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Het is Advent                           Ingebracht door Maaike Schepers  

   
De wereld is soms donker  
De wereld is soms koud 
Je wordt er vaak wanhopig van 
Er gaat nog zoveel fout. 
Gods licht is als een kind zo klein, 
Maar eenmaal zal het groter zijn. 
We kijken uit naar dat moment 
Het is advent. 
 
 
Je leest het in de kranten 
Het komt op het journaal 
Je ziet een kind dat honger heeft 
Dat raakt ons allemaal. 
Gods licht is als een kind zo klein 
Maar eenmaal zal het groter zijn. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 
 
 
We kunnen ervan dromen 
Een wereld vol met licht. 
Het kerstverhaal vertelt ervan: 
Het is een vergezicht. 
Gods licht komt verder dan die stal 
En eenmaal schijnt het overal. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 
 
                                                                                dichter onbekend. 
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Advent 2019            Ds. Maaike Schepers 

Advent: 4 weken van voorbereiding, bezinning en inkeer.  
Advent: verlangen, wachten, uitzien. Onderweg in de Adventstijd 
beseffen we de donkerheid/duisternis van de wereld. Elke dag 
worden we er mee geconfronteerd. Oorlogen, rampen, geweld, 
haat, ongelukken en gevaren, honger en dorst en noemt u maar op. 
Nog steeds is het zo dat de macht van de sterkste heerst. Dat haat 
en geweld is toegenomen. Dat er meer mensen op de vlucht zijn.   
We vragen ons dan ook dikwijls af: zal er ooit een eind komen aan 
de gebrokenheid van de wereld? Zal het ooit anders worden? In de 
tijd van Jesaja was er die vraag ook. Jesaja zegt zelfs: overal 
heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht 
overal. Het leven is uitzichtloos geworden in Juda. En dan juist 
wanneer de nood het grootst is, komt Jesaja met een heilsprofetie: 
het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Het 
volk wordt groot gemaakt en de oogst zal blijdschap en vreugde 
geven. De nieuwe dag, waarvan de profetie spreekt is verbonden 
met een nieuw koningschap. Een Kind is ons geboren, een Zoon 
ons gegeven. Hier wordt niet op een aards koningskind geduid, 
maar op de beloofde Messias. Het is de messiaanse koning die aan 
het volk wordt gegeven. Dat is de belofte. 
De hoop op een andere, betere wereld komt weer boven. Op een 
dag zal alles aan het licht komen, dan is de macht van de duisternis 
gebroken. Een Kind, de Vredesvorst zoals één van zijn namen luidt 
zal dit alles bewerken.  
Met de aankondiging van de geboorte van dit Kind wordt de profetie 
waar gemaakt. 
Advent is verlangen. Verlangend uitzien naar een moment van hoop 
in de geboorte van een Kind, het Kind dat Licht voor de wereld 
wordt genoemd. Advent is verlangend uitzien naar de tweede komst 
van dit Kind, Jezus Messias. Zijn licht schijnt overal: Hij komt de 
volken troosten en Hij is het, die eeuwig heersen zal. 
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 Samenvatting kerkenraadsvergadering   (11 nov. secr.) 

 

Marjolein opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en 
met name ds. Maaike Schepers.  
Maaike spreekt een gebed uit en houdt een inleiding over Psalm 
121. De heer waakt over je. Waar halen wij onze hulp vandaan?   
 

1. Agenda. Deze wordt enigszins omgegooid omdat Jacqueline 
maar een uurtje bij ons kan zijn.  
 

2. De notulen van 14 okt.. Deze worden akkoord bevonden en 
getekend.  
Naar aanleiding van de notulen:  
a. De AED training (door IMED) kunnen we op 21 nov. 
ondergaan in de Ned.club. In jan. wil Annelies Balster ons ook 
nog wel een training geven in de Pastorie.  
b. Wie wil nieuwe leden interviewen tbv de Kerkband? 
c.  De nieuwe langere vergadertafel is geplaatst in de pastorie. 
Dank aan Martine voor het (4x) schuren en lakken. 
d. De inspiratie-ochtend gaan we THEMA-ochtend noemen. 
e. Hoe om te gaan met de Paaskaars, laten we over aan de 
predikant. 
 

3. Pastorale zaken.  
• De volgende Thema-ochtenden zijn op de dinsdagen 

10 dec, 21 jan. en 11 febr. 

• De viering van de dankdag voor het gewas, is voor 
herhaling vatbaar. De voedselbanken in Denia en Javea 
waren blij met al het voedsel. 

• De Thema-ochtend van 15 okt. over het boekje van 
Bonhöffer is goed bezocht. 

• Wil jij een keer de bloemen verzorgen? Meld je dan aan bij 
Ria de Jong (677 729 509). 
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• Komende weken inventariseren wie met Kerst alleen en/of 
eenzaam zijn i.v.m. het opnieuw organiseren van een 
Kerstdiner in de kerkzaal op 1ste Kerstdag. 

4. Postverantwoording.  
• Onze kerkadvertentie ontbrak 1 week in DE WEEK. Dit was 

een vergissing. 
• Ds. Marsman is uitgevallen voor mei/juni 2020. Ds. Wilma 

v.d. Linden is bereid deze 2 maanden in te vullen. 
• Door het stoppen van de penningmeester moet er het 

nodige worden aangepast bij de KvK en de banken in 
Nederland. 

• De Kerstgroet van het IPNZE is weer ontvangen. 
 

5. Werving predikanten. Aan de hand van een notitie van Leo, 
spraken we over het werk van de wervingscommissie. Hoewel 
het IPNZE een voorselectie maakt op basis van criteria, 
worden onze predikanten toch vaak aangedragen vanuit onze 
leden en is het dus belangrijk om, met onze pluriforme 
gemeente in ons achterhoofd, zelf criteria te ontwikkelen en te 
hanteren. Door op tijd afscheid te nemen van predikanten (op 
basis van kwaliteit of leeftijd), wordt plaatsgemaakt voor 
nieuwe, jongere predikanten. We kunnen het echter nooit 
iedereen naar de zin maken. We gaan de periodes wat 
soepeler hanteren (2.5 maanden mag ook), maar 1 maand 
vinden we wat kort (en kostbaar). We gaan ook de 
onkostenvergoeding wat anders invullen. Om een goede 
verbinding te houden met de KR wordt de secretaris 
vroegtijdig geïnformeerd over de predikanten die voor het 
eerst benaderd gaan worden. 
 

6. Afgeronde acties.  Hylke v.d. Laan is gevraagd om weer in de 
kascontrole commissie plaats te nemen. 
De dankdag voor gewas is georganiseerd. 
Er zijn nieuwe leden gevonden voor de stichting Kerkvoogdij.  
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7. Rondvraag. Door iemand in de kerk werd voorgesteld om te 
collecteren van voren naar achteren. Dit voorstel is 
afgewezen. 
De contactpersoon voor de bloemen op de avondmaalstafel is 
vanaf heden Ria de Jong (met dank aan Martine). 
Vanaf 1 januari wordt er in de 2de collecte gecollecteerd 
voor de KERK 
Wie gaat een nieuwe Paaskaars meenemen vanuit 
Nederland?  
 

8. Afsluiting.  Maaike sluit de vergadering af met een gedicht. 
 

9. De volgende KR-vergadering is (Dv) maandag 9 dec. weer 
om 10 uur. 

 
 

De barmhartige Samaritaan  van het Oude 

Testament.     (Ingebracht door Henk de Jong) 

 
Soms wordt je gewoon blij van een ontdekking die je in de Bijbel 
doet. Ik heb het vooral wanneer ik in duistere delen van het Oude 
Testament God ineens het licht aan zie doen. Heb je ooit gehoord 
van Oded? Of een idee wat hij heeft gedaan?  
Lees door en je zult hem nooit meer vergeten. 
 
