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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@npb-heerde.nl 
 

voorganger:         Ineke Adriaansz, Hofstraat 7, 8261 BW Kampen 
                            tel.038-4651987 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. 0578-691893 
                              bankrek.nr.: NL39 RABO 0326512314 
koster:                     H. Meerdink, Wilhelminalaan 37, 8181 BA Heerde 
                               tel.: 0578-692131 
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FEEST! 
Het kan niemand zijn ontgaan dat we als vrijzinnige geloofsgemeenschap 
Hattem en omstreken toch een zeer bijzonder jaar meemaken. Allerlei 
activiteiten, die inmiddels reeds geschiedenis zijn geworden, wijzen naar dat 
éne grote festijn: de uitbundige viering van het 100 jarig bestaan van onze 
geloofsgemeenschap.  
In de viering van 27 augustus a.s. zal er op meer dan bijzondere wijze 
aandacht aan geschonken worden. Velen zijn genodigd om samen met ons 
een moment terug te blikken naar een meanderende geschiedenis van 
roerige gebeurtenissen gedurende honderd jaar. Dit alles samengevat in een 
prachtig boekwerkje, dat dit beschrijft en op die dag (uit)gedeeld zal worden. 
Tegelijkertijd kijken we vol verwachting vooruit naar een volgende eeuw, die 
eveneens hoogte- en dieptepunten zal kennen. Toch immer in de blijvende 
hoop, dat er altijd mensen zullen zijn die dat tere stokje van ‘leven in een 
vraagteken’ door zullen geven aan de toekomstige generatie. 
We kunnen niet overzien wat er met dat doorgegeven estafettestokje zal 
gebeuren, maar ook dat mogen we vol vertrouwen overlaten aan hen die na 
ons komen. Immers, geloven is een zoektocht, en geen vaststaande 
overtuiging. Die tocht voert langs telkens weer verrassende inzichten, 
nieuwe horizonnen en de dragers van de vrijzinnige traditie zullen 
onmiskenbaar zo nu en dan in zwaar weer terechtkomen.  
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Maar altijd weer zullen er mensen opstaan die, desondanks of ondanks alles, 
opnieuw de moed vinden om wegen te verkennen waar nog geen 
platgetreden paden zijn.  
Alleen al deze hoop is reden genoeg om feest te vieren. ‘Vier uwe vierdagen’, 
zo noteerden de bijbelse auteurs al een slordige 30 eeuwen geleden. Wij 
bestaan nog maar 100 jaar. Wie zal zeggen hoe het er over 30 eeuwen uit 
zal zien? Moeten we dat weten? 
Wij leven in het NU van een besef, dat niet alleen een mijlpaal in de tijd 
wordt opgericht, en dat daar taal en teken aan wordt gegeven door groots 
feest te vieren. Maar vooral in een besef, dat een (vrijzinnige) 
geloofsgemeenschap reden heeft om te vieren dat we zorg dragen voor 
elkaar in een wereld die schrijnende vragen en angstige vermoedens 
oproept. Vieren, dat we het aandurven om in dit grote vraagteken te leven, 
en elkaar vasthouden … Dat is meer dan een feestje waard! 
Warme groet, 

Foekje Dijk 
 

 

 

Carolien en Foekje leggen de laatste hand aan het corrigeren  

van het jubileumboekje Vrijzinnig Hattem 1917-2017 
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Agenda Hattem/Heerde 
 

 
Zondag 27 aug.  Feestelijke dienst i.v.m. 100-jarig bestaan, 
   aanvang 10.15 uur in de Notenhof te Hattem  
Zondag 24 sept. Viering met: Laurens ten Kate, hoogleraar 

vrijzinnige religiositeit en humanisme,  
aanvang 10.15 uur in de Notenhof te Hattem 

Maandag 25 sept. Levenkring te Hattem 
Dinsdag 26 sept. Leerkring te Hattem  
Vrijdag 29 sept. Theatervoorstelling De OmZieners door ATD 4e 

Wereld, gespeeld door mensen die in armoede 
leven, i.s.m. professionele theatermakers, 
aanvang 20.00 uur in de Marke te Hattem 

Dinsdag 3 okt.  Lezing: ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ 
      Rodaan Al Galidi, schrijver, aanvang 20.00 uur  

in de Marke, Daendelsweg 2 te Hattem 
Maandag 10 okt. Gespreksgroep te Heerde 
 
   
INLEVEREN VOLGENDE KOPIJ 
De redactie verzoekt u uw kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
donderdag 26 oktober 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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Hattem en Omgeving 
 

VAN HET BESTUUR 

BESTUURSVERGADERING 4 juli 2017 

Bronnen 

We beginnen nu elke bestuursvergadering met een inhoudelijke bijdrage van 

een van de leden van het bestuur. Ditmaal was dat Bas Dane die vertelde 

dat hij onder de indruk is van het boek “Woorden van Christus” van de Franse 

filosoof Michel Henry. De centrale vraag in het boek is: wat is leven. Hoe 

verschijnt dat aan ons? Bas noemt enkele antwoorden: het Zijn, de Geest, 

de Ene, of de Bron. Men bedoelt hetzelfde. Henry zelf houdt het bij de term 

God. Het leven dat wij mensen kennen is de openbaring daarvan. De kracht 

van het boek is dat het een aantal uitspraken van Jezus weer nieuwe 

betekenis geeft. Of beter gezegd: weer de oorspronkelijke betekenis geeft, 

ontdaan van menselijke toevoegingen in de loop der tijd. Het boek verscheen 

bij de Kamper uitgeverij van Warven en kreeg onlangs een goede recensie 

in Trouw.  

 
Jubileum 
Uiteraard is het bestuur bezig met de voorbereidingen voor 27 augustus, 

variërend van het versturen van uitnodigingen aan diverse personen en 

instanties, tot het regelen van klapstoelen en extra koffiekopjes. Er is na 

afloop van de dienst een ontvangst. In augustus komt het bestuur in een 

extra vergadering bij elkaar om een en ander verder te bespreken.  

Vieringen 
Het bestuur vraagt zich af of de wijze waarop we onze vieringen beginnen 

verbetering behoeft, dus voordat de predikant begint. Het welkom, de 

mededelingen en het aansteken van de kaars moet een goede opmaat zijn 

naar de viering. Er komen kleine aanpassingen. Ook de opstelling van de 

liturgie tafel verandert dit najaar.  

