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Voorjaarsconcert Flutamuze

Zondagmiddag 17 maart:
Aanvang 14.00 uur – met pauze
Als buiten de vogels weer gaan fluiten zijn dat de 1ste geluiden
van de lente! Flutamuze laat die lente dan ook binnen hoogtij
vieren en presenteert een volledig nieuw programma met de
titel:

Vogelvrij
En dat klinkt als ….tja…als ………..?? Dát moet u toch echt
zelf komen ervaren, want het is een heel bijzonder programma
geworden. Verrassend en veelzijdig! (Vervolg op de achterop.)
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Diensten, aanvang 10.00 uur
3 mrt.

10 mrt.
17 mrt.
17 mrt.
24 mrt.
31 mrt.
7 april
14 april
18 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni

Dr. A.P.B. van Meeteren, extra kollekte voor
Amnesty International. Kunst in de Kerk,
koffiedrinken
Drs. Z. Albada, Gorinchem
Geen dienst. In S’drecht: ds Th. Verspui
14.00 uur: Voorjaarsconcert van Ensemble Flutamuze
Ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht
Geen dienst. In S’drecht ds. J.H.B. de Waard
Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken
Geen dienst. In S’drecht ds. A.F.R. v.d. Meiden
19 uur Witte Donderdag, dr. A.P.B. van Meeteren
Pasen, dr. A.P.B. van Meeteren
Geen dienst. In S’drecht dr. A.P.B. van Meeteren
Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken, extra `
collecte voor de Telefonische Hulpdienst in Dordt
ds. A.F.R. v.d. Meiden, Amsterdam
Geen dienst. In Sliedrecht ds. H. Hartogveld
Ds. M. Walburg, Alphen a/d Rijn
Dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken
Regiodag Rijnmond in Wassenaar

Extra collectes
Op 3 maart voor Amnesty International, die opkomt voor
gewetensgevangenen. 5 mei vragen we uw bijdrage voor de
Telefonische Hulpdienst Sensoor.
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Bloemendienst
3 mrt.
10 mrt.
24 mrt.
7 apr.
18 apr.
21 apr.
5 mei
12 mei
26 mei
2 juni

Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin
Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. E. Sluimer-Vervoorn
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. M.A. de Groen-van den Berg
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. A.E. Kazen-van Dijk
Mw. G. v. d. Graaf-Tromp

Tel.
613256
630083
612441
614543
612475
613203
06-37374559
612002
06-83334406
613256

Autodienst
3 mrt.
10 mrt.
17 mrt.
24 mrt.
31 mrt.
7 apr.
14 apr.
18 apr.
21 apr.
28 apr.
5 mei
12 mei .
19 mei
26 mei
2 juni

mw. T. Keizer-Trapman
dhr. P. van 't Verlaat
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Bohré
mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. P. van 't Verlaat
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. R.P. de Groen
mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. P. van 't Verlaat
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612002
612441
06-51296539
06-12830068
614359
612475
630083
612002
612441
06-51296539
06-12830068
612475
630083
612002
612441

Pasen: het feest van de oerkracht
Ik hou ontzettend van het voorjaar. Ik hou van de frisblauwe luchten, de
eerste warmte op mijn gezicht, het ontluikende groen, het gezang van de
vogels. Ik adem in de lente altijd helemaal op. Met het lengen van de
dagen, neemt ook mijn energie weer toe. Heerlijk!
Anoeska’s lievelingsseizoen is de herfst, de tijd van de prachtige kleuren
en geuren, als de aarde zich opmaakt voor de winter, maar nog één keer
uitpakt met al zijn pracht. Ook mooi! Toch zie ik in het najaar vooral dood
en verderf. Neergang.
Maar ik realiseer me dat de lente niet verkrijgbaar is zonder de herfst.
Zonder de afbraak in het najaar, kan er in het voorjaar niets ontluiken. En
dat is een fundamentele levenswaarheid. Een Paaswaarheid.
Zoals herfst en lente
niet los van elkaar
kunnen bestaan, zijn
ook dag en nacht nauw
met elkaar verbonden.
Zou het duister niet
bestaan, zouden we het
licht evenmin kennen.
En in zekere zin geldt
dat ook voor vreugde en
verdriet, pijn en lijden.
Ze horen bij elkaar als twee helften van een cirkel.
Hoop
Dat is een levensles die ik begin te leren. Waar ik in de herfst dood zie,
kan ik evengoed ‘belofte’ zeggen. Er vallen niet alleen bladeren, maar ook
kastanjes, eikels, dennenappels en heel veel ander zaad. De bladeren
composteren, maar de zaden maken zich op voor een nieuwe start. Er is
hoop.
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Ik kan me focussen op alles wat voorbij gaat, wat afsterft, wordt
verbroken: relaties, inspanningen op het werk die soms niet half opleveren
wat ik ervan had gehoopt, energie die soms afneemt. Maar dat alles – al
die teloorgang – kan nodig zijn om ruimte te maken voor iets nieuws.
Baanverlies kan uiteindelijk prachtig nieuw werk opleveren. Een bord
‘weg afgesloten’ kan ons op compleet nieuwe wegen doen terechtkomen.
Verlies van het een kan leiden tot het vinden van nieuwe betekenis, nieuwe
zin.
Oerkracht
Niet dat we dat op het moment zelf al
kunnen zien. Op het moment zelf
voelt het alsof er iets sterft in ons.
Het is herfst, het mooie groen is niet
meer. Maar er wordt ook iets
gezaaid. Het is nog niet te zien wat
het gezaaide gaat opleveren. Maar in
de stilte groeit het, eerst onzichtbaar
onder de grond, en dan ineens barst
het nieuwe groen open.
Dichter en monnik Thomas Merton
zei ooit: ‘Er zit in alle zichtbare
dingen een verborgen heelheid.’ Een
verborgen heelheid van licht en
donker, dood en leven, vergankelijkheid en schoonheid. Samen vormen ze
geen tegenstelling, maar een eenheid. Beide kunnen niet zonder elkaar.
Ik zeg er onmiddellijk bij dat dit inzicht me vooral treft als ik de tijd neem
om over de dingen na te denken. Bij een verlies is dit niet het eerste wat
me te binnenschiet. Dat kan ook niet. Maar dan breekt het voorjaar in en ik
word weer getroffen door de oerkracht die erachter schuilgaat. En dat die
oerkracht in al het leven zit. Ook in mij: de kracht van Pasen die alle
dingen nieuw maakt. Is het daarom dat Maria juist in de tuinman Jezus
ziet?
Aries van Meeteren
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Pasen
Eerst was er nacht
drie volle dagen lang
en sterfte en verlatenheid
Toen kwam de kracht
de vonk van God
met macht en majesteit
En ook de bloemen in de hof
zij bloeiden mee en zongen lof

