In de Marge, april 2021

Hoop
Ondanks alle beperkingen die ons door de Corona zijn opgelegd, blijken we niet te worden vergeten. Onze angst was dat hetgeen is opgebouwd, verloren zou kunnen gaan.
De technische mogelijkheden om met elkaar in
contact te blijven, zijn tegenwoordig gelukkig
ruimschoots voorhanden. De aangeschafte apparatuur om de bijéénkomsten te streamen, werpt
duidelijk zijn vruchten af. Gemiddeld wordt een
dienst direct twintig keer gevolgd en op een later
tijdstip zelfs nog eens honderd maal bekeken.
Daarmee is “streamen” een blijvertje geworden.
Sterker nog: het blijkt dat we onze vereniging op
deze wijze beter onder de aandacht kunnen brengen.
Ons ledenaantal stijgt, wat ons zeer verheugt.
Even belangrijk is het enthousiasme dat hierdoor
bij ons stijgt en hopelijk bij u allen. Samen zullen
we leuke programma’s blijven neerzetten.
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De hoop die we mogen putten uit de aanwas van
onze vereniging, de vaccinatie welke nu goed op
gang komt en de lente die voor de deur staat,
mogen ons hierbij inspireren. Stelt u zich eens
voor dat we elkaar straks weer kunnen ontmoeten.
Ik hoop het zo.
Bram Carsouw, interim-voorzitter
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Gebed
Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Die ons brood geeft vandaag
Keer onze gezichten en onze harten
naar allen die in de wereld
geen brood hebben,
noch gerechtigheid, noch hoop.
Vergeef ons onze schulden
en in het bijzonder ons onverzadigbaar verlangen
om niet te ontberen,
terwijl anderen alles ontberen.
Help ons om in eenvoud te leven
om schijnbehoeften te overwinnen
evenals onze overdreven uitgaven
zodat we meer kunnen delen
en meer kunnen liefhebben.
Dat wij mensen zijn die samenwerken,
verwanten in uw Geest.
opdat uw koninkrijk kome,
op aarde zoals in de hemel,
opdat uw wil gedaan worde in de wereld.
Amen

Colofon
Vereniging van Vrijzinnigen
Vloeddijk 62
8261 GD KAMPEN
kerkdienst gemist: www.kerkdienstgemist/assets/
740410
Voor een persoonlijk gesprek en/of
inlichtingen over de vereniging, staan
onderstaande personen u graag te
woord:
Voorganger:
Ds. Anneke van der Velde
038-4525172
veld5834@planet.nl
Voorzitter:
Bram Carsouw a.i.
Penningmeester:
Henk Pippel
06-27325123
Algemene bestuursleden:
Bram Carsouw, Piety van den Berg-de
Hoop, Janny Schuiling en Herman van
der Leeden.
Secretariaat:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com

Bron: 40dagenkalender
Wilt u meer weten over de
activiteiten die wij gedurende het
seizoen organiseren?
Vraag dan onze programmabrochure
aan of kijk op onze website voor de
digitale en doorbladerbare versie.
www.vrijzinnigkampen.nl
Ook vindt u hier, in de kalender/agenda alle activiteiten op rij.
Deze uitgave kwam tot stand onder
toeziend oog van
Piety van den Berg - de Hoop.
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Pasen
Door Anneke van der Velde

Op het moment dat ik dit schrijf, is
het nog lang geen Pasen. De stille
week is nog niet eens in zicht. Het
kost me nog wat moeite om mooie
gedachten over de betekenis van
Pasen - het nieuwe begin, het licht
na het donker - op te schrijven.
In de opmaat naar Pasen vind ik de
andere opstandingsverhalen in de
Bijbel altijd wel mooi. Jezus was niet
de eerste die uit de dood tot leven
kwam. Er waren natuurlijk ook de
jongeling te Naïn en het dochtertje

van Jaïrus. En natuurlijk Lazarus, de
broer van Marta en Maria in Betanië. Als Marta haar verdriet komt
delen met Jezus, zegt Jezus dat haar
broer zal opstaan uit de dood. ‘Ja’,
zegt Marta dan, ‘op de laatste dag,
maar daar heb ik nu niks aan..’ (vrij
vertaald). Jezus gaat naar het graf,
rolt, tegen de waarschuwingen voor
de lijkgeur, de steen weg en roept
Lazarus tot leven.
Er zijn veel overeenkomsten tussen
het verhaal van de opwekking van
Lazarus en de opstanding van Jezus.
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Er zijn verschillende parallellen in de
beide verhalen. Bijvoorbeeld het
diepe verdriet waarover in beide
vertellingen wordt gesproken. Jezus
die huilt bij het graf van Lazarus.
Maria die huilt bij het graf van Jezus.
Menselijke emoties die een belangrijke rol spelen. Zoals ook de ergernis bij jezus over het gejammer van
de menigte over de dood van Lazarus, en de schrik van Maria als opeens haar naam genoemd wordt.
Gevoelens van mensen van vlees en
bloed. En dan natuurlijk in beide verhalen de dode mens die levend
wordt. Het raadsel en het wonder
van Pasen.
Toen ik het verhaal nog eens las, vielen me de rol van de ‘windselen’ en
de ‘doeken’ op. In de tijd van het
Nieuwe Testament werd het dode lichaam gezalfd en in doeken gewikkeld. En in de opstandingsverhalen
van Lazarus en Jezus worden de lichamen weer ontdaan van die doeken. Doeken die weg moeten, afgewikkeld moeten worden bij Lazarus
en Jezus, om een werkelijke opstanding mogelijk te maken. Voor mij
zijn die doeken een metafoor voor
datgene wat je hindert om werkelijk
een vrij en opgestaan mens te zijn.
Datgene wat je beperkt, ingezwachteld houdt, klein en strak houdt.
Waarschijnlijk zijn het kwetsbare
plekken die op die manier bedekt en