Taakverdeling bestuursleden 
Er is opnieuw op een rijtje gezet wie zich op welke onderwerpen richt. Naast 

secretariaat en financiën betreft dat zaken als het uitnodigen van 

predikanten, de contacten met de organisten, onderwerpen betreffende de 

Notenhof, de website, contacten met kerkelijk organisaties in onze omgeving 

en in het land, en met onze leden die zich zo verdienstelijk maken voor 

Tweeluik, voor de zaal en het gebouw. 
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Aan de leden en de begunstigers van Vrijzinnig Hattem 
   
Er is maar een kleine kans dat het aan uw aandacht ontsnapt is dat Vrijzinnig 
Hattem e.o. dit jaar het 100-jarig bestaan viert. 
Toch attendeer ik u nog even op de eigenlijke viering van dit jubileum. 
  
Op zondag 27 augustus gaat Foekje Dijk voor in een feestelijke bijeenkomst, 
10.15 uur in De Notenhof. 
Er worden uitnodigingen verstuurd naar diverse organisaties, kerken en 
personen. 
  
Na de dienst is er een gezellig samenzijn, in 
de zaal zelf. Er is een glaasje en iets om te 
knabbelen. We zullen de stoelen en de 
nodige klapstoelen eerst even opzij moeten 
zetten. 
  
Op 30 augustus 1917 werd de afdeling Hattem/Wapenveld van wat toen de 
Nederlandse Protestanten Bond was, opgericht. 
Enkele historische gegevens daarover vindt u in de bijlage met aanvullende 
informatie. 
Ook vindt u daarin nog enkele gegevens over het speciale programma van 
lezingen dit najaar nog. 
  
Wij hopen dat u erbij kunt zijn. 
Namens het bestuur van Vrijzinnig Hattem, vriendelijk groetend 
  

Pieter Faber, secretaris 
 

 

Aanvullende informatie over Vrijzinnig Hattem e.o. 

Enige lokale historische gegevens 

De afdeling Hattem/Wapenveld van de Nederlands Protestanten Bond NPB 

werd opgericht op 30 augustus 1917 in de bovenzaal van hotel de Boer (waar 

nu de tandartsenpraktijk zit op de hoek van de Ridderstraat). De diensten 

werden gehouden in de bovenzaal van Vergeer, tegenover wat nu het Wapen 

van Hattem is. In 1951 scheidde Wapenveld zich af tot een aparte afdeling, 

waardoor het ledental halveerde tot onder de 100. In 1961 werd de nieuwe 

kerk aan de Sparrenlaan ingewijd.  

 

5 



Eind jaren ’90 liep het ledental dramatisch terug naar rond de 20. Het 

toenmalige bestuur besloot de kerkzaal te verkopen, waarna het gebouw 

werd overgenomen door de Notenhof, het samenwerkingsverband van de 

muziekvereniging CMH en het mannenkoor DEV.  

In 2000 was dat een feit en werd er ingrijpend verbouwd. Het pessimisme 

van het toenmalige bestuur werd niet bewaarheid, de afdeling ging weer 

groeien en in 2006 werd de huidige predikant ds. Foekje Dijk aangesteld. 

Inmiddels zijn er ca. 70 leden. Een belangrijke volgende stap in deze 

ontwikkeling is het formuleren van onze “Zeven Inzichten” geweest, waarin 

wij onze inspiratie en doelstelling onder woorden brengen.  

 

De viering van ons jubileum 

Ons programma van lezingen vindt in dit jubileumjaar plaats onder het motto 

“Omzien naar…” .  

Reeds aan het woord kwamen journaliste Margriet Brandsma over Duitsland, 

Hattemer Paul Hol over bosbouw in Ghana en Prof. Hetty Zock over 

leiderschap tussen idealisme en fanatisme.  

Dit najaar volgen bijdragen van  
 

 Prof. Laurens ten Kate over religieus humanisme op zondag 24 
september, de Notenhof 10.15 uur. 

 ATD Vierde Wereld komt met een theaterproductie met 
barmhartigheid als centraal thema op vrijdag 29 september, De 
Marke, 20.00 uur 

 Auteur Al Galidi op dinsdag 3 oktober, die een van zijn boeken aan 
een tafel in de kringloopwinkel van Zwolle schreef, De Marke, 20.00 
uur. 

 Museumdirecteur Ralph Keuning houdt een Preek van de Leek op 
zondag 12 november, Emmaüskerk, Dorpsweg 27 om 14.30 uur. 
 

Voorts zal er een jubileumboek verschijnen met bijdragen die tot een 
glimlach én tot nadenken stemmen. 

Zie verder: www.vrijzinnig-hattem.nl  
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VIERING zondagochtend 24 september 2017 

In het kader van ons programma rond het 100-jarig bestaan ontvangen we 
deze ochtend Laurens ten Kate. Hij is bijzonder hoogleraar vrijzinnige 
religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht. 
Deze leerstoel is een initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig 
Gedachtegoed. 

 
Het karakter van deze bijeenkomst is wat anders dan we gewend zijn voor 
de zondagochtend. Met dien verstande dat Laurens ten Kate geen 
voorganger is in de gebruikelijke zin van het woord, zoals hijzelf uitdrukkelijk 
stelt. Zijn bijdrage is een lezing en geen overdenking. Maar wat zegt een 
woord, ook nu gaat het over de zin van het bestaan.  
Het onderwerp van zijn lezing is: Een storm van beelden ofwel  
Vrijzinnigen en de “visual culture”. 
Hij stelt:“ Onze cultuur is een cultuur van beelden en verbeelding. Men 
spreekt sinds de opkomst van televisie, video, internet, en sociale media wel 
over een visual culture, die de tradities van tekst en woord zou vervangen.” 
“De zin van het bestaan ligt allang niet meer vast: in beelden zoeken mensen 
naar elkaar, telkens opnieuw, telkens anders. Met die beelden is iets raars 
aan de hand: we maken ze zelf, maar ze maken ons ook.” 

 
Laurens ten Kate noemt dat de “vreemde vrijheid” die moderne zinzoekers 
hebben. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur, de kunst, de 
theologie en de digitale media laat hij zien hoe dat werkt.” 
 
Het Duo Festin zal een muzikale bijdrage leveren, en dat doen we zelf ook 
in de vorm van zingen. Kortom, wat anders dan anders. Maar daar vragen 
onze zeven inzichten ook om! 

Bart Schutte 
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EEN VRIJZINNIGE HERVORMING? 
 
Nee, niet nu, we weten dat een tweede Hervorming na Luther er niet in zit. 
Maar zo’n 150 jaar geleden dacht men daar anders over. De eerste generatie 
“modernen” of “vrijzinnigen” leefde in de verwachting dat de toekomst in 
kerk, staat en maatschappij aan haar was: schrap in het christendom 
geloofsopvattingen en praktijken die door wetenschappelijke ontwikkelingen 
achterhaald zijn. Dan zal een nieuw christendom breed gedragen vorm 
kunnen geven aan een ondogmatisch godsdienstig leven.  
Maar die op zichzelf toch niet onredelijke verwachting kwam niet uit. Hoe 
dat kwam, daarover gaat het proefschrift “A Second Reformation” waarop 
Tom Eric Krijger in maart 2017 promoveerde. Hij onderzocht de vrijzinnige 
ontwikkeling in de periode van 1870 – 1940. En hij concludeert dat de 
moderne richting zoals die toen heette langs drie wegen spaak liep: de 
belofte van hervorming van kerk en maatschappij wordt niet in daden 
omgezet, er was geen aansluiting bij de arbeidersbeweging en ze werd 
verworpen door de intellectuelen.  
 