In Samaria woonde een profeet van de Heer, Oded genaamd.  
(2 Kronieken 28:9) 
 
We zijn in Juda. Achaz zit op de troon gedurende zestien heftige 
jaren. Koning David? Dat is driehonderd  jaar geleden.  
Achaz stort Juda gigantisch in het ongeluk. Achaz wil niet deugen. 
Hij krijgt van de kroniekschrijver echt het allerlaagste cijfer. 
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Religieus? O ja, hij is hyperreligieus. Maar wat zegt dat als je 
uitgerekend de enige echte God, die zich zo met zijn volk 
verbonden heeft, de deur uit doet. Alsof dat zomaar zou kunnen. 
Achaz wil de goden van de omliggende volken voor zich winnen.  
Hij heeft zichzelf namelijk wijsgemaakt dat dat voordelig is. Als die 
goden hem goedgezind zijn, zullen de bijbehorende volken hem 
niet langer kunnen over winnen. Daarom laat hij bijvoorbeeld een 
kopie maken van het altaar van Rimmon dat in Damascus staat.  
En de wetten van de HEER, waarmee Hij mensen voor onheil wil 
behoeden? Achaz lapt ze gewoon aan zijn laars – allemaal.  
Zijn eerstgeboren zoon wijdt hij dan ook niet aan de HEER, door 
hem met een offerlam los te kopen en hem zo het leven te redden. 
Welnee, Achaz legt hem in de handen van de afgod Moloch.  
En dat overleeft niemand, want die handen waren van vuur.  
Kan een koning verder afdwalen? 
De tempel van de HEER haalt Achaz leeg, alles gaat aan stukken 
en de tempel gaat dicht. Met het goud en het brons probeert hij 
Assur om te kopen. Op alle straathoeken van Jeruzalem verrijzen 
Baälaltaren, zoals bij het buurvolk Israël trouwens al het geval was. 
Hij laat zich nergens door tegenhouden - zelfs niet door de profeet 
Jesaja. Hij wil door eigen politieke slimheid de winnaar worden, 
maar hij wordt de grootste loser die je je maar kunt voorstellen. 
 
Roversnest 
Juda, dat Achaz zijn gang laat gaan en zelfs mee gaat doen, krijgt 
het zwaar te verduren. Als Damascus Juda aanvalt, wordt het halve 
Judese leger krijgsgevangen weggevoerd. Als daarna Israël Juda 
aanvalt, overleeft vrijwel niemand het, tot en met Achaz ´zoon, de 
kroonprins, zijn hofmaarschalk en zijn rechterhand, de hofmeester. 
En dan wordt ondenkbare werkelijkheid: een holocaust in het 
heilige land zelf. Israël heeft geen enkel medelijden met 
broedervolk Juda. Kijk wie daar voortgedreven worden naar 
Samaria: een lange stoet van Joodse vrouwen en kinderen.  
Samen met de enorme buit werden ook zij als slaven meegenomen 
naar het roversnest Samaria. 
Een failliete koning en een leeg land, dat is alles wat overblijft.  
Het is ten hemel schreiend. Er is werkelijk geen enkele hoop meer 
voor Juda. Toch? 
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Samaritaan 
Lees nu voor jezelf met aandacht 2 Kronieken 28: 9 -15. 
Is het geen verrassende ontdekking wie je als Bijbellezer hier 
tegenkomt? 
De barmhartige Samaritaan! 
Ja die barmhartige Samaritaan waar Jezus zijn beroemde gelijkenis 
over vertelde. We komen hem dus al zevenhonderd jaar eerder 
tegen in het Oude Testament. Geweldig, wat een hoopgevend 
verhaal. Wat een moedige man, deze bewoner van Samaria, deze 
Samaritaan. 
Hij doet het gewoon: Hij gaat met zijn van God gegeven profetische 
wijsheid dwars tegen de gevestigde mening in. Hij tekent 
hartgrondig protest aan tegen wat hier aan het gebeuren is. 
Je moet maar durven. 
Wat een groot hart heeft deze profeet uit Samaria. Hij ontfermt zich 
niet slechts over één hulpbehoevende die ten dode opgeschreven 
langs de kant van de weg ligt. 
Nee, hij ontfermt zich over 200.000 berooide mensen die als vee 
worden opgedreven. Hij neemt het initiatief om hen te redden. 
 
Rode loper 
Zijn naam is ODED, dat ´hersteller´ betekent, reformator. 
En herstellen doet hij. Hij herstelt Gods recht met rake woorden. 
Woorden, inderdaad, woorden zijn zijn wapen.  
Zeg nooit: “Woorden helpen toch niet” 
Stel je voor: glorieus komt het leger terug in Samaria. 
Het verwacht natuurlijk een uitbundig onthaal: rode loper, medailles, 
trompetgeschal. 
Maar precies het omgekeerde wordt werkelijkheid. 
Oded schreeuwt hen tegemoet: “Hemeltergend is wat jullie doen”. 
Eerst al een bloedbad aanrichten onder nota bene je broedervolk 
en nu al die vrouwen en kinderen als slaven onderwerpen.  
Jullie zijn evengoed als die mensen uit Juda met schuld beladen 
tegenover de HEER, jullie God. 
Als je aan zijn toorn wilt ontkomen, laat ze dan onmiddellijk 
terugkeren” 
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Als je niet beter wist, zou je denken: nu wordt Oded als een 
gevaarlijke revolutionair gearresteerd en afgevoerd. Maar dat 
gebeurt niet. Het is wonderbaarlijk; vier familiehoofden met gezag 
nemen het van hem over en zowaar: de overwinnaars laten hun 
buit gaan. 
Oded en zijn helpers geven de berooide Judeeërs kleren en 
sandalen. Ze geven hen te eten, ze geven hen te drinken.  
Ze zalven hun wonden en zetten degenen die moeizaam 
voortstrompelden op ezels. Met grote zorgzaamheid begeleiden ze 
hen naar de grensstad Jericho. 
Zie je het voor je? Heb je het in beeld? Een hele colonne 
barmhartige Samaritanen. 
Wat een ontroerend beeld als je het op je in laat werken. Dit is nu 
wat echt past bij God: genade, barmhartigheid en vrede ervaren 
van zijn kant. Niet verdiend, wel gekregen.  
Dat wordt hier weer eens glashelder onderstreept. 
 
Hebben ze het onthouden? Ik vermoed dat helemaal niemand op 
dit toneel, in welke rol dan ook, deze gebeurtenis ooit vergeten is. 
Voor de slachtoffers en de helpers was dat een wonderlijke dag.  
En wat gaf het een wonderlijk gevoel. Een stukje hemel op aarde. 
Ik hoop dat het ons ook zo vergaat. Dat we die Oded, die hersteller 
namens God, vanaf vandaag ook nooit meer vergeten.  
O ja, Oded, weet je nog? 
En dat wij bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel nooit vergeten 
welke barmhartige Samaritaan ons heeft opgeraapt en hersteld: 
Jezus, onze redder. 
Het was nergens aan verdiend, maar we hebben het toch 
gekregen. 
Hij voedt en laaft ons geloof, keer op keer. Zodat we van tafel 
kunnen opstaan om met zijn mentaliteit de wereld in te gaan: een 
heel volk van Samaritanen. Oded en de zijnen waren voorlopers 
van de barmhartige Samaritaan Jezus. 
Het is aan ons om zijn navolgers te zijn. 
“Oded”, oh nee die vergeet ik niet meer. 
 
                                                                                    Han Hagg , predikant in Zwolle. 
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Lieve gemeenteleden, gasten en Kerkbandlezers 

  
We kunnen blij terugkijken op een mooi jaar. 
De bezoekersaantallen per zondag zijn goed en veelal hoger dan 
vorig jaar. 
Begin dit jaar hebben we ook de kerkenraad weer voltallig gekregen 
én de gemiddelde leeftijd is fors gezakt met twee nieuwe vijftigers. 
  
Samen kerkzijn heeft ook een financiële zijde. 
Van alle inkomsten komt circa 33% uit de ‘Vaste Vrijwillige Bijdrage’ 
(VVB). 
Een vreemde term eigenlijk een vrijwillige bijdrage die vast is. En 
toch hebben we als kerk nodig dat er financiële bijdragen komen 
met een vast terugkerend karakter. 
Op de laatste gemeentevergadering heeft onze penningmeester 
Piet van der Brugge al aangegeven dat de inkomsten vanuit de 
VVB teruglopen vanwege overlijden, verhuizen en ziekte. We ko-
men structureel € 3.000 tekort. 
  
Maar zult u zeggen, wij hebben toch een mooi legaat, daar kunnen 
we een tekort toch mee wegwerken? Dat klopt, alleen is het de 
vraag of we dat moeten willen. Het legaat is destijds nagelaten om 
ons als kerk onafhankelijk te maken van derden waar we destijds 
van huurden. Eigenlijk als een ruggensteun naar de toekomst toe. 
Het is niet de bedoeling om het legaat langzaam op te maken door 
het wegwerken van tekorten. 
Op de kerkenraad hebben we hier ook over gesproken.  
We willen het legaat vooral benutten (in de toekomst) voor renova-
tie en groot onderhoud van de kerkzaal en de pastorie (vervangen 
van meubels, keuken, badkamer, 
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U voelt de vraag al aankomen. Wij willen u verzoeken om uw  
kerkelijke bijdrage onder de loep te nemen en te kijken of er een 
verhoging van 10% mogelijk is. 
De huidige VVB-betalers brengen € 12.000 bij elkaar. Een verho-
ging met 10% zou nog steeds een tekort geven van € 1.800. 
 