Contact met de voorganger
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek.
Aries van Meeteren
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:
8 maart
11 maart
18 maart
27 maart
21 april
6 mei
10 mei
12 juni

mw. M.A de Groen-v.d. Berg
dhr. J. Kazen
mw. C. Versluis-den Hertog
mw. C Langeveld-de Rijcke
dhr. A.J. van Noordenne
mw. M.E. van der Meulen-Udo
mw. M.F. van Leeuwen-Kraayeveld
mw. A.E. Kazen-van Dijk

Aandachtscommissie
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan
aandacht kunnen besteden.

Adreswijzigingen
Twee verhuizingen hebben plaatsgevonden.
Mevr. A. de Jong Walet, Huis Alblas, afd. Het Bos, Kamer 5,
Waerthove, Kerkbuurt 208C, 3361 BM Sliedrecht.
Mw. J. de Kok-Coenraads, De Lange Wei, Kamer 103,
Rembrandthof 85, 3372 XV, Hardinxveld-Giessendam.
Goede wensen voor het nieuwe verblijf.
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Van avondmaal naar
viering van verbondenheid
‘Het avondmaal, kan het ook anders?’ Die vraag is het uitgangspunt
van een interessant boekje van Peter Korver, predikant bij de
remonstranten in Hilversum en bij Vrijzinnigen Naarden-Bussum.
Het is hem een doorn in het oog dat het avondmaal er bij
vrijzinnigen vaak zo bekaaid vanaf komt. En dat terwijl
geloofsgemeenschappen met zo’n maaltijd goud in handen hebben,
zo meent hij.
Overal zijn mensen op zoek naar verbinding, ziet Korver, en
maaltijden zijn daar bijzonder geschikt voor. Niet voor niets zijn
eetclubs, buurtmaaltijden en kookprogramma’s op tv zo populair.
Samen eten brengt mensen tot elkaar. Onder het genot van een hapje
en een drankje komen ze tot goede gesprekken. Zou dat niet ook in
de vrijzinnige kerk kunnen?
Maar vaak is de enige maaltijd die bij vrijzinnige
geloofsgemeenschappen op het menu staat het avondmaal. En
uitgerekend die maaltijd leidt een zieltogend bestaan. Waar het delen
van brood en wijn eeuwenlang het hart van de kerkelijke
bijeenkomsten vormde, vieren vrijzinnigen het avondmaal vaak niet
meer dan een keer per jaar. En dan is het bovendien meestal een stuk
stiller in de kerk dan tijdens gewone diensten.
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Verbinding met Bijbelse traditie
Korver zou dat graag anders zien. In zijn boekje ‘De maaltijd die
verbindt’ verkent hij de mogelijkheden. Allereerst maakt hij
onderscheid tussen allerlei soorten maaltijden die kerken kunnen
houden. Er zijn maaltijden waarin gemeenschappen hun
verbondenheid met de Bijbelse traditie uitdrukken. Neem het
avondmaal op Witte Donderdag, waarin het gaat over Jezus’ leven
en sterven. Maar denk ook aan een vreugdemaal tijdens Pinksteren,
de geboortedag van de kerk, een viering van brood en wijn op
Dankdag of een Maaltijd van Dankbaarheid op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar.
Alleen al uit deze opsomming blijkt dat er heel wat meer maaltijden
zijn te vieren dan het avondmaal op Witte Donderdag, waar
vrijzinnigen zich zo vaak toe beperken. Meer dan eens verlopen die
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maaltijden ook wat moeizaam, vanwege een zeker ongemak bij de
verbinding met de kruisdood van Jezus en de gebruikte
instellingswoorden. Voorgangers zoeken naarstig naar andere
formuleringen, met meer poëtische woorden. Maar daar is Korver
geen voorstander van.
“Laten we het ritueel niet zijn kracht
ontnemen door er iets lieflijkers,
zachters en prettigers en vooral
onlichamelijks van te maken. De
oorsprong van het ritueel is niet
zacht en lieflijk, het gaat over een
lichaam dat gebroken wordt, een
leven dat wordt weggedaan”, zo
citeert hij remonstrants theoloog
Bert Dicou. Maar daarmee gaat
Korver wel wat makkelijk voorbij
aan de oprechte vrijzinnige
worsteling met beladen woorden als
‘het bloed dat vergoten wordt tot
volkomen verzoening van onze
zonden’. Het zijn in ieder geval
woorden waarvan ik nadrukkelijk
moest beloven dat ik ze niet zou
gebruiken toen ik eens ergens moest
voorgaan in een avondmaalsviering.
Verbinding met elkaar
Maar misschien dat een deel van de verlegenheid ook afneemt als
we wat vaker met elkaar zouden eten in de kerk, ook buiten de
zondag. Want naast de maaltijden die ons verbinden met de traditie
of het mysterie, zijn er ook nog de ‘vieringen van verbondenheid’.
Dat zijn maaltijden waarin we blij zijn met elkaar en elkaar, onder
het genot van bijvoorbeeld een kop soep en een broodje, vertellen
wat ons bezighoudt. Doopsgezinde gemeenten doen dat tijdens
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zogeheten ‘Menno-maaltijden’. Korver zelf organiseert in Hilversum
maandelijkse ‘Even op adem komen’-ontmoetingen met een
maaltijd, een meditatief moment en een afsluitende kop koffie of
thee.
Ontmoetingen met anderen
Tot slot onderscheidt Korver nog ‘ontmoetingsmaaltijden’. Daarin
ligt niet zozeer de nadruk op de verbinding met de eigen
gemeenschap, maar met ‘buitenstaanders’. En dat kan iedereen zijn:
van buurtgenoten tot vluchtelingen. De ontmoetingen zijn niet
bedoeld om zieltjes te winnen, maar om bij te dragen aan een
vreedzamer, verdraagzamer en vrijere wereld. Korver is er een groot
voorstander van: “Het geslotene en het alleen gericht-zijn op de
eigen kernleden moet verdwijnen. De vraag naar ‘Hoe overleven
we?’ maakt plaats voor ‘Hoe kunnen we, ook als kleine
gemeenschap, van betekenis zijn voor andere mensen onderweg?’
De ondertitel van het boekje van Korver luidt: ‘Pleidooi voor
vernieuwing van de vieringen van brood en wijn in vrijzinnige
geloofsgemeenschappen.’ Door vaker met elkaar te eten, bij allerlei
soortige gelegenheden (dus niet alleen op zondag), kunnen we meer
ruimte geven aan beleving, vreugde en verbondenheid, zo is de
gedachte. En daar zit wel wat in. Korver heeft een enquête gehouden
en op meerdere plekken doen vrijzinnige gemeenschappen daar al
ervaring mee op. Het is jammer dat het boekje niet ingaat op de
ervaringen die daar met de verschillende vormen en soorten is
opgedaan. Het blijft daardoor wat hangen in de theorie.
Maar het idee dat er meer mogelijk is dan een avondmaal op Witte
Donderdag geeft te denken. Ik ben benieuwd wat we daar in de Kerk
met de Beelden van vinden.
Aries van Meeteren
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Witte Donderdag
Wij nodigen u graag uit voor de viering op 18 april om 19.00 uur.
Wij maken een tafelvierkant en verzoeken u direct daar plaats te
nemen.

Paasontbijt
Alweer een maaltijd, waar u van harte welkom bent. Om half 9 staat
alles klaar en hopen we dat u er ook bij bent. Hoewel we altijd eitjes
hebben, is er ook lekkers voor vegetariërs en veganisten. Gezellig
zal het zeker zijn.
Fijn als u zich aanmeldt op de lijst in de hal.
Daarna ruimen we snel op en om 10 uur start de Paasviering in de
kerk. Hartelijk welkom.
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Blik op Maat
Kent u Blik op Maat?
De familie Koppelaar verzamelt met 5 vrijwilligers alles van metaal
of waar metaal in zit. De metalen worden verkocht en de opbrengst
wordt geschonken aan goede doelen. Vorige jaar is op die manier
82.976 kg verwerkt met als opbrengst van maar liefst € 22.028,--.
Dit grote bedrag is geschonken aan Mercy Ships, stichting
Buitenhof, de Merwebolder, Woord en Daad, plaatselijke acties voor
Bosnië, Oekraïne en Roemenië en vele andere doelen.
U kunt ons helpen door uw metalen in te leveren op Spoorweg 42 in
de daarvoor gereedstaande kruiwagens. U kunt brengen: Blikken,
pannen, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparatuur,
kabels, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.
Namens het team en de goede doelen alvast hartelijk bedankt.
Erik en Bertha Koppelaar, Spoorweg 42, Hardinxveld-Giessendam,
tel: 0184-611122