Nee, het vrijzinnig- protestantisme is nooit uitgegroeid tot een 
massabeweging en is geleidelijk in het kerkelijk, maatschappelijk en 
staatkundig leven zelfs meer en meer in een positie aan de zijlijn terecht 
gekomen. En ook nu geldt dat: als we als vrijzinnigen al enige invloed hebben 
dan zeker niet vanuit een centrale positie. Hoe dan ook, voor onze 
gemeenschap een interessant proefschrift want de NPB stond in de 
beschreven periode in het centrum van de moderne richting. Die centrale 
plaats dankte de NPB aan de uitgave van het opinietijdschrift “De 
Hervorming” (let op de naam), 62 jaar lang een spiegel van het Nederlandse 
vrijzinnig- protestantisme. En daarin kwamen ook diverse actuele 
maatschappelijk thema’s aan de orde met name sociale kwesties ook met 
daadwerkelijke acties. Het tijdschrift gaf een gevoel van saamhorigheid, ook 
tegen het orthodoxe machtsstreven in de Nederlands Hervormde Kerk. 
 
Kerkelijke wending 
Aanvankelijk waren de “modernen” met alle onderlinge verschillen 
eensgezind als tegenpolen van de orthodoxie en als wegbereiders van een 
toekomst van eenheid tussen christendom en cultuur. Maar vanaf het einde 
van de 19e eeuw ontstond er verdeeldheid. Er vormden zich nieuwe 
groeperingen die de modernen te afbrekend, te intellectualistisch en te 
individualistisch vonden. De term “modernen” veranderde in “vrijzinnigen”. 
En de ambitie om het christendom te moderniseren door het in nieuwe (niet- 
kerkelijke) vormen te gieten werd min of meer opgegeven. NPB- afdelingen 
veranderden van een alternatief voor het kerkelijk leven in een eigen vorm 
van kerkelijk leven.  
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Een kerkelijke wending dus waarbij het niet meer ging om een nieuw 
godsdienstig leven voor kerkelijken en buitenkerkelijken maar  
om het kerkelijk opvangen van buitenkerkelijken en van degenen die zich 
niet meer thuis voelden in de orthodoxe kerken. En ook dat is nog steeds 
een dilemma tussen wezenlijke vernieuwing van religieuze beleving en het 
fungeren als één van de vele kerkelijke gemeenschappen. 
 
Burgerlijk 
Volgens vrijzinnig- protestanten omvatte het bevorderen van de vrije 
ontwikkeling van het godsdienstig leven het wegnemen van sociale 
misstanden. De arbeidersbeweging van de sociaal democraten wilde die 
misstanden aanpakken door de maatschappelijke structuren te veranderen. 
Daar tegenover wilden de vrijzinnigen eerst de individuele mensen 
veranderen. Maatschappelijk werk zou een geestelijk minder ontwikkelde 
(lees: iemand behorend tot de lagere klasse) in aanraking moeten brengen 
met een geestelijk meer ontwikkelde (lees: iemand uit de burgerij). Dat zou 
een weldadige invloed hebben op de één en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bevorderen bij de ander. Deze houding betekende ook 
dat het maatschappelijk werk als omgang tussen individuen niet 
georganiseerd werd door de NPB als organisatie. Het moest voortkomen uit 
persoonlijk engagement van NPB- leden. Een en ander leidde tot 
vervreemding van de arbeidersbeweging. De socialistische leider, voormalig 
vrijzinnig Luthers predikant Domela Nieuwenhuis zette het vrijzinnig 
protestantisme neer als halfslachtig, behept met een moreel 
superioriteitsgevoel, zelfvoldaan, burgerlijk en dus socialisme- vijandig. Wel 
gingen sommige vrijzinnige predikanten zich actief met de socialistische 
benadering bemoeien maar zij bleven een niet algemeen geaccepteerde 
minderheid 
Ook in de ogen van niet godsdienstige intellectuelen die het vrijzinnig- 
protestantisme aanvankelijk welwillend benaderden keerden zich af met 
kritiek op het moralisme, de loomheid, de bekrompenheid en het 
klassenbewustzijn van de burgerlijke vrijzinnigen. En zij veroordeelden de 
vrijzinnigheid als een tot zedenleer verschraalde godsdienstige vaagheid en 
als een halfslachtige poging om wetenschap en godsdienst te harmoniseren 
zonder in staat te zijn de eigen verwachtingen en pretenties waar te maken. 
 
Een proefschrift met een ook voor ons nog interessante analyse van de 
ontwikkeling van de vrijzinnigheid in het algemeen en van de NPB in het 
bijzonder. Voor ons is de maatschappelijke situatie natuurlijk anders dan 
toen. Maar de vragen en de dilemma’s van toen zijn ook nu nog relevant 
zoals: 
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 Presenteren we ons als één van de kerken of als een niet kerkelijke 
vorm van religieuze betrokkenheid? 

 Voor welke mensen kunnen wij een gastvrije herberg zijn? Zijn wij 
ook eenzijdig ten aanzien van maatschappelijke groeperingen? 

 Willen wij als gemeenschap bezig zijn met maatschappelijke 
problemen of laten we dat over aan individuele leden? 

 Waarin zijn wij eensgezind, waarin pluriform?  
Jannes Hoeksema  

p.s. Een Nederlandse samenvatting van het proefschrift is verkrijgbaar bij 
Pieter Faber (pieter-faber@hetnet.nl) 
 
 

DE BLOEMEN GINGEN NAAR… 
De bloemen van de kerk gingen de afgelopen  
periode naar:  
 
  2 juli Jeanne en Marc Ilsink 
16 juli Gezinus van Dijk 
30 juli Anke Katgert 
13 aug. Familie Voerknecht 
   
 

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 van de ander nummer, mogelijk hebben 
de chauffeurs onderling geruild:  
 
27 aug.  tel.: 4442895    Marc Ilsink  
10 sept. tel.: 4445243    Theo van Nee 
24 sept. tel.: 4443362    Jannes Hoeksema  
  8 okt.   tel.: 4443377    Henk Schoemaker 
22 okt.   tel.: 4442895    Marc Ilsink  
 
 

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 
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INTERVIEW FOEKJE DIJK 

“Leven in een vraagteken”…  
… mét vrijzinnige inzichten. 

