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tweeluik 
contact en informatieblad van de vrijzinnigen: 

 

Vrijzinnig Hattem en omgeving 
website: www.vrijzinnig-hattem.nl 

e-mail: secretariaat@vrijzinnig-hattem.nl 
 
voorganger  ds. Foekje Dijk, Welsummerweg 12,   

7722 RS Dalfsen 

                                  tel. 0529-435598, e-mail: steen.dijk@ planet.nl 
bestuur: 

voorzitter:             B. Schutte, Potmarge 5, 8032 LC Zwolle 
       tel. 038-4536287 

secretaris:  P.A. Faber, Oldeneelweg 4a, 8016 PD Zwolle 

   tel. 038-4600239 
penningmeester:   B.Dane, Veldweg 47, 8051 NN Hattem 

                              tel. 038-4443781 
                               bankrek.nr.: NL25 RABO 0325722404  

koster:                     G.A.Dijk-Smilde, tel. 038-4441525 
contactcommissie:  M. van Melle, tel. 038-4545089  

 

 

   Vrijzinnig Heerde en omgeving 
website: www.vrijzinnigen-heerde.nl 
e-mail: info@vrijzinnigen-heerde.nl 

 
voorganger:         Ineke Adriaansz, Hofstraat 7, 8261 BW Kampen 

tel.06-1517 7638, email: 

inekeadriaansz@gmail.com 
bestuur:  

voorzitter:              W.H.M. Blankvoort-Zielhuis, Beatrixweg 16,  

8181 LE Heerde, tel. 0578-693555 
secretaris:                A.W.B.Bredenoord, Gelriaweg 19, 8161 RK Epe 

                              tel. 0578-612129 
penningmeester:    A.Eilander, Hagedoornstraat 2, 8181 GX Heerde 

                              tel. 06 5134 1603 

                              bankrek.nr.: NL39 RABO 0326512314 
koster:                     H. Meerdink, Wilhelminalaan 37, 8181 BA Heerde 

                               tel.: 0578-692131 
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Vanmiddag was ik weer op ‘mijn’ taalschool waar ik als vrijwilliger werk om 
nieuwe Nederlanders onze mooie taal te leren. Ik gaf een aan clubje van vijf 

mensen spreekles. Dat betekent dat we dan samen over een onderwerp van 

gedachten wisselen. We begonnen met het ontbreken van wc’s in de sprinter 
treinen, we hadden het over de staking van de Transavia piloten en waar ze 

dan precies voor staakten, we spraken over vakbonden en het verschil 
tussen werknemers en werkgevers. En steeds opnieuw verbaas ik mij over 

hoe snel deze mensen onze taal hebben leren begrijpen en wat ze allemaal 
al weten over onze cultuur. Ik ben heel vaak heel trots op die hardwerkende 

studenten van ons. En toen zei Veronica, uit Oekraïne, dat het toch erg was 

dat er een minister weg moest omdat hij had gelogen. Niet iedereen had het 
meegekregen dus zij legde het uit en Hassan vulde haar aan. Deze laatste 

was jurist in Syrië, dus hij volgt het nieuws en leert daar ook veel van. Enfin, 
ik dacht dat de verontwaardiging de boventoon zou voeren, maar Veronica 

zei dat ze het zielig vond. En ja, dat beaamde iedereen, ik ook. En passant 

passeerden er nog wat Nederlandse uitdrukkingen zoals hoge bomen die 
veel wind vangen en uit je nek kletsen. Maar zielig, daar keek ik van op. Het 

was mijn eerste gevoel toen ik op de hoogte was van het verhaal van onze 
jokkende voormalige minister. Oh wat erg, en wat een akelige olievlek voor 

zijn gezin, zijn ouders, familie en vrienden. Want wij zien vaak de splinters 
bij anderen en gaan makkelijk voorbij aan onze eigen balk. Wij werpen, de 

vrije pers voorop en dat moet ook want anders leven we niet een een vrij 

land, maar we werpen graag de eerste steen. Hoe oliedom om een fabeltje 
zo lang vol te houden. En daar kwam de snelle leugen die ingehaald wordt 

door de waarheid ook voorbij in mijn groepje. En we dachten samen aan zijn 
kinderen op school, worden die nu gepest? Zo ben je nog het kind van de 

minister en opeens ben je het kind van een leugenaar. De diepe val waarin 

anderen worden meegesleurd. En ik vond het een bijzonder gesprek. 
Bijzonder vanwege het diepe mededogen van deze nieuwe Nederlanders met 

een liegende Nederlandse minister. En ik dacht al dat het goed was met deze 
mensen maar dat het ook echt een verrijking is dat mensen zoals zij in ons 

land komen wonen. Er sprak niet alleen mededogen uit maar ook was men 
vergevingsgezind. Ja, dit soort domme dingen kunnen dus gebeuren in een 

mensenleven. Je kunt met de beste bedoelingen iets volkomen fout doen. 