Scherm en beamer
Reeds meerdere malen was het bestuur gevraagd naar een wat
professionelere combi van scherm en beamer. Er waren offertes, die
ons toch wat kostbaar leken. Na de laatste ledenvergadering toen het
onderwerp weer aan de orde kwam, is besloten een vast scherm in de
kerk te monteren en een zeer veelzijdige beamer over te nemen. De
kosten zijn tot € 1300 beperkt. Het werkt prima, we zijn er blij mee.
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Kunst in de kerk – 3 maart
Expositie schilderijen Jopie de Wijs
De schilderes geeft hier een kleine introductie:
Ik maak landschappen vaak zo groot dat, als je er voor staat, je het
gevoel hebt dat je er zó in kunt stappen.
Asymmetrisch, expressionistisch en vooral kleurrijk, zo zijn mijn
kunstwerken te typeren.
Ik exposeerde regelmatig in mijn vorige woonplaatsen Vlaardingen
en Papendrecht en omgeving, maar zag mijn werken ook veel verder
van huis tentoongesteld, bv in Friesland en Overijssel.
In Sliedrecht had ik recentelijk een expositie in de Hof van
Sliedrecht, waar ik nu woon.
Ik gaf o.a. les op de Volksuniversiteit in Papendrecht en was
gedurende mijn werkzame leven docent handvaardigheid en tekenen
op een middelbare school in Maassluis.
De expositie loopt van 3 maart t/m 30 mei 2019.
Zondag na de dienst kan ze desgewenst een toelichting op de
schilderijen geven.

130 jaar
Volgend jaar bestaan wij 130 jaar – en is misschien ook het laatste
jaar? We weten het niet, maar wij willen het zeker vieren. In de
ledenvergadering is gevraagd wie zich hiermee wil bezig houden en
1 lid meldde zich aan. Het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 leden willen
meedenken hoe wij dit zullen vieren.
15

Paradijs
Het paradijs was geen grote tuin maar een riante, bijna geluidloos
rijdende auto die over Gods vele wegen suisde. Ja, af en toe stapten
Adam en Eva uit om de benen te strekken, dan liepen ze een stukje
de bush in en maakten een mooie parabel mee met een dier, maar ze
gingen nooit ver van de veilige Duitse auto (God is een Duitser)
waarin ze almaar verder reden.
Op een dag vraagt Eva zich hardop af: ‘Waar is deze knop voor?’ en
dan zegt God, die al die tijd onzichtbaar op de achterbank zat: ‘Die
knop mag je niet indrukken.’ Eva drukt op de knop en het
ingebouwde navigatiescherm komt tot leven.
Een neutrale vrouwenstem vertelt ze hoe lang ze nog onderweg zijn,
waar ze naar op weg zijn en hoe ze moeten rijden in de tussentijd.
Adam: ‘Zijn we daarnaar op weg?’
Eva: ‘En duurt dat nog zo lang?’
Adam zegt: ‘Zijn we nu werkelijk alleen maar daarnaar op weg?’
Eva: ‘En daarna dan?’
Adam: ‘Willen we eigenlijk wel weten dat we…’
Maar het is al te laat. Voortaan kennen ze hun bestemming, reistijd,
flitspalen, oplaadpunten en toegestane snelheid. Ze kunnen nog
steeds alle kanten op, maar nu is er een stem die de route kent en die
voor eeuwig de weg naar het einde herberekent.
(Uit: Ingmar Heytze, Ik wilde je iets moois vertellen, Podium 2018)
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Historicus Han van der Horst over:
De mooiste jaren van Nederland.
Leven we nog steeds in een gouden eeuw of is inmiddels een eeuw
van verval aangebroken net als na 1700?
Dit is een van de vragen die aan de orde komen op donderdag 11
april, 20.00 uur, in de Kerk met de Beelden aan de Peulenstraat
167 in Hardinxveld. Daar houdt de historicus Han van der Horst
een lezing over het heden en het recente verleden van Nederland. Hij
is de auteur van het veelgelezen boek ¨De mooiste jaren van
Nederland¨, uitgegeven door Prometheus.
In het pas bevrijde maar
zwaar beschadigde
Nederland van 1945
kon geen mens
bevroeden dat het land
zo´n onvoorstelbare
bloeitijd tegemoet zou
gaan met een snel
stijgende welvaart, niet
alleen voor de rijken en
de middenklassen maar voor iedereen. De regering bevorderde zelfs
actief de emigratie naar andere delen van de wereld omdat ze
vreesde dat Nederland te klein was voor de tien miljoen inwoners
die het toen nog telde.
Dat laat zien hoe voorzichtig je moet zijn met het voorspellen van de
toekomst. Twintig jaar na de bevrijding was er zoveel werk en
welvaart dat de regering op grote schaal arbeiders in het buitenland
moest werven om de fabrieken aan de gang te houden.
Een auto, een televisie en een wasmachine waren normaal, ook in de
huizen van de gewone man.
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Tot de jaren zestig kwamen de meeste Nederlanders slechts bij hoge
uitzondering buiten hun eigen stad of dorp, daarna werden
vliegvakanties en verre reizen steeds normaler.
De afgelopen decennia is het aantal Nederlanders gestegen van tien
tot zeventien miljoen terwijl de welvaart alleen maar toenam.
In zijn lezing zal Han van der Horst met treffende voorbeelden laten
zien hoe dat allemaal kon en wat dat met de Nederlanders deed. Hoe
wij van sobere werkers levensgenieters werden, wat we op materieel
gebied wonnen en wat zovelen op spiritueel gebied door de handen
is geglipt. (Geldt voor de auteur zelf ook, zegt hij).
De grote vragen van onze tijd zijn: kunnen wij deze welvaart
vasthouden, ook voor onze kinderen? En hoe moeten we al die
rijkdom delen? Hoe komen mens en burger het meest tot hun recht?
Als individu of als onderdeel van een gemeenschap?
Van der Horst hoopt op een levendige discussie in de Kerk met de
Beelden.
Han van der Horst (1949) heeft een heel aantal boeken geschreven,
meestal met een historische achtergrond, zoals Nederland, de
vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Rotterdam, bruid
van de Maas, van prehistorie tot nu of Nepnieuws, een wereld van
desinformatie. Hij is elke woensdagavond tussen elf en twaalf te
horen met een gesproken column in het programma De Late Avond,
dat onder andere wordt uitgezonden door Drechtstad FM, RTV
Papendrecht.

