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Overdenking 

Mijn overdenking gaat over een periode een paar weken geleden. Toen begon de 
coronacrisis in het verpleeghuis. 
 
‘… Aan zijn beminden in de slaap’. 
 
Met deze crisis verandert het werk als Geestelijk Verzorger. Ik ben er niet langer uitsluitend 
voor de bewoners, ook medewerkers geven aan ondersteuning nodig te hebben. In het 
kader van Pinksteren deel ik een aantal van mijn ervaringen. Ik moest denken aan de vele 
talen die de leerlingen blijken te spreken, wanneer ze door Gods Geest zijn vervuld. 
Meertaligheid en de noodzaak om steeds nieuwe talen te leren, daar moest ik aan denken 
nadat ik onderstaand stukje had geschreven. 
 
Rond de Pasen, op Goede Vrijdag openbaarde het virus zich in het huis waar ik op dit 
moment veel werk. Twee bewoners bleken positief getest. Om die reden werden zij direct 
overgebracht naar een andere locatie. Daar was een verpleegunit, die al in cohort gegaan 
was. Dat wil zeggen dat iedereen er besmet was. Daar konden deze dames zich vrij bewegen 
en hoefden niet op hun kamer te blijven. 
 

Ik kwam op Tweede Paasdag een van hen tegen. Ze zat verdrietig in een hoekje van de 
huiskamer. Ze wilde naar huis. Ze miste haar ouders. Ze kon haar man niet meer vinden. Ik 
luisterde naar haar. Ik sprak haar aan, maar ze kon onmogelijk zien wie ik was. Ik was geheel 
in beschermende kleding: schort, handschoenen, mondkapje, beschermingsbril. Ze herkende 
me wel, zei ze, aan mijn voorhoofd. 
Ik kwam daar omdat op deze locatie onrust bestond onder de teams. Daar was het virus al 
langer. Op de VPU waren al meerdere personen overleden. Op een gegeven moment waren 
het er vier op een dag. Van het hele team dat daar samen werkte en voor de bewoners 
zorgde, waren er nog maar drie niet ziek. Eén collega lag op de IC. Ik was door de 
locatiemanager gevraagd of ik er naartoe wilde voor ondersteuning. In de verpleeghuizen is 
door de sociaal-psychologische disciplines -maatschappelijk werkers, psychologen, agogen 
en geestelijk verzorgers- ondersteuning ingericht, maar in de verzorgingshuizen ontbreekt 
die.  
 
Ik zat bij de overdracht. De dagdienst vertelde aan de avonddienst wat er gedaan moest 
worden. Ik stelde me voor en legde uit waarvoor ik er was. “Ik kan me zo goed voorstellen 
dat het misschien maar nauwelijks te doen is”, zei ik. Ze lachten. “We moeten wel. Vorige 
week waren we geraakt. Toen hebben we gehuild, maar nu gaan we gewoon aan het werk.” 
We praatten nog even. Je merkte dat er nauwelijks nog ruimte was om stil te staan bij wat 
hen overkomen was. Ze vertelden dat ze het met elkaar volhielden en dat hun 



leidinggevende er altijd was. Als ze begonnen met de dienst, maar ook bij de wisseling van 
de avond- en nachtdienst om elf uur ’s avonds. Uiteindelijk kon ik niet veel concreets doen 
voor hen.  
 
Ik bezocht na het overleg twee bewoners. Zoals gezegd, de mevrouw die voor haar bestwil 
was overgeplaatst uit het verpleeghuis. Ze zag er niet uit alsof ze het zo ervoer. Ze zat 
somber in haar stoel en keek uit het raam. Het was onduidelijk of het door de ziekte kwam, 
waar ze overduidelijk last van had, of door een gevoel van ontheemding. De andere bewoner 
was me door de verpleging aangeraden. Het was een katholieke mw. die kampte met een 
schuldgevoel. Tijdens de paasdienst op televisie was ze in slaap gevallen. Of God het haar 
niet kwalijk nam? Daar zat ze erg over in. Ik zong voor haar Huub Oosterhuis: ‘Hij geeft het 
zijn beminden in de slaap.’ De meesten van ons moeten opletten, wakker zijn tijdens de 
dienst, maar aan zijn geliefden geeft God het als ze slapen. Ze liet het even op zich inwerken. 
Ja, Huub Oosterhuis kende ze wel. Gerustgesteld begaf ze zich terug naar de huiskamer. 
 