Onze overwinteraars en gasten. 
Wij willen onze overwinteraars en gasten ook vragen of het mogelijk 
is om extra bij te dragen aan de instandhouding van onze  
geloofsgemeenschap.  
We vragen u om een bedrag te doneren dat opgebouwd is uit het 
aantal zondagen dat u hier bij ons bent maal een bedrag  
van …… euro per zondag  
(te storten op onze ING bankrekening en dus voor u aftrekbaar als 
GIFT) naast uw giften in de twee zondagse collectes. 
 
Daarnaast is de kerkenraad druk bezig om alle kosten onder de 
loep te nemen (want lagere kosten betekent dat we lagere opbreng-
sten nodig hebben).  
Er zijn reeds initiatieven ondernomen om de telefoon en internet-
kosten van de pastorie te verlagen, de verzekeringen zijn tegen het 
licht gehouden, de elektrakosten zijn omlaag gebracht met 10% en 
we zijn nog bezig om de onkostenvergoeding te verhogen  
(voor de kerkzaal die zaterdags wordt gebruikt door de 7e Dag Ad-
ventisten).  
Kortom initiatieven genoeg.   
 
Tot slot: mogen we op uw steun en gebed rekenen?  
 
Met hartelijke groet namens de Kerkenraad.    

 
Marjolein Weggen  (voorzitter) 
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Moeten we echt uitgaan van het goede in de 

mens?                                             (ingebracht door D. Rozema) 

 
Het theologisch elftal buigt zich over de vraag of uitgaan van de 
goedheid van de mens een beter alternatief is voor uitgaan van de 
slechtheid van de mens, zoals bijvoorbeeld in het gereformeerde 
christendom gebruikelijk is. 
 
 Afgelopen zaterdag rekende Rutger Bregman in Letter en Geest af 
met het calvinistische idee dat de mens van nature geneigd is tot 
alle kwaad. Volgens hem is het wetenschappelijk bewezen dat de 
mens verrassend vaak neigt naar goedheid. Sterker nog: als je 
eenmaal van de goedheid van de mens uitgaat, stimuleert dat op 
zichzelf alweer om goed te zijn. 
Bregman’s pleidooi is een oproep om de mens wat meer krediet te 
geven. Maar hoewel hij het mild verwoordt, kun je hier een stevige 
kritiek op met name het gereformeerde christendom in lezen. 
Stimuleert deze traditie de slechtheid van de mens, door deze 
zondigheid zo te benadrukken?  
Moet het leerstuk van de erfzonde overboord? 
 
Geneigd tot alle kwaad 
Bas van der Graaf, begeleider van pioniersplekken in de 
Protestantse Kerk: “Ik ben zelf groot geworden in de gereformeerde 
traditie waar het idee van ‘de mens is geneigd tot alle kwaad’ en 
vooral ook ‘onbekwaam tot enig goed’ een groot stempel heeft 
gedrukt. Dat idee werd soms een losstaande werkelijkheid, en heeft 
voor velen een enorm destructieve werking gehad. Dat is bepaald 
niet goed voor het zelfvertrouwen van mensen. Ook in mijn praktijk 
als predikant heb ik in toenemende mate gezien dat je deze kwestie 
heel dogmatisch kunt aanvliegen, maar dat je daar maar weinig 
mee opschiet. Eigenlijk geloof ik steeds meer dat die erfzondeleer, 
ook bij Augustinus en Luther, niet zo dogmatisch begrepen moet 
worden, maar vooral heel praktisch antwoord probeerde te geven 
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op de vraag: hoe gaan we om met de werkelijkheid van goed en 
kwaad?” 
Janneke Stegeman, bijbelwetenschapper en publiek theoloog: “Ik 
weet ook niet hoeveel je hebt aan een algemene uitspraak over het 
wezen van de mens. Voor zover religie inderdaad beweert dat de 
mens niets goed kan doen, en dat is in een deel van het 
protestantisme soms wel zo, denk ik dat Bregman een terechte 
correctie aanbrengt. Maar de uitspraak van Bregman, dat de mens 
van nature een vriendelijk wezen is, schuurde ook wel weer bij mij. 
Volgens mij kun je met mensen twee kanten op.  
Bregman erkent dat overigens: de mens heeft ook een wrede, 
kwaadaardige kant. Zijn pleidooi is om mensen vooral op hun 
goede kanten aan te spreken. Daar aarzel ik bij. Wij, mensen, 
hebben soms helemaal niet scherp wat goed is en wat kwaad.  
En we zijn traag om in actie te komen tegen kwaad en onrecht.  
We hebben het dus nodig om een gezamenlijk geweten te kweken, 
om kritisch te zijn en elkaar scherp te houden.” 
 
Gods heiligheid 
Van der Graaf: “Ik heb vanuit mijn theologische achtergrond ook 
grote vragen of het wel gaat werken om te zeggen dat de mens 
goed is. Ik snap het verlangen om een positiever mensbeeld neer te 
zetten, maar ik weet niet of het bestand is tegen de machten en 
krachten van het kwaad. In die zin kun je dat leerstuk van de 
erfzonde ook niet strikt humanistisch begrijpen, maar alleen binnen 
de relatie tot God. Op het moment dat ik God erbij betrek, durf ik 
niet meer te zeggen: ik deug. Precies dat is altijd de boodschap 
ervan geweest: in het licht van Gods heiligheid kan ik pas goed 
beseffen dat ik tekortschiet, maar tegelijkertijd staat daar die 
tekortkoming in de context van Gods genade. Dat helpt voor je 
houding naar anderen toe: je kijkt er niet vreemd van op als 
anderen soms niet deugen, want je weet dat dat kwaad ook in jezelf 
zit. In die zin kan het idee dat de mens van nature is geneigd tot 
kwaad, juist een houding van mildheid opleveren.” 
Stegeman: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Het begrip 
erfzonde stelt ons ook in staat om te kijken naar structuren waarin 
we vast zitten als mensen.  
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Ik ben nogal een voorstander van zelfkritiek: op het moment dat je 
kunt erkennen waar je eigen zwakke punten zitten, maakt dat je 
een stuk milder naar jezelf en anderen.  
Bij Bregman’s betoog dacht ik ook: als mensen echt in de grond zo 
goed zijn, waarom ziet de wereld er dan niet mooier uit?  
Zoveel mensen hebben nu met geweld of verkrachting te maken, of 
moeten vluchten. Dat zou toch anders moeten zijn.  
Het voelt dus ergens mager om alleen maar mensen op het goede 
aan te spreken, alsof ze zich dan fijner gaan gedragen. 
 
Verweer 
“Tegelijkertijd heeft Bregman wel een punt. In zijn boek haalt hij een 
voorbeeld uit de bijbel aan, van de profeet Samuël. Die ageert 
tegen het volk Israël dat een koning wil, en spreekt mensen 
daarmee aan op hun eigen verantwoordelijkheid en op het gevaar 
van het geloof in leiders. De overheid benadert ons vaak met 
wantrouwen. Toevallig had ik het de afgelopen tijd aan de stok met 
de Belastingdienst. Die vroeg om bewijzen dat ik mijn aangifte goed 
had ingevuld. Het kwam in orde, maar ik merkte hoe naar het voelt 
als een instantie je niet vertrouwt. Bregman wijst erop dat dat 
wantrouwen ten koste gaat van onze solidariteit, een punt dat hij 
ook maakt in zijn eerdere boek over een basisinkomen.” 
 
Van der Graaf: “Zo beschouwd, helpt wat Bregman schrijft op zijn 
minst om een balans tussen goed en kwaad beter in beeld te 
krijgen. Maar toch: ik geloof niet dat een heel optimistisch 
mensbeeld uiteindelijk bestand is tegen het kwaad in de wereld. 
Juist vanuit het besef van het eigen tekort, waarin je je wonderlijk 
genoeg aanvaard mag weten, ben je in staat om niet gelijk om te 
vallen door het tekort van een ander. Zoals de Engelse ethicus 
Dalrymple een jaar of tien geleden zei, na de rellen in Manchester: 
als je geen erfzondeleer hebt, heb je geen verweer tegen wat er 
allemaal aan kwaad kan gebeuren in je leven.”   
 