Week van Gebed 2019, 20 januari,
Het thema was: Recht voor Ogen, gekozen de Christenen in
Indonesië. Voorgangers waren ds. Aries van Meeteren, ds. Amanda
Spies en ds. Carmen Melissant. We mochten ca. 70 mensen van
verschillende kerken ontvangen in deze hartverwarmende dienst met
gezellig koffiedrinken na. De collecte was voor Sulawesi.
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Leeskring
Een vrij constante groep van 14 lezers treft
elkaar de eerste donderdagmorgen van de
maand om 10 uur in de Kerk met de
Beelden, om o.l.v. Zandrie Albada een boek
te bespreken.
7 maart bespreken we: De Trooster van Esther Gerritsen.
Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast
opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich
bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op.
Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige
conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob
verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om
de vriendschap te behouden.
Esther Gerritsen volgt het verhaal van de conciërge parallel aan het
lijdensverhaal van Christus. Op de haar bekende scherpe manier
ontleedt ze de relaties tussen mensen, de verwachtingen en belangen
die daarbij spelen en ze stelt de vanzelfsprekendheid der dingen ter
discussie.
Voor 4 april staat op het programma: Slapende herinneringen van
Patrick Modiano.
Parijs in de jaren zestig. Het waren opwindende tijden, jongeren
klommen op de barricaden, vochten tegen de bestaande
gezagsverhoudingen en eisten meer vrijheid. Maar niet iedereen
deelt hetzelfde verleden. De hoofdpersoon in Slapende
herinneringen herinnert zich vooral de vrouwen die hij destijds op
zijn winterse zwerftochten door de stad ontmoette, mysterieuze
vrouwen die hij probeerde te vergeten nadat ze uit zijn leven
verdwenen maar die, soms pas na tientallen jaren, terugkeerden in
zijn gedachten.
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Het spookt in het huis van het geheugen, dat is wat Modiano in
Slapende herinneringen laat zien: als we ouder worden, dringt wat
we verdrongen zich weer op, en het is zinloos om ervan weg te
lopen.
Dat is dan weer het laatste boek in dit seizoen. We hadden echt heel
verschillend leesvoer, dat ook verschillend door ons werd
beoordeeld. Wat gelijk bleef was dat het praten over de boeken ons
verder bracht. Dat er meer duidelijk werd. Dat het leuk was elkaars
zienswijze en associaties te vernemen. Meestal kreeg het boek na de
bespreking een hoger cijfer dan we van plan waren te geven!