 

Dit is de titel van een film. Enkele weken 

geleden is Foekje Dijk geïnterviewd over haar 

kijk op vrijzinnigheid en over haar werk als 

pastor.  

“Vrijzinnigen zijn over het algemeen mensen die durven leven in een 

vraagteken, of zelfs eigenlijk wíllen leven in een vraagteken”. Mensen die 

Foekje kennen zullen in dit interview veel herkennen en toch veel nieuws 

horen. Voor mensen die haar niet kennen of voor wie vrijzinnigheid maar 

een vaag begrip is, is het een boeiende kennismaking.  

Haar manier van vertellen, met soms ontroerende anekdotes uit haar jeugd, 

brengt Foekje heel dichtbij. Tegelijk is er ook serieuze kost in de vorm van 

wat we in Hattem onze “vrijzinnige inzichten” 

zijn gaan noemen.  

Dit interview van ruim een half uur, dat 

bekwaam gemaakt is door filmmaker Wout 

Boekeloo en waarvoor extern financiering is 

gevonden, zal in het najaar op onze website 

te vinden zijn.  

Het staat inmiddels ook op DVD, in een 

beperkte oplage, kosten € 10, -. In het 

doosje treft u verdere informatie over dit 

project.  

U kunt een exemplaar reserveren door een 

bericht te sturen naar:  

pieter-faber@hetnet.nl.  

De DVD is af te halen na een dienst, te 

beginnen op 27 augustus, maar wordt eventueel toegestuurd. 

 

Pieter Faber 
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LEVENKRING 
In de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament op zoek naar de waarde van dit oeroude proza 
voor mensen, levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral 
ook weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. Zo worden vergeten 
bijbelgedeelten in herinnering geroepen en uitgelegd; tevens bieden deze 
teksten aanleiding om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt 
in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons onmiskenbaar voor 
stelt. 
 
Datum:         25 september, 6 november en 18 december 2017 
                    29 januari,  5 maart en 16 april 2018    
                      
Tijd:                     10.00 – 11.30 uur 
Plaats:                     De Notenhof 
Opgave:                  Henk Schoemaker 

038 444 33 77  
 

LEERKRING 
In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen 
over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele 
vraagstukken. Hoe, en van waaruit, bepaal je als mens je houding ten 
opzichte van de grote vragen en onontkoombare dilemma's die zich 
aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan 
handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen 
hierover praten kan bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn.  
 
Datum:    26 september, 7 november en 19 december 2017 
                          30 januari,  6 maart en 17 april 20178       
       
Tijd:                            19.30 – 21.00 uur 
Plaats:                        De Notenhof 
Opgave:                        Henk Schoemaker 

038 444 33 77  
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KOM VANUIT DE HEMEL…. 
  
Kom vanuit de hemel, 
vanaf de schilderijen, 
uit de standbeelden. 
Kom, Maria, 
en laat de zenuwen verslappen. 
  
Wat kan een uurtje yoga betekenen 
voor zielen, wroetend 
in eeuwen van geweld 
  
De kleinste haat 
kan het hart opladen 
tot de grootste woede.  
  
Hoe onbarmhartig de wereld 
waarin het ei een nest moet bouwen, 
zichzelf erin leggen, 
zichzelf uitbroeden, 
en zichzelf vernietigen 
om geboren te kunnen worden. 
  
 
Rodaan Al Galidi 
Uit; Koelkastlicht, uitgeverij Jurgen Maas, 2016 
  
NB: De dichter komt uit Irak en beschrijft in deze ontroerende regels de 
realiteit waarin een vluchteling moet leven. 
Zijn lot, beschreven in zijn boek “ Hoe ik talent voor het leven kreeg “ , wordt 
verbeeld door dit zichzelf uitbroedende ei. 
In 9 jaar tijd moet hij eindeloze procedures doorlopen, jaren gaan zomaar 
voorbij. En wòrdt hij al toegelaten, dat moet hij ineens integreren en precies 
worden als wij. Dan moet hij “zichzelf vernietigen om geboren te kunnen 
worden”. 
De regels zijn niet raar meer, alles is ontleed en uitgelegd. “ Een ei kan niet 
zelf een nest bouwen en zichzelf niet uitbroeden “.  
Dat moeten wij doen. 
 

Ingezonden door Liesbeth- Drese  
 
(lezing dinsdag 3 oktober in de Marke te Hattem) 
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LIJF EN LEDEN 
Het is altijd weer een beetje ‘tricky’ om bij het schrijven in 
de rubriek Lijf & Leden te noemen dat er op het moment 
van het ter perse gaan van de Nieuwsbrief niemand van 
onze leden opgenomen is in een ziekenhuis of aanverwante 
zorginstelling. Immers, het leven is zo breekbaar en 
kwetsbaar. Er kan zo gemakkelijk iets onverwachts 
gebeuren. 
In ieder geval kunnen we hier melden dat de afgelopen 
periode Wil de Borst inmiddels is verhuisd (we zouden het 
in haar bijzondere geval ook ‘opgenomen’ kunnen noemen, 
en noemden dit ook al in Tweeluik van mei jl.) naar de 

Esdoorn in Zwolle. Terugkeren naar huis behoorde helaas niet meer 
tot de opties.  
Zo ook de echtgenoot van mevrouw Neuteboom, die eveneens is opgenomen 
in het Zonnehuis, omdat thuis wonen niet meer lukt.  
Wij wensen Liesbeth Drese en Jopie Neuteboom heel veel Kracht toe!  
Het is goed, om wanneer er iets aan de hand is, te laten weten dat we aan 
elkaar denken. Zo vaak krijg ik te horen, dat iemand een aardig briefje heeft 
ontvangen en dat dit haar of hem zo goed heeft gedaan! 
We denken natuurlijk ook in het bijzonder aan hen, die niet genoemd 
worden, maar toch op de één of andere wijze lijden aan het leven.  
Dat zij, en diegenen die hen liefhebben of betrokken zijn, de Nabijheid van 
de EEUWIGE toe. 

Foekje Dijk 
 
 
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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Aankondiging en uitnodiging theatervoorstelling De OmZieners 
 

 
 
Wanneer: 29 september 
Waar: De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem.  
Aanvang: 20.00 uur 
Ontvangst publiek: 19.30 uur 
Entree: Vrije gift na afloop 
 

“De grootste vraag is – voor mij –  
Wat doen wij hier op deze schitterende planeet? 

Wat maakt ons verblijf de moeite waard? 
En: voor wie?” 

