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Redactie
Het gezamenlijke Paasnummer 2021 met Vrijzinnigen Oost Twente
staat onder redactie van Jeanne Traas en Anki Veltien.
Wij willen graag uw medewerking in de vorm van een reactie, een
verslag van een activiteit, verhaal, gedicht o.i.d. Het redactie-adres
is:
Anki Veltien-Witteveen
Hofsteestraat 16
7447 HT Hellendoorn, tel: 0548 655580
email: anki_veltien@hotmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor om zo nodig wijzigingen of
correcties in de tekst aan te brengen.

Van de bestuurstafel
Weer een gezamenlijk
ledenblad
van
Vrijzinnigen
OostTwente en Vrijzinnigen
Aan de Regge. Deze
keer
gaan
we
dit
onderdeel
van
ons
verenigingsblad
voor
het eerst samenvoegen.
Als voorzitter van beide
verenigingen vul ik een
deel en Menno Keizer
als secretaris vult het
andere deel.
Op 13 januari en 10 maart heeft het bestuur weer via Skype
vergaderd. Digitaal vergaderen verloopt steeds beter, hoewel je de
fysieke ontmoeting mist.
Als nieuwe voorzitter van Vrijzinnigen Aan de Regge hoop ik me
geleidelijk aan in te werken. Het samenvoegen van beide
verenigingen doen we in kleine stapjes.
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Vrijzinnigen Oost-Twente
We hebben we het verenigingsjaar 2019-2020 schriftelijk afgesloten.
Per 1 januari 2021 gaan we de boekhoudingen gelijk laten lopen. Ik
ga er van uit dat we in de loop van dit jaar een keer een ontmoeting
kunnen organiseren waarbij we afscheid kunnen nemen van onze
oud-bestuursleden.
Alle activiteiten hebben we tot nu toe moeten laten vervallen. “De
Vrijbrief”, die Nicoline Swen en Helene Westerik regelmatig laten
verschijnen en die we via mail of in gedrukte vorm ontvangen, is een
mooie vorm van communicatie in deze “Coronatijd”. Deze Vrijbrieven
zijn ook op onze websites www.vrijzinnigenoosttwente.nl
en
www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge in een apart hoofdstuk terug te
vinden.
Verder is er “De Gele Bus”. Op het YouTubekanaal “De Gele Bus”
zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.
Vrijzinnigen Aan de Regge
De ledenvergadering is uitgesteld. We hopen dat we een fysieke
vergadering kunnen organiseren in mei/juni. Wanner dit niet lukt,
worden alle stukken toegestuurd en zal worden gevraagd om in te
stemmen met de jaarstukken en dan vooral de financiële verslagen.
Vrijzinnigen Aan de Regge heeft de ANBI-erkenning (aftrekbaarheid
giften), maar financiële gegevens moeten dan wel uiterlijk een half
jaar na afloop van het verslagjaar (2020), vastgesteld en
gepubliceerd worden.
Een hartelijke groet in deze bijzondere tijd,
namens het bestuur,
Henk Eijgelaar
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Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten worden gehouden in
de Henricuskapel in Verzorgingscentrum
De Parkstede, te Rijssen en beginnen om
10.00 uur, tenzij anders vermeld. De
ingang van de kapel is aan de
Oosterhofweg bij de huisnummers 48152.

Bijeenkomsten mei / juni 2021 *

Datum Tijd
Bijeenkomst / Locatie
Voorganger/spreker
De bijeenkomsten t/m 2 mei zijn alle helaas geannuleerd ivm
corona maatregelen. Onder dit overzicht treft u een aantal links
aan naar digitale uitzendingen van de Gele Bus
16-05
10.00 Kapeltreffen AdR Rijssen Marianne Visch
23-05
10.00 Pinksteren Viering OTw
Jeanne Traas
Twekkelo
30-05
10.00 Viering AdR Rijssen
Herma Visser
13-06
10.00 Viering AdR Rijssen
???
27-06
11.00 Hagenpreek AdR
Monic Slingerland
de Borkeld Markelo
(Trouw)
04-07

10.00

Viering OTw
Twekkelo

Nicoline Swen

* De planning is onder voorbehoud van maatregelen die nog van
kracht zijn.
Via mededelingenblad/ledenbrief/e-mail/website wordt bekend
gemaakt of een bijeenkomst definitief wel/niet doorgaat.
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Vieringen rond Pasen:
Zoals in het rooster vermeld staat hebben onze voorgangers ervoor
gezorgd dat wij rondom Pasen toch nog “bij elkaar” kunnen komen,
de volgende digitale vieringen zijn te volgen via de aangegeven
links:
•
•
•
•

Palmpasen www.degelebus.nl/palmpasen door Nicoline Swen
(vanaf 28 maart 9.00 uur)
Witte Donderdag www.degelebus.nl/wittedonderdag door
Nicoline Swen (vanaf 1 april 18.00 uur)
Pasen www.degelebus.nl/pasen door Marchel Chevalking en
Nicoline Swen (vanaf 4 april 9.00 uur)
Nieuwe paasverhalen www.degelebus.nl/paasverhalen door
Helene Westerik en Nicoline Swen (vanaf 3 april 18.00 uur)
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Tuin
de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied’reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen,
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien,
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat ál wat sterft
zal bloeien
Toon Hermans
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Een jaar op afstand verbonden
Een jaar geleden begonnen Helene Westerik en ik
met ons online avontuur. Witte Donderdag en
Pasen waren de eerste vieringen die we maakten.
Nog heel erg onwennig, zoekend en worstelend met
onze beperkte technische vaardigheden.
Langzaamaan kregen we het wat beter onder de
knie en ontdekten we ook de mooie kanten van
online vieringen/filmpjes. Zo werden onze kerstvieringen samen meer
dan 1300x bekeken en kregen we berichten van mensen voor wie de
drempel van de kerk (zelfs onze vrijzinnige) te hoog geworden was,
maar die op deze manier wèl aanhaakten.
Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de VRIJBRIEF die we vanaf eind
maart tweewekelijks hebben gemaakt. 'Om in verbinding te blijven',
zo schreven we in het eerste nummer. 'Om elkaar niet uit het oog te
verliezen en om de moed erin te houden. '
En ook deze VRIJBRIEVEN worden onderhand aan een grote en
diverse groep mensen toegestuurd en we krijgen er fijne reacties op.
Met al deze dingen zijn wij blij. Deze periode heeft ons de kans
gegeven om dit allemaal te ontwikkelen. Omdat we het gevoel hadden
dat we wel moesten! Er was geen tijd om het eerst allemaal te
onderzoeken en bestuderen. We leerden gaandeweg, met vallen en
opstaan. En ik denk dat het belangrijk is voor de toekomst om (ook)
deze nieuwe wegen te bewandelen.
En toch......mis ik ook zo heel erg een 'gewone' viering, met onze
eigen vertrouwde groep. Ik mis het koffiedrinken met elkaar na
afloop. Ik mis het zingen. Hoezeer we ook ons best doen, het blijft
surrogaat. Zeker omdat je weet dat er ook mensen zijn die niet via
internet willen of kunnen kijken, nu al een jaar lang. Zoals ook
kaarten, appjes en telefoontjes persoonlijk contact toch niet helemaal
kunnen vervangen.
Gelukkig lijken er weer andere tijden aan te komen. Met beter weer,
zodat je gemakkelijker in de tuin of bij de voordeur een praatje kan
maken. En natuurlijk met een vaccin wat ons weer een stuk
(bewegings)vrijheid terug zal geven. Ik kan niet wachten!
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Zoals al in een mededelingenblad stond vermeld, kom ik, op verzoek,
nog graag bij u langs. Ik tracht steeds (volgens de richtlijnen) slechts
één bezoek per dag af te leggen om voor u een zo klein mogelijk risico
te vormen. Maar laat u daardoor niet weerhouden!
Ik hoop van harte TOT ZIENS!
Nicoline Swen