En verder is er veel over te zeggen, maar het ging niet over politiek 
vanmiddag. Het ging over mensen die menselijke fouten maken en die daar 

nooit meer vanaf komen.  
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Over tien jaar weet iedereen dit nog, het blijft voor altijd aan je kleven. 
Verschrikkelijk zielig, je leven en je toekomst zijn even heel donker. Oliedom? 

Jazeker heel oliedom. Maar wij van ons groepje vanmiddag wensen deze 
mens kracht en moed om hier mee verder te leven en om weer een nieuwe 

toekomst te creëren. En om met Lennard Cohen te zeggen ’There’s a crack 

in everything, thats where the light comes in’.  

 
STILLE LENTE WEEK 

 

Misschien weet u het nog, vorig jaar hadden we een open kerk gedurende  
de Stille Lenteweek. Dat is zo goed bevallen dat we dat dit jaar gaan 

herhalen. We maken de week alleen een beetje korter. We beginnen op 
Witte Donderdag, met s`avonds vanaf half acht een brood en wijn viering. 

En op Stille Zaterdag gaan we in de middag genieten van het duo Vermeer 

en Magre, een bariton en een organist die samen een repertoire aan liederen 
voor ons gaan vertolken. Aanvang is 15.00 uur en het geheel duurt een klein 

uurtje. We besluiten dan de week met een glas wijn of een sapje om dan de 
zondagmorgen Pasen te gaan vieren. Ook hopen we weer op kunst aan de 

muren, maar welke dat is nog even in de week bij diverse mensen, u wordt 
op de hoogte gehouden. Dus van donderdag 29 maart tot zaterdag 31 maart 

is er vanaf 11.00 koffie of thee en de mogelijkheid om kunst te bekijken en 

een praatje te maken.  
Wij verheugen ons er op en hopen weer op mooie ont-moetingen! 

 

Ineke Adriaansz 
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Agenda Hattem/Heerde 
 
 

 
 

Ma. 5 mrt.  Levenkring    Hattem 

Di. 6 maart Lezing Stevo Akkerman in de Marke Hattem 
Di 20 mrt. Leerkring    Hattem 

Ma. 16 apr. Levenkring    Hattem 
Di. 17 apr. Lezing Ad van Liempt in de Marke Hattem 

Di. 24 apr. Leerkring    Hattem 
 

 

 
 

INLEVEREN VOLGENDE KOPIJ 
De redactie verzoekt u uw kopij voor het volgende nummer uiterlijk 

woensdag 25 april te zenden aan: 

 
voor Hattem en Omstreken: 

 Carolien Schoemaker, Keppelskamp 84, 8051 LZ Hattem 
 e-mailadres: carolienschoe@gmail.com 

  

 
 

voor Heerde, Epe en Wapenveld 
 Wilma Blankvoort, Beatrixweg 16, 8181 LE Heerde   

e-mailadres: wilmablankvoort@kpnmail.nl 
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KAPEL op De Hezenberg startpunt voor STILTEWANDELING 
  

Op zaterdag 24 maart, kort 
voor de start van de Goede 

Week, wordt er in Hattem 

weer een Stiltewandeling 
gehouden.  

“Een mooie mogelijkheid 
om de drukte van alledag 

even te parkeren en na te 
denken over jezelf, mensen 

van wie je houdt en de plek 

van God of het geloof in je 
leven”, deelt initiatiefnemer 

Hans Lambrechts mee. 
  

Het programma begint om 

14.00 uur in de Kapel van 
pastoraal centrum De 

Hezenberg met enkele 
gedichten, stiltemomenten 

en passende muziek. Van 
14.30 tot ongeveer 16.15 

uur wordt er een wandeling 

gemaakt in de omgeving 
van De Hezenberg. Vorig jaar werd het eerste deel van de route geheel in 

stilte afgelegd en daarna ook ruimte geboden om zacht pratend woorden en 
gedachten met elkaar te delen.  

Omdat enkele deelnemers aangaven dat zij de hele route wel ‘in stilte’ 

hadden willen lopen wordt daar dit jaar ook ruimte voor geboden door de 
groep in tweeën op te splitsen. 

De medewerkenden aan de Stiltewandeling zijn: ds. Wim Hortensius 
(inspirerende teksten), Ellis van der Scheer (dwarsfluit) en Hans Lambrechts 

(gedichten).  

 
Aanmelding vooraf via het mailadres Leerhuis@kpnmail.nl wordt op prijs 

gesteld maar is niet verplicht. En wie slecht ter been is kan er ook voor kiezen 
om alleen het openingsprogramma in de rolstoeltoegankelijke Kapel bij te 

wonen. 
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STEVO AKKERMAN: HET KLOPT WEL MAAR HET DEUGT NIET 
Lezing op dinsdag 6 maart 2018 aanvang 20.00 uur in de Marke 
 
Stevo Akkerman is auteur, journalist en columnist. In dagblad Trouw 

verschijnt drie keer per week een column van zijn hand  waarin hij eerlijk, 

kwetsbaar en scherpzinnig verbanden,  waarden, humor en ook hypocrisie 
in onze samenleving en in de gebeurtenissen in de wereld  blootlegt. Voor 

zijn bijzondere manier van schijven heeft hij …de J.H. Heldring prijs 
ontvangen. 