                       TROUW Theologisch Elftal: Sjoerd Mulder  
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Bidden en werken in een arcadisch landschap 

Ingebracht door Bert Boxtart                  In de bossen van Normandië ligt een 

benedictijner abdij 

om lyrisch van te 

worden: Saint-

Wandrille.  

Jos Bakkers bezocht 

dit klooster en legt 

uit waarom het op 

hem zo’n 

onvergetelijke 

indruk maakte. 

Soms, onderweg in 
de vakantie, kan het gebeuren dat je bijna onverwacht een manier 
van leven en levensinvulling aantreft die haast onwerelds is qua 
diepte van innerlijk leven en qua gebouwen in een ongerepte en 
rijke natuur. Dat overkwam mij enige zomers geleden. 

Lyrisch 

In de driehoek tussen Le Havre, 
Rouen en Yvetôt ligt het 
abdijencomplex Saint-Wandrille 
van benedictijner monniken. De 
gebouwen, hoewel stammend 
uit diverse eeuwen te beginnen 
bij de Karolingische tijd, passen 

harmonieus bij elkaar en voegen zich, echt benedictijns, even 
harmonieus in het arcadisch landschap. Je moet oppassen niet te 
lyrisch te worden en eigenlijk zou je dat toch best mogen zijn, zo 
volmaakt is het er. 
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De heilige Wandrille stichtte de abdij in 649 bij een stroompje in te 
bewerken natuur. Hij volgde zo een oude traditie: in de vroegste 
christelijke tijd zonderden mannen zich soms af, als kluizenaar 
maar al gauw in religieuze gemeenschappen onder een vaderlijk 
begeleider (‘abt’ komt van abba, vader), om zich geheel aan het 
zoeken naar God te wijden en Hem te dienen door zich toe te 
leggen op het christelijk leven. 

Bloei en vernietiging 

De geschiedenis van deze abdij, je kunt niet anders verwachten – 
elders niet, maar zeker niet in Frankrijk – is er één met veel 
lotswisselingen. Bloei en vernietiging wisselden elkaar af.

           
Na plunderingen door Vikingen en later Hugenoten restte er niet 
veel meer dan ruïnes. Maar steeds kwamen de monniken terug en 
wisten de abdij weer tot bloei te brengen. 

Het agglomeraat van gebouwen bevindt zich in een prachtige, 
bosrijke omgeving. Via een sierlijke achttiende-eeuwse poort met 
twee dito paviljoens die gastenverblijven en bibliotheek herbergen 
betreedt men het grote abdijterrein met onder andere de ruïne van 
de oude kerk.  
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Warm geheel 

De nieuwe kerk is een schoonheid door haar 
eenvoud. Een houten zoldering steunend op 
houten kolommen en een gaanderij waarop 
een orgel is geplaatst, verder een plavuizen 
vloer, vierkante vensteropeningen met helder 
glas, banken voor kerkgangers en een 
simpele open altaar ruimte. Het is een 
spiritueel, warm geheel.  

 

 

 

Zesenzeventig monniken, van wie velen tussen 30 en 60 jaar oud, 
wonen, bidden en werken in deze abdij. Zij volgen de benedictijnse 
regel die het etmaal met zeven getijdengebeden indeelt. Voor deze 
gebeden komt men samen in de abdijkerk. Verder gebed, meditatie 
en studie zijn mogelijk in de eigen cel. Het werken kan bestaan uit 
werkzaamheden op het land, in de bibliotheek, winkel of in de 
werkplaatsen. 

Zorgvuldig 

Ik heb er een eucharistieviering meegemaakt die diepe indruk heeft 
gemaakt. Heel uit de verte en nog onzichtbaar hoorde ik de 
monniken het introïtus zingen terwijl zij naderbij kwamen. Een 
prachtige ervaring. De mis en preek waren in het Frans.                
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De woorden werden zo zorgvuldig en rustig uitgesproken dat het al 
te volgen was voor hen die slechts over schoolfrans beschikken. De 
hele mis was door de rust een bron van vieren en mediteren. 

Er zijn van die gebeurtenissen in je leven die beklijven. Dit was er 
een van. 

foto’s: AntonioPonte/Flickr.com.                                                                                                                       

Meer informatie over de abdij van Saint-Wandrille: www.st-wandrille.com. 

  

 

Jos Bakkers was werkzaam in de verzekeringsbranche en houdt zich sinds zijn pensioen 

veel met geschiedenis bezig. Hij schreef o.a. over de heilige Petrus Canisius in de 

parochienieuwsbrief van de Nijmeegse Canisiuskerk en het Gelders Biografisch 

Woordenboek. Hij is ook de samensteller van de Nijmeegse Petrus Canisiuswandeling. 

 

Verdiep je in het kerstverhaal (Ingebracht door D. Rozema) 

‘Prettige feestdagen? Zeg maar: Zalig kerstmis! We wonen nog 
altijd in Nederland en daar vieren we kerstmis. En die feeststol heet 
voor mij nog altijd gewoon een kerststol.’ 
‘Kerstmis hoort er gewoon bij. Het kerstverhaal dus ook. Net zoals 
de kerststal, met een kribbe natuurlijk en geen voederbak.’ 
De reflex die hier aan het woord is, kan behoorlijk sterk zijn. Het is 
een graadmeter voor hoe gevoelig religieuze en culturele 
verschuivingen in Nederland liggen. Kerstmis blijkt opeens niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Het kerstverhaal blijkt onbekend.  
De kerstman verdrijft de kerststal van het plein. En in de supermarkt 
krijg je de tweede feeststol voor de halve prijs. 
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Deze ervaring biedt ook een nieuwe toegang tot de Bijbelse teksten 
om kerstmis heen. Het zijn teksten uit een setting waarin er 
helemaal geen kerstfeest was en waarin je raar werd aangekeken, 
zo niet erger, als je Jezus Christus als Heer vereerde. 
Het kerstverhaal is allerminst vanzelfsprekend en het kerstfeest is 
dat ook niet. De evangeliën met een ‘kerstverhaal’, Mattheüs en 
Lucas, waren in hun tijd boeken van een kleine minderheid.  
Dat bepaalde ook hoe ze gelezen werden. Nu lezen we ze als 
vanzelfsprekende wereldliteratuur. Maar daarmee staan we 
mijlenver af van de ervaring van de eerste lezers.  
Sterker nog: wie ze als verhalen leest die ‘er gewoon bij horen’ mist 
een flink stuk van hun inhoud en hun zeggingskracht. 
Bij het schrijven van het boekje Verdiep je in het kerstverhaal 
speelde dit alles voor mij een belangrijke rol. Pas wanneer je deze 
teksten weer als literatuur van een minderheid gaat lezen, kun je 
ontdekken hoe brutaal ze eigenlijk zijn. Hoe eigenwijs, hoe 
zelfbewust en hoe confronterend ze een ander verhaal neerzetten 
over wat er in de wereld echt toe doet dan iedereen normaal vond. 
Toen. En wellicht ook nu. 
Neem nu het begin van Lucas 2. Het is in veel vieringen hét begin 
van het kerstverhaal:  
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.  
2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië.  
3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam.  
4 Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de 
stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde… 
Iedereen weet wat hierna komt: natuurlijk, Jezus wordt geboren en 
kerstmis kan beginnen. Het verhaal dat iedereen kent.  
De spanning zit hem er alleen in dat dit toen het verhaal was dat 
niemand kende.  
De tekst gebruikt taal die aan gewone geschiedschrijving doet 
denken. Maar Lucas gaat er op zijn eigen manier mee aan de slag.  
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Van de grote, ‘normale’ geschiedenis van het Romeinse Rijk 
(Augustus, Quirinius, volkstelling) zoomt hij in op twee 
achterafplaatsjes in de provincie Judea: Nazareth en Bethlehem. 
De laatste plaats mag een koningsstad zijn, maar de Joodse 
opstand was in het jaar 70 zo hard neergeslagen,  
dat maar weinig mensen trots waren op hun afstamming van de 
Joodse koning David.  
Lucas pakt nu juist deze verbeelding op en laat zien hoe hier, in een 
gat van niets, het eigenlijke grote verhaal begint. Je moet het maar 
durven. Het zegt iets over vroegchristelijk zelfbewustzijn dat Lucas 
het waagde om juist gebeurtenissen in Bethlehem weer op de kaart 
te zetten. Sterker nog, Lucas spreekt dan wel de taal van de grote 
geschiedschrijvers van zijn tijd, hij beweert tegelijkertijd dat de 
geschiedenis die er echt toe doet zíjn verhaal is.  
En dat zal over Jezus in Judea gaan, niet over Augustus in Rome.  
Het is nogal een claim.  
Lucas keert om wat belangrijk lijkt en wat belangrijk is. Hij doet dat 
als lid van een heel zelfbewuste minderheid met een eigen verhaal 
over wat belangrijk is in deze wereld en wat niet. Je komt dit op het 
spoor wanneer je hem serieus neemt als een schrijver in de marge. 
Dit biedt ook aanknopingspunten voor vandaag.  
Kijk bijvoorbeeld naar het nieuws dat je binnenkrijgt. Waarom is 
nieuws uit de VS boeiender dan dat uit, pak ‘m beet, Nepal? 
Natuurlijk, de VS is machtiger, dat is toch normaal? Zeker, maar 
dan zou Lucas ook over de keizer hebben moeten schrijven, niet 
over Jezus. Lucas kijkt verder dan het normale, hij kijkt ook verder 
dan macht. Daarom kiest hij voor een verhaal dat er voor hem echt 
toe doet en dat verder, veel verder gaat dan verhalen van macht of 
aanzien: het verhaal van degene die dingen zei als:  
´Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel´ (Matteüs 5:3).  
Je moet maar durven! 