toegedekt blijven. Gezalfd en in doeken verpakt. Soms is dat nodig. Verdriet, pijn, angst, boosheid en ergernis moeten soms hun tijd hebben.
Niemand mag eraan komen. Die
plekken moeten eerst gekoesterd
worden.
Maar om werkelijk een vrij, opgestaan mens te zijn - een mens die
door het verdriet heen het licht tegemoet treedt - en die bij haar of
zijn naam wordt geroepen en antwoord geeft, moeten de doeken af.
Bij Jezus - zo gaat het verhaal - gebeurt dat door engelen. Bij Lazarus
vertelt Johannes:

Daarna riep Jezus: ‘Lazarus,
kom naar buiten!’ De dode
kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei
tegen de omstanders: ‘Maak
de doeken los, en laat hem
gaan.’
Jezus vraagt de omstanders de
doeken los te maken. Jezus
geeft de omstanders opdracht
Lazarus te bevrijden van datgene wat hem bindt, beperkt,
hindert mens te zijn. En dan
kom ik toch bij de meest ware
en mooie boodschap van
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Pasen: er is licht, er is nieuw
leven, altijd weer. En dat hoeven we niet in ons uppie te geloven en te doen. We kunnen
elkaar daarbij helpen de doeken, datgene wat ons hindert
en beperkt in ons leven, af te
doen, en werkelijk een vrij en
opgestaan mens te zijn in het
licht van de liefde.

Zing me liedjes van liefde,
vertel me verhalen van licht.
En als je kunt
dat na de nacht
de morgen komt!
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Er zat een rups langs de weg.
En hij zat heel erg stil.
Hij zei niemand gedag.
Zo kenden de dieren hem helemaal niet.
Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde
nog voordat je hem had gezien.
Hé wat is er rups, zei sprinkhaan,
HE WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD!
Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks.
Kun je niet opstaan rups, zei mier,
wacht maar ik help je wel even.
En hij stak zijn handen onder rups zijn armen
en hees hem overeind
maar op zijn eigen benen staan dat deed rups niet.
Mier liet hem maar weer zakken,
en zo zat hij daar weer stil, en zei niks, die rups.
Ook het duwen van de tor,
en het kietelen van de meikever,
en het blazen van de krekel,
en het smeken van de bij,
en het spugen van de vlieg,
en het schelden van de duizendpoot,
hielp helemaal niks.
Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij.
Eerst keek hij maar eens goed.
Hij zei niks en hij deed niks.
Hij ging alleen maar zitten.
Naast rups. Langs de weg.
Zo zat hij daar een dag.
En een nacht.
En nog een dag.
En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken.
Dat was de rups… die open ging.
Aha, zei het lieveheersbeestje.
Ik wist wel dat je het in je had.
Toe maar… wees niet bang
En in het licht van de eerste zonnestralen,
sloeg de vlinder zijn vleugels uit.
Toon Tellegen
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Winterslaap Door Harrie de Reus
De zomertijd is ingegaan.
“Einde winterslaap”, denk
ik dan altijd met een knipoog. Een paar weken terug
zag ik een bericht langskomen dat wetenschappers
tot de conclusie zijn gekomen dat de Neanderthalers
die omstreeks 450 duizend
jaar geleden op het Iberisch
schiereiland leefden, waarschijnlijk een winterslaap
hielden. Mooi idee.

In de winter rustiger aan
doen, eerder naar bed, later
opstaan. Een beeld dat veel
mensen nu ook van de Coronatijd hebben, zeker met de
avondklok. Als je dan toch
niet meer naar buiten kunt,
kun je net zo goed wat eerder
naar bed. Slapen in tijden
van crisis. Volgens Sigrid
Kaag kan de avondklok maar
beter worden opgeheven als
de zomertijd ingaat, dus we
hebben alles bij elkaar nog
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een week om bij te slapen.
Op de heiligenkalender zie
ik dat het feest van Sint Jozef
vandaag wordt gevierd. “Doe
als Jozef en ga je opdracht
niet uit de weg”, hield bisschop Harrie Smeets vanmorgen Sint-Jozef vierende
pelgrims voor. Volgens de
bisschop begreep Sint-Jozef
niet altijd wat hem overkwam, maar aanvaardde hij
het leven zoals het was en
probeerde hij er het beste
van te maken.
Doen als Jozef? Maar sliep
hij juist niet in tijden van
crisis? Crisis genoeg in zijn
leven: zijn verloofde blijkt
onverwachts zwanger en
vervolgens wordt zijn kind
een aantal keer met de dood
bedreigd. Dat gaat je toch
niet in de koude kleren zitten. Maar de nachtrust van
Jozef lijkt er niet onder te lijden.
Matteüs maakt er vier keer
melding van dat het hem in
de slaap helder wordt wat te
doen (1:20, 2:13, 2:19, 2:22). En