Onlangs verscheen van Akkerman het boek  
 

"Het klopt wel, maar het deugt niet" – 

de maatschappelijke moraal in het nauw. 
 

Onze samenleving zit vol gevaarlijke prikkels die ertoe leiden dat de 
persoonlijke moraal van medewerkers wordt opgeofferd aan de doelen van 

het bedrijf of de organisatie. Hoe is het 

mogelijk dat zoveel bedrijven bijna 
tien jaar na de financiële crisis nog 

steeds de randen blijven opzoeken 
van wat acceptabel is - zelfs als ze 

grotendeels in overheidshanden zijn, 
zoals ABN Amro? En hoe komt het dat 

de overheid, voor zover zij dat al wil, 

onmachtig is om hier tegen op te 
treden? Zijn onze politici nog wel 

geïnteresseerd in een rechtvaardige 
samenleving of schrikken ze terug 

voor alles wat zweemt naar idealen, 

uit angst voor wat al snel 'moralisme' 
heet? 

Stevo Akkerman ging op onderzoek uit 
en sprak met kopstukken uit het 

bedrijfsleven, het onderwijs, de 

gezondheidszorg en andere sectoren. 
Daarover schreef hij een boek dat een 

ontluisterend beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op 
de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. 

U bent van harte welkom met de auteur in gesprek te gaan over de 
maatschappelijke moraal in het nauw. Het belooft een interessante avond te 

worden. 
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AD VAN LIEMPT: GRENZEN TUSSEN GOED EN FOUT  
Lezing op dinsdag 17 april 2018 aanvang 20.00 uur in de Marke 
 
Ad van Liempt geniet bekendheid als journalist, schrijver en 
programmamaker, met name ook waar het gaat om de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens zijn lezing legt hij aan de hand van verschillende 
verhalen dilemma’s voor van goed en fout in de oorlog. En dat levert veel 
verwarring op. Van Liempt toont daarmee aan dat wij nog niet klaar zijn met 
de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 

Ad van Liempt geniet bekendheid als journalist, schrijver en 
programmamaker, met name ook waar het gaat om de Tweede 

Wereldoorlog. Zijn speciale interesse betreft de verhalen van gewone 
mensen in oorlogstijd. Zo vindt hij het bijzonder dat zoveel mensen in deze 

omgeving hulp boden aan onderduikers, onbaatzuchtig en vaak met gevaar 
voor eigen leven. Er zijn ook andere verhalen bekend: dat mensen voor geld 

bereid zijn anderen te verraden. 

Over goed en fout wordt al jaren gediscussieerd in ons land. De 
bezettingstijd was decennialang een moreel ijkpunt en dat is het in zekere 

zin nog steeds. Maar in toenemende mate zijn er twijfelgevallen. Een 
burgemeester in oorlogstijd, die midden in het gewoel stond, moest een 

uitweg vinden in een lastige situatie. De ondergrondse in verschillende 

plaatsen moest vaker dan eens een extreem moeilijke beslissing nemen. Hoe 
meer we weten van de gebeurtenissen en de mensen zelf, hoe lastiger een 

moreel oordeel mogelijk lijkt te worden over goed of fout. 
Van Liempt neemt u mee op zijn zoektocht in het grensland tussen goed en 

fout in de bezettingstijd. Hij relativeert niet maar brengt nieuwe 
perspectieven aan en doet dat aan de hand van recent onderzoek en nieuwe 

verhalen. 
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KORTE BIOGRAFIE AD VAN LIEMPT (1949) 
 

Ad van Liempt werkte bijna veertien jaar 
in de regionale dagbladjournalistiek voor 

hij overstapte naar de televisie.  

Hij werkte bij het NOS Journaal en had 
leidinggevende functies bij Studio Sport, 

NOS-Laat en NOVA. In 2000 was hij 
medeoprichter en eerste eindredacteur 

van het boeiende geschiedenis-
programma Andere Tijden.  

Later werd hij – tot zijn vertrek in 2010 – 

chef van de afdeling geschiedenis van 
NPS/VPRO.  

Sinds 2006 is hij bijzonder lector 
onderzoeksjournalistiek aan de 

Hogeschool Utrecht. 

Van Liempt schreef diverse boeken, o.a. 
over de Indonesische kwestie, de 

justitiecrisis van 1998 en over de 
betaalde Jodenjacht in Nederland tijdens 

de tweede wereldoorlog (het boek 
‘Kopgeld’).  

In 2009 schreef hij het boek bij de tv-

serie De Oorlog en in 2013 bij de serie Na 
de Bevrijding.  

In 2015 verscheen zijn laatste boek: ‘Aan 
de Maliebaan’, over de gebeurtenissen 

rond deze fameuze Utrechtse allee 

tijdens de tweede wereldoorlog. 
 

Van Liempt werd onderscheiden met een 
‘Beeld en Geluid-Award’ en de ‘Ere 

zilveren Nipkowschijf’ voor zijn gehele 

televisiewerk en kreeg in 2011 een 
eredoctoraat van de Universiteit van 

Amsterdam. 
 