 
Met trots en plezier brengen wij u de nieuwste theatervoorstelling van de 
Joseph Wresinski Cultuur Stichting, De OmZieners. Ze is gemaakt door 
mensen die leven in de marge van de maatschappij en ervaren 
theatermakers. 
 
Mensen die leven in de marge worden vaak de ‘zwakkeren’ genoemd. Neemt 
u ons niet kwalijk, maar dat is onzin. Om van heel weinig te moeten 
(over)leven - dag na dag, maand na maand, jaar na jaar – moet je sterk zijn. 
Maar het maakt je wel kwetsbaar, dat zeker.  
Ook omdat je leven vaak wordt aangestuurd door soms meerdere 
instellingen. Dat maakt je afhankelijk.  
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Een diep gekoesterde wens van mensen in de marge is dan ook een 
menswaardig leven te kunnen leiden, zonder stress en strijd.  
De OmZieners gaat over dat verlangen. Het verlangen te leven in vrede en 
veiligheid. Met respect voor iedereen die en al wat kwetsbaar is. De mens 
én de schepping. 
 
Na het zien van de voorstelling schreef de coördinatrice van de sociale 
wijkteams in Dalfsen: “De theatervoorstelling De OmZieners moet je niet 
alleen zien maar vooral ook beleven. Het is een intense ontroerende 
voorstelling die onder je huid gaat zitten.” 
 

 
 
Andere reacties zijn: “Recht uit het hart verbreden en verbinden jullie 
werelden. Dank.” (Wethouder sociaal domein gemeente Zwolle), 
“Sprakeloos! Prachtig!” (Voorzitter armoedepact) en “Grandioos. Zoveel 
boodschappen en diepte-lagen om op door te denken.” (Pastor RK Kerk) 
 
Mogen wij hopen op uw aanwezigheid? Reserveren is niet verplicht maar wel 
aan te raden. Want vol is nu eenmaal vol. Reserveren kan via 
omzieners@gmail.com  
 
U kunt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting volgen op Facebook: 
www.facebook.com/wresinskicultuurstichting 
Een documentaire, gemaakt door de KRO/NCRV is te zien via  
https://www.npo.nl/katholiek-nederland-tv/06-12-2016/KN_1686905 
 

Laurens Umans 
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Heerde - Epe - Wapenveld 
 

GESPREKSGROEP 2017-2018 

Voor het komende seizoen hebben we samen als gespreksgroep het 
volgende boek uitgekozen:  
'Compassie' van Karen Armstrong.  

 

Een korte samenvatting:  

De Britse schrijfster en godsdienstwetenschapper Karen Armstrong won in 
2007 een prijs van TED (Technology, Entertainment en Design). Aan deze 
prijs is een geldbedrag van honderdduizend dollar verbonden, maar nog 
belangrijker, de winnaar mag een wens doen die door TED zo goed mogelijk 
zal worden vervuld. Karen wist meteen wat ze zou wensen: een platform dat 
zou leiden tot een vriendelijker wereld, een wereld waarin mensen met meer 
compassie met elkaar zouden samenleven. Dit Charter for Compassion, 
samengesteld in samenwerking met belangrijke leiders van de 
wereldgodsdiensten, is er gekomen en inmiddels uitgegroeid tot een serieuze 
beweging. Compassie is geen nieuw begrip, maar het wordt tegenwoordig 
te pas en te onpas gebruikt om aan te geven hoeveel medemenselijkheid 
een organisatie of bedrijf uit wil stralen. Zoek het op in woordenboeken en 
de consequente betekenis is 'medelijden, met de intentie om te helpen'. 
Volgens Karen is die betekenis te beperkt: passie kun je uitleggen als 'lijden, 
ondergaan of ervaren' en compassie betekent dan zoiets als iets 'ondergaan 
met een ander'. We kunnen ons in een ander verplaatsen, de pijn van die 
ander voelen, alsof het de onze is en begrip opbrengen voor het gezichtspunt 
van die ander. Aan de basis van het boek staat daarom dan ook de 'gulden 
regel', waar eigenlijk alle religies wel een versie van hebben, maar die kort 
en goed neerkomt op:  
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Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, of andersom 
geformuleerd: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat 
klinkt allemaal heel logisch, want wie wil dat nu niet? Maar waarom gaat het 
dan zo vaak fout, waarom is er steeds weer oorlog en, op kleinere schaal, 
waarom kunnen we die ene collega niet uitstaan en maken we ruzie met de 
buren over het plaatsen van een schutting? Karen beschrijft in de inleiding 
van haar boek een belangrijke verklaring voor dit fenomeen, namelijk de 
evolutie van onze hersenen. De basis van onze hersenen wordt namelijk nog 
steeds gevormd door het 'reptielenbrein', het hersendeel dat wordt beheerst 
door de vier V’s: vreten, vechten, vluchten en voorplanten. Het reptielenbrein 
veroorzaakt agressie, egoïsme, jaloezie, ieder voor zich, kort gezegd 
tyrannosaurus rex op de werkvloer. Onze hersenen zijn echter verder 
ontwikkeld. Er zijn nieuwere, intelligentere gedeeltes bijgekomen. Gebruiken 
we deze 'nieuwe' hersenen verkeerd dan kunnen we bijvoorbeeld 
geavanceerder wapentuig ontwikkelen om in kortere tijd meer medemensen 
schade te doen. Maar leren we om ze positief te gebruiken dan kunnen we 
streven naar een vriendelijker wereld. De cursus Compassie beschrijft in 
twaalf stappen hoe we onze hersenen op een positieve manier kunnen 
trainen. Deze stappen kun je een jaar lang beoefenen, elke maand een. De 
eerste stap is: Meer weten over compassie. Karen stelt voor om je in deze 
stap meer te verdiepen in je eigen geloofstraditie of in die van anderen. Even 
nadenken: waar weet je alleen maar van horen zeggen iets van en is 
regelmatig negatief in het nieuws? Misschien de Koran maar eens lezen…?? 

 

Ook hebben we besloten om iedereen weer een nieuwe kans om mee te 
doen te geven, om de gesprekken van donderdagmiddag naar 
maandagmiddag te verleggen. Zo proberen we regelmatig de bijeenkomsten 
op een ander moment te organiseren. De middag begint om 13.30 uur en 
duurt tot 15.30 uur inclusief pauzes. Voor koffie/thee wordt van u een kleine 
bijdrage verwacht, verder is deelname gratis. Wij verheugen ons op uw 
komst! Wilt u zich van tevoren wel aanmelden/opgeven bij onze 
secretaresse, Diet Bredenoord? Dan weten we hoeveel stoelen er klaar 
moeten staan! De data vindt u hieronder: 

 

maandag 10 oktober 2017 

maandag 13 november 2017 

maandag 11 december 2017 

maandag 8 januari 2018 

maandag 12 februari 2018 
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UIT: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 30 December 1942. 
In het kerkgebouw van den Ned. Prot. Bond te Heerde is het nieuwe pijporgel 
in gebruik genomen. Ds. Faber uit Kampen gedacht bij het begin van den 
dienst hen, die de afdeeling dit prachtig instrument hebben geschonken en 
herinnerde er aan, welk een groote plaats het orgelspel bij de 
godsdienstoefening vervult. Daarna bespeelde de organist het orgel, waarbij 
het verschil met het oude instrument duidelijk bleek. 
  