Deze crisis vraagt erom dat vele talen gesproken moeten worden, willen we aan iedereen 
laten merken dat ze gehoord worden. Dat blijkt op dit moment noodzakelijk om samen uit 
de crisis te komen. De taal van de overdenking, de taal van de liturgie is er een, maar het 
aantal mensen dat die taal goed spreekt neemt af. Het komt er dus op aan om nieuwe talen 
te blijven leren. Daarmee is er kennelijk niet veel nieuws onder de zon.  
 
Ik wens iedereen wat dat betreft goede Pinksterdagen, ook in intelligente lockdown (door 
iemand in mijn omgeving, niet ongeestig, foutief verstaan als intelligente knock-down, maar 
dat terzijde). Laten we elkaar vasthouden en niet uit het oog verliezen. 
 
Martijn Junte, mei 2020 
Predikant Waddinxveen 
 

Van de kerkenraad 

Beste allemaal, 

Helaas moeten we deze editie van de digitale Bij Blijven beginnen met een verdrietig bericht. 

Zaterdag 25 april is in het bijzijn van Betty, zijn kinderen en kleinkinderen (die digitaal 

aanwezig konden zijn) Nico Broug onverwacht overleden. Zaterdag 2 mei is de uitvaart 

geweest in een kleine kring van familie en vrienden. Ds. Joep de Valk ging voor en Reinilde 

en Ard verzorgden harpspel en zang. Heel onwezenlijk om op zo’n prachtige lentedag samen 

met Betty, Nico weg te brengen. Ds. De Valk heeft Nico heel kenmerkend neergezet. 

Nieuwsgierig en onderzoekend. Geïnteresseerd in de mensen om hem heen. Een 

familiemens. Blijmoedig en een “levensgenieter tot in zijn laatste dagen”. We wensen Betty, 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Ronne schrijft verderop in deze Bij Blijjven nog een in 

memoriam over Nico.  

In vergelijking met de vorige editie is er niet veel veranderd. Wel is er een beetje licht aan de 

horizon. Het kabinet heeft bijeenkomsten tot 100 mensen (binnenkort) mogelijk gemaakt en 



de Landelijke Remonstranten volgen dat met ingang van 1 juli 2020. Eerder mocht het al 

voor 30 personen maar in navolging van de landelijke Remonstranten hebben we dat toen 

niet gedaan. Onze gemeenschap bestaat voor een groot deel uit ouderen en het risico op 

een besmetting met nare gevolgen is reden om de gedragslijn van de landelijke 

Remonstranten te volgen. Over de veiligheidsmaatregelen om de diensten weer mogelijk te 

maken volgt een apart bericht. 

Tot die tijd doen we het dus nog maar met digitale diensten. Voor meer informatie: volg 

onderstaande link:  

https://www.remonstranten.nl/online-kerkdiensten/ 

Afgelopen week hebben wij in onze eigen kerk een dienst opgenomen met Ds. Kim Magnee 

de Berg uit Gouda. Via onderstaande link kunt u de dienst (nog eens) bekijken: 

 

https://youtu.be/zuAyfbFeHlE 

 

Op bijgaande foto een impressie van de opnamen van de dienst. 

De afgelopen maanden heeft de 

kerkenraad een paar keer bloemen 

of een paasbroodje rondgebracht bij 

onze leden en belangstellenden of 

hen een kaartje gestuurd. Op die 

manier hebben we willen laten zien 

dat we aan elkaar denken. Uit de 

reacties hebben we gemerkt dat 

onze gemeenschap nog steeds heel 

betrokken is op elkaar. Kaartjes 

worden verstuurd en via de telefoon 

houden we elkaar op de hoogte van 

ons wel en wee. En nu de anti-

coronamaatregelen dat weer 

mogelijk maken, komen sommigen ook weer bij elkaar op de koffie.  Zo helpen wij elkaar om 

deze crisis te boven te komen. We hopen dat we met zijn allen op de ingeslagen weg voort 

zullen gaan. 