als het kind volwassen is,
gaat er een verhaal over hem
hoe hij rustig ligt te slapen
terwijl de boot waarin hij
zich bevindt in een storm terechtkomt. “Hij geeft het
zijn beminden in de slaap”,
dichtte de Psalmist vele eeuwen daarvoor.
Nu kan elke slaapexpert zeggen hoe belangrijk slaap is
voor ons geestelijk welbevinden en dromen voor de verwerking van met name emoties. Maar Bijbelse verhalen
geven aan dat slaap ook iets
is waarin je het goddelijke
kunt ervaren. Dat heeft denk
ik met vertrouwen te maken
– vertrouwen dat als je er een
nachtje over kunt slapen, het
je gegeven kan worden anders tegen de situatie aan te
kijken. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte.
Dus ik zou zeggen: doe als
Sint-Jozef, en slaap lekker bij
vandaag
.
NB: Afbeelding is een schilderij van Henri de ToulouseLautrec (1892)
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Rebekka van Ommen (nieuw lid) stelt zich voor:

‘Ik mag loslaten en een
nieuwe vorm vinden’
Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Ze is al enkele jaren een bekend gezicht binnen de vereniging, maar
werd pas eind 2020 daadwerkelijk lid. ‘Ik was een frequent bezoeker
en vond gewoon dat ik erbij hoorde. Dat wilde ik bezegelen met een
lidmaatschap.’ Rebekka van Ommen (44) werd daarmee één van de
jongste nieuwe leden. ‘Toen ik pas binnenkwam, was ik zeker de
jongste. Nu zie ik meer ‘jongeren’’, vertelt ze. Eerder kerkte ze bij de
Vrij Evangelische gemeente in Oldebroek en deed zendingswerk. Inmiddels staat ze iets anders in het leven. ‘Net als Mozes en het volk
Israël heb ik ook in de woestijn, in duisternis, vertoefd.’ Dan, met een
lach: ‘Gelukkig duurde dat bij mij geen veertig jaar.’ Deze donkere
periode heeft haar veel stof tot nadenken gegeven en dingen doen beseffen. Ook ontdekte ze in die periode dat de vrijheid van hoe Vrijzinnigen met geloof en met elkaar omgaan, haar wel heel erg paste. ‘Dat
moest bestendigd worden met een lidmaatschap.’
‘Waarom ik mij hier al vanaf het
begin zo thuis voelde? De diensten en de activiteiten spreken
me heel erg aan. Ik maak daar
gretig gebruik van. En tja, dan
blijf je komen. Voordat je het
weet, ken je iedereen, zijn mensen een onderdeel van je leven. Je
krijgt ze op bezoek, of je loopt na
een dienst met ze mee, je vindt
het leuk om samen koffie te drinken…’ Toen ze verhuisde naar
Kampen, zocht ze een gemeente
waar ze zich thuis zou voelen.

‘Daarnaast ben ik vriendin van
het Leger de Heils. Ik doe daar,
naast mijn werk voor de bibliotheek, ook vrijwilligerswerk
voor.’
Zondag Anders
Nieuwsgierigheid en de behoefte
ergens aansluiting te vinden,
bracht haar naar Levensbron
(‘een prachtig gebouw’) aan de
Vloeddijk. ‘Ik had vanaf het begin veel contact met Anneke; zij
betrekt je er snel bij. Ik mocht
9
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voorlezen, een gedicht delen, of
tijdens een Zondag Anders mijn
gedachten met andere mensen
delen…’ Juist het feit dat mensen
binnen de vereniging, lid of geen
lid, hun eigen ervaringen, hun
eigen visie van geloven, hun eigen gedachtegoed met andere
mensen mogen delen, spreekt
haar enorm aan. ‘Neem de Zondag Anders. Je krijgt het podium
om te laten zien wat jou beweegt.
Je mag even je gedachtegoed, of
je knutselwerk of je lezing of wat
dan ook - dat waar je tijd en
energie in hebt gestopt - presenteren. En dat is niet op heel veel
plekken zo.’
Betekenis
Ze ervaart het als bijzonder. ‘Je
gaat zo ook zelf meer nadenken
en reflecteren over dingen; praat
erover met je omgeving…’ Het is
een toevoeging in haar leven.
‘Lid of geen lid; je mag er gewoon
bij horen. Het heeft een hele bindende werking, is voor mij erg
betekenisvol. Geeft mij betekenis
in het leven.’ Lezingen, diensten
waarbij kunst, cultuur, literatuur
en muziek met elkaar verweven
zijn; ze ervaart het als ‘bijzonder
fijn’. ‘We hebben een liturgie op
papier, die ik nadien nog diverse
malen kan doornemen. Ik spaar
ze ook allemaal. Misschien doen
wel meer mensen dat? Voor mij