Een Paasverhaal
Vroeger was de 40-dagentijd veelal een periode van vasten, inkeer
en boetedoening. Zogezegd klinkt het als een zware tijd. Letterlijk en
figuurlijk afzien. Geen snoepjes voor de kinderen en van de
volwassenen werd verwacht dat ze zich (zoveel mogelijk) onthielden
van vlees, alcohol, etc. Allemaal in voorbereiding op Pasen.
Vandaag de dag wordt er vaak een andere invulling gekozen. En enige
tijd geleden hoorde ik daar een mooie podcast over van Janneke
Stegeman (voorm. Theoloog des Vaderlands) en Jonatan Bartling
(oprichter van Zinnig Noord, een community rond zingeving in
Amsterdam). Zij gaan in de 40dagentijd op zoek in en bij zichzelf. Zij
gaan het gesprek aan met de verschillende interne stemmetjes die ze
in zich meedragen en waarvan ieder van ons er vast wel enkele
herkent: de levensgenieter, de strenge gereformeerde, de egoïst, de
freewheeler, de saboteur, etc.
Wie voert er, bij je interne dialoog, eigenlijk altijd de boventoon? En
wie delft meestal het onderspit? Wat zou er gebeuren als je een ander
stemmetje in jezelf wat meer ruimte zou geven?
Spannend, maar ook mooi. Want het betekent niet dat je iets wordt
afgenomen ('Zo ben ik nu eenmaal!'). Of dat je iets af moet leren (Je
moet veranderen!). Nee, er komt iets bij. Ze ervaren meer harmonie
en het gevoel completer te zijn. Misschien kan je het groei noemen.
En dan niet zozeer naar boven of naar buiten, maar vanbinnen: In
jezelf naar elkaar toe groeien.
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Het verhaal hieronder is een bekend verhaal, een aantal van u zal het
zeker eerder hebben gehoord of gelezen. Het is, voor mij, het ultieme
Paasverhaal. Wanneer is de nacht voorbij en is de dag begonnen? Dat
is Pasen. De nacht, het donker is overwonnen. Niet de dood heeft het
laatste woord, maar het leven en het licht. Beleefd in eenheid en
verbondenheid.
Wanneer is de nacht ten einde?
Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Wanneer is de nacht ten
einde? Wat is het moment, waarop de nacht voorbij is en de dag
begint?”
"Is dat misschien het moment als je uit de verte een hond van een
schaap kunt onderscheiden?” vroeg één van zijn leerlingen. Maar nee,
de rabbi zei dat het niet dàt moment is.
"Is het dan als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt
onderscheiden?” vroeg een ander. Maar ook dat was niet het juiste
moment.
En de rabbi zei: "Het enige wat jullie doen is scheiding aanbrengen.
Jullie kunnen alleen maar dingen van elkaar scheiden. Jullie kunnen
alleen maar verdelen. Is dat alles waartoe we in staat zijn—verdelen,
scheiden, de wereld in stukken splitsen? Is de wereld al niet genoeg
gebroken?"
En een voor een keek de rabbi al zijn leerlingen aan en zei toen: De
nacht is ten einde als je in het gezicht van een mens kunt kijken en
daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij
ons."
Ik wens u goede (Paas)dagen!
Nicoline Swen
De podcast waar ik het over had:
https://podcastluisteren.nl/ep/JANNEKE-and-JONATANJanneke-and-Jonatan-gaan-40-Dagen-diep
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Lichte bagage, juist voor als het donker is.................

Een hernieuwde ontmoeting
Onlangs kreeg ik, door inspanningen van één van mijn broers,
opnieuw contact met mijn juf van klas 3, 4 en 5, op de Oranje
Nassauschool in de Weissenbruchstraat in Den Haag. Zij is inmiddels
over de negentig, en zeer helder van geest. Toen we elkaar spraken
was het dan ook net alsof de 65 jaren, die liggen tussen mijn lagere
schooltijd en de dag van vandaag, er gewoon niet waren.
Toen ik bijna 10 jaar was, schreef ze dit gedicht in mijn poëzie-album:
“Wees bevriend met kleine dingen,
met de kleine bloem die bloeit,
met de vogeltjes die zingen
met het vlindertje, dat stoeit,
met de heldere regendroppen,
met de blijde zonneschijn.
Wees bevriend met kleine dingen
en je zult gelukkig zijn!”
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Het geschenk van de taal.
Het poëzie-album kreeg ik van mijn ouders, met de boodschap:
“Poëzie, verhalen, het geschreven woord, dat is toegepaste táal, dat
is wat woorden kunnen oproepen, dat is het middel waarmee je de
wereld buiten het veilige gezin leert verkennen, waarmee je leert
begrijpen hoe je je voelen kunt, taal is het middel om zelf op te
schrijven wat je meemaakt, je kunt er vooral ook contact mee maken
met de anderen”. Het is dus uitermate belangrijk, lezen én schrijven!
En er kwam ook nog een verdiepende boodschap achteraan. Mijn
ouders leerden mij: “met taal kun je leren onderscheid te maken,
tussen het Woord dat Heilzaam is, en het woord dat Kwetsend is”. Het
Woord dat verhoudingen tussen mensen in balans kan brengen, óf
het woord dat die verhoudingen verstoort.
En zo leerde ik ook spelenderwijs kennis maken met de verhalen uit
de bijbel. Die vertellen veel over het gedrag van mensen. En ze gaan
over een centrale vraag: hoe kies je in het leven? Voor het donker, of
voor het licht? Kies je voor vertrouwen, of voor angst?
Een tekst van Huub Oosterhuis zegt ook iets over taal, en over het
belang van het zorgvuldig kiezen van woorden:
“Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
Licht, laatste woord van Hem die leeft”.

