Digitale Bij Blijven nr 2 , februari/maart 2020
Overdenking
Moge het nieuwe dat komt, je uitnodigen
Een nieuw jaar is begonnen. Het is tegen het einde van de maand januari van het jaar
tweeduizendtwintig als ik deze overdenking schrijf. Heel tweeduizendnegentien ligt
inmiddels achter ons. Een jaar waarin 365 dagen iets, een beetje of juist te veel gebeurd is.
En nu is dus het nieuwe jaar begonnen. Een heel nieuw jaar van 365 dagen plus één dag ligt
voor ons. Een extra dag vanwege het schrikkeljaar.
Op de een of andere manier lijken de maanden januari en februari wat aparte maanden. Na
alle decemberfeestelijkheden, versieringen en aandacht voor elkaar en medemens lijken
januari en februari extra koud. En donker. Het wordt nu pas echt winter. Of dan toch iets
meer winter dan tot nu toe het geval geweest is.
Om toch nog even de spotlight op januari te richten is er Blue Monday; de derde maandag
van januari. Een dag speciaal om te benadrukken dat die dag is uitgeroepen tot de meest
deprimerende dag van het jaar. Maar niet alleen dat.
Blue Monday is ook een dag om met flinke kortingen te kopen bij tal van winkels en
webshops. Niet alleen de consument moest weer wennen dat het gewone leven zijn
doorgang vindt, maar blijkbaar ook de winkelier...
De (spreekwoordelijke) donkere dagen voor kerst zijn geweest. Een kerst die we uitbundig of
ingetogen hebben gevierd. Met de komst van het licht, met het vieren van de geboorte van
Jezus, vieren we een nieuw begin. En inderdaad langzaamaan wordt het ook daadwerkelijk
langer licht. De dagen gaan lengen. Nieuw leven dient zich aan. Voorzichtig ontwaakt de
natuur. Wie ’s ochtends goed luistert kan de merel weer horen zingen. Het is de voorbode
van de komst van de lente; een aanstekelijk lied dat kleur en klank geeft aan een nieuwe
periode.
Door het jaar heen zijn er vele momenten om opnieuw te beginnen. Met kerst dus, maar ook
met Pasen. Met Oud en Nieuw en met de komst van de lente. We hebben het als het ware
voor het uitkiezen. Niet enkel aan de hand van de kerkelijke kalender, maar ook aan de hand
van de niet-kerkelijke kalender.
Misschien kunnen we zelfs wel zeggen dat het iedere dag opnieuw beginnen is? Ieder dag als
een nieuw begin om in vertrouwen op onze weg door het leven te gaan. Of om, als we het
vertrouwen niet hebben, toch op weg te gaan. “Ga maar, dan ga ik met je mee”.
Naar onbekende wegen, letterlijk en figuurlijk. Naar een nieuwe tijd.
“Moge het oude dat was, je voeden;
Moge het nieuwe dat komt, je uitnodigen;
Ga met open hart!”
Sandra van Zeeland – van Cassel, predikant Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop

Van de kerkenraad
Bij het verschijnen van de tweede editie van deze digitale en beperkte versie Bij Blijven, is
een kort woord van de kerkenraad wel op zijn plaats.
Allereerst een compliment aan Wietske omdat zij naast alle drukke activiteiten toch ook tijd
vrijmaakt voor Bij Blijven. Zo blijven we in ieder geval op de hoogte van de diensten in de ons
omringende gemeenten. Fijn om te weten waar we kunnen kerken als we zelf geen dienst in
onze eigen kerk vieren.
Afgelopen week is ook de gesprekskring weer van start gegaan. Onder leiding van Anniek
Lenselink werd van gedachten gewisseld over het thema Vrijheid. We deden dat aan de hand
van het artikel daarover in De vijf vrijheden van de Remonstranten, 400 jaar vrijheid,
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap (het boekje is ons allemaal
toegezonden en is ook te vinden op de website van de Remonstranten,
https://www.remonstranten.nl/product/vijf-artikelen-van-de-remonstranten/ ). Op 31
maart praten we verder over het thema Vrede uit hetzelfde boekje. De derde kring (datum
volgt nog) gaat over het thema Vriendschap. En er is nog ruimte om mee te doen. Opgeven
bij Wietske.
Omdat we minder diensten hebben in onze kerk, komt er ook minder binnen op de collectes
voor het goede doel. Daarom kiezen we twee goede doelen voor 2020, elk half jaar 1. Het
eerste half jaar gaat de opbrengst naar Care for Family. Voor velen van ons een bekend doel,
dat we in vorige jaren ook al wel gesponsord hebben Een lokaal doel om gul aan te geven.
Voor het tweede half jaar hebben we nog geen bestemming, Wie heeft een suggestie?
Het vierde kwartaal 2019 ging de opbrengst naar Vluchtelingenwerk en dat leverde € 263,90
op. Een mooi resultaat.
Namens de kerkenraad wens ik u allen goede tijden en tot ziens in ons kerkje (of bij diensten
in naburige gemeenten).
Dick van Zoelen