Bovenstaand artikel stond in december 1942 in de krant, hetgeen betekent 
dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat het orgel in gebruik is genomen. Dit 
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ergens in die periode (dec-
jan.) zal er een orgelbespeling zijn door een regionaal bekende organist.  
In de komende tweeluik meer hierover. 
  
Voor de liefhebber nog wat informatie over 
het Flentrop orgel:  
Het orgel, welke in 1942 in gebruik werd 
genomen, is een orgel gebouwd volgens 
het elektrische kegelladen systeem; 
verdeeld in bas- en discantlade. Het was 
natuurlijk wel bijzonder dat het bestuur in 
oorlogstijd opdracht gaf tot aanschaf van 
een nieuw te bouwen orgel. Een paar 
maanden later was het voor de 
orgelbouwer onmogelijk om aan materialen 
te komen voor de bouw van een pijporgel. 
Alle metalen gingen toen naar Duitsland, 
bestemd voor de oorlogsindustrie. 
Het was ook opmerkelijk dat men koos voor Flentrop. Orgelbouwer Reil uit 
Heerde had zijn werkplaats bijna om de hoek! Het orgel heeft in 1980 en 
2011 voor het laatst uitgebreid onderhoud gehad, en werd tot voor kort 
jaarlijks prima onderhouden door Patijn Orgelbouw uit Wapenveld. Vanwege 
de bedrijfssluiting van Patijn is het orgel sinds medio 2014 in onderhoud bij 
de Heerder orgelbouwer Reil. 
Het orgel behelst 1 klavier, 6 registers en een vrij pedaal. Voor de Julianakerk 
is het een prima orgel wat uitstekend uit de verf komt bij gemeente zang. 
  
Dispositie manuaal: 
Holpijp 8', Salicionaal 8', Prestant 4', Fluit 2', Sesquialter II sterk.  
Pedaal: Subbas 16'……..Koppel, Tremulant 
Met uitzondering van de Sesquialter II sterk zijn alle registers opgedeeld in 
een bas en discant.  

Gerben Rorije 
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STILTE 
Vele zomervakanties hebben we doorgebracht in Friesland. Even in een 
andere wereld vertoeven op het water. Andere mensen om je heen. Andere 
gesprekken voeren. Een boek lezen dat al maanden ligt te wachten. En 
vooral: geen haast hebben, geen heilig moeten. Genieten van het moment 
waarin niets meer hoeft. 
En … als het er is: genieten van de stilte. Vooral ’s avonds op en aan het 
water als de wind gaat liggen, in de verte de ondergaande zon. In zo’n 
moment ervaar je de omgeving als een onbegrensde ruimte waarin de stilte 
bijna hoorbaar en voelbaar is. Dan realiseer je je dat er thuis altijd geluid om 
je heen is. Zoemend verkeer van een grote verkeersweg. Wind die door de 
bomen waait. En overal harde muziek uit radio’s die overal neergezet worden 
in de open ruimte waar gewerkt wordt. Wat is het dan een weldaad om stilte 
te ervaren om je heen. Om jezelf in een oneindige ruimte te wanen waar 
geen enkel geluid te horen is. Waar zelfs de vogels stil geworden zijn.  
Velen hebben kennelijk moeite om stilte om zich heen te hebben. Weten 
bijvoorbeeld niet goed raad met twee minuten stil zijn bij een 
dodenherdenking. Voor velen een moeilijke opgave. Mediteren in de stilte is 
maar voor weinigen weggelegd.  
Als er een hemel is, dan hoop ik dat de engelen zich zullen beperken tot zeer 
bescheiden achtergrondmuziek. 
Bram van Nes 
 
ZOMERTIJD 
De zomer is al een eindje op streek. We hebben droge tijden gekend, maar 
in juli viel veel regen en de natuur knapte daar behoorlijk van op. In de 
bermen zien we weer veel bloemen. We genieten van de zomer, de rust en 
mogelijk de vakantie. Voor sommigen van ons zijn het zorgelijke tijden. We 
denken met name ook aan onze bekenden die onder behandeling zijn, op 
een uitslag wachten, geconfronteerd worden met afnemende gezondheid. In 
de kerk beleven we een rustige periode, maar de vieringen gaan gewoon 
door. Voor het najaar hebben we in Heerde nog een activiteit in het kader 
van ons programma ‘Hulp’. Op 26 oktober bespreken we het boek De 
crisiskaravaan van Linda Polman. De afdeling Hattem heeft in het kader van 
haar jubileumjaar diverse activiteiten. Daar verwijzen we graag naar. De 
viering op 15 oktober a.s. in de Julianakerk zal in het teken van Maarten 
Luther staan. We willen rond deze zondag ook een film over het leven van 
Luther laten zien. Veel meer nieuws heb ik op dit moment niet. Zodra er 
meer duidelijkheid is, laat ik u dat weten per e-mail.  
 

Diet Bredenoord 
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In het kader van ons programma Hulp: 

BOEKBESPREKING DE CRISISKARAVAAN VAN LINDA POLMAN 

 

Donderdag 26 oktober 2017, 20.00 uur, Julianalaan 2, Heerde 

De bevolkingen van zo’n vijftig landen zijn de afgelopen jaren slachtoffer 

geweest van oorlog, genocide, hongersnood. Humanitaire hulp – neutraal, 

onpartijdig en onafhankelijk – wordt dan beschouwd als een menselijke 

plicht. Nog nooit waren er zo veel hulporganisaties als tegenwoordig. Een 

karavaan van NGO’s, met in hun voetspoor popsterren, acteurs, politici en 

journalisten, trekt over de planeet, van crisisgebied naar oorlogszone. De 

humanitaire hulpverlening is een industrie geworden, waarin organisaties 

met elkaar strijden om een zo groot mogelijk aandeel. Miljarden euro’s per 

jaar gaan erin om. Van duizend organisaties per crisis kijken we niet meer 

op. En ze gaan door met helpen, ook als strijdende partijen hun geld en 

goederen rechtstreeks laten verdwijnen in de oorlogskassen. Waarom 

krijgen sommige landen hulp met bakken tegelijk, terwijl andere het moeten 

doen met de restjes? Waarom zijn de resultaten vaak zo schamel? Waarom 

worden de hulporganisaties maar zo zelden ter verantwoording geroepen? 