De muziek: veelstemmig licht!
En zo leerde ik ook de helende en verlichtende betekenis van muziek
ondergaan. De klanken van muziek, zonder woorden, kunnen door en
door helend zijn, en mét woorden ook. Neem het 16e eeuwse koraal
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“Wachet auf, ruft uns die Stimme”, (tekst en muziek van Philipp
Nicolai, in 1731 verwerkt door Johann Sebastian Bach in zijn
gelijknamige cantate). In deze cantate zijn de liefdesliederen
verwerkt die verteld worden in het Hooglied. Uit het Oude Testament.
Er zit een oproep in aan de lezer, en aan de luisteraar!, om waakzaam
te zijn, en te vertrouwen op de kracht van de liefde van de Eeuwige
voor de mens. En om te vertrouwen op ons eigen vermogen tot
liefhebben! Altijd weer die balans!
Zo wordt, door koor en solisten gezongen, de taal tot Veelstemmig
Licht, dat ons bestaan lichter kan maken!
Bagage, die het bestaan licht maakt
Ik schrijf deze zinnen op 27 februari 2021. Vandaag is het precies een
jaar geleden dat wij het bericht kregen over de allereerste besmetting
met het Corona-virus. Een jaar verder maken we een voorlopige
balans op. Over hoeveel mensen er ziek werden en stierven. Over de
overbelaste zorg. Over het zwaargetroffen bedrijfsleven. Over de
problemen in het onderwijs. We hebben met elkaar beleefd hoe de
crisis ons dagelijks leven veranderd heeft. Ondanks het feit dat het
vaccineringsprogramma langzamerhand op stoom is gekomen,
blijven maatregelen van belang, zoals het in acht nemen van 1,5 m.
afstand, en het streng toepassen van hygiëne.
En het thuis moeten blijven, het thuis moeten werken, het
mondjesmaat gasten mogen ontvangen: dit alles beinvloedt ons
dagelijks leven dag in dag uit. En het is nog lang niet afgelopen....
Een Coronajaar als dit is te beschouwen als het maken van een reis
door onbekend en duister land. De vraag is en blijft voor mij: welke
bagage heb je eigenlijk nodig om de moed erin te houden, en hem
niet gaandeweg te verliezen........?
Het getal veertig, ons inmiddels zó bekend ….
Op 17 februari 2021 is de Veertigdagentijd begonnen. De
voorbereidingstijd tot aan Pasen. In de bijbel duikt het getal 40
meermalen op in verband met lange perioden die op een of andere
wijze met de Eeuwige in verband staan.
Een veertigtal, een
quarantaine, komt steeds voor in een aantal cruciale vertellingen,
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die een keerpunt betekenen voor de hoofdpersonen:
Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de berg Sinaï “zonder
te eten of te drinken” – toen pas ontving hij de stenen tafelen met de
Tien Woorden van het Verbond (Ex. 24: 18, 34: 28),
de profeet Elia ging eens, de wanhoop nabij, veertig dagen door de
woestijn naar de Horeb (andere naam voor de Sinaï, – daar mocht hij
de Eeuwige ontmoeten, die hem weer hoop gaf en een nieuwe taak
(12 Kon. 19),
Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn en onderging een crisis:
bleef hij trouw aan zijn keuze, en dus aan zijn missie, om het Rijk van
Liefde, Rechtvaardigheid en Barmhartigheid te verkondigen, of zou
hij, murw geworden door de ontberingen, zijn macht gaan gebruiken
om enkel zichzelf te redden of groot te maken? (Mt. 4: 1 – 11).
Het begrip quarantaine wordt door ons in deze gezondheidscrisis
begrepen als de benodigde afzondering om niet besmet te raken of
zelf te besmetten. Daarbij gaat het vaak om een periode van 10
dagen.
In de vierde eeuw van onze jaartelling werd de veertigdagentijd
gebruikt om nieuwe geloofsleerlingen voor te bereiden op hun doop
in de Paasnacht. Het was een periode van kennisvermeerdering,
bezinning, zelfreflectie en concentratie. Ook nu zijn er talloze
initiatieven te vinden (via internet), die in deze veertigdagentijd
mensen kunnen ondersteunen bij kennisvermeerdering, bezinning,
zelfreflectie en concentratie. Als voorbeeld noem ik de site
ignatiaans.bidden@jesuits.net.
De wolk die mij vooruit trekt, door het donker, naar het
Licht.......
U hebt inmiddels begrepen dat ik deze gezondheidscrisis beschouw
als een reis door een onbekend land. Het duizelt me soms, als ik alle
informatie hoor over statistieken, reproductiegetal, en IC-opnames.
Ik heb Heilzame, Verlichtende Bagage nodig! Altijd weer. Bijvoorbeeld
de uitspraak van Erasmus (1466-1536):
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“Wij zijn geen bewoners, wij zijn reizigers.....”
Verlichtende bagage vind ik in de oude vertelling, die slaat op de
uittocht van het Oude Volk, uit Egypte (Mitzraïm = het Angstland).
Vrij! Weg van dichtgetimmerde systemen. Weg van beklemming.
Maar ook gesterkt door een Moreel Kompas, dat op 10 vingers te
onthouden was, en is!
Tijdens dat verhaal, over die reis door de woestijn, wordt het volk
begeleid door een wolk, overdag, en door een vuurkolom, in de nacht.
De wolk is het symbool van de Troostende, Helende Aanwezigheid van
de Eeuwige die met ons meetrekt. Dat is iets wat je niet met je
verstand kunt begrijpen, maar je kunt je door liefde wel openen voor
de betekenis ervan. Het inspireert tot moedig zijn.
De wolk gaat met ons mee, en daagt ons uit om veel overbodige
ballast los te laten, en ons te oefenen in het volharden in vertrouwen,
en in het beter maken van de wereld. Door zélf op een helende manier
nabij te zijn. Door contact te onderhouden met elkaar, via alle
moderne communicatiemiddelen die er maar te bedenken zijn, door
met fantasie vorm te geven aan ons huidige bestaan dat vol beperking
zit. Ons scheppend vermogen wordt aangesproken! Ik ben er zeker
van dat Anne Frank, in haar onderduik, die wel zéer strenge lockdown
in het Achterhuis, weet had van die Wolk van Nabijheid! In haar
dagboek schrijft ze ergens: “Wat geweldig dat niemand ook maar éen
moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld!”
Een kunstwerk dat er zomaar opeens is:
Ik zocht op internet naar een passende illustratie bij dit verhaal. Ik
maakte gebruik van het zoekwoord “WOLK”. Ik kwam terecht op de
schitterende website www.bijbelquilts.nl van Rieteke Hoogendoorn.
De quilt die bovenaan dit verhaal is afgebeeld is van haar hand. Ze
vond het goed dat ik de afbeelding gebruikte. Zij werd geinspireerd
door Psalm 43 : 3. Voor mij verbeeldt haar quilt de Heilzame
Nabijheid: in de vorm van de wolk, in de vorm van dragende handen,
die lijden verzachten, in de vorm van de duif, die ons herinnert aan
de nabijheid van Heilige, Helende Geest.
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De wolk van Heilzame Nabijheid herinnert mij ook aan de mooie tekst
van dichter Jan van Opbergen. We hebben de woorden vaak gezongen
als slotlied na een dienst. Op de melodie van “Abide with Me”. De reis
die we maken door deze donkere, bizarre tijd voert ons vast en zeker
naar een lichtere toekomst!
Lichter, ook omdat we intussen zelf veel onnodige ballast hebben
leren loslaten!
“Ga met ons mee, trek lichtend voor ons uit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga met ons mee, in liefde wijd en zijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, zó veel om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga met ons mee, wie zijn wij zonder U?
Een mens sterft af aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de nieuwe mens ten doop”.
Jeanne Traas-Hageman,
emeritus contextueel pastor
Vrijzinnigen Nederland
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Hagenpreek op zondag 27 juni om 11.00 uur
Monic Slingerland over Fietsen met God
Drie
Nederlandse
vrouwen,
gereformeerd, rooms-katholiek en
anglicaans, stappen op een zondag in
augustus in Canterbury op de fiets en
rijden in vijf weken naar Rome. Alle
drie overtuigd van hun (religieuze)
koers, dus stof genoeg onderweg. De
tocht gaat o.a. langs de buitenwijken
van Parijs, Taizé en Genève (Calvijn).
Maar vooral gaat de tocht door een
Europa waarin het christendom taant,
terwijl de islam groeit. Dat maakt de
vraag naar de christelijke wortels van
de westerse beschaving actueel.
Onderweg gaat het gesprek over
richtingen in de christelijke kerk, over
avondmaal en eucharistie, over gebed
en meditatie, over geloven nu en de
verwachting van betere tijden.
Het boek “Fietsen met God”, geschreven vanaf de pedalen met zweet
op de rug bevat korte impressies, fragmenten van bezinning en
heldere invallen tijdens een zware klim. In de langere hoofdstukken
kijken de drie auteurs terug op de geschiedenis van hun eigen kerk
en op hun eigen religieuze ontwikkeling.
Monic Slingerland werkt bij dagblad Trouw. Zij groeide op in een
gereformeerd gezin maar vond daar de woorden te verstandelijk. Op
haar negentiende verliet zij de Gereformeerde Kerk om later over te
stappen naar de Rooms-katholieke Kerk. Haar interesse in religie kon
zij na haar studie kwijt in haar werk bij Trouw, eerst als
verslaggeefster, later als redactrice bij de Kerkredactie en nu bij de
redactie Opinie.
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Na de hagenpreek is er een inbrenglunch, voor drinken wordt
gezorgd.
Informatiecentrum 'n Witten behorend bij het natuurgebied
'De Borkeld’ van Staatsbosbeheer. Borkeldweg 17, 7475 RV
Markelo.
PASEN-SAMEN OP WEG MET DE “MOL”
Het was januari, begin dit jaar. Ik weet niet precies meer welke dag:
na al zo’n lange donkere periode voor de kerst nog steeds weer veel
te vroeg wakker: met steeds weer hetzelfde onbestemde gevoel van:
“O ja, alweer zo’n corona-dag met aanslagen op mijn doorgaans
optimistische gemoed, lach, ook zelfs in 2020 nog. Weer geen lekkere
pakkerd voor onze dochter en kleindochter die vandaag komen, en
ook zelfs het ietwat sluipende gevoel van eenzaamheid,
moedeloosheid, en enige vorm van depressiviteit. Tja, februari 2020
begon ik royaal appjes te strooien, als een soort preek, zoals: “Dat
het ook wel eens goed was om jezelf tegen te komen, en waar we
toch met z’n allen mee bezig zijn! Maar deze morgen in januari, toen
ik opstond, was daar even niet veel meer van over: “Wat duurde het
lang voordat het weer licht werd, vooral ‘s morgens, ook in dit coronaland. Zoals ik al wekenlang deed in de prille nanachten, liep ik ook
nu weer regelrecht naar de T.V., zette het geluid op nul om de buren
niet wakker te maken, en klikte kanaal 718 gretig aan. Keek
vervolgens achter de gordijnen langs of het al licht begon te worden:
Las: “de zon pas om 09.30 op, en vervolgens elke dag daarna pas
een paar minuten per dag eerder: het zou dus nog weken duren
voordat ik kon meemaken in zonlicht wakker te worden. Mijn vorm
van depressiviteit werd er dus ook deze morgen niet minder op. Nog
enig geluksgevoel gaf mij de ochtendkrant die altijd rond vijf uur in
de brievenbus ligt: ook nu, want wanneer ik ’s nachts wakker word
loop ik eerst automatisch al de trap af om te kijken of die er al is.
Omgeven door het donkere buiten, las ik deze, onder het pure genot
van een kop koffie, en onder het pure kunstlicht, aan de lange
eettafel. Met telkens mijn blik op de gesloten witte overgordijnen
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gericht, die pas over enkele uren pas iets
van pril licht zouden laten doorschijnen.
Dan wist ik dat het nog een uur zou duren
voor de zon echt opkwam en de wereld wat
merkbaarder
‘lichter’
zou
maken…
Ondertussen keek ik naar de half
opgebrande kaarsen van Kerst, wreef langs
mijn onwillige haardos die voor mijn ogen
hing en het lezen belemmerde, en ging op
zoek naar elastiekjes en spelden om ook
mijn grijsheid wat te verbloemen. Toen pas, uren later, schoof ik de
gordijnen open om het komende schaarse daglicht binnen te laten:
maar liet, vanwege somberte in mij, nog lang daarna al het kunstlicht
bewust branden in huis, en maakte mij klaar voor mijn dagelijkse
wandeling in Zuidbroek, van rond anderhalf uur.
Toen ik daarvoor mijn wandelschoenen
aantrok, schreeuwde ik hartgrondig
“aaaaauwwww”:
“mijn
teen-en
kalknagels dreigden in mijn vlees te
groeien, en hadden na een aantal groenezeep-badjes geen verlichting van pijn
gebracht. Onderweg schreeuwde ik nog
talloze keren aaauuuwww: en nog iets
meer… “Hoelang nog zou het nog duren voor ik weer lekker zou
kunnen blijven wandelen: …dus ook die onzekere toekomst er nog
maar netjes even weer bij… Met een paar watjes om de kleine teen
toch nu nog maar weer op pad gegaan: met het gezicht van de
pedicure dat in mijn gedachten meewandelde, maar uiteraard geen
verlichting bracht in de duisternis.
Tot, opeens: Er kwam een ander vreemdsoortig Licht voor mij
opdoemen: pure blijdschap tussen mijn gelatenheid!!! Van, u weet
nog wel, mijn app een jaar geleden: van: “Het is misschien ook wel
eens goed om wat meer tot onszelf te komen, en ook meer tijd te
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nemen voor mooie bijzondere HOOPvolle dingen waaraan we zo
gemakkelijk voorbijgaan in deze gekke enerverende drukke wereld.
En dat alles niet maar vanzelf komt maar vanuit de aarde zelf”. Hoe
truttig: ikzelf stond versteld dat het woord aanvaarden nu opeens in
me opkwam, en ook het goede en mooie tegemoet liep en boven
kwam, nog wel tijdens een wandeltocht met geschonden voetnagels!
Hoe heftig ik mijn opgekropte verlangen opeens letterlijk voelde, en
mijn verlangen naar meer ruimte, tot in mijn tenen!!! “Naar een
nieuwe lente: uitbundig en knuffelend en zoenen, zonder mondkapje,
veilig allemaal gevaccineerd in optocht naar de tuin van Jozef van
Arimathea, het Licht inhaleren. Juist nu”. En daarna samen ook weer
terug onder orgelklanken naar het paasontbijt.
“EN TOEN”…
EPILOOG
Al na de eerste bocht van mijn tocht zag en kreeg ik het antwoord
op: “VAN DONKER NAAR LICHT”: Zover ik kijken kon, langs
boerderijen, velden, wegen, omgeploegde verse aarde ruiken: langs
sloten en wegen en het asfalt !!!: “Honderden rijen verse molshopen
die onopgemerkt waren verrezen: “en ik zag nu pas het echte Licht:
“Als een bemoediging en een groot geschenk op mijn pad naar de
viering van Pasen en als we weer helemaal open gaan en staan:
corona of niet, en massaal gaan staan in het volle Licht van Pasen,
zonder boetes en met een prikbewijs en zonder quarantaines en met
nieuwe ruimtes.… Proeven van het nieuwe leven in omgewoelde aarde
langs mijn pad. In dit corona-jaar misschien onzichtbaar gebleven
maar zichtbaar zijn gemaakt, nu, op deze morgen ontroerend
zichtbaar werden gemaakt in molshopen. Op dit wondere mollenpad
drong het ook tot me door dat dit jaar de mollen en molshopen
abnormaal vroeg aan de paartijd waren begonnen, begin februari, uit
groot verlangen en moed vanuit het donker naar omhoog zijn gaan
graven naar het Licht ook juist in deze coronatijd. Toen hun geloof in
de toekomst al zo vroeg omhoogkwam: om hun nestjes al klaar te
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maken en te bebladeren om toekomst in te leggen en uit te broeden,
als geloof en een HOOPvol teken en dat Pasen toch weer nieuwe
inspiratie zal zijn om de witte gordijnen breed open te schuiven, het
kunstlicht uit te doen en het echte Licht ‘s morgens al vroeg binnen
te laten.
Deze ervaring, deze
vroege molshopen, in
dit tijdsbeeld, en toch
het vieren van Pasen
al vroeg in die morgen
boven de aarde zag
inlopen,
hielp
mij
tevens
aan
een
antwoord op de vraag
van ons bestuur om
een bijdrage aan ons
Paasblad te leveren
met als thema “Van
donker naar Licht”. En een hoopvolle kentering werd in mijn
gedachten: Een beetje op zoek naar mijn wens voor u allen “Een
Pasen in alle opzichten in goede gezondheid en vernieuwing: op zijn
Paasbest en het letterlijke begrip uit mijn kinderjaren: nieuwe
schoenen, kleding, witte kniekousjes, en met Palmpasens flaneren
door je straat en omgeving: met een strik in je mooie opgemaakte
en geknipte haren, nieuwe schoenen aan: die ook toen al een beetje
knelden.
Wie/wat is de “mol” in paastijd. De mol leeft doorgaans onder de
grond in een soort quarantaine, in het donker. Maar komt dus tegen
lente en paastijd naar omhoog, op het licht af. Om daaraan te werken
en daarin te geloven d.m.v, ook dit jaar, weer verse aarden nestjes,
Pasen toch ook dit jaar weer zichtbaar heeft gemaakt boven de grond:
uit en op en van onze eigen aarde. Ik stond lang stil bij al die verse
molshopen, vervolgde daarna mijn weg met blijdschap, samen met
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de mollen, als voorboden van een Palmpasenoptocht: Op weg langs
het donker, langs de tekens van hoop, licht, nieuw leven, en opstaan.
Blijven wandelen Jannelore, zei ik, dat is goed voor beweging….
Toen ik thuiskwam, brandde de verlichting nog. Ik stond gelijk weer
voor de tweede keer op die morgen, deed het zonnescherm naar
boven, zag in mijn tuin de eerste voorjaarsbloemen stralen in de
verse aarde en draaide vervolgens snel alle kunstverlichting uit. Met
nog even een blik op de witte opengeschoven overgordijnen: Ze
waren niet meer nodig. Het echte licht stroomde naar binnen: Mijn
wens: zullen wij samen met Pasen op het Licht afkomen: in de tuinen
die volop bloeien?
Jannelore Wassink