Kerstlunch/afscheid van
Ds. Martijn Junte
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Activiteiten in de streekgemeenten:
Boskoop
Zondagmiddag 5 april 2020, aanvang 14.30 uur.
“Volwassen geloven en denken” 2e lezing in het Drieluik van Boskoop
In het belang van mensheid en planeet moeten we onze menselijkheid ontwikkelen voorbij
aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. Geloven en denken zijn weliswaar
verschillende benaderingen van de grote vragen van het leven, maar met beide staan we
voor hetzelfde mysterie. Universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van
hetzelfde universum en organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn.
Eeuwenlang is er in het christendom uitgegaan van een negatief mensbeeld dat blokkerend
en frustrerend gewerkt heeft. De omslag van een negatief naar een positief mensbeeld , dat
perspectief biedt voor een hoopvolle toekomst is essentieel.

Van de Glind heeft geloof beleefd zoals het niet moet, maar hij heeft ook iets geproefd van
hoe het wel kan. En dat laatste, daar wil hij energie insteken” (Taede Smedes – Nieuw Wij)
Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren
voor de klas als docent
Levensbeschouwelijke Vorming in het
voortgezet onderwijs en heeft mede
daardoor de kans gehad rond te kijken in de
schatkamers van de menselijke geest. In zijn
boeken en publicaties geeft hij zijn visie op
het leven in helder en prettig leesbaar proza
weer. Lezingen lanceert hij met beeld en
geluid, prikkelende stellingen en anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen.
Plaats: Het kerkje, Burg.Colijnstraat 24, Boskoop
Aanvang: 14.30 uur
Entree € 5,00
Nieuwkoop
op zaterdag 15 februari om 20.00 uur is in de Remonstrantse kerk in Nieuwkoop een
Valentijns concert: “Altijd over de liefde”, van het blokfluitkwartet Brisk met medewerking
van de sopraan Amaryllis Dieltiens. Om 19.00 uur is er een inleidende lezing in de Kosterij.
En op zaterdag 14 maart is er in dezelfde serie een StrijkROctet, met strijkers uit het Radio
Filharmonische Orkest. Ook om 20.00 uur.
Een tophit uit het nieuwe Liedboek is wel lied 416. Het werd ook onlangs gezongen op een
van de bijeenkomsten in de week van gebed. Ik trof onderstaande overweging aan op de
website van de Remonstranten en het leek me aardig die voor u over te nemen. (gdd)
Alphen aan den Rijn
Twee keer per jaar hebben we in Alphen aan den Rijn een lezing in de ochtend. Op
woensdag 26 februari zal Chris Hoogendoorn vanuit zijn kennis van het Hebreeuws bij
enkele Bijbelse begrippen toelichten wat de oorspronkelijke betekenis is van de gebruikte
woorden. Deze invalshoek kan nieuw licht werpen op sommige bekende teksten.
De ochtend begint om 10 uur aan de Samuel Aardewerksteeg, en uiteraard is er koffie/
thee. Ook bezoekers uit de streek zijn hartelijk welkom!