zijn het mooie naslagwerkjes.
Net zoals ik ook zo nu en dan
stukjes uit de Bijbel lees.’ Diensten, activiteiten en de contacten
binnen de vereniging; ze beschouwt ze als prettig, ongedwongen. ‘Ik hoef hier niets. Ik
kan mezelf zijn.’
Gods stem
Binnen de Evangelische beweging was ze erg actief, deed veel
zendingswerk en zocht naar
Gods stem in haar leven, haar
roeping en betekenis van haar
bestaan. ‘Dat alles lukte me op
een gegeven moment niet meer.
Ik was het allemaal even kwijt…’
Wanneer ze nu, bij de Vrijzinnigen, een Psalm, gezang of een
lied aanhoort, komt er niet automatisch meer de vraag ‘wat wil
God nu tegen mij zeggen?’ of
‘welke roeping heb ik nu?’. ‘Ik
hoefde even een keertje niet. En
dat vond ik heel fijn. Gewoon een
dienst meemaken, zonder die
vragen, geeft rust. Daarna delen
we gewoon koffie en onze levens.’ Toch was er ook herkenbaarheid. ‘Ik hoorde hier liederen uit mijn kindertijd, kende
de melodie, kon het meezingen.
Maar ik hoorde hier ook liederen
van Stef Bos of Nico ter Linde; die
spraken me heel erg aan’, vertelt
ze. ‘Dat alles heeft gemaakt dat
ik hier bleef komen.’
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Mythe en verhalen
Weet ze inmiddels wat God tegen
haar wil zeggen? ‘Ik zoek nog
steeds. Maar minder dan vroeger. Ik zoek het in het kleine, ik
zoek het in de mensen. Het gaat
over een kopje koffie samen, over
het hebben van een goede dag.
Voorheen wilde ik het altijd
groots en meeslepend. Nu denk
ik: nee, gewoon hier en nu. Het
hoeft niet groots. Het gaat over
het kleine van vandaag.’
Ze praat over God als een Hij,
maar: ‘Ik praat met een hij, maar
het mag ook een zij zijn; of genderneutraal.’ Ze is hierin iets
minder Bijbelvast dan vroeger.

‘Soms merk ik aan mezelf dat ik
nog heel blij ben wanneer mensen zeggen te geloven wat Het
Woord zegt. En ik raak soms toch
best nog wel in de war wanneer
mensen zeggen: ‘het is een mythe, een verhaal’. Zelf vind ik het
een heel fijn idee te ‘weten’ dat
Jezus echt over water heeft gelopen, al denk ik inmiddels tegelijk
dat misschien wel miljarden
mensen zeggen ‘nee, dat kan
niet, dat is niet waar’ of ‘dat is alleen maar een mooi verhaal’.’
Leven in de woestijn
‘Er komt wel meer ruimte in
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mijn gedachtepatronen’, gaat ze
verder. ‘Soms denk ik zelfs ‘ik geloof het allemaal gewoon niet’.
En dat mag. Bidden doe ik wel.
Dan kan ik echt denken: ben ik
nu in mijn eigen gedachten aan
het praten, of zou God mij nu
echt kunnen horen?’ Wat denkt
ze zelf? ‘Ik weet het niet.’ Het is
geen twijfel, maar een zoektocht.
Een dynamisch proces. ‘Vóór
mijn ‘donkere periode’, mijn leven in de woestijn, zeg maar,
volgde ik de religieuze lijn van
het evangelie; ik werkte erin,
vertelde er veel over, werkte op
zendingsplekken, maakte theater met een boodschap. Ik heb er
erg van genoten en deed het met
veel plezier, maar het leven verandert en dan krijg je ook weer
andere gedachten en belevingsvormen. Inmiddels weet ik: ik
mag ook loslaten en een andere
vorm vinden.’ Het geloof blijft
me boeien. Het is erg fijn. Ik doe
veel moeite om betrokken te zijn,
lees stukjes uit de Bijbel, mediteer en bid.’
Zwart gat
‘Ik ben echt in een zwart gat gekelderd een paar jaar geleden.