Met onderstaand mooie verhaal krijgen we een inkijkje in de praktijk
van een politievrouw. Onze dochter tekende het zelf met plezier op
voor ons blad.
Jeanne Traas:
Thuisbezorgd.......
13 januari 2021 rond 11.00 uur
Als medewerker op de centrale van het Regionaal
Service Centrum (RSC) van de politie, behandel
ik vragen van mensen die het servicenummer
0900-8844 bellen omdat ze op een of andere
manier onze hulp nodig hebben. Vanwege de
Coronapandemie,
werk
ik
momenteel
voornamelijk vanuit huis.
Ik rond net een emotioneel gesprek af met een vrouw die haar
minderjarige zoon kwijt is, als beneden in de hal de deurbel klinkt.
Het is een gietijzeren tingelbel die je binnen in beweging brengt door
buiten aan een knop te trekken.
“Ik doe niet open”, denk ik. “Ik ben aan het werk”.
Maar de bel blijft klingelen. Het zal dus wel dringend zijn. Ik zet mijn
status op ‘Niet beschikbaar’ en ren de trap af. Buiten op de stoep
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staat een voor mij onbekende oude dame. Ze hangt een beetje krom
over haar rollator. Ik schat haar rond de tachtig.
“Ik kom voor de dagbesteding”, zegt ze, en kijkt me glazig aan.
“Oh jee”, reageer ik verbaasd. “Dat is hier niet”.
“Jawel”, zegt de dame. “Want het staat op de deur om de hoek.” Ze
wijst en vertelt dat ze zojuist door een taxibusje op de hoek is afgezet.
Over twee uur wordt ze weer opgehaald.
Ik denk razendsnel na. Aan onze achterdeur hangt een poster waarop
te lezen is dat cliënten van een dagbesteding, elders in de stad een
expositie houden met kunstwerken die ze zelf hebben gemaakt. Ik
begrijp de verwarring maar heb ook geen idee waar in mijn directe
omgeving dan wel een dagbesteding te vinden is.
“Het spijt me mevrouw, maar ik kan u niet helpen. Ik ben een
particulier. Er is hier geen dagbesteding.”
“Toch wel”, houdt mevrouw vol.
Ik kijk naar haar. Onder haar niet al te dikke jas draagt ze iets wat
lijkt op een pyjama. Ik zie haar blote sleutelbeen en een stukje van
haar decolleté, dat ze niet meer heeft. Het is geen optie om deze
dame met haar rollator aan haar lot over te laten. Buiten is het toch
wel rond het vriespunt. Bovendien heb ik de indruk dat mevrouw door
dementie de greep op de werkelijkheid aan het verliezen is.
“Komt u maar even binnen”, besluit ik. “Dan gaan we uitzoeken waar
u moet zijn.” Ik ondersteun haar als ze de twee treden van het portiek
moet beklimmen en til daarna haar rollator naar binnen. Aan het stuur
bungelen twee tasjes. In het mandje ligt een flesje water. Ik zie nu
ook dat ze op sloffen loopt. Ik zet haar op mijn bank en ren naar
boven om mijn leidinggevende op de hoogte te brengen van deze
wonderlijke gebeurtenis. Mijn status gaat op haar verzoek op ‘Naar
Huis’.
“Hoe heet u mevrouw?”, vraag ik, eenmaal weer beneden.
“Bep”, zegt ze buitengewoon helder. “Wat leuk dat ik nu eens bij u
binnenkom.”
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Ik vraag naar haar achternaam en haar adres. Ze weet het me
allemaal feilloos te noemen: ze woont in een verzorgingstehuis aan
de andere kant van de stad. Ik pak mijn telefoon en bel de receptie.
De dame aan de lijn kent mevrouw niet en verbindt me door met de
verpleging. De verpleegkundige die ik aan de lijn krijg kent mevrouw
wel. Ze vraagt me om de telefoon aan mevrouw te geven. Ik hoor ze
samen praten.
“Was je weer op stap Bep?”
Mevrouw geeft giechelend antwoord. Ondertussen komt het niet tot
een oplossing hoe ze weer thuiskomt. Ik vraag mijn telefoon terug.
De verpleegkundige bevestigt dat mevrouw woont waar ze zegt dat
ze woont. Ze stelt voor om een busje te bellen, maar geeft daarbij
aan dat het misschien wel twee uur duurt voor het busje
daadwerkelijk bij mij kan zijn.
Ik laat mijn ongenoegen doorschemeren en zeg dat ik een particulier
ben die aan het werk is. Ik kan mevrouw niet nog twee uur lang
bezighouden. Ik overweeg even om de collega’s van de
surveillancedienst in te schakelen, maar het risico zit er in dat ik ook
op hun komst moet wachten.
“Goed”, zeg ik beslist, “Als het allemaal zo lang moet duren, dan
breng ik haar zelf wel naar huis.” Ik zie dat de dame blij is met het
bericht en zet me over de ergernis heen. We zijn op de wereld om
elkaar te helpen, nietwaar?
Ik help mevrouw overeind. Mijn hand omsluit haar broze bovenarm.
Samen dalen we de twee treden van het portiek weer af. Dan zet ik
de rollator voor haar op de stoep.
“Gaat u even zitten, ik haal de auto!”
Mevrouw doet braaf wat ik zeg. Omdat ik midden in de stad woon,
staat de auto op zo’n honderd meter van mijn huis. Ik trek een
sprintje, ook omdat mevrouw nu met haar pyjamaatje weer in de kou
zit. Ik rij voor, help haar in de auto en leg de rollator in de kofferbak.
“Nou mevrouw”, zeg ik onderweg. “U hebt nu wel een verhaal om te
vertellen hoor.”
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“Ik had het best willen missen”, zegt ze, “want nu mis ik mijn
dagbesteding. Maar ik vind het zo leuk dat ik een keer bij jou binnen
ben geweest.”
Bij het verzorgingstehuis parkeer ik voor de deur. Ik help mevrouw
met uitstappen. Als ik wegrijd, zwaait ze naar me. Ze oogt nog kleiner
dan daarvoor.
Thuis ren ik de trap op. Ik meld me weer “Beschikbaar” en ga direct
in gesprek met iemand die last heeft van een paar blaffende honden
bij de buren. Life goes on…
Als ik er zo over nadenk, dan ben ik al die tijd eigenlijk gewoon aan
het werk geweest. Hulpverlenen aan haar die het behoeft. En dat dan
helemaal in de lijn van de Coronatijd: Niet alleen thuiswerk. Het RSC
doet ook aan thuisbezorgd.nl.
Marion E. Traas