Blijf allemaal gezond en volg (nog steeds) de instructies van de overheid om de verspreiding 

van het virus te beteugelen. Namens de kerkenraad wens ik u allen goede tijden en hopelijk 

5 juli weer tot ziens in ons kerkje. 

Dick van Zoelen 

 

https://www.remonstranten.nl/online-kerkdiensten/
https://youtu.be/zuAyfbFeHlE


 

In memoriam Nico Broug 

 

Op zondag 26 april jl. bereikte ons het verdrietige bericht dat ir. Nico 
Broug na een kort maar hevig ziekbed was overleden. “Uit de tijd 
gestapt”, zoals hij het zelf ook weleens wilde benoemen. In Nico 
verliest de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen één van haar 
meest enthousiaste, gemotiveerde en de kerk een warm hart 
toedragende gemeenteleden. Vaak hielp hij mee (vaak achter de 
schermen) aan kleine en grote evenementen in onze kerk. Zo heeft hij 
zich ook jarenlang ingespannen voor de Stichting tot Behoud van het 
gebouw van de Remonstrantse kerk. Vanuit zijn expertise kon hij zijn 
invloed aanwenden, bijvoorbeeld toen de woonwijk achter de kerk 
gepland en gebouwd werd. Hij hield de vorderingen en veranderingen 

van het kerkgebouw nauwlettend in de gaten. Als mens kennen we hem als een charmante 
en vriendelijke man, altijd in voor een goed gesprek over velerlei zaken. Hij had een brede 
interesse in grote en kleine zaken die op zijn pad kwamen, was een enthousiaste verteller 
over zijn reizen of over wat hij had beleefd. Tot op het laatst was hij als techneut zoekend en 
vorsend naar kennis in grote en kleine wetenschapszaken. In de laatste jaren zat hij dagelijks 
achter zijn pc "sommetjes te maken" zoals hij het zelf noemde. Hij hield van een goed glas en 
een lekkere maaltijd, was gastvrij en was de gezellige verbindende factor op veel 
bijeenkomsten, in en buiten de kerk. Ook muziek maken was een levensbehoefte voor Nico. 
Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van een gevarieerd muziekensemble, het ensemble 
bestond grotendeels uit dames, dus de gevleugelde uitdrukking was algauw: Nico en zijn 
meisjes... Kostelijke verhalen hierover vertelde hij en van de jaarlijkse etentjes bij Nico en 
Betty thuis genoot hij met volle teugen. Mijn kleinkinderen liet hij op de piano kennismaken 
met de olifant en de muis die in de piano woonden. Ze genoten ervan om samen met hem te 
“musiceren”.  

 We zullen hem missen, een levensgenieter pur sang. "Een levenskunstenaar tot in zijn 
laatste dagen..." 

Vanaf deze plaats willen we Betty Broug veel moed en sterkte toewensen in deze moeilijke 
tijd.  

Ronne Kruize-Neyndorff 

 

Geplande diensten (onder voorbehoud) 
Het ziet er naar uit dat in Alphen aan den Rijn de diensten weer op 19 juli beginnen. Maar u 
kunt in alle lijstjes zien hoe het had kúnnen zijn. 
 