Museum Paulina Bisdom van Vliet
een dagje uit: een eeuw terug in de tijd
In dit museum in Haastrecht krijg je een unieke inkijk in het leven
van welgestelde families in de 19e eeuw. Aandacht voor de historie.
Als eerste willen we dit museum gaan bekijken om 11.00 uur. We
zullen ca. 10 uur vertrekken,
voor zover gewenst gezamenlijk.
Ca. 13.00/13.30 uur gaan we
lunchen: een broodje, soep of
salade bij Huisje van de Zeeuw
in Lekkerkerk. We hopen
natuurlijk dat het mooi weer is
en dat we kunnen genieten van
de prachtige Krimpenerwaard.
We denken aan begin mei, de 2e
misschien of de 4e, dat kunnen we
nog overleggen. Geef uw voorkeur
aan op de inschrijflijst.
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THEMACAFÉ – voor elk wat wils
Even bijtanken onder het genot van een kopje koffie, nadenken over
de meest uiteenlopende onderwerpen die ons raken, en vooral: wat
opsteken van elkaar – dat is wat ons themacafé wil bieden.
Inmiddels zijn we bezig aan het derde seizoen.
Deze onderwerpen zijn inmiddels geweest en goed bezocht.
December: De schaar en de markeerstift bracht de tongen los. Met
elkaar brachten we wat highlights aan en kwamen ook minder
populaire bijbelteksten naar voren.
Januari: De lezing over de Koran en de Profeet van Ben Hupkens
bracht ons ook weer onbekende feiten. Hij presenteerde foto’s en
verhalen van de vele heilige plaatsen van de islam, die hij bezocht
had.
Februari: Een tweede ochtend over Mystiek, waar gesproken wordt
over de grote Mystici.
Tijdens de komende bijeenkomsten staan de volgende thema’s op
het programma:
14 maart
9 mei

Ubuntu. Wat kunnen we leren van Afrikaanse
filosofie? Daar moet u bij zijn!
Scheiding van kerk en staat. Democratie, politiek en
mag de kerk er nog wat van vinden?

Op 11 april is ’s avonds de lezing van de historicus Han v.d. Horst
over zijn boek ‘De mooiste jaren van Nederland’.
Daarom laten we het Themacafé over hetzelfde onderwerp ’s
ochtends vervallen en hopen u in ieder geval ’s avonds te zien!
Tot ziens in het thema-café!
Aries van Meeteren
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Intuïtief Schrijven ?
Het klinkt moeilijker dan het is. Schrijvend zoeken naar wat ons
innerlijk beweegt.
We hoeven geen taalkundig hoogstandje neer te zetten. We schrijven
aan de hand van ontspannende thema's en maken zo een vertaalslag
naar binnen. Dit doen we niet bewust, dit gebeurt als het ware
vanzelf.
In januari is een serie van 4 over de elementen gestart; vuur, water,
aarde en lucht. Daar zijn er nu twee van geweest en volgen er twee.
De middagen zijn goed apart van elkaar te volgen.
Wie durft de uitdaging aan?
Schrijfworkshops worden georganiseerd op:

19 maart
16 april
21 mei

In de Kerk met de Beelden op dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur.
De kosten zijn € 12,00 per workshop.
De workshops zijn open voor iedereen, je hoeft nergens lid van de
zijn of te worden,
Opgeven bij Tilly de Groen.
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DE JEUGDHERINNERINGEN VAN
ANNE VAN DER MEIDEN
Hij is een van de bekendste vrijzinnige theologen van Nederland.
Hij schreef tijdens zijn leven veel boeken over het geloof, maar nu
begin dit jaar verscheen al het boek Omzien aan de
scheiding waarin hij terugkeert naar zijn jeugd.
In het nieuwe boek In de kerk geboren staat wederom zijn jeugd
centraal
Het is een verzameling van 21 verhalen die eind jaren vijftig in het
blad Hervormd Nederland verschenen.
Zijn dochter Annemike heeft zestig jaar later de soms grappige en
soms ontroerende
verhalen onder het
stof vandaag
gehaald en
gebundeld.
Uit de verhalen
doemt een voor
velen onbekende en
vrijwel verdwenen
wereld op waarin de
kerken vol zaten en
dominees op een
sokkel stonden.
Anne maakt het van dichtbij mee als zoon van een christelijk
gereformeerd kostersechtpaar.
In de kerk geboren van Anne van der Meiden (109 pagina’s, ISBN
9789 463673723) is voor 15 euro te bestellen bij Libris Venstra,
Bol.com, CB boekhandel
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Lieve hemel
Mijn opa stierf toen ik een jaar of vier was. ‘Hij is nu in de hemel’,
zeiden mensen tegen me. Ik zag een touwladder voor me, waarlangs
opa helemaal omhoog was geklommen. Naar de hemel. En daarna
was hij bij God. Het was allemaal zo klaar als een klontje.
Tenminste, voor mij als vierjarige.
Daarna is het alleen maar ingewikkelder geworden. Want ja, die
hemel waar opa naartoe was gegaan, die bleek helemaal niet bovenin
de lucht te zijn. Tenminste, astronauten zagen er niets van toen ze
door de dampkring reisden. Mijn kinderlijke hemelbeeld kon de
prullenbak in.
Wat nu? Als de hemel niet boven de aarde is, waar dan wel? Bestaat
de hemel eigenlijk wel? Het zijn vragen die leven, zo merk ik als ik
mensen bezoek. Het zijn ook vragen waar ik maar moeilijk
antwoord op kan geven. Want wat kan ik erover zeggen?
Hiernamaals
Ik weet wel dat heel veel godsdiensten zich een voorstelling maken
van een leven na dit leven. In de prehistorie gaven mensen hun
doden wapens of sieraden mee. Kennelijk hadden ze die spullen
nodig in een of ander hiernamaals. Was dat al een hemel, dat wil
zeggen, de plek waar God woont?
In het Midden-Oosten geloofden mensen ten tijde van het Oude
Testament dat iedereen, ongeacht hoe ze hadden geleefd, na de dood
terecht kwam in een schimmenrijk. God was daar niet. Pas in de
periode tussen het Oude en Nieuwe Testament kwam het idee op dat
goede mensen na hun leven werden beloond met een leven bij God.
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Hoe die hemel er precies uit ziet is sindsdien voortdurend aan
verandering onderhevig. Monniken droomden over eeuwige
kloostertuinen, koopmannen over luilekkerland. Anderen meenden
dat het er in de hemel net zo uitzag als op aarde, met dezelfde
maatschappelijke orde. Romantici zagen een plaats voor zich waar
alleen liefde zou heersen.
In feite slaan we al sinds mensenheugenis maar een slag naar wat er
na ons leven staat te gebeuren. Maar ik weet ook wel dat wie vraagt
naar de hemel niet zit te wachten op een historisch overzicht. Die
vraagt naar de zin van het leven hier en nu.
Lieve hemel
Eerder dit jaar verscheen bij de Gorcumse uitgeverij Narratio een
aardig boekje over dit onderwerp: ‘Lieve hemel’. Er staan
toespraken in die zijn gehouden tijdens het emeritaat van ds.
Fokkelien Oosterwijk. Zij mocht, toen ze vertrok uit de Westerkerk
in Amsterdam, een symposium organiseren over een onderwerp dat
haar na aan het hart lag. En dat werd de hemel.
Het aardige is dat de auteurs van de bundel niet alleen uit theologen
bestaan. Ook organist Jos van der Kooy doet een leesbare duit in het
zakje, net als bariton Max van Egmond en pianist Hannes Minnaar.
Het geeft ‘Lieve hemel’ lucht. Sterker nog, hun bijdragen zijn
cruciaal.