EEN THEOLOGISCHE REFLECTIE OP COMPLOTTHEORIEËN
Hoe ga je in gesprek met mensen die geloven
in complottheorieën? ‘Met hen in gesprek
blijven – waarover dan ook – en hen op
andere
terreinen
wel
het
benodigde
vertrouwen schenken en hen erkenning
geven, kan wellicht helpen hen opnieuw bij
een gemeenschap te betrekken.’
De website liberaalchristendom.nl besteedt
in een tweeluik aandacht aan complot
denken, rondom de vragen: Wat is er aan de
hand? Hoe kan het dat mensen zich daarin
laten meeslepen? En is daar wat tegen te
doen?
Theoloog Sytze Ypma schrijft: ‘In het bezweren van angst en het
terugwinnen van de grip op het leven zijn complotdenkers bijna
religieus. (…) Religie gaat over het vinden van antwoorden op
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existentiële vragen rond thema’s als vertrouwen en zin van het leven,
én gaat over ergens in geloven en je aan hechten. Het woord religie
heeft twee betekenissen: opnieuw verzamelen en opnieuw verbinden.
Mensen die gaten ervaren, rapen hun leven opnieuw bij elkaar, vaak
fragmentarisch en bricolerend. Uit een mozaïek van informatie, feiten
en nepfeiten smeden ze een nieuw geheel. Bij complotdenkers
verdwijnt echter het religieuze gegeven, dat we alleen iemand kunnen
zijn in contact met de ander.’
Theoloog René van der Rijst schrijft: ‘Waar het mogelijk is, lijkt het
me juist belangrijk om het gesprek te blijven zoeken. Daarmee kom
je tegemoet aan wat complot denken ook kan zijn, namelijk een roep
om aandacht van iemand die zich machteloos voelt. Misschien moet
zo’n gesprek dan niet over complotten gaan maar juist over andere
onderwerpen. De machteloosheid van complotdenkers brengt hen in
een isolement en een eigen wereld waarin ze niets of niemand
vertrouwen. Met hen in gesprek blijven – waarover dan ook – en hen
op andere terreinen wel het benodigde vertrouwen schenken en hen
erkenning geven, kan wellicht helpen hen opnieuw bij een
gemeenschap te betrekken.’
De tweeluik is te lezen op liberaalchristendom.nl. De redactie van de
website wordt gevormd door een groep theologen die zich verbonden
voelen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en Op Goed
Gerucht.
Uit: Nieuwsbrief VVP, februari 2021
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In Memoriam Trudy Holtman
Op 9 januari 2021 is Trudy
overgegaan naar een ander
"zijn".
Trudy
was
lid
van
onze
vereniging
en
ging
ook
regelmatig
voor
in
een
bijeenkomst.
Geboren
en
getogen
in
Groningen
en
omgeving, ging ze na dat ze
trouwde met Henk naar het
westen
des
lands.
Lang
woonden zij op Texel, waar ze
als onderwijzeres werkte. Met
hun 3 dochters vertrokken ze
naar Vriezenveen waar Henk
notaris werd. Ze was intussen
weer gaan studeren en rondde
een HBO-opleiding religie en
filosofie af.
Zij was een krachtige en positieve vrouw.
Overtuigd dat het leven verder gaat, werd er bij haar uitvaartdienst
gezongen:
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Henk was in december overleden en zij mocht hem nog begeleiden
ondanks dat ze haast al niet meer verder kon door de vergevorderde
leukemie.
We zullen hen loslaten en wensen hun VREDE.
Suze Lub
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In het licht der opstanding
waait een moede wind
ik scharrel met wat schelpjes
bevreesd dat het licht verblindt
een voorgevoel van wijdte
dat aan bewustzijn wint
ik scharrel haastig verder
de angst maakt me weer kind
de diepte der dimensie
waar vrijheid zich bevindt
is door mijn schelpjes niet te vatten
ook al zijn ze me tot vrind
een berg van schelpjes is ontstaan
die mijn verwarring bindt
maar ver daarover heen
weet ik me door het licht bemind
Theodora de Ridder
(Gedicht, aangeleverd door Anneke Scholten – Bottema)
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Job en Pasen
Bron: Dit stukje is gebaseerd op een lekenpreek, gehouden door mijn
zuster Anneke Schelhaas-van Brussel op 29 november 2020 bij
de Doopsgezinde Gemeente te Goes
Het boek Job
Het Bijbelboek Job en de centrale figuur erin dragen dezelfde naam.
Er bestaat geen historisch bewijs over het werkelijke bestaan van de
persoon Job. Evenzo nemen de meeste Joden aan dat Job niet
historisch is. De eerste indruk van het Bijbelboek is die van poëzie,
kunst en wijsheidsliteratuur. In deze opvatting is Job een literaire
creatie van een profeet, bedoeld om een goddelijke boodschap over
te brengen. Het boek bestaat uit 42 hoofdstukken.
Inleiding
Wat heeft Job nu te maken met Pasen? Het verband ligt in Jobs
vernieuwde godsbeeld.
Verhalend begint het er mee dat in het land OETS een man woonde
die Job heette. Welvarend, rechtschapen en onberispelijk met ontzag
voor God. Op een zeker moment vroeg de Heer aan Satan: “Heb jij
op mijn dienaar Job gelet? Er is niemand op aarde zoals hij. Hij mijdt
het kwaad en heeft ontzag voor God”. Satan antwoordde de Heer:
“Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U
beschermt hem, zegent zijn gezin en zijn alsmaar uitbreidende bezit.
Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem
toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken”. Toen zei
de Heer tegen Satan: “Goed, met alles wat van hem is, mag je doen
wat je wilt”.
In de eerste zin spreekt ‘de Heer’ over zichzelf als ‘God’. Nog
opmerkelijker is dat de Heer een onderonsje met de duivel aangaat.
In beide opmerkingen schuilt al de ongeloofwaardigheid dat Job
daadwerkelijk bestaan heeft. Beter is het hem te zien als een
prototype van een rechtschapen Jood.
Maar wat wil dat dwarse verhaal ons dan wel zeggen? Gaat het om
de gigantische portie onheil die Job overkomt en zijn standvastige
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trouw aan God? Of gaat het erom dat God als de uitdager zijn gelijk
wil halen tegenover de duivel over de rug van Job? In zo’n
ondermaatse God wil je toch niet geloven? Een meer bevredigend
antwoord is dat de vrome Job iets zo ingrijpends moest meemaken
dat hem zou bevrijden van een diep ingeroest, maar verkeerd
godsbeeld.
Jobs ingeroeste godsbeeld
Ten tijde van Job dacht men dat God alles wist, met name de door
mensen begane zonden en wat daarvan nog vereffend moest worden.
De vrome Joden van weleer zagen God als een superrechtvaardige
rechter die niets over het hoofd zag. Daaruit bleek volgens hen Gods
grootheid.
Bij de nu levende, orthodoxe Joden zie je nog steeds de fixatie op het
niet durven overtreden van zelfs maar de geringste regel. Slechts het
goede mag bestaan voor het oog van de ’Grote Beoordelaar’, die
feilloos oordeelt, straft en beloont.
Alhoewel tanende, blijft het beeld van een veroordelende en
straffende God haast onuitroeibaar. Dit is met name te zien bij
orthodox gelovigen, wel of niet christelijk. Zo gek is ook weer niet,
immers er bestaat binnen de mensheid diepe behoefte aan een
instantie die orde schept en het kwaad bestrijdt.
Jobs vroomheid op
de proef gesteld
Wat volgt is Jobs
lijdensweg. Er volgt
een samenvatting, te
beginnen met de
eerste
3
hoofdstukken.
Job verliest al zijn
bezit
en
zijn
kinderen. Job zegt
alleen “De Here heeft
gegeven, de Here
heeft genomen. De
naam des Heren zij
geprezen.” Job wordt aangetast door een zwerende ziekte. Zijn vrouw
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zegt dat Job God moet vervloeken en daarna dood moet gaan. Job
antwoordt echter “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we
dan het kwade niet aanvaarden?”
Job gaat dan toch klagen met: “Was de dag dat ik geboren werd er
maar nooit geweest.” en klaagt hij God aan met: “Waarom geeft God
het licht aan ongelukkigen en het leven aan verbitterden?”
De hoofdstukken 4 t/m 37 zijn discussies tussen Job en zijn 4
vrienden Elifaz, Bildad, Sofar en Elihu. Alle vier maken zij zich boos
over Jobs kritiek op Gods rechtvaardigheid, want dat ondermijnt hun
vertrouwde beeld van een volmaakt rechtvaardige God die boven
alles verheven is. De vrienden gaan Job onderwijzen over hoe groot
en machtig God wel is en hoe nietswaardig de mens.
Er is geen doorkomen aan. Je zou nog missen waaruit blijkt dat niet
alleen zijn vrienden, maar ook Job zelf God ziet als de bovenliggende
partij in een rechtsgeding. Job zegt daarover in hoofdstuk 9: “Zeker,
ik weet dat het zo is, hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover
God? Als je met hem een rechtvaardig rechtsgeding wilt aangaan, heb
je niet één op de duizendmaal een
weerwoord. Hoe wijs van hart, hoe sterk
een mens ook is, God kan hij nimmer
straffeloos trotseren.”
Zijn vrienden denken dat er wel sprake
moet zijn een zonde, begaan door Job. Al
met al komt Job maar niet af van het idee
dat hij deelneemt aan een rechtsgeding
met God en hij vast blijft zitten aan een
godsbeeld waarin God een mega rechter
is. Het aantal en de intensiteit van deze
34 hoofdstukken bewerkstelligen bijna
dat het zicht wordt ontnemen op de
boodschap achter het verhaal.
De doorbraak komt de volgende
hoofdstukken en wel in de vorm van een
literaire bloemlezing.
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De Ellende van Job, Ossip
Zadkine (1914)