 
Door: Peter-Ben Smit (www.debijbel.nl) 
Hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder 
hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht, en 
assisterend pastor in de oud-katholieke parochie Amsterdam.  
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Thema-ochtend 10 december om 11:00 uur in de pastorie 

De koffie staat klaar vanaf 10:30 uur.  
Deze thema-ochtend zal 
staan in het teken van 
Dietrich Bonhöffer. We 
gaan spreken over de 
hoofdstukken 6,7 en 8 
van het werkschrift 
2019/2020.        
Enkele gedachten van 
Bonhöffer:   
Wie ben ik?  
Ik ben de speelbal van 

mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben, Gij kent mij.  
Ik ben van U, mijn God. 
Je wordt geen christen door religieus te handelen, maar door, 
levend in de wereld, te delen in Gods lijden. 
God vervult niet al onze wensen, maar al zijn beloften. 
 

Uit het boek “Verborgen omgang” van Dietrich Bonhöffer,  
onderwerp: de dag met elkaar, pag 37 in de Nederlandse vertaling. 
“De oudtestamentische dag begint met de avond en eindigt weer met de 
zonsondergang. Dat is de tijd van verwachting. De dag van de 
nieuwtestamentische gemeente begint met het vroege uur van 
zonsopgang en eindigt met het aanbreken van het licht van de nieuwe 
morgen. Dat is de tijd van vervulling, van de opstanding van de Heer.  
In de nacht werd Christus geboren, een licht in de duisternis, de middag 
werd tot nacht toen Christus aan het kruis leed en stierf, maar in de 
vroegte van de paasmorgen trad Christus als overwinnaar uit het graf.” 
 

Aan het eind is er een hapje en een drankje. 
Allen hartelijk welkom, Pastorie, Calle Aristeu 23 Denia.  
Tot dan,  
Maaike 
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Speciale dienst.                                   Ds. Maaike Schepers 

Elk jaar wordt er door het Choir van  King’s College van Cambridge 
(Engeland) in de adventstijd een dienst gehouden van Lessons and 
Carols. Lezingen en Kerstliederen. Elk jaar op kerstavond wordt het 
wereldwijd uitgezonden naar miljoenen, in een de tv-dienst Carols 
van King's.  Het koor bestelt een carol (kerstlied)van een 
hedendaagse componist voor elk jaarfestival. 
Zondag 15 dec. a.s. willen we ook zo’n soort dienst houden voor 
advent. Dan is het de 3de adventszondag en vieren we dat het Licht 
van Kerst begint te dagen. 
De dienst zal bestaan uit korte inleidingen op de lezingen daarna 
volgt de lezing (soms gaat het andersom) en tussendoor is er 
samenzang en zal Nelleke haar medewerking verlenen. 
U bent van harte uitgenodigd deze dienst mee te maken! 
 

We starten 15 minuten eerder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Het is traditie geworden om op Kerstmorgen een 
kwartier eerder te beginnen om lekker samen die 
bekende oude kerstliedjes te zingen. 
Dat gaan we dus nu ook weer doen. 
De normale Kerkdienst start vervolgens om 11 uur.  
 
 

De Kerkenraad wenst u alvast  

              een zalig en gelukkig kerstfeest 
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Eeuwigheidzondag                               (Derk Rozema, secr.) 

Op zondag 24 november was het weer Eeuwigheidzondag of zoals 
we het ook wel noemen Gedachteniszondag. Op die zondag 
herdenken wij in de eredienst de gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar overleden zijn. In onze gemeente is het gebruik dat ook zij die 
dicht bij ons staan herdacht kunnen worden door een kaars aan te 
steken. Een mooie manier om vorm te geven aan de gedachte dat zij 
die zijn overleden niet zomaar van de wereld zijn verdwenen.  
Onderstaand een gedicht dat dit mooi verwoordt:  
 

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen  
De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen  
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar aan ‘t einde van het jaar  
 
De mensen van voorbij zij blijven met ons leven  
De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen die wij zo graag herhalen 
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet  
 
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten  
De mensen van voorbij zijn in een ander weten  
Bij God mogen ze wonen daar waar geen pijn kan komen  
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij 
 
                                                          (Hanna Lam) 
 

 
 
 
Zij die overleden in het afgelopen kerkelijk jaar nov. 2018 > nov. 2019 
 
18 jan.   19  Aukeliena Faber    97 jaar 
30 jan.   19  Ypie Draaisma    80 jaar                            
20 sept. 19  Corrie Koch    81 jaar  
 
 



- 24 - 

 

                                                                                                                                                                                                                 
ingebracht door Bert Boxtart 

  

Een heilig stilzwijgen 

De vraag naar stilte is groot. ‘De behoefte aan stilte zegt: het is 
dáár dat God te vinden valt in deze tijd’, zegt Jos Moons.  

Dat roept wel een vraag op: besteedt de kerk voldoende aandacht 
aan dit verlangen van mensen? 

Stilte is in. Het was een tijd geleden het thema van de Maand van 
de Spiritualiteit. Dagblad Trouw besteedde er toen een hele bijlage 
aan. Inclusief een interview met een zuster van de Clarissen in 
Megen. De film Into great silence, over het leven van de 
Karthuizers, werd opnieuw uitgezonden. Een erg stille film, die 
populair blijft. In de kloosters merken ze ook dat stilte in is. De 
gastenverblijven van de meeste kloosters lopen goed. Er is vraag 
naar stilte. 

Het is niet zo verrassend dat stilte in is. Wat wil je? Stilte is een 
vrijplaats. Stilte is wat in Parijs de ‘jardins publics’ zijn. Verspreid 
over de stad vind je kleine parken, met mooie bloemen, bankjes, 
gazons en een fontein. Oases in de drukte van de stad.  
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Oudjes gaan er op een bakje zitten met de krant. Jonge moeder 
picknicken op het gazon met het kroost. Studenten studeren er en 
kletsen bij. Zo is de stilte: een plek om te herademen. 

Verstaan wij dit teken wel?                                                             
Ik vind het geweldig dat er behoefte is aan stilte. Het is een ‘teken 
van de tijd’, zoals het Tweede Vaticaans Concilie dat zegt. Daarmee 
bedoelt het Concilie dat we open moeten staan voor wat er gebeurt 
om ons heen. Dat moeten we wel ‘verstaan in het licht van het 
evangelie’. Maar dat lijkt me hier niet zo moeilijk. De behoefte aan 
stilte zegt: het is dáár dat God te vinden valt in deze tijd. Het is daar 
dat de weg voor Godzoekers ‘geopend en begaanbaar’ is, zoals we 
in de mis bidden. 

Bijvoorbeeld: is er wel genoeg stilte in onze vieringen? 

Het zou goed zijn eens na te denken of we dit teken wel genoeg 
verstaan. Bieden we als kerk, als gelovigen, genoeg stilte aan? 
Bijvoorbeeld: is er wel genoeg stilte in onze eucharistievieringen? 
Het Concilie onderstreept het belang van ‘een heilig stilzwijgen’. 
Maar we praten de tijd vaak vol, of houden ons vooral bezig met 
‘hoe het moet’. Of ook: leven we zelf uit stilte, en stralen we iets van 
stilte uit? Kunnen mensen bij ons op adem komen, of zijn we 
voortdurend praterig en druk? 