Waar houden humanitaire beginselen op ethisch te zijn? In De crisiskaravaan 
analyseert Linda Polman op even trefzekere als onthutsende wijze de zin en 

de moraal van de internationale humanitaire hulpverlening. 

Stel. U krijgt een telefoontje van de Nazi’s. U mag hulp naar de 

concentratiekampen komen brengen, maar de kampleiding bepaalt hoeveel 

daarvan naar het eigen personeel en hoeveel naar de gevangenen gaat. Wat 

doet u?  
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Met die confronterende vraag zet Linda Polman al in het eerste hoofdstuk 

van De crisiskaravaan het dilemma van hulpverlening in conflictgebieden 

neer. De vraag of humanitaire organisaties neutraal moeten blijven of 

weggaan als hun hulp misbruikt wordt, is volgens Polman actueler dan ooit 

nu veruit de meeste slachtoffers van oorlogen burgers zijn. Van ons 

diepgewortelde verlangen om goed te doen, worden de ontvangers van hulp 

lang niet altijd beter. De vraag waarover Florence Nightingale en Henri 

Dunant al in 1859 debatteerden is nog steeds aan de orde: schiet hulp het 

doel voorbij als oorlogvoerende partijen er hun voordeel mee doen? De 

hulpindustrie is uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld en werkt zoals 

een markt van vraag en aanbod. Wat te doen als de concurrentie tussen 

NGO’s zo groot wordt, dat het eigenbelang de hulpverlening in de weg staat? 

Tijdens deze avond, die onder leiding staat van Ineke Adriaansz, bespreken 

we met elkaar de inhoud van dit boek. In de weken voorafgaand aan deze 

avond, verkopen wij het boek als toegangsbewijs. U kunt zich dan, als u wilt, 

ook vast voorbereiden op de bespreking en de discussie met elkaar. Het boek 

kost € 7,50. Ook op de avond zelf is het boek te verkrijgen. Iedere bezoeker 

die het boek nog niet heeft, betaalt € 7,50, tevens de toegangsprijs. 

Diet Bredenoord 
 

WIE ZIJN WIJ?  
Een vraag die, denk ik, iedereen zich wel eens stelt 
is: Wie ben ik en waar kom ik vandaan? Zeker is 
dit het geval in de puberteit. Voor veel mensen is 
het van belang een eigen plaats in de wereld te 
kennen.  
Hun identiteit wordt mede bepaald door wie hun 
ouders en voorouders zijn geweest. Wie wel eens 
het tv-programma 'Spoorloos' heeft gezien, weet 
hoe diep dit kan gaan. Ook het aantal mensen dat 
zich bezig houdt met genealogisch (stamboom-) 
onderzoek is groot.  
Zij proberen hun verwantschapsrelaties in de verschillende generaties in 
schema te brengen door zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd. Het beeld 
van de stamboom in de vorm van een boomstructuur, waarin de 
veranderingen worden weergegeven, is heel sprekend.  
De stamvader of de probandus wordt in de stam of de wortel geplaatst en is 
letterlijk en figuurlijk het begin van een stam.  
Bij ons thuis werd dagelijks door mijn vader uit de Bijbel gelezen.  
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Vaak vreemde, boeiende verhalen, maar ook soms saaie opsommingen van 
namen, de geslachtsregisters, die meestal werden overgeslagen, behalve 
met Kerst bij de geboorte van het kindeke Jezus (Matth.1:1-17 en Luc.3:23-
28). Het nut en de betekenis van deze geslachtsregisters ontgingen mij 
destijds volledig. Mattheus geeft de wettelijke afstammingslijn en Lucas de 
natuurlijke.  
Beide zijn bedoeld om de juiste afstamming aan te tonen.  
De eerste gaat terug op de aartsvader Abraham, de stamvader van het volk 
Israël en de andere zelfs op de eerste mens volgens de Bijbel: Adam.  
In het oude Midden-Oosten werden geslachtsregisters vooral opgesteld om 
aan te tonen wie de voorouders waren en hoe belangrijk zij waren.  
De geslachtslijsten van de Sumeriërs (4000-2000 v.Chr.), landbouwers en 
handelaren in Mesopotamië, in spijkerschrift en van Egyptenaren (3100 v. 
Chr.) in hiërogliefen waren vooral bedoeld om te laten zien hoe groots en 
ontzagwekkend zij waren.  
 
Voor de eerste toehoorders en lezers waren de lange lijsten - hoe langer, 
hoe beter - een teken van hoop. Hoop dat niemand vergeten wordt, hoop 
dat gewone mensen, die een normaal leven leiden en geen heldenstatus, 
rijke voorouders of blauw bloed hebben, allemaal horen bij iets dat hun leven 
overstijgt. Ook de voorouderverering speelt hierin een rol.  
Het is een systeem van rituelen en aanroeping van overleden verwanten, 
gebaseerd op de overtuiging dat de geesten der doden in de natuurlijke 
wereld blijven bestaan en de bevoegdheid hebben het lot in het leven te 
beïnvloeden.  
Het Allerzielen binnen de Rooms-katholieke Kerk is in wezen een variant 
hierop.  

 

Het probleem blijft dat dit allemaal niets zegt over wie je zelf bent, wie je 
zelf zou willen zijn en wie je zou kunnen zijn. Ook die ontdekkingsreis moet 
je zelf aangaan en bijna altijd in relatie met de ander. Wel wordt steeds 
duidelijker dat de erfelijke aanleg én de omgevingsfactoren daarbij een grote 
rol spelen. 

Co Dullemond 
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BEDANKT! 
Voor de mooie woorden, bloemen en 

het prachtige gedicht t.g.v. van mijn 

15 jarig organisten jubileum bij 

Vrijzinnigen Heerde en Hattem. 

Zowel in Heerde als ook in Hattem 

was het alweer 15 jaar geleden dat 

ik het stokje overnam van Cor 

Schultink. Met veel plezier! 

Nogmaals bedankt! 

 

Gerben Rorije 

 

 
 

 
 

 
DE BLOEMEN GINGEN NAAR … 
De bloemen van de kerk gingen in de afgelopen  
periode naar: 
 

11 juni   mevrouw A. Thijssens 

25 juni   de heer H. Meerdink 

  9 juli   de heer C. Dullemond 

23 juli   mevrouw G. van den Brink 

 

 

-o-o-o-o- 

Kies niet de gemakkelijkste weg, 

maar de beste. Als u er enige tijd 

op hebt gelopen, zal hij u geen 

   moeite meer geven. 