Het begin van de ontboezeming
God zelf gaat antwoord geven aan Job en wel vanuit een storm met:
“Wie is het die mijn raadsbesluit bedekt onder woorden vol
onverstand? Sta op Job, wapen je, ik zal je ondervragen, vertel mij
wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het
me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat
toch? Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats
gewezen?….. enz.”
Ook antwoordt God vanuit het scheppingsgebeuren met de woorden:
“En let eens op het struisvogelvrouwtje dat wel vrolijk staat te
klapwieken, maar met haar slagpennen en veren nog geen ooievaar
is. Ze legt haar eieren op de grond en laat het legsel door het zand
verwarmen; ze vergeet dat een voet het kan breken, dat een wild dier
het kan vertrappen. Ze is hard voor haar jongen, alsof ze niet van
haar zijn, onverschillig of haar moeite misschien voor niets is
geweest, want God heeft haar elk inzicht onthouden en haar niet met
wijsheid begiftigd. Maar wanneer ze opspringt en wegsnelt, lacht ze
paard en ruiter uit.”
Het voorgaande wekt de indruk, dat God zich nogal onvriendelijk en
hooghartig opstelt tegenover Job. God boezemt hem vrees in door te
spreken vanuit een storm. God lijkt er zelfs op uit te zijn om Job te
kleineren, want hij wijst Job erop dat hij een heleboel dingen niet
weet of kan en scherpt dat aan met voorbeelden uit het
wonderbaarlijke van de schepping
De sluier weggenomen
In hoofdstuk 39 krijgt Job ineens door dat het heelal, met al het mooie
en al het lelijke en rare daarin, als een kleinood rust in Gods hand.
Alles wat bestaat, is er gewoon, ook het domme en het belachelijke.
Alles is er in zijn eigenheid en maakt deel uit van de schepping. Dat
mysterie gaat veroordeling en straf verre te boven.
Job heeft een gewaarwording gehad, waardoor hij voortaan aanvoelt
waaruit de almacht van God bestaat. Job ontdekte dat de goddelijke
almacht iets is wat je ervaart, als je een diep respect voelt voor het
mysterie van het bestaan. Voor hem bestaat God voortaan niet meer
via de omweg van debat en verstand.
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Uiteindelijk heeft God, eerst zo onvriendelijk, Job juist geholpen. God
was er niet op uit om Job nog eens extra te vernederen. Zo ook heeft
God, tegen alle schijn in, nooit de bedoeling gehad een win- of
verliesspelletje te spelen met Satan. God heeft Job, en naderhand
ook zijn vrienden, bevrijd van een tunnelvisie. Job en zijn vrienden
zijn ontdaan van het bekrompen denken dat het onheil dat een mens
overkomt, door hen gezien werd als de uitkomst van een goddelijke
rechtspraak. Daardoor zagen zij de werkelijke almacht van God over
het hoofd.
Pasen
De bevrijding van een bekrompen godsbeeld heeft ervoor gezorgd dat
er ruimte is ontstaan voor een nieuw begin bij Job en zijn vrienden.
Het aspect ‘nieuw’ duikt ook bij Kerstmis als hoop op een nieuw
koninkrijk, bij Pasen als nieuw begin vanuit de opstanding en bij
Pinksteren in de neerdaling van de Heilige Geest, de Christusgeest,
in de mens tot verdere vernieuwing van zijn mens-zijn.
Momenteel bevinden wij ons in een tijdsgewricht waarin de Paastijd
samenvalt met de corona pandemie. Bij Pasen in het bijzonder gaat
het om opstanding uit lijden en het maken van een nieuw begin. De
figuur Job stond op uit het lijden door te ontdekken dat het geheim
van de schepping veel groter is dan zijn persoonlijke wel en wee en
zijn persoonlijk rechtsgeding met God. De 40 dagen vastentijd
voorafgaand aan Pasen is te zien als een afzonderingstijd, genaamd
quarantaine. Quarante is het Franse woord voor 40.
Gerard van Brussel
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Mooi
Ach zie de lammeren nou toch lurken
aan hun versgeschoren moeders
En hoe de jonge zwanen
donzen in de zachte sloot
En hoe de zwoele wind de wolken waait
tot pas gewassen luchten
Kan iets mooier zijn dan het mooi is
Kan iets groter zijn dan groot
En voel de hosta nou toch lonken
haar knoppen staan op barsten
Het nieuwe riet drinkt gulzig water
uit de smalle vaart
Kan iets frisser dan het fris is
wulpser dan het wulpste
Ach ik ben Goddank
dus nog een keer
een jonge lente waard
En zie de irissen nou toch pronken
met hun stampers als koralen
Een varen rolt haar blaren
als een leguanentong
En zie de veulens nou toch wankelen
en de vogels naar hun nesten
Kan iets verser dan het vers is
Kan iets jonger zijn dan jong
Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt
onder de wijde wilgen
De puppies rennen rondjes
bijtend naar hun eigen staart
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Kan het leuker dan het leuk is
jeugdiger dan jeugdig
Ach ik ben Goddank
dus nog een keer
een jonge lente waard
En nu de wingerd zich wellustig
en het onkruid onbezonnen
en ik mezelf aftel
van volwassen naar bejaard
Wordt het groener dan het groen was
nu ik grijzer dan ik grijs ben
Ach ik ben Goddank
dus nog een keer
een jonge lente waard
En als vannacht de open hemel
de sterren strak laat stralen
En ik buiten op mijn rug lig
starend naar het firmament
Kan het stiller dan het stil is
Eeuwiger dan eeuwig
dan ben ik Goddank
dus nog een keer
Gevangen in het moment
Oh, dit is zo mooi, om te janken zo mooi
Mooi
Maarten van Roozendaal (1962-2013)