Dan komt ook God in een heel
ander perspectief te staan. Het
was zwart. En waar is God dan?’,
zo vraagt ze zich hardop af. ‘In
die zin denk ik dat God misschien ook wel het proces is. Dat
hij er wel bij is, maar dat we als
mens toch echt ons eigen pad
moeten lopen. En dat we op dat
pad mensen tegenkomen die ons
een stukje verder helpen. Soms
noemen we dat God, soms toeval.
Soms is het de natuur die ons
raakt, een beeld in mijn eigen
hoofd dat me verder helpt, of een
lied. Of kunst of iets dat… nou ja,
een breed spectrum van dingen.’
In die nieuwe zoektocht in haar
leven had ze steun aan Anneke,
aan de vereniging, aan de mensen die ze bij de VvV leerde kennen. ‘Ook al was ik nog geen lid,
toch kwam Anneke om met mij
te praten; om mij te helpen die
woestijn achter me te laten.’ En
dat had niets met zieltjes winnen
te maken, zo benadrukt ze. ‘Dit
helpen kwam voort vanuit het
mens zijn; vanuit de betrokkenheid van de gemeenschap, niet
omdat ze naarstig op zoek zijn
naar nieuwe leden.’
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IK GELOOF HET WEL: SPINNENWEBBEN OP DE KERKDEUR
Door Anneke van der Velde
Het was maandagochtend en ik was op weg naar de kerkenraadsvergadering
van een van mijn gemeenten in Drenthe. Onze kerk daar staat dichtbij de monumentale dorpskerk. Een prachtig gebouw, waar uiteraard ook het nodige
onderhoud aan moet plaatsvinden. Er moet geschilderd, gerenoveerd, en op
zijn tijd ook verbouwd worden. Dat gebeurt door vrijwilligers die daar hun
ziel en zaligheid in leggen en zich er het vuur voor uit de sloffen lopen. Deze
keer zag ik een vrijwilliger bezig de toegangsdeur tot de kerk spinnenweb-vrij
te maken met zo’n ouderwetse ragebol. Het was een prachtige donkergroene
toegangsdeur die bijna een poort vormde; de hoofdingang van de dorpskerk.

Ik vond het wel een mooi beeld.
Hoe iemand toegewijd en zorgvuldig
de toegang tot de kerk vrij maakt
van spinnenwebben. Zodat het
oude vuil, de tekenen van niet meer
bij de tijd zijn, weg worden gepoetst
en de ingang fris en vrij wordt gemaakt voor een ieder die de kerk wil
binnengaan.
Ik groette de vrijwilliger die daar zo
druk mee bezig was. Maar ze
hoorde me niet en ze zag me niet…
Ze ging te zeer op in het werken
met de ragebol, het afstoffen van
alle planken en plinten, en het soppen van de hoekjes en gaatjes van
de ophanging van de deur. Ze stond
met haar gezicht naar die deur, dus
het was ook logisch dat ze mij niet
zag.

En zo zag ze nog meer niet. Een
eindje verderop botste een scooter
bijna tegen een meneer die zijn
hondje uitliet. Ik dacht dat ik het
13
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gebruikelijke tafereel zou zien van
een man die binnensmonds mopperend zijn weg vervolgt, en een scooterrijder die niet op of om kijkt.
Maar deze keer stopte de jongen op
de scooter, maakte zijn excuses en
informeerde of de man erg geschrokken was. Er ontspon zich een
gesprek op die grauwe maandagochtend.
Ook zag de vrijwilliger van de kerkdeur niet, hoe een straat verderop
een ongedocumenteerde zijn rugzak
na een nacht buiten weer inpakte,
om een dag in te stappen die hetzelfde zou brengen als de vorige:
helemaal niets. En ze zag ook niet
dat er een vrouw voorbij fietste, op
weg naar het hospice, om daar
mensen te verzorgen die spoedig
zouden overlijden.

En zag ik ze wel? Druk in mijn hoofd
met de agenda voor de kerkenraad,
en alle dilemma’s die aan de orde
zouden komen. Eigenlijk zag ik die
mensen ook niet echt…
Gaat het zo niet vaak in de kerk? We
zijn druk met het oppimpen van de
kerk en het interieur, we zijn druk
met vergaderen in kerkenraden en
commissies, en ondertussen zien we
niet de plekken en momenten waar
geloof, hoop en liefde in praktijk
worden gebracht, of in praktijk gebracht kúnnen worden.
Laten we die spinnenwebben maar
eens laten hangen. Laten we die
kerkenraadsvergadering maar eens
overslaan. Om op zoek te gaan naar
waar het wérkelijk om gaat in mensenlevens en waar een glimp van
geloof, hoop en liefde zichtbaar is of
gebracht kan worden.

Pastoraal
Als u een gesprek met mij wilt - en dat mag ook gewoon over
koetjes en kalfjes gaan! - schroomt u dan niet mij te bellen.
Dan maken we een afspraak. Het telefoonnummer waaronder
ik het best te bereiken ben, is: 06-52680894. U kunt mij ook
mailen: veld5834@planet.nl.
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De stilte bij de Quakers
Door Cathien Steen (met dank aan Jan Oegema ‘s boek: “De stille stem”.)
In de vorige marge las ik een stukje
over de Woodbrookers en dat eindigde met een kleine beschrijving
van wat de Quakers zijn en wat ze
geloven. Ik ben 34 jaar lid geweest
van de Quakers in Nederland en ik
wil wat meer vertellen over de inhoud en de betekenis van de Stiltekring.
Het Quakerisme (Genootschap der
Vrienden, zie Joh. 15:15) ontstond in
de zeventiende eeuw in Engeland uit
verzet tegen de Anglicaanse kerk.
Centraal stond daarin de persoon van
George Fox. Hij ontwikkelde een
nieuw soort Christendom. Centraal
stond daarin het woordje “geen”.
Geen doop, geen eucharistie, geen
beelden, geen symbolen, geen voorgangers , geen ambten, geen dogma,
geen orgels en geen torens op gebouwen. Geen Kerst en geen Pasen.
Waarom zo minimalistisch? Om alle
uiterlijkheid en verschil tussen mensen (lees: macht) weg te nemen.
Quakers geloven dat zich in ieder
mens iets van God bevindt en dat de
goddelijke openbaring altijd door
gaat.