Van Liempt wordt regelmatig 
geraadpleegd als adviseur vanwege zijn 

brede kennis waarbij hij hete hangijzers 

niet uit de weg gaat.  
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Hattem en Omgeving 
 
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Bestuursvergaderingen van 23 januari en 6 februari. 

Terwijl uw secretaris dit schrijft, eind februari,  begint het weer te vriezen.  
Gewone mensen verlangen er dan  naar om te gaan schaatsen. 

Bestuursleden kiezen ervoor om te  gaan vergaderen.  In mei is er een 
Algemene Ledenvergadering en daarvoor zijn nu al voorbereidingen nodig. 

Destijds is er voor de jaren 2016 en 2017 een goed doortimmerd beleidsplan 

opgesteld, ook om goed voor de dag te komen met ons jubileum. Nu is de 
vraag wat er van eerdere plannen nog te doen staat, en voor welke nieuwe 

uitdagingen we komen te staan. Daar moet je als bestuur over nadenken, 
en dat doen we dan ook. 

 
Onze penningmeester Bas Dane heeft de in de kas gekeken en voorlopig 

geconstateerd dat we er financieel in het afgelopen jaar niet op achteruit 

zijn gegaan. Voor veel activiteiten in het kader van het jubileum waren 
subsidies binnengekomen. Nadere informatie krijgt u bij de Algemene Leden- 

vergadering op 13 mei.   
 

Bestuurslid Tineke Biewenga is al druk bezig geweest met het uitnodigen 

van predikanten voor 2019, een  belangrijke taak binnen ons bestuur. Haar 
keuzes bepalen mede onze identiteit  als Vrijzinnig Hattem. Zij zorgt ook voor 

het contact met de kerkgenootschappen in Hattem.  
 

Na vijf jaar lidmaatschap van het bestuur heeft Aart Wassing aangegeven te 
willen stoppen. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Suggesties 

zijn van harte welkom.  

We namen afscheid van ons lid Wil de Borst-Bouwman. Verscheidene leden 
waren aanwezig bij haar begrafenis.   

We zijn nu in rustiger vaarwater maar we kijken vooruit. Een vernieuwd 
beleidsplan is in de maak. We hebben er als bestuur op 6 februari al een 

extra vergadering aan gewijd. En als een schaatstochtje straks niet meer 

kan, dan maar een zeiltochtje?  
Pieter Faber, secretaris 
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IN MEMORIAM Jacobine Willemine de Borst-Bouwman. 
 

Op 17 januari 2018 begon Jacobine Willemine de Borst-Bouwman aan haar 
laatste reis. Een veelkleurige, bijzondere vrouw verliet het aardse leven, 

waarin ze vele continenten aandeed, om tenslotte aan de grote onbekende 
reis te beginnen.  

We namen afscheid op een wijze die bij haar paste, ingebed in de sfeer van 
de geloofsgemeenschappen waar zij zeer betrokken lid van was, maar ook 

met dubbele gevoelens. Er was dankbaarheid dat Wil, eindelijk bevrijd van 

haar nachtmerrie Alzheimer, nu niet meer hoefde te lijden. Maar tegelijkertijd 
betreurden we een tweelingzuster die er altijd is geweest, een dierbare 

tante, een zeer gewaardeerde schoonzuster.  
We staken een kaars aan, als symbool van alle licht en leven: een 

Krachtenveld zonder vorm of gestalte, toch voelbaar als een mantel van 

troost en dragende grond van geborgenheid. 
We stonden stil bij haar leven, wat begon in het huisartsengezin Bouwman 

in Apeldoorn. Op 22 januari 1932 werd een vierde kind geboren. Tot 
onuitsprekelijke verrassing en vreugde bleek er nog een kleintje verborgen 

in de moederschoot. Zuster Liesbeth haalde met veel humor en ernst warme 
herinneringen op aan haar zuster. Hoe het was in hun jeugd, haar huwelijk 

met Gerrit de Borst, de vele jaren dat ze in het buitenland doorbrachten. Om 

tenslotte weer in Zwolle terecht te komen, eerst in Berkum, later op de zelfde 
verdieping in de Rivierenhof. Ook zwager Laut vertelde met smaak over de 

avonturen die ze gezamenlijk beleefden. Tenslotte deelde tantezegger Erica 
herinneringen van de kinderen van Liesbeth, die voor Wil bijna als eigen 

waren!  

Warme herinneringen van een lang leven delen.  
We memoreerden de inleidingen voor het Remonstrants Vrouwen Contact, 

de mooie en inspirerende bijeenkomsten op de Hoorneboeg, de 
gesprekskringen bij Vrijzinnig Hattem.  
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Haar leven, rijk en vol, was ten einde. Haar levensadem is teruggekeerd naar 
het onuitsprekelijke Geheim dat haar die adem gaf. De bittere nachtmerrie, 

waarin ze de laatste tijd machteloos ronddwaalde, is ten einde. Haar ziel 
mag nu rusten in de Alomvattende Adem van leven. 