Ga met God en Hij zal met je zijn
Deze eerste regel van lied 416, dat ook in onze gemeente vaak gezongen wordt, klinkt als
een opdracht en een belofte. Het lied is een vertaling van de Engelse hymne ‘God be with
you till we meet again’. Het is geschreven als een christelijke groet bij een afscheid (christian
farewell), gebaseerd op de etymologische betekenis van ‘good-bye’. In het laat –
Middelengels werd het geschreven als ‘Godbwye’ of ‘God.b.w.ye’, dus eigenlijk ‘God be with
you’ (God zij met u/jou).
Ga met God
Hoe doe je dat: met God gaan? ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is; wat God van je vraagt’,
schrijft de profeet Micha (Micha 6:8). Wat vraagt God van de mens, van ons? Het misschien
bevreemdende antwoord van Micha is niet: God wil dat wij offers brengen. God wil
gehoorzaamd en/of aanbeden worden. Niets anders, zegt de profeet, wil God van ons
mensen dan: ‘Recht doen, trouw betrachten en ootmoedig wandelen met je God.’
Hij zal met je zijn
Sommigen zullen moeite hebben met Hij. Wat mij betreft zou er ook Zij mogen staan.
Misschien zou dat zelfs beter zijn. Voor mij staat Hij/Zij niet als aanduiding voor een
persoonachtig wezen, maar als aanduiding voor de ‘ondoorgronde Liefde, Grond van het
bestaan’, waar onze belijdenis naar verwijst. Deze Liefde openbaarde zich aan Mozes met de
Naam Ik-zal-er-zijn. Mozes beseft dat hij iets moet doen tegen het onrecht van
onderdrukking en uitbuiting. Als hij de mensen bevrijdt en naar een leven in vrijheid voert,
dan zal de Liefde met hem zijn. In onze inzet voor de medemens in nood staat God aan onze
kant.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Het is een groet bij een afscheid, maar ook een zegen. Vaak staat in de Bijbel ‘zegenen’ waar
het in onze taal vertaald wordt met ‘groeten’ of ‘afscheid nemen’. Zegenen is in de bijbelse
teksten heel gewoon, dagelijkse praktijk. Waarom hebben wij dan vaak een zekere schroom
om te zeggen: ‘Ga met God!’ of ‘God zegene je!’
Aan het einde van een kerkdienst worden we heengezonden naar onze plaats en taak
indachtig onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, maar niet zonder de
bede om Gods zegen voor alle aanwezigen. Deze zegen is geen eenzijdige, vrijblijvende gave.
Een zegen is altijd ook een opdracht. Als wij elkaar Gods zegen toewensen, hoe of waar dan
ook, of Gods zegen met elkaar ontvangen, dan vraagt dat van ons om zo met elkaar om te
gaan dat wij een zegen zijn voor elkaar.
Andersom mag je, denk ik, ook zeggen dat waar mensen elkaar met liefde bejegenen, God
zijn zegen geeft: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est.’ Of met een andere oude gezegde: ‘Waar
liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen.’

Zegen
Deze zegen wil ik u graag meegeven voor het nieuwe jaar. Wij mogen het nieuwe jaar
ingaan, niet wetend wat de toekomst brengen zal, maar erop vertrouwend dat God, wiens
Naam Ik-zal-er-zijn ook een belofte is, altijd met ons zal gaan.
Reinhold Philipp
Vanuit het Landelijk Bureau Remonstranten deel ik graag de volgende informatie:
Creatieve midweek
De Creatieve Midweek van de Remonstranten vindt plaats van maandagmiddag 3 tot en met
vrijdagochtend 7 augustus 2020 op het buitengoed Fredeshiem nabij Steenwijk in Overijssel.
Fredeshiem is uitstekend geoutilleerd voor creatieve activiteiten en is prachtig gelegen in het
landschap. Kunstenares Antje Sonnenschein (zie foto) geeft instructies en begeleidt ons. De
kosten bedragen € 500,-- voor een eenpersoons kamer met vol pension en professionele
begeleiding/workshops, alles inclusief behalve de drankjes. De kamers liggen op de begane
grond, met een deur naar buiten. Het thema van de week is ‘Vriendschap’. Iedere deelnemer
wordt uitgenodigd een tekst bij het thema te zoeken of te schrijven en die bij de maaltijd
voor te lezen. Opgave voor deelname kan bij het bureau van de Remonstranten: 030
2316970 of info@remonstranten.org. Graag verwelkomen wij ook dit jaar nieuwe
deelnemers.
Jaarthema “Mijn held en ik”
Na de viering van 400 jaar remonstranten is het tijd terug te keren naar de bijbelse bronnen.
In samenhang met ons eigen levensverhaal. Onder de titel
Mijn held en ik.
Bijbelse helden in het licht van ons eigen levensverhaal.
Bijbelse verhalen, eeuwenlang doorgegeven, besproken en geÏnterpreteerd, kunnen een
verrassend zicht geven op ons eigen levensverhaal. Vanuit die overtuiging is een elftal
vrijzinnige voorgangers aan de slag gegaan met een project waarin eigen ervaringen en
‘bijbelse helden’ met elkaar verbonden werden: Simson bijvoorbeeld, Jakob, maar ook de
vrouwelijke schone uit het Hooglied en Judas. Immers, een held kan zeker in bijbels
perspectief ook trekken van een anti-held vertonen. In gezamenlijke leessesies werden de
door de auteurs uitgekozen helden besproken en van commentaar voorzien. Daarbij
kwamen vragen aan de orde als: waarin verschilt een bijbelse held van andere helden? kan
een bijbelse figuur mij helpen om mijn eigen levensverhaal beter te verstaan? wat doet de
eigen context van de lezer (zowel individueel als collectief) met de leeswijze van de tekst?
Kortom, wat is de meerwaarde van het gesprek tussen een lezer van nu en een specifieke
bijbelse figuur? Hoe verlicht de held ons leven en hoe werpt de context waarin wij lezen een
specifiek licht op de held?
De publicatie bij het jaarthema, onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel,
verschijnt eind februari/begin maart 2020 en is te bestellen via het landelijk buro. Het