Je moet wel
moeite willen
doen om dat van
God in ieder
mens aan het
licht te laten komen. Om “That of God
in everyone” (het Innerlijk Licht) te
herkennen, hebben de Quakers geen
theologie, maar wel de stilte nodig. En
om “in de stilte te gaan” hebben de
Quakers elkaar nodig. Ze merkten op
dat gedeelde stilte dieper gaat dan alleen thuis een uur stil zijn. Je kunt geholpen worden door de stilte van de
ander zodra iemand in de kring opstaat om iets te zeggen of te zingen
wat hem of haar ter harte gaat. Komen woorden werkelijk op vanuit de
stilte, dan verinnerlijk je daar als luisteraar ook van; met hoeveel onrust je
ook bent binnengekomen. Op zo’n
moment voel je de kwetsbaarheid
van de ander en daarin je eigen
kwetsbaarheid. Het is moeilijk om in
je eentje het zwijgen te doorbreken
en iets intiems prijs te geven zonder
dat daarop door een nader gereageerd wordt. Want dat is de regel:
geen discussie. Alle bijdragen zijn
even waardevol.
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Na een uur staat iedereen op en men
sluit de kring door elkaars hand vast
te houden. In die staande kring worden eventuele mededelingen van
meer dagelijkse aard gedaan. Daarna
is er koffie.

Wanneer je spreekt vanuit de stilte,
valt alle bescherming weg, er is niets
sociaals meer waarop je kunt terugvallen of waarachter je je kunt verschuilen. Er is alleen dat ene. Dat wat
jou een stem geeft. Dat kun je geen
naam geven, maar het is weg zodra je
denkt dat je het van jou is. “That of
God in everyone”. Die gezamenlijke
stilte is de techniek die de Quakers
hebben ontwikkeld om daarmee in
contact te komen, ongeacht of er nu
gesproken wordt of niet. Dat wordt
centring down genoemd: met aandacht naar binnen gaan. Daarvoor zijn
geen technieken nodig die we kennen
uit mindfulness o.i.d. Het is een afwachtende en ontvankelijke houding.
Op de beste momenten wordt een gevoel van eerbied en ontzag ervaren.
Een eenheid waardoor allen zich gedragen voelen.

Sinds de tweede helft van de vorige
eeuw mijden Quakers woorden als:
mystiek en bevindelijkheid. Een substantiële minderheid wil af van woorden als “christelijk” en prefereert een
ruimere oriëntatie. Dat heeft, denk ik,
invloed op de geringe groei van het
genootschap. Want, in de buitenkerkelijke wereld is ruimte genoeg voor
gewetensvolle mensen om zich te verenigen. Quakers zijn noch protestant,
noch katholiek. Omdat ze over de
hele wereld zijn verdeeld, kun je binnen het genootschap zeer verschillende stromingen aantreffen, afwisselend tussen vrijzinnig en behoudend.
Dat verhindert de samenwerking niet
en de Wereldvergaderingen van de
Quakers zijn een feest van herkenning
en van erkenning dat het Innerlijk
Licht in iedereen aanwezig is.
Meer informatie?
www.quakers.nu
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Jaarverslag 2020 VvV
Door de wereldwijde pandemie was 2020 ook voor onze vereniging een
bewogen jaar. Corona sloeg al begin van het jaar in ons land toe en
noopte de vereniging, door beperkende maatregelen van overheidswege,
te improviseren om reeds ingeroosterde diensten en activiteiten al dan
niet in enige vorm door te kunnen laten gaan. Ook het in deze moeilijke
tijd meer aandacht aan elkaar geven, werd nu nog belangrijker dan voorheen.
Jaarverslag 2020 VvV Kampen-Noordoostpolder
In overleg met het bestuur werd door Anneke van der Velde een groepje van contactleden geformeerd, dit ter ondersteuning van haar pastorale taken, te weten: Klazien
Wierbos, Fintje van der Scheer, Henk Pippel en Piety van den Berg.
Daar de jaarlijks gebruikelijke adventmiddag in december niet kon doorgaan, evenmin als het jaarlijkse uitje voor de leden, meende het bestuur wat extra’s te moeten
doen met Pasen en Kerst in de vorm van een bloemetje/kerststukje voor alle leden.
Een deel van de zondagse vieringen kwamen te vervallen. Maar ook gingen er veel
kerkdiensten door. Geregeld werd hiervoor de St. Annakapel gehuurd, daar Levensbron te klein was om aan de RIVM richtlijnen te voldoen bij gemiddelde opkomst.
In Levensbron werd een beweegbare camera geïnstalleerd en het audio-abonnement
via “Kerkdienst Gemist” werd uitgebreid met “Kerk TV”.
Hierdoor konden ook een aantal diensten zonder bezoekers vanuit Levensbron worden gestreamd en later teruggekeken.
Daar het zingen tijdens de dienst sterk ontraden werd, is door Anneke het initiatief
genomen tot het oprichten van een koor. Onder leiding van Henk van Marle werd
een koortje geformeerd van Fintje, Bram, Henk P., Ingrid en Rianne. Zij gaven per
toerbeurt invulling aan het vocale gedeelte van de vieringen.
Vergaderingen van het bestuur
In 2020 kwam het bestuur in totaal vijf maal in reguliere vergaderingen bijeen en
handelde over de periode maart-april een vergadering af middels intensief mailverkeer.
Een korte opsomming van belangrijke bestuursbesluiten, dan wel wat hier uit voortvloeide:
• In de bestuursvergadering van 29 januari 2020:
Jasper van der Horst krijgt extra uren om, ter ondersteuning van Anneke, het
partorale werk gericht op de bestuursleden en eventuele partner, op te pakken.
• In de bestuursvergadering van maart-april 2020 (via mailverkeer):
Besloten wordt tot de samenstelling van de programmacommissie Winterprogramma: Cathien Steen (projectleider), Anneke van der Velde, Klazien
Wierbos, Gerrita Hendriks.
• In de bestuursvergaderingen van 24 juni 2020 en 11 november zijn geen belangrijke bestuursbesluiten genomen.
• In de bestuursvergadering van 19 augustus 2020 heeft de voorzitter Victor
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•