Op dinsdag 23 januari jl. namen wij, o.l.v. ds. Foekje Dijk, omringd door een 

kring van warmte, in de aula van crematorium Kranenburg afscheid van 
haar. 

Wij wensen Liesbeth, haar kinderen en de familie veel Kracht toe in de 
leegte, die het overlijden van Wil achterlaat. 

Foekje Dijk 
 

-- 

BEDANKT 

 

Stof keert terug naar de aarde. 
Aarde tot aarde 

de levensadem keert 
naar de God die haar gaf. 

  

Graag wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van 
medeleven, ontvangen na het overlijden van Wil. Het is zo dierbaar deze 

nabijheid te ervaren; te mogen beseffen, dat je er niet alleen voor staat, dat 
er aan je gedacht wordt. Het geeft een enorme kracht om door te gaan. 

             Liesbeth Drese-Bouwman 
 
 

Onze geloofsgemeenschap kent een contactcommissie, die graag op de 
hoogte gehouden wil worden van het wel en wee van de leden. Zij zorgt er 

voor dat dit wel en dit wee ook bekend raakt bij onze predikant, voor zover 

zij nog niet op de hoogte is. 
Graag vragen wij u om, wanneer er iets met u zelf, of wanneer u toevallig 

hoort dat er ongemak is met anderen, dit door wilt geven aan de coördinator 
van de contactcommissie:  

Martine van Melle, Wipstrikkerallee 118, 8023DM, Zwolle 

telefoon 038-4545089. Veel dank alvast! 
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RELIGIE ANDERS: EEN WETENSCHAPPELIJKE SCHEPPINGSVERTELLING 
 

De natuurkundige, filosoof en 
theoloog Willem B. Drees, ja kleinzoon 

van … schreef een wetenschappelijke 

scheppingsvertelling met titel “Van 
Niets tot Nu”. Een poëtisch verhaal 

over “het epos van de evolutie” 
waarover ik in een vorig nummer van 

Tweeluik schreef. Het vraagt teveel 
ruimte om het hele “gedicht” op te 

nemen, maar enkele kantelpunten in 

heel die ontwikkeling van natuur en 
vooral van de mensheid, de cultuur 

zijn verhelderend. 
Hij schrijft over het begin, de 

“oerknal”: 

 
Om te beginnen was er een tijd 
toen er geen tijd was 
toen tijd nog niet was 
Die tijd, die geen tijd was 
is een horizon van niet- weten 
een mist waarin onze vragen verdwijnen  
en geen echo komt ooit terug 

Zinloos te vragen wat er was voordat ons heelal begon: er was geen voordat. 

Onvoorstelbaar. 
Na 10 miljard jaar wervelt zich de zon uit stof en uit restjes ontstaat de 

aarde. En leven ontstaat. Drees schrijft: 

Leven, een onooglijk begin 
ongericht 
een verhaal van mislukken 
en soms een beetje succes. 

En dat beetje succes leidt tot een onvoorstelbare variatie van levensvormen, 

pluriformiteit Mensen zoeken vaak eenheid maar misschien is veelheid nog 
indrukwekkender. Weer enkele miljarden jaren later ontstaat de mens, 

wellicht in het Oosten van Afrika: 
Eergisteren, een paar miljoen jaar gelden 
de East Side Story; 
apen groepen, jagen, roepen, 
stenen, stokken,’ vuur,… 
macht, vrijheid, verantwoordelijkheid. 
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Religie ontstaat: 
Religie 
cement van de stam 
machten van het woud… van geboorte en dood … 
overmacht als goden zo groot. 

En dan weer een kantelpunt. Mensen gaan zich vestigen, worden van 
jagers- verzamelaars boeren. Heel ingrijpend 

Gisteren, tienduizend jaar geleden 
sloeg Kaïn Abel dood. 
Wij boeren eten beschaamd brood, 
de aarde roept, voor altijd rood? 

Een nieuwe tijd breekt aan. Nieuwe godsdiensten, overtuigingen. De 

zogenaamde spiltijd: 
Een nieuwe tijd: 
een profeet waarschuwt vorst en volk, 
een timmerman vertelt: 
een man geslagen door rovers 
werd verzorgd door een vijand. 

De enorme betekenis van het christendom voor de cultuur: Een timmerman 

vertelt….: Als mens heb je niet alleen de zorg voor je eigen familie, je 
eigen stam, maar voor heel de mensheid. Ook nu nog moeilijk te bevatten. 

En zo zijn we op weg met onze wetenschap, onze verhalen 
Met ons kistje 
vol letters en verhalen 
op weg in deze tijd 
tussen hoop en vrees 
onze naasten 
het leven op aarde, 
tussen hoop en vrees 
het grootse project 
van denken en mededogen 
op een weg van vrijheid. 

Het verhaal van de evolutie, van natuur en cultuur. Soms denken mensen: 

“Evolutie, o ja, biologie, planten en dieren”. Maar het gaat niet alleen om 

natuur, ook om cultuur: heel die ontwikkeling van de mensheid. Natuur en 
cultuur. Met beiden zijn we verbonden tot in het diepst van ons bestaan.  