Een goddelijk geheim                                                                   
De EO gaf eens het goede voorbeeld. Ze maakten een programma 
over wat stilte met je doet. Vijf BN’ers brachten een week in een 
klooster door. Een goede poging om het geheim van de stilte te 
delen. 

Want stilte is een geheim. Een goddelijk geheim. Een geheim om te 
delen. 

Jos Moons SJ is pastor in de Universitaire Parochie van de KU Leuven en docent aan de 
faculteit theologie aldaar.  
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Als je de radio en televisie aanzet,  

(Ingebracht door Marjolen Weggen) 

gegarandeerd dat dan binnen een halve minuut het woord liefde 
valt. Maar over wat voor soort liefde gaat het dan? Wat is liefde?  
Je kunt er geen definitie voor vinden. Je kunt het alleen maar 
omschrijven met gedichten, verhalen en beelden. De diepste 
roerselen in een mens laten zich immers niet in definities vangen. 
Nog niet zo tang geleden bezocht ik een tentoonstelling van werken 
van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Hij was diep onder de 
indruk geraakt van de broosheid en de kwetsbaarheid van de Iiefde. 
Hij probeerde voor de liefde een beeld te vinden dat die 
werkelijkheid uitdrukt. Hij maakte toen één van zijn misschien wel 
mooiste kunstwerken. ‘Het Geheim’ heeft hij het beeld genoemd. 
Het zijn twee handen die elkaar dragen als een kostbare schat. 
Twee handen die elkaar teder, broos en voorzichtig vasthouden.  

Als je naar het beeldje kijkt, dan zie je direct waar het 
bij de liefde om gaat. Het zijn de handen van twee 
mensen die écht rijk zijn met elkaar. Het lijken de 
handen van een klein kind dat voor de eerste keer in 
zijn of haar leven een Ievend vogeltje mag vasthouden. 
Twee mensenhanden: het geheim van elke 

vriendschap en van elke Iiefde. De wonderlijke kracht van de liefde 
kan ook een dramatisch wonder zijn. Als je staat bij een sterfbed en 
als je ziet hoe partners in stilte elkaars hand vasthouden totdat de 
ander verdwenen is achter de horizon. Het zijn kostbare momenten 
die je een leven lang bij blijven. We hoorden Jezus tegen zijn 
leerlingen zeggen: “Jullie leven moet gekenmerkt worden door de 
Iiefde. Hieraan moet iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen 
zijn: dat je de Iiefde onder elkaar bewaart"’..  
Een mens om van en voor te leven vormt zo de enige weg naar 
elkaar en naar God. “Een nieuw gebod geef lk u: gij moet elkaar 
liefhebben, zoals lk u heb liefgehad”. 
Daarmee zit Hij midden in Het Geheim van het leven.                                                               
                                                                                                   Pastoor John van der Laer 
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                                                                                                                                                            ingebracht door Bert Boxtart 

Loyolatocht: het volle leven vraagt om minder 

Van 13 tot en met 26 juli vond de jaarlijkse Loyolatocht plaats; een 
pelgrimage van Loyola naar Javier in Spanje. Een impressie in 
woord en beeld van enkele deelnemers aan deze confronterende 
wandeltocht. 

Bagage 

“Twaalf dagen 
onderweg zijn met 
slechts tien kilo 
bagage: het leek 
een onmogelijke 
opdracht. 
Welgeteld drie      
t-shirts, twee 
broeken, toilet- en 
slaapgerief konden 
mee, that was it… 
Wat deed ik mezelf 
toch weer aan? 

Nooit gedacht dat precies deze beperkte bagage zoveel ruimte zou 
scheppen en zoveel ontvankelijkheid mogelijk zou maken!  
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Ontdaan van materiële gehechtheden en dagelijkse drukke 
bezigheden kwam ik tot een nooit ervaren diepte: de meest 
diepmenselijke laag in mijzelf, precies daar waar God mij aanraakt 
en mij tot het ware leven roept. Die ontdekking en ontmoeting, die 
me als een overvloedige genade overviel, heeft mij van zoveel 
angsten en onzekerheden bevrijd. Hierdoor probeer ik mijn gsm, 
laptop, dagelijkse routine en zorgen, en zelfs mijn thuis, voortaan in 
een ander licht te bekijken: ze zijn leuk, maar leiden mij op zichzelf 
niet tot het volle leven. Dit volle leven vraagt niet om meer, maar net 
om minder.” 

Confrontatie 

“Voor mij valt de 
tocht samen te 
vatten met één 
woord: 
confrontatie. Op 
vele vlakken was 
de ervaring 
confronterend. 
Vooreerst fysiek: 
dagelijks 
gemiddeld twintig 
kilometer 

wandelen met een rugzak van tien kilo op een onregelmatig 
parcours en in de loden hitte van de zon, confronteerde me met 
fysieke beperkingen. Het was ook confronterend op andere 
niveaus. Hoe ga je om met een groep van heel verschillende 
mensen met erg verschillende achtergronden en waarbij die 
mensen ook enigszins verschillende verwachtingen hebben van de 
tocht?  
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Uiteindelijk bleek de groepsdynamiek één van de sterkste 
elementen van de tocht. Naarmate de tocht vorderde, werden ook 
de uitwisselingen en de persoonlijke gesprekken sterker en dieper.” 

Loslaten 

“We waren alleszins in goed gezelschap. We reisden in het 
voetspoor van Ignatius van Loyola, op zowel de uiterlijke als de 
innerlijke tocht. Hij legde immers een lange weg af: van hang naar 

wereldlijke roem via 
hang naar 
geestelijke heroïek 
naar een besef van 
zijn eigen kleinheid, 
maar ook van zijn 
kracht en waarin 
die geworteld was. 
De trots en wil om 
zijn leven zelf vorm 
te geven zijn voor 
mij heel herkenbare 
thema’s. Voor de 

tocht bleek al dat het durven loslaten en vertrouwen ook voor 
anderen een belangrijk aspect was. Loslaten is echter geen 
achterlaten: het werd ons eerder gepresenteerd als ‘anders 
vastpakken’, zodanig dat het je niet onvrij zou maken. Ignatius’ 
tocht en de invloed die het op zijn hele verdere leven had, leverde 
ons een concrete methode om hiermee op weg te gaan.” 

Loflied 

“Deze weg dompelde me in een diep ontzag voor Gods prachtige 
schepping. Wie voelt zich niet ontroerd door gouden tarwevelden 
en gele zonnebloemen omarmd door diepgroene heuvels? De 
rijkdom van moeder aarde. Kan iemand de verrukking weerstaan bij 
de aanblik van zwevende arenden en gieren hoog in de blauwe 
lucht? Wie is, na een dag zweten, niet dankbaar voor een bron 
langs de weg, een frisse duik in de rivier, een simpel kraantje en de 
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luxe van een 
verwelkomende 
tuinslangdouche? 
Wie blijft kil onder 
de strelende 
warmte van zon 
en wind? Wie 
droomt niet weg 

onder een hologram van sterren? Dit mogen ervaren: slechts een 
loflied past hier.” 

Mist 

“De tocht was een confrontatie met mezelf, de ander en de Ander. 
Eén van de sterkste momenten van confrontatie met de Ander was 
voor mij de verzoeningsdag. We beklommen toen allemaal 
individueel een berg waar op de top een klooster op ons stond te 
wachten. Na enkele dagen in groep gewandeld te hebben, was het 
een vreemde ervaring om plots alleen een berg te beklimmen. De 
aangekondigde hitte bleef ook achterwege op de top. Integendeel 
zelfs: het laatste gedeelte van de klim gebeurde in een dikke mist. 
In een film zou het niet beter in scène gebracht kunnen worden: de 
solitaire beklimming waarbij je geconfronteerd wordt met jezelf en 
de Ander in de mist, eindigt boven aan het klooster waar een 
verzoeningsviering plaatsvindt en waar de zon intussen helemaal 
doorgebroken is.” 
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Vertrouwen 

“Dit was voor mij de grote ontdekking, het grote geschenk dat ik als 
pelgrim ontving: de ervaring dat je voor het volle leven slechts heel 
weinig nodig hebt. Prachtige natuur, momenten van stilte en rust, 
een groep mensen om me heen, en het vertrouwen in de 
genadevolle aanwezigheid van God, dat was me meer dan genoeg. 
Dankzij die ervaring liet ik Javier achter me met het volgende 
gevoel: waarheen Uw weg mij ook leidt, ik wil hem in vertrouwen 
bewandelen…” 

Meer informatie over de loyolatocht:www.pelgrimstochten.be. Alle teksten en foto’s zijn gemaakt 

door deelnemers aan de tocht. Met dank aan Leo De Weerdt SJ. 