Alphen aan den Rijn 
24 mei  10.00 uur ds. J. W. van Malde 
31 mei  10.00 uur  ds. P.L. van Asselt, Pinksteren 
14 juni  10.00 uur mw. M. Walburg 



28 juni  10.00 uur ds. P.L. van Asselt 
5 juli  10.00 uur ds. R.F. Philipp 
19 juli  10.00 uur ds. D.C. Peters 
2 augustus 10.00 uur ds. J. Magliano -Tromp 
16 augustus 10.00 uur ds. A. van Baarsen 
6 september 10.00 uur  ds. P.L. van Asselt, Startzondag in Zwammerdam 
 
Boskoop 
Het is niet duidelijk wanneer de diensten hier weer beginnen 
31 mei  10.00 u  ds. Sandra van Zeeland, Pinksteren 
14 juni  10.00 u  ds. Nel Verburg, 
28 juni  10.00 u  n.t.b. 
12 juli  10.00 u  drs. Jan Prij 
26 juli  10.00 u  in Waddinxveen samen met Boskoop 
9 augustus 10.00 u  in Boskoop samen met Waddinxeen, ds.Sandra van 
Zeeland  
23 augustus 10.00 u  dhr. Ron Hoes 
6 september 10.00 u  ds. Sandra van Zeeland, Startzondag 

Nieuwkoop     Ook hier onder voorbehoud 
24 mei  10.00 uur ds. M.F. de Vries 
31 mei  10.00 uur  ds. Japke van Malde en ds. Jan Berkvens, Pinksteren, 

gezamenlijk met Arminius jongeren en Oude Wetering    
14 juni  10.00 uur dhr. A. Overdiep,  
28 juni  10.00 uur ds. Japke van Malde 
12 juli   10.00 uur dhr. A. Overdiep 
26 juli   10.00 uur ds. J. van Woerden -Surink 
9 augustus  10.00 uur Bij gereformeerden  
23 augustus  10.00 uur ds. F. Knoppers 
 
Waddinxveen start weer met een dienst op 5 juli 
(31 mei 10.00 uur  ds. K. Magnee-de Berg,Eerste Pinksterdag)   
(7 juni  10.00 uur ds. M.J. Wassenaar)      
5 juli  10.00 uur  ds. A.S. Lenselink 
19 juli  10.00 uur ds.  R.F. Philipp 
26 juli  10.00 u in Waddinxveen samen met Boskoop   
9 augustus 10.00 u in Boskoop samen met Waddinxeen, ds. Sandra van Zeeland  
  
 
Woubrugge 
31 mei  11.45 uur ds. D.C. Peters, Pinksteren 
 
 
Meditaties van de ziel 
 
In februari was ik bij de presentatie van het boek van Marcel Barnard: Meditaties van de ziel. 



Een mooie bundeling van strikt persoonlijke meditaties, poëtisch en indringend. Ik kan het 
niet nalaten zijn overwegingen bij Het onze Vader uit het eerste hoofdstuk hier weer te 
geven.  
 