(Aangeleverd door Herma Bosch – Huve, Oost-Twente)
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Van donker naar licht
Het begint al bij de geboorte: door de donkere tunnel zwemt de
nieuwe mens het licht tegemoet. En bij het einde van het leven lijkt
het zich opnieuw af te spelen: we horen van mensen met een bijnadoodervaring dat ze door een tunnel richting het licht gingen….
De dag gaat over in
de nacht en na de
nacht
volgt
een
nieuwe
dag:
van
donker naar licht.
Het is mensen eigen
om te verlangen naar
licht.
In
de
donkere
maanden van het
jaar zorgen we zelf
voor verlichting. Die is gewoon te koop.
Maar als het donker je in je leven overvalt…. waar haal je dan je
verlichting vandaan?
Hoe houd je het in het donker uit?
In het donker zie je lichtpuntjes pas goed. In de donkerste nacht zijn
er sterren.
Zelfs mensen die geen licht in hun ogen hebben, kunnen licht ervaren.
Licht komt namelijk niet per se van buiten, maar kan je ook ín je
dragen en zelfs uítstralen.
De dichter van Psalm 139 schrijft (vs 11 en 12):
Al zei ik: “Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen
veranderen in nacht”, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn
– de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het
licht.
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Ook in de nacht van je leven kan een
vonkje een vuur ontsteken, licht
brengen. Je kunt je gezien weten,
getroost en geliefd voelen.
Het is de kunst de lichtpuntjes, de
vonkjes -ondanks alles- te zien, er
ontvankelijk voor te zijn.
Ieder zal een andere beleving hebben
bij wat ‘lichtpuntjes’ zijn.
De Zuid-Afrikaanse zangeres Amanda
Strydom zingt:
“Die kleinste kers se liggie kan die diepste donker breek”
(Het lichtje van de kleinste kaars kan het diepste donker breken)
Je kunt ook zelf een lichtje aansteken en daarmee voor een ander het
duister verdrijven, zoals gezongen wordt in het lied van Taizé: “Als
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft….” Je kunt ook zelf een licht zíjn voor een ander die in het
donker zit. Ik denk dat licht en liefde heel dicht bij elkaar liggen.
Van aartsbisschop Desmond Tutu zijn de volgende woorden:
“Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde sterker dan haat, licht is
sterker dan duister, leven sterker dan dood. Hoopvol zijn wij, sinds
Hij ons liefhad”.
Van donker naar licht: dat wens ik u toe in uw eigen leven, vooral in
deze tijd. Het wordt hoe dan ook Pasen!
Hanneke Pors-Ris
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Het meisje van de garderobe
Ik nam graag mensen mee naar Les Ambassadeurs, al was het alleen
maar om hun verbazing te registreren wanneer ze merkten dat ze
geen nummertje kregen als ze hun jas afgaven. Ze wisten niet dat
het meisje van de garderobe een fenomenaal geheugen had en
feilloos onthield wie bij welke jas hoorde; niet alleen als het om vaste
klanten ging, maar ook bij toeristen en dagjesmensen uit de
provincie.
Op een avond werd het meisje van de garderobe onwel. Ze lag onder
de kapstokken en maakte vreemde, stuiptrekkende bewegingen. Er
werd een ambulance gebeld die haar naar het ziekenhuis bracht. Die
avond moest iedereen zijn eigen jas pakken, en tegen sluitingstijd
ontstond er in de garderobe een geweldig gevecht om de duurste
jassen. Ik was erbij en keek verwonderd toe terwijl mannen en
vrouwen elkaar tussen de kapstokken te lijf gingen, hijgend en
zwoegend, met veel gegrom en venijnige blikken.
Pas een maand later keerde het meisje van de garderobe terug. Ze
was nog even bekwaam en snel als vroeger, maar deed haar werk
met minder flair, alsof haar ziekte haar introverter had gemaakt. Zo
nu en dan zei ze wanneer ze een jas van een klant aannam: ‘Eigenlijk
is deze niet van u.’ Niet beschuldigend, niet gelaten, als iemand die
zich heeft neergelegd bij de slechtheid van de wereld.
Rob van Essen
(Aangeleverd door Ellie Moonen, Oost-Twente)
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Stich Meditation
“Levensdraden, een wereldgeschiedenis door het oog van de naald”,
van Clare Hunter, is een boek dat ik bijna niet kan neerleggen. Het is
geen spannende thriller of pakkende romance, hoewel beide zaken er
wel zijdelings in voor komen. Het gaat over de geschiedenis van
gewone mensen, geschreven met behulp van naald, draad en stof.
Het
zijn
geen
“Merklappen”,
geen
prachtige
kerkelijke
borduurwerken,
maar
“verhalen”,
geschreven door mensen die vaak in
hele donkere tijden met behulp van
naald en draad en weg naar het licht
vonden.
Zoals je gegrepen kunt worden door een
schilderij of een foto of muziek, zo werd
ik gegrepen door de geschiedenis gezien
door het oog van de naald. Dat is
natuurlijk niet zo verwonderlijk: mijn
passie is werken met die naald en draad,
dus alles wat daar ook maar enigszins
mee te maken heeft, heeft mijn warme
belangstelling. Het boek vertelt in grote
lijnen wat naald, draad en stof voor
mensen door de eeuwen heen betekend
hebben: te beginnen met het Tapijt van
Bayeux dat de Slag bij Hastings in 1066
verhaalt.
Geborduurd
door
vele
tientallen borduurders en vaak met kleine kwinkslagen die deze
mannen en vrouwen, “vlochten” tussen de grote lijnen van het
verhaal door.
Het gaat in dit boek niet over het schitterende borduurwerk dat voor
kerken en koningen gemaakt werd. Het gaat om de verhalen van
gewone mensen, die hun levens vertellen met behulp van naald en
draad. Zoals de Engelse soldaten die in de Eerste - en Tweede
Wereldoorlog gewond raakten en hun oude leven niet meer konden
oppakken, maar ook de gevangenen in de kampen in Indonesië en in
Europa. Mensen die in de diepste ellende zaten en een manier vonden
om daarmee om te gaan o.a. door hun verhaal op stukken stof te
“vertellen”.
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Tijdens de afgelopen Corona pandemie heb ik veel gehandwerkt, mijn
manier om met deze duistere periode om te gaan. Ik kwam op het
internet ook veel gelijkgestemden tegen en nam deel aan diverse
“groepen”. Eén van die
groepen
heet
Stitch
Meditations en is opgezet
door Liz Kettle, oprichter
van Textile Evolution. De
“stitch meditations” die in
deze groep langskomen zijn
kleine wondertjes van stiken borduursteekjes op een
ondergrond (12 x 12 cm)
van bij elkaar gezochte
lapjes, resten, die eigenlijk
te klein zijn om nog echt te
gebruiken, maar die wij
stofminnaars
niet
weg
kunnen gooien. Het is de
bedoeling dat je niet al te
veel over je “compositie”
Stitch Meditation # 4 / 2021
nadenkt, maar vanuit je
innerlijk de lapjes en steken met elkaar combineert.
Zo ontstaat er binnen in jezelf ruimte, lucht, licht………
Anki Veltien
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Vrijzinnigen Aan de Regge
Het ijsvogeltje
Symbool van rust te midden van
woelige baren. Aan de Regge
komt deze kleurrijke vogel
gelukkig in steeds grotere getale
voor.
Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de
ijsvogel voor veelkleurigheid en
schoonheid.
Wie zijn wij?
Vrijzinnigen aan de Regge is een vereniging, die vanuit de
vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van
diversiteit in religie en spiritualiteit.
Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke
beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst.
Dit is waar 'aan de Regge' voor staat.
Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek
en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud.
De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat eenieder recht gedaan
wordt in eigen overtuiging en geloof.
Wij kennen geen dogma's of absolute waarheden.
Ons credo is:
"Onderzoek alles en behoud het goede".
Vrijzinnigen aan de Regge is een afdeling van de landelijke
organisatie Vrijzinnigen Nederland. Het bureau van deze organisatie
is gevestigd: Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort
Onze website: www.vrijzinnigen.nl/aan-de-regge
Het Bestuur
Voorzitter
H.R. Eijgelaar,
tel: 06-22480528
email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
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Secretaris
M.J. Keizer
tel: 06-14034460
email: secr.aanderegge@gmail.com
Penningmeester
G. Van den Brink
tel: 06-29535015
email: gerritvdbrink@hotmail.com
Het IBAN rekeningnr. is NL55 SNSB 0918 2390 95
tnv. Vrijzinnigen aan de Regge
Lid