-o-o-o-o- 
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WIE KENT NOG DOMINEE BARTHOLD VAN GINKEL (28) 
 
Voor de V.P.R.O.-microfoon hield Ds. Van Ginkel enkele voordrachten en 
trachtte, als houtskooltekeningen, negen ‘ twistgesprekken met God’ te 
schetsen. 
 
7. DE FUNCTIE VAN ONS BIDDEN (3) 
 
Als wij met bidden geen toverstok 
in de hand hebben, wat kan dan de 
bedoeling van ons gebed zijn? 
Ik dacht dat wij met ons gebed niet 
allereerst naar boven moeten 
kijken: verticaal, maar horizontaal 
naar onze medemens. 
 
Tolstoj heeft dit prachtig 
gedemonstreerd. Hij vertelt van 
een schoenmaker die zag dat zijn 
vrouw op een liefdeloze manier 
bezig was een man van het erf te 
jagen. 
Hij riep: Maritra, heb je God dan 
niet meer in je? Op dat moment 
sprak die schoenmaker tot God in 
zijn vrouw. Hij trachtte Gods stem 
in haar wakker te roepen. 
 
 

Lev Nikolajevitsj Tolstoj 1828-1910 
 
Anton van Duinkerken zat tijdens de 2e WO gevangen in St. Michielsgestel. 
Zijn vrouw had hem bezocht en vertrok. Hij zag haar verdwijnen achter een 
korenveld. 
Plotseling, boven dat koren: haar wuivende hand. Die wuivende hand werd 
voor van Duinkerken een gebed. Een gebed: God zij met je! Die wuivende 
hand werd voor hem een teken van Gods liefde. 
 

Verhoor voor vandaag en de rest van mijn leven 
één enkele bede van mij: 
dat altijd mijn vrouw als uw teken van liefde 
voor mij deze wuivende zij. 
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Mijn ziel zij gelijk aan de ziel van de vrouw 
die mij toezond uw goddelijke groet, 
want zij is de wuivende die Gij mij gaaft 
en ik dank U, het leven is goed. 

 
Dat is horizontaal bidden. Misschien kunnen we beter zeggen: dat is 
functioneel bidden. 
Het is bidden met je lichaam. Met de hand die wuift. Met het oog dat 
bemoedigt.  
Met de kus die in de ander Gods aanwezigheid wakker roept. 
 
Zo voeren wij een gesprek ook met onszelf. Wij kunnen onszelf aan het einde 
van de dag afvragen: heb ik mijn hand gelegd op één hoofd dat eenzaam 
was? 
Heb ik één droefenis genezen ? Heb ik één woord van barmhartigheid 
gesproken? 
Dit gesprek met jezelf is eigenlijk een gebed tot God als laatste dimensie van 
je hart. 
Deze gebeden zijn nooit tevergeefs. Functioneel bidden is een training om, 
heel bescheiden Jezus te volgen. 
Ik vergeet ondertussen Psalm 88 niet. Er kunnen nachten zijn waarin wij 
staan als bij een pontveer tijdens de februariramp in 1953. Het gebed valt 
ons daar uit de handen. 
Wij vragen: waarom wijkt de Stem weg, juist nu wij alle grond onder de 
voeten verliezen? In deze machteloze grenssituatie komt de dichter Roland 
Holst naast ons staan. Hij slaat de profetenmantel om. Hij laat bij de laatste 
drempel het gebed functioneren als een hefboom en spreekt in pure poëzie: 
 

Eens zullen allen die 
tussen ons kwamen 
zijn weggevallen – wie 
weet nog hun namen? 

 
Eens zal de vete zijn 
bijgelegd 
en zal vergeten zijn 
ons bitter tweegevecht. 

 
Eens zal het weer regenen 
stil, zoals toen aan zee 
kom mij dan tegen en  
ga met mij mee. 

Aart Eilander 
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VLOGGEN met/van Ineke. 
Sinds kort vindt u op onze website (www.vrijzinnigen-heerde.nl) wekelijks 
een nieuwe vlog van Ineke Adriaansz! Nu denkt u natuurlijk: Een vlog? Wat 
is dat? Een vlog is een afkorting van een video weblog, zie het als een 
videodagboek, of een opgenomen column. Hierin neemt Ineke u mee in de 
dingen welke haar bezig houden.  De eerste twee vlogs zijn inmiddels 
geplaatst en ook te volgen via ons YouTube kanaal. Uit de ontvangen 
reacties merken we dat de kijker het waardeert! Ook via Facebook en Twitter 
worden de vlogs gedeeld en kunt u ons volgen. 

Bezoekt u ons ook eens op Twitter en Facebook? 

 

Twitter: @julianakerk 
Facebook: Vrijzinnigen Heerde 

 
Opnames vieringen. 
Afgelopen jaar is er een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik genomen welke 
voorgangers veel meer ruimte geeft de liturgie naar eigen wens in te vullen. 
Hiervan is al veelvuldig gebruik gemaakt. Muziek, maar ook beelden via de 
beamer zijn mogelijk! Ook is er nieuwe opname apparatuur aangeschaft 
waardoor het weer mogelijk is om een opname van een viering te krijgen. 
Dit kan op diverse manieren, Gerben Rorije kan u hier alles over vertellen.  
 
Ringleiding 
Ook is er een nieuwe ringleiding aangelegd. Een ringleiding zorgt ervoor dat 
slechthorenden met een hoortoestel het geluid in de Julianakerk kunnen 
beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Een luisteraar met een 
hoortoestel of cochleair implantaat kan gebruik maken van onze ringleiding 
door het toestel op de T-stand te zetten. Het geluidssignaal wordt 
aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het 
geluidssignaal door een draad (de ring) die in lussen langs plint of plafond is 
aangelegd. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit 
de ringleiding. 
 

Gerben Rorije 
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Kerkdiensten 
 
 
 
Hattem, Sparrenlaan 3a:         aanvang: 10.15 uur 

 
  
 27 aug.  Ds. Foekje Dijk   Dalfsen 
    
 10 sept. Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 
 
 24 sept. Prof. Dr. Laurens ten Kate Utrecht 
 
   8 okt.  Ds. Foekje Dijk   Dalfsen 
 
 22 okt.  Prof. Dr. Johan Goud  Den Haag 

 
 
Heerde, Julianalaan 2:          aanvang: 10.00 uur 

 
 
   3 sept. Mw. Elske de Lange  Lelystad 
 
 17 sept. Mw. Mw. Ineke Adriaansz Kampen 
 
   1 okt.  Mw. Etje Verhagen  Zwolle 
 
 15 okt.  Mw. Ineke Adriaansz  Kampen 
 
 29 okt.  Ds. Harm Knoop  Olst 
 
 
 
 
Wie vervoer naar de kerk wenst, kan bellen: 
  voor Hattem:   zie AUTODIENSTEN op pagina 10 
  voor Heerde:  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 
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