Ik citeer: 
… We zijn niet alleen. We bidden die oude woorden en de hele wereld, de hele kosmos 
omgeeft ons – zoals in de hemel, zo ook op aarde. We ontstijgen het uur waarop we bidden, 
de korte tijd dat we leven, en worden een met wie vóór ons dezelfde woorden prevelden, 
met wie ze na ons zullen mompelen of zingen of zeggen, mensen die ik nooit gekend heb en 
nooit zal kennen – tot in eeuwigheid. Ik kijk de kring rond, de anderen houden hun handen 
samen, hun ogen dicht, hun hoofd licht naar voren. De woorden dalen af tot in de donkere 
krochten van ons hart en stijgen op tot boven de verlichte regionen van ons verstand, en ze 
dolen en zweven daar rond, hinderlijk of bemoedigend. Ze reiken in tien regels meer aan dan 
we in ons hele leven kunnen bevatten. De gedeelde woorden scheppen een verbondenheid 
die groter is dan ik kan zien, zwaarder dan ik kan dragen. We bidden aan onze rijk gevulde 
tafel de woorden die een hongerlijder in Afrika op ditzelfde uur ook bidt, - geef ons heden 
ons dagelijks brood. Door die woorden te bidden word ik, een verschrikkelijke gedachte, ook 
een met een dictator ergens op deze wereld omdat hij op ditzelfde uur diezelfde woorden 
zegt, - uw wil geschiede: het kwaad is nooit buiten mij - verlos ons van het kwade. Zijn 
gemartelde gevangene bidt dat nu ook, hopend op wraak. Onze kleine kring rond de tafel is 
opgenomen in een veel grotere kring. We bidden samen met de driftige manager en zijn 
onheus bejegende secretaresse, de straatarme aidspatiënt en de rijke aandeelhouder van de 
farmaceutische industrie, het misbruikte kind en de dader die het kapot maakt, de 
broodmagere oude man in het vluchtelingenkamp en de volgevreten dikzak bij de Mac, de 
vrome prediker en de misleide vrouw die de hoer moet spelen. We worden in een paar 
zinnen schoften en slachtoffers, en krijgen ook nog een taal aangereikt die over de door dat 
alles heen erom smeekt dat niet schuld maar vergeving het laatste woord is, in ons leven – 
vergeef onze schulden – en in dat van anderen – zoals ook wij aan anderen hun schuld 
vergeven, Ze laten me zeggen dat we een andere wereld verwachten, God mag weten 
waarvandaan – uw Koninkrijk kome. 
Zo zitten we daar en roepen we een naam aan – uw naam worde geheiligd. Met al die 
mensen die in het verleden en nu en in de toekomst overal op deze aarde die woorden 
zeggen stellen we ons tegenover een naam die ons tot in de krochten van onze ziel 
verantwoordelijk houdt en ons een taal in de mond geeft waardoor de poorten van het 
paradijs opengaan – kracht en heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Marcel Barnard, Meditaties van de ziel. Uitgeverij Vesuvius, Amsterdam, 2020. 
Marcel Barnard is hoogleraar theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, Hij houdt zich bezig met 
religie, ritueel en kunst. 
Greet den Dulk-Barens 
 

Kernwapens. 

In augustus is het 75 jaar geleden dat atoombommen op Hiroshima en Nagasaki een 

definitief einde maakten aan de 2e Wereldoorlog. Daarom gaf de Raad van kerken op 5 mei 

een verklaring uit om de Nederlandse regering te waarschuwen tegen een hernieuwde 



kernwapenwedloop en aan te sporen het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens te 

ondertekenen. 

 

RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND  

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland tegen de nieuwe kernwapenwedloop   

Oproep  

In de regeringsverklaring van dit Kabinet staat de belofte dat “de Nederlandse regering zich 

blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld”. De Raad van Kerken in Nederland roept 

daarom de Nederlandse regering op om: • In het kader van het Nederlandse 

(co)voorzitterschap van de komende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag 

aan te dringen op het starten van multilaterale onderhandelingen in VN-verband om tot 

algehele kernontwapening te komen. Daarenboven roept de Raad van Kerken de 

Nederlandse regering op om: • Het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (Treaty for the 

Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW) te ondertekenen. De Raad van Kerken in 

Nederland is zich ervan bewust dat met verdragen en verklaringen alleen het proces van 

kernontwapening nog niet tot een goed einde zal komen. De Raad van Kerken in Nederland 

is daarom steeds bereid tot samenwerking met eenieder die zich in ernst inzet voor de 

naleving van het Non Proliferatie Verdrag.  Ook wil de Raad van Kerken in Nederland 

onverlet de eigen stellingname het gesprek aan gaan met allen die onder de huidige 

omstandigheden om uiteenlopende redenen sceptisch zijn over het Verdrag voor een 

Verbod op Kernwapens. 

Voor een toelichting hierop zie de website: www.raadvankerken.nl 

En dan nog een gedichtje van Joke van Leeuwen: 
 
GEDULD 
Als die venijnige 
ijzerheinige 
virusjes die je niet ziet 
 
als die rondhoppende  
in de war schoppende  
piepkleine stukjes verdriet 
 
weg zullen kwijnen 
en daarna verdwijnen 
dat nergens nog één overschiet 
 
dan zal ik je kussen 
maar ja, ondertussen 

http://www.raadvankerken.nl/


doe ik dat maar niet. 
 

(uit: Dichter; gedichten voor kinderen van 6 tot 106. Uitgave Plint, mei 2020) 
 