jaarthema is uitermate geschikt voor gesprekskringen. Het boek bevat een gedetailleerde
handreiking om meerdere gespreksavonden over ‘mijn held en ik’ te organiseren.
De waardigheid van de mens
(Retraite voor mannen en vrouwen)
De waardigheid van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop
we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats
ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J.Heering wilde nooit anders dan met deze twee
woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens. Zonder dat laatste raakte het
geloof zijns inziens ongevoelig voor al wat de menselijke waardigheid aantast: de macht van
de staat bijvoorbeeld, en het geweld van de oorlog. Hij plaatste zich daarom binnen de
inmiddels eeuwenoude traditie van christelijk geïnspireerd humanisme (Pico della
Mirandola, Erasmus, Harnack, en zo vele anderen). Er is heel veel dat de waardigheid van de
mens bedreigt. Hannah Arendt schreef bijvoorbeeld over de gevaren van het nationalisme,
dat nu opnieuw de kop opsteekt. ‘De mens was nauwelijks ter wereld gekomen, als een
wezen dat zijn waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te
verwijzen, of hij verdween alweer als lid van een volk.’ In deze retraite staan we stil bij de
oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel dichtbij
en verder af. En bij wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog daarop
bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het
hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over
onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).
Data: ma 11 mei (17.00 uur) tot wo 13 mei (15.00 uur)
Plaats: de Hoorneboeg
Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers
Diaconaal Platform Waddinxveen (DPW)
Wij hebben ons als Remonstranten Waddinxveen aangesloten bij het diaconaal platform.
Hierbij hun nieuwsbrief. Mocht u meer informatie op prijs stellen, dan kunt u mij even
mailen op wietskemulder@casema.nl en stuur ik u de volledige nieuwsbrief van 4 pagina’s
toe.
Nieuwsbrief Diaconaal Platform Waddinxveen januari 2020.
Het Diaconaal Platform Waddinxveen (DPW) is er om kerken, diaconale projecten,
organisaties, christenen en anderen in Waddinxveen met elkaar te verbinden. Zo ontstaan er
kansen om het diaconale werk van de deelnemende kerken te versterken. We doen dat
vanuit de overtuiging dat de kerken in de gemeente Waddinxveen in al hun verscheidenheid
samen kerk van Waddinxveen zijn.
Door te verbinden en samen op te trekken zijn we meer zichtbaar en vindbaar voor de
samenleving. We willen ons laten inspireren door onze God die ons vraagt Hem te dienen
door om te zien naar onze naaste. DPW wil de schakel zijn die alle betrokken partijen binnen

het netwerk verbindt en ook bij partijen buiten het netwerk (zoals bv de plaatselijke
overheid) knelpunten onder de aandacht brengt. We zien het netwerk de volgende rollen
vervullen: Coördineren, Informeren, Stimuleren en Samenwerken. Eén van de middelen die
het DPW inzet, is het periodiek verstrekken van informatie door middel van het verspreiden
van een nieuwsbrief.
Quote van minister Hugo de Jonge op de Landelijke Diaconale Dag 2019 van Kerk in Actie:
‘Dé armoede kunnen we niet oplossen. Wel kunnen we het verschil maken in de levens van
mensen om ons heen. Als diaken maakt u dat verschil. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor.
Als vrijwilligers een dag het werk zouden neerleggen, staat Nederland stil. En de kerk is
hofleverancier van vrijwilligers.’
Het DPW wordt gevoed en ondersteund door de diaconieën van de kerken in Waddinxveen.
Heeft u vragen neem dan contact op met uw diaken. Heeft u een bijdrage voor de volgende
nieuwsbrief en wilt u graag iets onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met de
diaconaal coördinator van het DPW Pieter Foekens (voor vragen en/of suggesties
pieter.foekens@planet.nl of 06-12209761).

Waddinxveen, februari 2020
Wietske Mulder-Geerling
Secretaris Remonstranten Waddinxveen

