. 

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en 
toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. 
De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan wordt 
in eigen overtuiging en geloof. 

Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden. 
Ons credo is: 
 

"Onderzoek alles en behoud het goede". 
 
Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke organisatie 
Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie is gevestigd: 
Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort 
Onze website:  www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
 

Het Bestuur 

Voorzitter  
H.R. Eijgelaar,  
tel: 06-22480528 
email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 
 

Secretaris M.J. Keizer 
tel: 06-14034460 
email: secr.aanderegge@gmail.com 
 

http://www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
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Penningmeester G. Van den Brink 

tel: 06-29535015 
email: gerritvdbrink@hotmail.com  

Het IBAN rekeningnr. is  NL55 SNSB 0918 2390 95  
tnv. Vrijzinnigen aan de Regge 

 
Lid  M. Brinksma 
tel:  0548-519446 

email: mbrinksma11@kpnmail.nl 
Lid  S. Lub-Koedijk,  
tel:  06-29566382  
email: suze.koedijk@gmail.com 

Lid  A.F. Veltien-Witteveen 
 tel: 0548 655580 

email:  anki_veltien@hotmail.com 
Voorganger 
N. Swen-Fischer 
tel:06-22497969; email: nico@swen.nu 
 
Pianist /organist   
J.  Lammers 

Website 
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
mailto:mbrinksma11@kpnmail.nl
mailto:suze.koedijk@gmail.com
tel:06-22497969
mailto:nico@swen.nu
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge/
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Vrijzinnigen Oost-Twente 

  
Bestuur 
Voorzitter 

H.R. Eijgelaar, 
06-22480528 
Email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl 

Secretaris 

 M.J. Keizer, 
 06-14034460 
 Email:secr.aanderegge@gmail.com 
Penningmeester 

 G.van den Brink, 
 06-295355015 

 Email: gerritvdbrink@hotmail.com 
Website 
  www.vrijzinnigenoosttwente.nl 
 
Werkgroep 
Contactpersoon financiële administratie 
 H.A. Bosch-Huve 

 06-51595252 
 Email: haboschhuve@gmail.com 
 

Aandachtsgroep 
Anneke Scholten-Bottema,   
 053-4282281 
Email: anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl 

 
Ledenadministratie en vervoersdienst:  
Wilt u gehaald en gebracht worden of hierbij helpen? 
Ellie Moonen,  
074-2500746 
Email: eamoonen@kpnmail.nl 

 

Ere-voorzitter: W. Bongers 

              * Hattem 27.07.1913 ✝ Enschede 25.02.2004 

Ere-lid: B. Pasman 

              * Neede 15.12.1925 ✝ Hengelo 19.03.2011 

 

 

 

 

mailto:h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
mailto:secr.aanderegge@gmail.com
mailto:gerritvdbrink@hotmail.com
http://www.vrijzinnigenoosttwente.nl/
mailto:haboschhuve@gmail.com
mailto:anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl
mailto:eamoonen@kpnmail.nl
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De “Waas” 

 

Noord-Esweg, Eelerbergweg, Veldhuizenweg, Steenhaarsweg, 

Ossenkampweg en dan langs de Boksloot richting Lemele. Zo begint 

onze eerste, wat langere fietstocht van dit jaar. Alles is nog redelijk 

kaal, er is overal gesnoeid in afwachting van de zon en de warmte.  

 

In Lemele, het Zandeinde op en onder de N 347 door richting ’t Witte 

Huussie aan de Marsweg. Dat is een Rustpunt en tegelijk ook een 

ontmoetingsplek. Bij mooi weer zijn er veel fietsers, vaak de oudere 

generatie (nou ja, wij horen daar ook bij en als wij het weer mooi 

genoeg vinden om te fietsen, dan zijn er meer natuurlijk)  

Ze hebben er koffie, thee, koeken, ijs en hele leuke schapen en 

ezeltjes. En natuurlijk ook mooie zitjes: eigenlijk kan ik me geen 

mooier rustplekje bedenken dan daar.  

 

Op die weg dus zag ik ineens heel duidelijk het fenomeen “de Waas”, 

zoals ik dat noem. Ieder voorjaar heb je een moment waarop je 

denkt: bijna, het is bijna zover dat de blaadjes aan de bomen komen. 

Je ziet het groen nog niet, nog geen blaadjes, maar je ziet dat ze er 

morgen of overmorgen wel zijn. Die “Waas”, dat is zoiets moois, ieder 

jaar opnieuw de belofte van blaadjes aan de bomen. De belofte van 

het nieuwe leven, van groen, van dat alles werkt zoals het moet.  

 

Ik ben van de fiets gestapt en heb een foto gemaakt van dit 

fenomeen. Het is moeilijk om het juiste moment te pakken, met het 

juiste zonlicht en ik ben helemaal geen fotograaf, maar dit keer dacht 

ik dat ik deze belofte toch goed op de gevoelige plaat heb kunnen 

vastleggen: kijk maar (op de laatste bladzijde van dit blad)  

 

Anki Veltien  

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

Dit is het Paasnummer 2022 voor leden van de afdelingen 

Vrijzinnigen Oost-Twente en Vrijzinnigen Aan de Regge.  

 

Lay-out   : Anki Veltien-Witteveen 

Ontwerp foto voorpagina : Hans Zwiers 

 

Het drukken van ons blad is in handen van 

Cantique Rijssen  

De Waas, mijn beleving van dit moment vol belofte, Anki Veltien 