Theologen
De theologen in het boekje proberen hemelvoorstellingen op te
ruimen die ze vinden knellen. Neem nu het idee dat we eindeloos
voortleven en mogen doen wat we willen. Wie houdt dat vol, vragen
ze zich af. En ontmoeten wij werkelijk al onze bekenden weer? Hoe
zit het dan met mensen die wij zeker níet meer willen terugzien? Tja.
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Anderen pleiten voor een herwaardering van de hemel. Niet als plek
boven de aarde, maar als ‘sfeer van God’. De hemel is dan daar waar
God is. En omdat een beetje God overal is (om ds. Ivo de Jong aan
te halen), is ook de hemel overal om ons heen. Zoals Fokkelien
Oosterwijk het zegt: ‘De hemel bestaat uit alles wat
eeuwigheidswaarde heeft.’ Daarmee bedoelt ze alles wat we voor
een ander doen. En dat is na de dood niet weg. Dat leeft voort.
Poëzie
Is nu klip en klaar wat de hemel is? Nee. Eigenlijk kunnen we er
alleen maar over stamelen. Daarom zijn de interessantste bijdragen
in het boekje afkomstig van musici. Zij spreken niet alleen de taal
van feiten, getallen en logische conclusies, maar ook de taal van
dromen, wensen, angsten, de taal van de poëzie.
Jos van der Kooy schrijft: ‘Poëzie helpt ons een flink eind op weg,
vooral als er nog een melodie bijkomt. Als je zingt, komen woorden
die je niet zo maar zegt makkelijker over je lippen, je zegt ze op
verhoogde toon, wishful thinking wordt wishful singing.’
Een van de liedteksten die Van der Kooy citeert is Lied 978, vers 4:
‘Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het
aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.’
De tekst is van Jan Wit. Wit was blind. Voor wie zich dat realiseert,
klinken de ‘open ogen’ in het couplet net even wat anders.
Poëtischer. Van der Kooy leest er de ervaring in van een verbinding
tussen hemel en aarde, God en mens, overleden dierbaren en ons
achterblijvers. Dat is de ervaring van leven na de dood ‘hier en nu’,
schrijft de organist.
Voor Van der Kooy is het de taal van de poëzie die voor ons de
hemel doet opengaan. Bariton Max van Egmond laat zien hoe Bach
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met zijn muziek een hemel schept door, waar zijn cantates de hemel
bezingen, de lage tonen te schrappen. ‘Dan zwijgt het continuo, met
name het orgel en de lage strijkers. Het betekent een orkest dat voor
even geen fundament heeft en dus in de lucht zweeft, naar de hemel
toe.’
Finkers
Wat ‘Lieve hemel’ mij nog maar eens heeft duidelijk gemaakt is dat
poëzie, muziek en verbeelding ons dichter kunnen brengen bij de
ervaring van de hemel dan theologische verhandelingen ooit kunnen
doen. Ik moest, toen ik het boekje dichtsloeg, denken aan het lied
‘Daarboven in de hemel’ van Herman Finkers:
Ik zat in een tv-program, een soort van kruisverhoor.
Men vroeg mij daar: ‘Zeg Herman, een ding heb ik niet goed door:
jij hebt toch HBS gehad? Dat is geen kattenpis.
Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is?’
Ik zat in een tv-program en ‘t ging nog verder mis.
Er werd mij haarfijn uitgelegd hoe ik me vergis:
‘De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons boven niets.
De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets.’
‘De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel
zijn ook ooit verzonnen’, zei ik, ‘toch bestaan ze wel.
Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan.
Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan.’
Dit lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat.
Ik zing het graag omdat daarmee de hemel opengaat.
Dus, daarboven in de hemel zien wij elkander weer,
daar drinken wij een glaasje met Onze Lieve Heer.
Ook hij die nooit geloofde heft daar met ons het glas
en kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was.
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Zie hier de macht van de poëzie, die woorden vindt voor mysteriën
waar de taal van de logica sprakeloos moet blijven. Finkers schiep
woorden die zicht bieden op het ondenkbare – woorden die de hemel
doen opengaan.
Aries van Meeteren
Fokkelien Oosterwijk (e.a.), Lieve Hemel (Narr)