Michielse zijn bestuurslidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd.
Bram Carsouw heeft zich staande de vergadering bereid verklaard het (ad interim) voorzitterschap op zich te nemen.
In de bestuursvergadering van 9 december 2020:
Het bestuur besluit de notitie (Levensbron: bron van bezinnen, leren en leven)
van Anneke te omarmen. Er wordt een werkgroepje samengesteld om deze
voorzet verder uit te werken.

Algemene ledenvergaderingen 10 juni 2020
De reglementair voorgeschreven ALV wordt door de coronaperikelen verlaat gehouden op 10 juni 2020 in “Levensbron” met een beperkt aantal leden. Dit gezien de medische risico’s van het coronavirus. Tijdens deze vergadering worden de jaarstukken
en de financiële stukken van 2019 en de begroting voor 2020 (bijstelling)-2021 besproken en door de leden goedgekeurd. Er worden twee nieuwe bestuursleden benoemd:
Herman van der Leeden en Cathien Steen.
*) Cathien is lopende de tweede helft 2020 om medische redenen teruggetreden als
bestuurslid. Eind 2020 bestaat het bestuur uit: Bram Carsouw (interim voorzitter),
Henk Pippel (penningmeester), Piety van den Berg, Janny Schuiling en Herman van
der Leeden. De functie van secretaris is vacant.
De beleggingscommissie
Bestaat uit Bram Carsouw, Victor Michielse en Henk Pippel. Er worden in Levensbron meerdere gesprekken gevoerd met de twee vermogensbeheerders ABN/AMRO
en Sem.nl uit Amsterdam.
Predikanten en kerkdiensten
Onze voorganger ds. Anneke van der Velde, is sinds 1 januari 2017 in vaste dienst. Tot
01-01-2020 op basis van een dienstverband van 16 uur per week. Per 01-01-2020 heeft
ze een dienstverband van 24 uur per week.
De gehouden vieringen:
• 5 januari Nieuwjaarstreffen met Anneke in Levensbron.
• 19 januari Zondag Anders met Anneke in Levensbron.
• 2 februari reguliere dienst met Jasper v.d. Horst in Levensbron.
• 16 februari reguliere dienst met Anneke in Levensbron.
• 1 maart reguliere dienst met Marianne Gaastra in Levensbron.
• 12 april Paasdienst via streamdienst zonder bezoekers in Levensbron.
• 1 juni 2de Pinksterdag vanuit de St. Annakapel.
• 5 juli reguliere dienst met Marianne Visch- de Bruin vanuit Levensbron via Kerkdienst
Gemist.
• 19 juli reguliere dienst met Ineke Adriaansz vanuit Levensbron via Kerkdienst Gemist.
• 30 augustus reguliere dienst met Ineke Elske de Lange vanuit Levensbron via Kerkdienst Gemist.
• 6 september Startdienst met Anneke vanuit de St. Annakapel.
• 11 oktober reguliere dienst met Jasper v.d. Horst vanuit de St. Annakapel.
• 25 oktober reguliere dienst met Simone v.d. Laan vanuit de St. Annakapel.
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8 november reguliere dienst met Marianne Visch- de Bruin vanuit de St. Annakapel.
22 november eeuwigheidszondag met Anneke vanuit de St. Annakapel.
6 december 2de Advent zondag met Anneke vanuit de St. Annakapel.
20 december 4de Advent zondag met Etje Verhagen vanuit Levensbron via Kerkdienst
Gemist.
25 december 1ste Kerstdag, ochtenddienst met Anneke vanuit de St. Annakapel.