Ds. Henk Veltkamp over troost als bedding voor 

verdriet: “Hier zijn wij goed in, als kerk”(Ingebr. door D. Rozema) 

 

 
 

Als predikant stond Henk Veltkamp honderden mensen bij in tijden 
van afscheid en rouw.  
“Troost is een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.” 
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Wat is rouw? 
“Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die je hebt ervaren, de 
onvermijdelijke andere kant van wat goed is geweest. Rouwen vindt 
plaats op de grens van verleden en toekomst. Je moet loslaten wat 
er niet meer is en je voorbereiden op wat komt: je moet verder. Je 
gaat zelf niet mee in het graf, maar het verlies voelt als een 
amputatie. Rouwen begint al in de laatste levensfase. 
“Het is logisch dat je woedend wordt, wanneer je niet lang meer te 
leven hebt. Tegelijk bekomt het jou en je nabestaanden niet goed 
als je tot je laatste snik woedend blijft. Er moet iets komen van 
berusting en aanvaarding. Dat luistert nauw, de woorden alleen al 
roepen woede en verzet op.  
Berusten is mooi, als het je gegeven is. Aanvaarden moet, vanuit 
de gedachte dat ‘het is zoals het is’. Innerlijk kun je van alles vinden 
en voelen, maar je moet het enkele feit aanvaarden. Die 
aanvaarding helpt om afscheid te kunnen nemen van het leven en 
je liefsten. Het helpt jou en degene die achterblijft.” 
 
Welke rol speelt geloof in de aanvaarding van het naderende 
einde? 
“Lang heerste in de kerk de opvatting dat wat God doet, welgedaan 
is, en dat wat er gebeurt gelijk is aan wat God wil. In mijn eerste 
gemeente in Dronten bezocht ik ernstig zieke mensen in het 
ziekenhuis. Zij zeiden: ‘Dominee, het is geen vreemde die het je 
aandoet.’ Theologisch kon ik daar geen kant mee op, maar duidelijk 
was dat het mensen troostte. Aan de andere kant ontmoette ik 
mensen die troost vonden in de gedachte dat God dit leed niet wil.” 
 
Hoe ga je daar als predikant mee om? 
“Ik leerde: je kunt alleen verder met groot leed in je leven als je er 
betekenis aan kunt geven. Voor de een is dat: het komt ons toe uit 
de hand van God. Voor een ander is het: God vindt dit net zo erg 
als ik. Tot en met: dit is volstrekt zinloos en het slaat nergens op.  
Predikanten kunnen goed luisteren, zij vinden daar hun weg in met 
respect voor hoe de betrokkene ertegenover staat. Ze kunnen 
mensen bijstaan en troost bieden.” 
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Wat is troost? 
“Troost kan helpen als je in de rouw bent. In het ziekenhuis vroeg 
een verpleegkundige mij om bij een meneer langs te gaan die net 
de longarts op bezoek had gehad, met slecht nieuws. Ik stelde mij 
voor, de man keek mij aan en zei: ‘Kunt u echt iets voor mij doen of 
komt u alleen maar troosten?’ De Vlaamse psychiater Manu Keirse 
leerde mij: troost is niet het opwerpen van een dam tegen het 
verdriet. Het is het samen aanleggen van een bedding waardoor 
het verdriet verder kan stromen.  
Mensen die bezoekwerk doen, willen graag iets achterlaten waar 
degene die rouwt iets aan heeft. Laat die verwachting los. Ga zitten, 
stel een vraag en wacht af. Als het meezit, zorgt het gesprek, of 
alleen al je aanwezigheid, voor een bedding waardoor het verdriet, 
dat als een knoop in het binnenste zit, verder kan stromen. Soms 
letterlijk, als mensen voor het eerst hun tranen laten gaan.” 
 
Wat kan de gemeente doen?  
“Laat zien dat je als kerk van dienst wilt zijn” 
“Hier klopt het hart van de kerk, hier zijn wij goed in. Investeer er als 
kerk in. Laat zien dat je van dienst wilt zijn. De kerk heeft, naast de 
uitvaart, zoveel te bieden. De kerk kent de afkondiging van een 
overlijden, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Veel kerken 
maken een ruimte waar overledenen in ere worden gehouden. 
Bezoekwerk is belangrijk, en het samenbrengen van lotgenoten. En 
ons doorgaand gebed. Wij hoeven niet te bidden voor de 
overledenen, daar zorgt God voor. Wel kunnen we in onze 
voorbeden danken voor het leven van de overledene, en bidden 
voor de nabestaanden en iedereen die met de dood geconfronteerd 
wordt.” 
 
Wat kun je zelf doen? 
“Aanvaarding helpt om afscheid te kunnen nemen” 
“Het begint door onder ogen te zien dat het is zoals het is, en het 
toelaten van de pijn en het verdriet die dat met zich meebrengt. 
Onze samenleving heeft nauwelijks plaats en tijd voor rouw, en 
beschouwt dood als iets dat afgeschaft moet worden. Na drie 
maanden wordt al gevraagd: heb je het een beetje verwerkt? 
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Waarschijnlijk komt dat door machteloosheid, verlegenheid; wat 
moet ik zeggen?  
Daaronder zit een diepe angst dat het jezelf overkomt.  
We hebben huiswerk te doen: zie onder ogen dat leven en dood 
één zijn. Ik hoop dat ik nog lang leef, maar dit kan ook mijn laatste 
dag zijn.” 
                                            Bron: Magazine Protestantse Kerk (Lichtelijk ingekort) 
 
 
 
                                                                                                                                       ingebracht door Bert Boxtart 

  

Niet-gelovig en toch kerks 

Guido Dierickx hoorde het betoog van een atheïst die naar de kerk 
gaat vanwege de rituelen. Maar is hij in de kerk dan wel op de juiste 
plek? 

Mensen die niet-gelovig zijn en niettemin ter kerke gaan. Ze 
bestaan, hoewel in onze streken minder dan vroeger. Kunnen de 
gewone kerkgangers die vreemde eenden in hun bijt welkom 
heten? Zijn die niet als passagiers die gratis met de bus meerijden 
nadat anderen daarvoor betaald hebben? Maar laten we ons eerst 
afvragen waarom er niet-gelovige kerkse mensen bestaan. 
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“Belonging without believing”, zo noemde de Engelse sociologe 
Grace Davie dit verschijnsel. Eerste verklaring: de macht van de 
conventie. In sommige streken, in sommige tijden, is het normaal 
aan de kerkelijke rituelen deel te nemen en abnormaal dat niet te 
doen. De ouders en desnoods de grootouders lieten dat duidelijk 
voelen aan hun onwillige jongelui. Maar die verklaring is nu 
verouderd. Het is in onze streken normaal geworden niet ter 
kerke te gaan en buitenissig het wel te doen.  

Kerk vs voetbalstadion        Een andere verklaring dringt zich op. 
Nogal wat mensen blijven erbij dat grote collectieve plechtigheden 
het best plaats vinden in een kerk. Waar anders vinden we een 
gewijde ruimte om een huwelijk of een uitvaart te vieren? Je kunt 
toch geen afscheid nemen van een icoon zoals prinses Diana in 
een voetbalstadion? Nee, dan liever in de kathedraal die 
eeuwenlang gelovige rituelen heeft gehuisvest en daardoor een 
sacraal karakter heeft gekregen. Mogelijk nemen de gelovigen niet 
graag vrede met dit oneigenlijke gebruik van hun gewijde ruimte. 
Maar allicht vinden zij hierin toch een zeker eerbetoon aan hun 
gelovig gemeenschapsleven. Allicht daarom stellen de gelovigen 
hun gewijde ruimte graag ter beschikking van kunstzinnige rituelen 
die een zekere affiniteit vertonen met hun religieuze rituelen. En 
religieuze rituelen kunnen zo kunstzinnig opgeluisterd worden dat 
ze waardering vinden vanuit esthetische overwegingen. Daarom 
hoort de uitvoering van de Mattheuspassie thuis in een kerk, meer 
dan in een concertzaal. Maar gelovigen zullen daarbij wellicht 
opmerken dat religieuze rituelen niet al te “versierd” mogen zijn. De 
kerk mag geen museum zijn van kunstschatten, de muziek mag niet 
te opdringerig klinken, de predikant mag niet te welsprekend zijn, 
de bruid mag niet al te opgedirkt zijn.  