Zo leven we als kwetsbare mensen op een kwetsbare aarde. Misschien met 
nieuwe kantelpunten: klimaatverandering, nucleaire dreiging, mogelijkheden 

om menselijke genen te veranderen of aan te vullen met digitale 
implantaten. De historicus Harari schrijft erover in zijn boek “Homo Deus”, 

de Godmens. Hoe dan ook: laat het grote verhaal asjeblieft doorgaan.  

Het is te bijzonder om voortijdig te eindigen!     
                                                            Jannes Hoeksema 
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LIJF & LEDEN 
Iedere keer wanneer onze onvolprezen Tweeluik 

eindredacteur (Carolien Schoemaker) mij attendeert op het 
maken van de kopij voor Lijf & Leden bevangt mij een zekere 

schroom. Immers, wellicht vergeet ik iemand te noemen of is 

het mij niet ter ore gekomen of één van onze leden 
opgenomen is (geweest) in ziekenhuis of anderszins. En 

wellicht is eerst bij het ter perse gaan van deze Tweeluik nog 
niet alles bekend. Dat is toch wel het laatste wat ik zou willen, 

ongemerkt aan lief of leed voorbijgaan. 
Dan nu eerst maar het lief: Etje en Michiel Verhagen werden 

verblijd met de geboorte van een kleindochter! Wat fijn. Maar 

o, wat toch ook kwetsbaar, dat hoorden we weer van Henk en Carolien 
Schoemaker, wier kleindochter Esmée (dochter van Carola Mulder) 

betrokken raakte bij een scooter ongeluk. Het is goed afgelopen, maar wat 
besef je dan weer: hoe kostbaar is een kwetsbaar mensenkind.  

Vanaf deze plek wens ik van ganser harte allen, zieken en gezonden, 

mantelzorgers en verwanten die zorg dragen voor een ander alle goeds en 
een zegenende Nabijheid van dat ondefinieerbare Mysterie dat mensen 

gaande houdt. 
Zegenende groet, 

Foekje Dijk 
 

 

ONZE VADER (van Ginkel) 

Onze vader, die in het verborgene zijt, 

leer ons dat wij elkaar moed inspreken 
door het noemen van uw naam. 

Moge uw vrederijk, ook in ons, zich doorzetten. 
Leer ons dat wij hier op aarde uw liefde wil gehoorzamen 

(zoals dat ook geschiedt in gebieden die voor ons verborgen zijn). 

Geef alle schepselen – mede door onze inzet – elke dag voldoende voedsel. 
En vergeef ons ons tekort aan echte liefde, 

gelijk ook wij allen, die ons tekort deden, vergeven met uw vergeving. 
En leid ons niet al te zeer in de raadselachtigheid van ons bestaan, 

maar trek ons uit de draaikolk van het kwade. 
Hoe ondoorzichtig ook, steeds opnieuw zullen wij geloven: 

dat Gij mede door ons bezig zijt uw vrederijk te stichten; 

dat uw kracht is opgewassen tegen alles wat weerstand biedt; 
dat het diepste wezen van alle dingen is uw aanwezigheid; 

dat dit altijd zo blijven zal. 
 

(dit gebed werd op 4 februari in de dienst van Menso Rappoldt uitgesproken) 
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DE BLOEMEN GINGEN NAAR… 

De bloemen van de kerk gingen de afgelopen  

periode naar: 
  

  7 jan.  Mevr. Nijlunsing 

21 jan.  Carolien Schoemaker 
  4 febr. Sietske van Nee 

18 febr.  Margreet Paap 
 

 
 

AUTODIENSTEN 

Als u naar de kerk gebruik wilt maken van vervoer, dan kunt u bellen met 
het nummer dat achter de datum van de dienst staat vermeld. Indien u geen 

gehoor krijgt, probeert u dan een ander nummer, mogelijk hebben de 
chauffeurs onderling geruild:  

 

  4 mrt.  tel.: 4443362    Jannes Hoeksema  
18 mrt.  tel.: 4443377    Henk Schoemaker 

  1 apr.   tel.: 4442895    Marc Ilsink  
15 apr.  tel.: 4445243    Theo van Nee 

29 apr.  tel.: 4443362    Jannes Hoeksema 
 

 

 
COLLECTEBONNEN 

Collectebonnen á € 2,50 per stuk zijn te verkrijgen door € 50,- of 
collectebonnen á  € 5,- per stuk zijn te verkrijgen door € 100,- of een 

veelvoud daarvan over te maken op rekeningnummer 325722404 t.n.v. 

penningmeester NPB Hattem onder vermelding van collectebonnen.  
Wij zullen dan zorgen dat u zodra de overboeking binnen is dat u de collecte 

bonnen bezorgd krijgt.  
Bas Dane, penningmeester 

 

 
 
 

-0-0-0-0-0- 
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Jij die in mij woont 
 

Jij die in mij woont 
met de kracht als van een opspuitende bronwel 

vol sprankelend, levengevend water. 