Landelijk Bureau Vrijzinnigen
Na de verhuizing is het nieuwe adres: Paulus Borstraat 37, 3812 TA
Amersfoort, tel. 033-4689000. www.vrijzinnigen.nl.

Privacy Statement
Ons privacy statement staat op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl.
Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en adresgegevens gebruikt
worden voor administratie, pastoraat en verspreiding Band.
Eventueel voor nieuws over activiteiten, uitnodigingen voor
leeskring en lezingen via de mail.
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet.)

Volgende Band
De volgende Band verschijnt rond 1 juni.
Kopijdatum is half mei.
28

Agenda
2 mrt 17.00 uur Stampottenavond Sliedrecht
7 mrt 10.00 uur Leeskring
De Trooster van Esther Gerritsen
14 mrt 10.00 uur Themacafé Ubuntu: wat kunnen we leren van
Afrikaanse Filosofie?
17 mrt 14.00 uur Voorjaarsconcert van het
ensemble Flutamuze
19 mrt 13.00 uur Workshop Intuïtief Schrijven
20 mrt 20.00 uur Film in de bieb: The Guerney Literary Society
21 mrt 20.00 uur Filmavond in Sliedrecht
4 apr 10.00 uur Leeskring
Slapende herinneringen van Patrick Modiano
11 apr Themacafé vervalt vanwege de lezing ’s avonds om 20.00 u.
11 apr 20.00 uur. Lezing over De mooiste jaren van Nederland.
Herinneringen ophalen aan voorbij gevlogen decennia door
historicus Han van der Horst.
16 apr 13.00 uur Workshop Intuïtief Schrijven
17 apr 20.00 Film in de bieb: Lean on Pete
18 apr. 19.00 uur Tafelviering
21 apr. 08.30 uur Paasontbijt en Paasviering
Begin mei: Uitje naar museum Bisdom van Vliet in Haastrecht.
9 mei 10.00 uur Themacafé Scheiding van kerk en staat.
Democratie, politiek : mag de kerk er nog wat van vinden?
21 mei 13.00 uur Workshop Intuïtief schrijven
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Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam
E-mail:
Website:
Voorganger:

info@kerkmetdebeelden.nl
www.kerkmetdebeelden.nl
Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens
noodgevallen
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band:

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
redactie@kerkmetdebeelden.nl

Kopij data:
E-mail
Aandachtscommissie:

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:

Voorzitter:
Secretaris:
Administrateur/
penningmeester:

Leden:

Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL
Sliedrecht, tel. 0184-612475
Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371
CB, 06 3737 4559, tilly@degroen.eu
Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of
NL11 RABO 0325 0333 74
beide ten name van de penningmeester NPB.
Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.
06 8333 4406

30

Oecumenische dienst jan. 2019

Drukke dienst, mooie invulling, gezellige koffie
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Voorjaarsconcert Flutamuze
Vervolg van blz. 2

Fluiten in alle maten en soorten, violen, nyckelharpa, viola da
gamba, klavecimbel, theorbe en gitaar zijn de instrumenten die
keer op keer voor verrassingen zullen zorgen bij dit

sprankelende voorjaarsconcert.
En hoewel “vogelvrij” ook nog een andere, negatieve betekenis
heeft, staat het bij Flutamuze voor: Vrijheid, veelzijdigheid en
afwisseling in klank en beeld. Muziek van alle tijden en uit alle
windstreken, voor elk wat wils. Wat deze titel precies inhoudt en
wat er gespeeld wordt, hoort u deze middag van presentatrice
Anica van Ameijde, die dit programma boeiend voor u zal
toelichten. Wij hopen u te mogen verwelkomen op
zondagmiddag 17 maart in de kerk met de Beelden

Peulenstraat 167 in Hardinxveld-Giessendam
Entree € 7,00.
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