De collectes zijn structureel bestemd voor De Wilde Ganzen, voor zichtbare projecten. De collecteopbrengsten over december zijn bestemd voor de Stichting Voedselbank Kampen.
Anneke van der Velde heeft vanwege de coronacrisis elf Podcasts gemaakt.
Voor leden zonder mogelijkheid die digitaal te ontvangen heeft het bestuur de teksten van Podcasts evenals de liturgieën in papieren versie bij de leden bezorgd.
In de Marge
De nieuwsbrief VvV Kampen/NOP “in de Marge” verschijnt drie maal in 2020, zowel
digitaal als in hardkopie. De hardkopie wordt in kleur uitgegeven. Piety van den Berg
heeft de eindredactie en zij wordt bijgestaan door Cathien Steen en onze PR medewerker Alex de Jong.
Winterprogramma
Het programma “ik en de Ander” wordt voor de zomer 2020 afgerond met twee bijeenkomsten “Tien geboden”, het vervolg op “de Bijbel van kaft tot kaft”; een bijeenkomst van de literatuur-kring; eenmaal boekbespreking; een pastorale gespreksgroep in Kampen; eenmaal Kunst met Cathien en een lezing in de Sint Annakapel
van Bert Keizer “Levenseindevraagstukken”. Evenals voornoemd programma “ik en
de Ander” konden van het nieuwe Winter-programma “Onderweg” vanwege de coronaproblemen niet alle programmaonderdelen doorgang vinden.
Wat ging wel door:
Drie bijeenkomsten “Levensvragen”; een bijeenkomst Koffie in de Polder; twee bijeenkomsten “Zaligsprekingen”; “Kunst van het ongelukkig zijn” van Dirk de Wachter; “Onderweg en toch ook overal thuis” van Hennie Berends; “de ware kunstenaar
is de levenskunstenaar” van Henk Jans in de Sint Annakapel.
Gebouw Levensbron
De vergaderruimtes worden in 2020 weinig verhuurd. Gewoonlijk wordt eens in de
twee weken de grote zaal verhuurd aan “de Vispanne”. Humanitas huurt de serre
voor diverse vrijwilligersactiviteiten zoals “Tandem” en “Thuisadministratie”. Daarnaast zijn er vaste huurders zoals de schildersclub op zolder. Verhuur van de benedenzaal en serre is vanwege de corona-pandemie sterk gedaald.
Hospice
De ontwikkelingen voor 2020 staan eveneens door de corona problemen op een laag
pitje. Sinds eind 2019 is er nauwelijks voortgang geboekt.
Volkstuinen
De tuinen zijn begin oktober overgegaan naar de nieuwe eigenaar.
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Samenwerking met andere levensbeschouwelijke organisaties
• Op 7 januari heeft de vereniging bezoek gehad van een bestuursdelegatie Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF) uit Dronten.
• Op 15 februari heeft de vereniging bezoek gehad van een bestuursdelegatie
Vrijzinnig Nederland (voorheen NPB) uit Hattem en Heerde.
• Op 2 februari heeft een aantal (bestuurs)leden de intrededienst van Anneke
van de Velde bij de Remonstrantse geloofsgemeenschap in Hoogeveen bijgewoond.
• Intensief worden digitale opnames van diensten en podcasts onderling tussen
onze vereniging en de Remonstranten (Hoogeveen) en DG/Remonstranten
Meppel uitgewisseld.
Diverse contacten en diensten door bestuur
en vrijwilligers en onze PR-functionaris
De contacten met de gastpredikanten worden, gezien de liturgie en te zingen liederen onderhouden door Henk van Marle.
De bloemen, die na de kerkdiensten aan gemeenteleden worden gegeven, worden
door Henk van Marle bezorgd.
De echtgenote van de heer Henk van Marle verzorgt de taxidienst voor het ophalen
en terugbrengen van enkele bezoekers aan de kerkdiensten.
Henk verzorgt de muzikale omlijsting van de kerkdiensten middels orgel- en pianospel en geeft leiding aan het koortje. Daarnaast verricht hij de kosterstaken.
Onze medewerker PR, Alex de Jong, brengt de activiteiten van de vereniging via
verschillende media zo breed mogelijk onder de aandacht. Dit via nieuwsbrieven (la
Posta), onderhoud website en het schrijven van artikelen in de Brug.
Leden
In 2020 zijn vijf leden overleden en er zijn zeven nieuwe leden bijgekomen.
Het aantal leden bedroeg per eind 2019: 52; en per eind 2020: 54 (en inmiddels 62).

24 maart 2021,
Henk Pippel
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