 
Ik heb het tot mijn schade en schande 

klaar gekregen (wie laat nu het meest vrij?) 
om jaar na jaar stenen te verzamelen 

en daarmee die bronwel in mij te begraven 

onder puin en gruis en eigen drukdoenerij. 
 

Ik moet Jou weer opgraven in mij, 
opdelven in mijn diepste diep, 

het schilderijtje van mijn wezen, mijn gelaat 
grondig laten restaureren van jarenlang vuil. 

Jij hebt er Jouw gezicht in uitgetekend, 

daar waar Jij verblijf houdt, diep in mij. 
 

Wanneer krijg jij het klaar 
om Jouw beeltenis in mijn wezen 

weer van blijdschap te laten stralen 

in dat verfrissend, opspattend bronwater, 
daar diep, heel diep in mij verborgen? 

 
Kom, trek me naar binnen, 

blijf kloppen aan de poort 
want ook mijn oren zijn doof geworden, 

blijf schijnen in de nacht 

want de blindheid van mijn ogen is bijna totaal. 
 

Kom, delf op mijn ware gelaat, 
maak mij mooi, 

maak van mij Jouw liefste mens, 

ik kan niet meer zonder Jou, 
Jij die woont in mij, 

opborrelende Minnekracht 
wassend water dat leven doet. 

 

Kom, leef je uit in mij. 

 
Ruusbroec ((1293-1381) 
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Heerde - Epe - Wapenveld 
 
 

 

JOKE VINK-KUIPER OVERLEDEN 
 

Op 10 januari jl. overleed Joke Vink-Kuiper op 85-jarige leeftijd. Zij was een 
vrouw met een brede belangstelling voor alles om haar heen. Ik leerde haar 

jaren geleden kennen toen zij met haar man in het buurtschap Marle aan 
‘deze kant’ van de IJssel woonde. Van hieruit was zij op Heerde gericht en 

leverde positief kritisch haar bijdrage aan allerlei maatschappelijke 

ontwikkelingen en initiatieven. Later verhuisden ze naar Heerde. Tot op hoge 
leeftijd kwam ik haar tegen in het theater in Zwolle en natuurlijk ook in 

Heerde. Hoewel ze geen frequent bezoekster was van de Julianakerk leverde 
ze als vriendin, sinds zeven jaar, een bijdrage aan onze vereniging.  

Op haar overlijdenskaart, die door Diet doorgestuurd is naar de leden, staat 

de wens: ‘Ik wou dat ik een merel was, met zwartglanzende vleugels, die ik 
als een jas om mij heen kon slaan, als ik even niet wilde vliegen, maar liever 

een tijd te poot wil gaan.’ 
Joke was uiterlijk veel 

kleurrijker dan een merel, 
maar net als naar een merel 

luisterde je graag naar haar 

‘gezang’.  
Wij leven mee met haar 

man Wim, kinderen en 
kleinkinderen, die haar 

moeten missen.  

Namens bestuur, leden en onze voorgangster Ineke Adriaansz,  
 

Wilma Blankvoort, voorzitter 
 

LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 MAART, 19.30 UUR 

Zoals ieder jaar ontvangt u van Diet Bredenoord een uitnodiging voor onze 
ledenvergadering. Niet, zoals u van ons gewend bent, met een pauze en een 

vervolgprogramma. We hebben hier als bestuur bewust voor gekozen. Een 
lange avond is voor veel van onze oudere leden een zware belasting. Daarom 

houden we het kort en hopen we dat u komt. Als leden bent u tenslotte 
degenen die ons als bestuur richting geven om ook het komend jaar ons 

werk te kunnen doen. En er staan, zoals ieder jaar, weer de nodige 

voorstellen op de agenda. We hopen u op 22 maart a.s. te ontmoeten.  
Wilma Blankvoort 
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ORGELCONCERT MET HENK VAN DER MATEN & NIEUWJAARSDIENST 
Op zaterdag 13 januari jl. kwam de 

Heerder organist Henk van der 
Maten ons orgel bespelen ter 

gelegenheid van het feit dat het 75 

jaar geleden was dat dit orgel in 
onze kerk werd geplaatst. Wij 

hebben een klein, maar charmant 
orgel, hoorden we van Van der 

Maten, die ons vervolgens via 
allerlei stukken de mogelijkheden 

van ons orgel liet horen. Heel 

illustratief. Ik zelf kreeg door wat 
ik hoorde meer waardering voor 

ons orgel. De kerk was goed bezet. 
We mochten ook een aantal ‘fans’ 

van Henk van der Maten 

verwelkomen. Na afloop was er 
nog een gezellig samenzijn met 

een glaasje en een zoutje, waarbij 
mensen ook met Henk van der 

Maten in gesprek konden gaan. 
Mooi dat ons orgel op deze wijze 

eens in het zonnetje werd gezet. 