Atheïst Ger Groot is kerks  Is er voor de ongelovige nog een 
andere overweging mogelijk om ter kerke te gaan, een overweging 
die bij de gelovigen op nog meer begrip kan rekenen? Ja, die is 
mogelijk en ze werd aangevoerd, tijdens een conferentie aan de 
Antwerpen Universiteit, door een Nederlandse intellectueel met 
enige faam. Ger Groot heet hij en hij noemt zich een kerkse 
atheïst.  
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Zou je volop kunnen genieten van de Mattheüspassie zonder iets 
van de tekst te verstaan? 

In kerkelijke rituelen ontdekt hij een verwijzing naar het mysterie, zo 
niet naar het christelijke mysterie van incarnatie en verlossing, dan 
toch naar de onvatbare werkelijkheid die de mensen omringt, naar 
het fundamentele mysterie van het menselijk bestaan. De 
menselijke geest poogt dat mysterie aan zich te onderwerpen. Met 
name de menselijke wetenschap herleidt die harde werkelijkheid tot 
een idee, tot een begrip. Welnu, tegen dat intellectuele imperialisme 
bieden de kerkelijke rituelen weerstand, een hoogstnodige 
weerstand volgens Ger Groot. Zij zijn een protest tegen de 
subjectivistische, intellectualistische zelfoverschatting van de 
moderne mens. En daarom wil hij eraan deelnemen, ook zonder in 
te stemmen met het geloofsinzicht (het “credo”) dat eraan 
verbonden wordt.  

Een ritueel nodigt uit dieper door te dringen in.   Was zijn 
betoog overtuigend? Rituelen verliezen veel van hun 
zeggingskracht als ze beleefd worden zonder te luisteren naar de 
boodschap die ze proberen mee te delen. Want dat doen ze: ze 
nodigen uit om verder door te dringen in het mysterie. Zij nodigen 
uit tot een steeds dieper, zij het nooit voltooid, geloofsinzicht. Zou je 
volop kunnen genieten van de Mattheüspassie zonder iets van de 
tekst te verstaan? Zou je overweldigd kunnen worden door de 
rituele woorden “Doe dit om mij te gedenken” als je niet begrijpt wie 
en wat je dan moet gedenken?  Nee, kerkse niet-gelovigen zijn als 
ongeletterden die de Bijbel in handen krijgen maar niet kunnen 
lezen. Zij staan voor een mysterie dat zij ondoordringbaar achten, 
niet voor een mysterie dat zich aan de mens kan en zal openbaren. 
Voor de opbouw van de geloofsgemeenschap is van hen niet meer 
te verwachten dan een voorbehoud bij de ijdele pretenties van het 
menselijk kennen.  

Guido Dierickx SJ is een Vlaamse jezuïet. Doceerde politicologie, sociologie en 
godsdienstsociologie aan de Universiteit Antwerpen.  
Hij is redacteur van Ignis Webmagazine. 
 



- 37 - 

 

Residenten,                               ( ingebracht door Cor Pors) 

    die inkomstenbelasting betalen in Spanje. 
 
In Nederland kunnen de vaste vrijwillige bijdragen aan de kerk door 
de belastingbetaler zelf in mindering gebracht worden van zijn op te 
geven inkomen. 
In Spanje is dat niet zo. 
De kerk in Denia kan dit alleen maar doen en wel via een gestor. 
Al jaren worden deze bedragen per persoon met vermelding van 
het “NIE-nummer” door de penningmeester opgegeven aan degene 
die zorgdraagt voor opgave aan de belastingdienst via zijn gestor. 
Hij zorgt ervoor dat betrokkenen een brief krijgen, die dan gebruikt 
kan worden om de inkomensopgave te controleren op juistheid. 
Als het bovenstaande op u van toepassing is en nog niet eerder 
gedaan is, dan dient u onze penningmeester hiervan op de hoogte 
te stellen en wel voor 1 januari 2020. 
 
 

Kerstconcert & samenzang  

ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 DECEMBER om 14 uur in Villa  
“El Nido" (binnen), Carrer del Mila 17 in JÁVEA (Costa Nova).  
Programma: 14.00 uur: welkom met cava; community-sing-in met 
Peter Neeteson piano/orgel (ook solo); Glühwein, warme 
chocolademelk, oliebollen, kerstbrood.  
Kaarten: € 19, (incl. € 2 Caritas Javea), te bestellen 
op:www.momentosdemusica.es of bel Peter: 634 979 620 
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De predikanten die wij verwachten zijn: (secretaris) 

 nov/dec   Ds. Maaike Schepers     Enschede  

  

jan/feb      Alfred Bronswijk  Deventer  
mrt/apr     Henk Blankespoor  Den Haag  
mei/juni    Wilma vd Linden  Steenwijk 
juli             Willem van Buren  Oosterbeek  
aug.          Hans Reedijk   Ede  
sept/okt    Ronald Ootjers  Zaandam  
nov/dec    Rob Quispel   Amersfoort  
 

 

 Collecterooster.  

De eerste collecte is voor de KERK    2de collecte 

     Dec. 01 Onderhoud 

     08 Diaconie  
     15 Soc. projekten 
     22 Onderhoud 
     25 Diaconie 
     29 Soc. Projekten 

Jan.   05 Onderhoud (1e collecte                                  
vanaf 1 januari !!! ) 
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Mededelingen: 

 
Onze sociale projecten zijn: 

• SURG for all 
• Ooghulp Wereldwijd 
• Lilianefonds 
• Oikocredit 

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia 

(naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben). 

 
• Predikant   
Gedurende de maanden november en december is Ds. Maaike 
Schepers uit Enschede onze predikant. In januari verwachten we 
Ds. Alfred Bronswijk uit Deventer. 
Indien u prijs stelt op huisbezoek, verzoeken wij u dit telefonisch of 
in de kerk zelf te melden bij de predikant. 
 
• De Kerkband komt meestal de eerste zondag van de maand 
beschikbaar. 
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op 
de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u 
dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). 
Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde 
adres. 
De volgende Kerkband komt (D.v.) 5 januari uit. 
 
 • Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke 
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven 
aan de secretaris (zie onder).   

 
• De kerkenraadsvergadering wordt meestal gehouden medio van 
elke maand.  Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de 
stukken twee weken van tevoren. 

 
Email secretaris:   ned.int.gem.denia@gmail.com 
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia 

                   Reg.no.  016034 C.I.F.: R-0300445D 

 

Kerkgebouw: Iglesia evangélica - El Arca de Noé, 
   Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia 

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /                                      
   thee drinken)               
Pastorie:            Tevens correspondentieadres. 
   Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia. 
Predikant:  Bezoek graag telefonisch aankondigen 

   tel. 96 579 9180 
 

Kerkenraad: (emailadressen op de website) Telefoon: 

Voorzitter:  Marjolein Weggen, Benimarco  +31 640 088 790 

Vice-voorz.  Henk de Jong, Javea     60 938 7739 
Secretaris  Derk Rozema, Javea         68 671 7454 
Penningm.  Piet vd Brugge, Benissa         96 574 8970 
Lid.   Jacqueline Polman, El Vergel        68 530 9487 
Lid.   Leo Koppelaar, Javea   +31 651 849 106 
Lid.   Bram Gerth, Javea   68 445 2491 
Huismeester Chris de Jong, Els Poblets      67 772 9509          
Kerkband   Bert Boxtart, Javea     67 636 0501 

Email Kerkband: alberto.cabo.del.cabrio@gmail.com  

 
Organisten: Edo Luynenburg           96 575 6547 

   Cor Pors             60 998 2839 

               Peter Neeteson            63 497 9620 

                                                                         
Hulp in nood: Martine Gerth           61 918 5887 

     Atie de Jong           63 023 8424 

 
Website:     www.kerkdenia.nl 
Email:   ned.int.gem.denia@gmail.com 

 
Vrijwillige bijdragen: 

Spanje:           Bankrelatie: BBVA. te Javea.                             
                          IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998   
     BIC: BBVAESMM    
                           t.n.v. Iglesia evangélica en Denia 

Nederland:        Bankrelatie: ING te Geldrop              
       IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67 

       BIC: DLBKNL2A 

                            t.n.v. Kerkvoogdijstichting Denia 