J. Wassink-Getkate
tel: 0546-573501
email: jannelore.wassink@gmail.com
Lid
E.H. Roelofs
tel: 0546-602536 / 06-10206948
email: eef.hermanda@gmail.com
Lid
M. Brinksma
tel: 0548-519446
email: mbrinksma11@kpnmail.nl
Lid
S. Lub-Koedijk,
tel: 06-29566382
email: suze.koedijk@gmail.com
Lid
A.F. Veltien-Witteveen
tel: 0548 655580
email: anki_veltien@hotmail.com
Voorganger
N. Swen-Fischer
tel:06-22497969; email: nico@swen.nu
Pianist /organist
J. Lammers
Website
http://vrijzinnigen.nl/aan-de-regge/
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Van de penningmeester
Graag wil ik u even bijpraten over de stand van zaken rond de
financiën van Aan de Regge.
Uiteraard wordt er t.z.t. een ledenvergadering gehouden waarop het
jaarverslag 2020 wordt besproken, maar wanneer en waar is op dit
moment nog niet te zeggen.
In twee opzichten was 2020 een bijzonder jaar. Uiteraard vanwege de
corona maatregelen die ons in elk geval letterlijk op afstand zetten
van elkaar.
Dat betekende vrijwel geen bijeenkomsten, dus ook geen inkomsten
uit vieringen en lezingen.
Maar uiteraard ook minder kosten en het netto-resultaat is dat we in
2020 een overschot hadden en ons eigen vermogen (zeg maar ons
spaarpotje) met ruim € 2300 is toegenomen.
Terwijl in de begroting voor 2020 een klein tekort werd verwacht.
Het gaat wat te ver om te zeggen: ''een mooi resultaat '' want we
hopen dat de oorzaak hiervan toch zo spoedig mogelijk verleden tijd
zal zijn.
Tegelijkertijd zijn we natuurlijk blij dat de grootste inkomstenbron, de
bijdragen van leden en vrienden van Aan de Regge, gewoon doorging.
Daarbij waren de vrijwillige bijdragen, boven op de contributie, heel
belangrijk. Daarvoor onze dank!
Een andere ontwikkeling, die komend jaar financiële gevolgen zal
hebben, is de samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente, die in
2020 gestalte heeft gekregen.
We hebben, zoals u weet, een gemeenschappelijk bestuur, maar beide
verenigingen blijven juridisch zelfstandig. Dit geeft de mogelijkheid
om zoveel mogelijk samen te werken, hetgeen met financiële
voordelen gepaard gaat.
Anderzijds is besloten om onze gemeenschappelijke voorganger,
Nicoline Swen, die bij Oost Twente voor 4 uur en bij ons voor 2 uur
werkzaam was, maar in feite aan beide verenigingen evenveel tijd
besteedt, voortaan ook gelijkelijk door ons (voor elk 3 uur) zal worden
betaald.
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Wat de contributies/bijdragen betreft, bij Oost Twente zijn deze
omhoog bijgesteld, bij ons blijven ze in elk geval voor dit jaar gelijk.
Per persoon dus weer € 210 per jaar, echtparen of samenwonenden
€ 410 per jaar. Hierin is inbegrepen het bedrag dat elke afdeling van
Vrijzinnigen Nederland aan de landelijke Vereniging moet afdragen
(Voor 2021 is dat € 35). Vrienden betalen een bedrag naar eigen
keuze, waarbij er een minimum is vastgesteld van € 35. Voor de
vrienden die meer dan € 50 bijdragen moeten we weer € 15 afdragen.
Alle betalingen kunnen weer via ons SNS banknummer worden
voldaan:
NL55 SNSB 0918 2390 95
t.n.v. Vrijzinnigen Aan de Regge, Rijssen Nijverdal e.o.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink
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Vrijzinnigen Oost Twente
Bestuur
Voorzitter
H.R. Eijgelaar,
06-22480528
Email: h.r.eijgelaar@kpnplanet.nl
Secretaris
M.J. Keizer,
06-14034460
Email:secr.aanderegge@gmail.com
Penningmeester
G.van den Brink,
06-295355015
Email: gerritvdbrink@hotmail.com
Website
www.vrijzinnigenoosttwente.nl
Locatie activiteiten
Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN
Enschede
Werkgroep
Contactpersoon financiële administratie
H.A. Bosch-Huve
06-51595252
Email: haboschhuve@gmail.com
Aandachtsgroep
Anneke Scholten-Bottema,
053-4282281
Email: anneke@vrijzinnigenoosttwente.nl
Ledenadministratie en vervoersdienst:
Wilt u gehaald en gebracht worden of hierbij helpen?
Ellie Moonen,
074-2500746
Email: eamoonen@kpnmail.nl
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Ere-voorzitter: W. Bongers
* Hattem 27.07.1913 ✝ Enschede~25.02.2004
Ere-lid: B. Pasman
* Neede 15.12.1925 ✝ Hengelo 19.03.2011
Financiële administratie Vrijzinnigen Oost-Twente
Zoals de penningmeester Gerrit van den Brink u op de hoogte heeft
gebracht van zaken rond de financiën, zal ik u graag op dit gebied op
de hoogte houden van Vrijzinnigen Oost-Twente.
Zoals bekend loopt ons verenigingsjaar van 1 september tot en met
31 augustus en dat zal ook zo blijven.
Door onze samenwerking vanaf 2020 leek het ons goed om het
boekjaar vanaf januari 2021 gelijk te laten lopen met het boekjaar
van Aan de Regge. Met het oog op de te bespreken begroting kunnen
cijfers beter vergeleken worden.
De boekhouding van september 2019 t/m 31 december 2020 is hierop
aangepast.
De balans geeft aan dat het vermogen van € 14.111,93 door het
negatieve saldo € 4.945,98 van de staat van Baten en Lasten is
teruggegaan naar € 9.165,95.
De contributie per 1 september 2020 bedraagt:
Leden
: Enkel: € 225; Echtpaar: € 335
Begunstigers : Enkel: € 210; Echtpaar: € 310
Betaling en vrijwillige bijdrage t.n.v.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Oost-Twente
IBAN: NL68 INGB 0000 861126
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en financiële ondersteuning van
de vereniging,
Herma Bosch-Huve
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Huisgenoot
Eerst zat je in een eitje
Daarbinnen was het kaal
Je groeide daar een tijdje
Toen brak de eierschaal
Je stapte uit het dopje
En keek eens om je heen
Je schudde met je kopje
Daar stond je nu alleen
Je hebt een heel zacht lijfje
Dat is helemaal van dons
En als je wilt dan blijf je
heel gezellig hier bij ons
(Gedachten – gedichten)
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Roosvensters vertellen het geheim, hoe je te midden van duisternis geheel van
binnenuit kunt leven en stralen.

Dit is het gezamenlijk Paasnummer voor leden van de afdelingen
Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente.
Lay-out
Ontwerp foto voorpagina

: Anki Veltien-Witteveen
: Hans Zwiers

Het drukken van ons blad is in handen van
Cantique Rijssen
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