De daarop volgende zondag, 14 januari, hadden we onze nieuwjaarsdienst, 

de eerste viering in het nieuwe jaar. Ineke Adriaansz ging voor. Na afloop 

konden we elkaar bij de koffie een gelukkig nieuw jaar wensen. We hopen 
dat we met elkaar weer een goed jaar tegemoet mogen gaan. 
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LENTEDAGEN IN DE STILLE WEEK 

In verband met het positieve verloop van de Lenteweek vorig jaar heeft het 
bestuur besloten ook dit jaar de kerk weer open te stellen in de week vóór 

Pasen. Vanaf donderdag 29 maart t/m zaterdag 31 maart is de kerk open 

van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan binnenlopen, een kaarsje opsteken of 
een praatje maken met één van de aanwezigen. Ineke Adriaansz zelf is een 

groot deel van de tijd aanwezig. Op donderdag is ook de deling van brood 
en wijn om 19.30 uur met onze eigen voorganger. Ook daarbij is iedereen 

welkom. In de kerk komt een expositie en op de zaterdagmiddag is er een 
concert van ca. drie kwartier met de heren Magré en Vermeer. Na afloop 

zorgen we voor een drankje en een hapje. Op zondag 1 mei is de 

Paasviering, om 10.00 uur, met Ineke Adriaansz. 
 

SCHOONMAAK IN DE CONSISTORIEKAMER 
Na de vernieuwingen die we in de kerk hebben doorgevoerd, waren er eerlijk 

gezegd nog wel wat onafgemaakte zaken blijven liggen. Onze koster wees 

ons hierop en het bestuur besloot de handen uit de mouwen te steken en te 

gaan opruimen. Op zaterdag 17 februari was het zo ver. Ineke Adriaansz, 

bestuursleden en een lid van de werkgroep hebben de kasten uitgeruimd, 
schoongemaakt en weer ingeruimd. Oud papier en overtollige zaken hebben 

we in overleg met elkaar weggedaan of naar de kringloop gebracht. En 

spullen die bij elkaar horen, liggen nu ook bij elkaar. Na afloop waren we 
tevreden. Alles zag er weer netjes uit. Het voelde een beetje als een soort 

voorjaarsschoonmaak. Dank voor jullie hulp. 
Met een vriendelijke groet voor u allen, 

Diet Bredenoord 
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DE BLOEMEN GINGEN NAAR…. 
De bloemen van de kerk gingen de afgelopen 

periode naar:  
 

14 januari Georg van der Most 

28 januari Willie Luchtenbelt 
11 februari Jinke Gerritsen 

 

 
 

 
Niet tevergeefs 

Al is er maar één, 

een mens die zich aan jou verwarmt, 
een mens wiens hoop, wiens troost, 

wiens lente je bent, een nieuw seizoen. 

Al is er maar één, 
een mens die een mens aan je heeft, 

je leeft, je leeft niet tevergeefs. 
Je beantwoordt aan je bestemming 

Hans Bouma 
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Kerkdiensten 
 
 
 
Hattem, Sparrenlaan 3a:         aanvang: 10.15 uur 

 
   4 mrt.  Ds. Wilma van der Linden Steenwijk 

 
 18 mrt.  Ds. Nicoline Sven-Fischer Lochem 

 
   1 apr.  Ds. Foekje Dijk   Dalfsen 

   Pasen  

 15 apr.   Ds. Marianne Gaastra  Zwolle 
 

 

Heerde, Julianalaan 2:          aanvang: 10.00 uur 

 

 
 11 mrt.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 

 
 25 mrt.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 

   Palmzondag  
 29 mrt.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 
   Witte donderdag delen brood en wijn 
   1 apr.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 
   Pasen  
   8 apr.  Ds. Harm Knoop  St. Jansklooster 

 
 22 apr.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 

 
 

 

 
Wie vervoer naar de kerk wenst, kan bellen: 
  voor Hattem:  zie AUTODIENSTEN op pagina 14 
  voor Heerde: Johan Silwouden, coördinatie autodiensten 
    (0578-69 23 36 of 06 2001 2439),  

    of een bestuurslid 
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VRIJZINNIGE INZICHTEN 
  
Geloven als zoektocht 

Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en 

betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende 

woorden  daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving, 

mededogen, hoop, zorg (voor mens en wereld), duurzaamheid, 

geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. 
  
Geloofsgemeenschappen 

De geloofsgemeenschappen willen een gastvrij onderkomen zijn voor 

iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen,  

waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben 

voor  elkaar  en voor anderen.  
  
Bronnen van geloof 

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, 

elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, 

levensverhalen. 
 

 Geloofsbeleving  
Geloven is ook beleven: intens ervaren van het onzegbare, van het 

heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van het geheim van 

het bestaan, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van 

harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende klanken, stilte en leegte, 

van eenheid en heelheid, van schoonheid en troost, van warmte en 

liefde in een gemeenschap van mensen.  
  
Mens en wereld 

Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar 

mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen 

voor een duurzame omgang met de aarde. 
 

Pluriformiteit 
Verschillen in opvatting van mensen met verschillende al dan niet 

kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen 

om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen. 
  
Vormen en variatie 

In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en 

inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van 

aansprekende rituelen. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


