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Wie zijn wij?
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, 
haar geschiedenis en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust 
te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan 
het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen 
christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensver-
haal van de ander, van u. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met 
onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen 
dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. We kennen geen dogma’s. Naast 
de Bijbel wordt gebruik gemaakt van fi losofi e, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle 
bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het huma-
nisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar 
anderen en naar inspiratie. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? 
Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid 
van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven 
en denken.

Gebouw  “Levensbron”, 
Vloeddijk 62, 8261 GD Kampen

Koster/organist: Henk van Marle, 
henkvmarle@gmail.com.
Voorganger: Ds. Anneke van der Velde, 
veld5834@planet.nl;
06-52680894

Bestuur VvV:
Voorzitter: Bram Carsouw, 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com, 
06-14604972
Penningmeester: Henk Pippel, 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com, 
06-27325123
Algemene bestuursleden: 
Piety van den Berg, Janny Schuiling.

Dit seizoensprogramma kwam tot stand 
dankzij de medewerking van 
Klazien Wierbos, Anneke van der Velde, 
Cathien Steen en anderen.

Redactie en eindredactie:
Alex de Jong/Attest Communicatie
Opmaak:
Rob van der Zwaard
Foto’s: 
Pexels.com en Pixabay.com, 
Freddy Schinkel, Attest Communicatie 
en anderen. C
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“IJs en weder dienende”…?
Ook dit winterseizoen zijn onze 
activiteiten toegankelijk voor 
iedereen die er belangstelling 
voor heeft. Dat wil zeggen dat 
we dit zeker niet alleen voor de 
eigen kring presenteren. 

We hopen dat we al onze plannen 
kunnen uitvoeren en dat corona 
geen spaak in het wiel zal steken. 
Daarom streven we ernaar een 
passend alternatief te hebben, als 
we onze deur toch moeten sluiten.

Zoom
Het afgelopen jaar hebben we erva-
ring opgedaan met  groepsdeelna-
me via Zoom en met het in Levens-
bron verspreiden van deelnemers 
van gespreksgroepen, zodat de 
juiste afstand kon worden bewaard. 
Er blijkt veel meer mogelijk dan we 
dachten en we willen die ervaring 
daarom inzetten om zoveel mo-

gelijk activiteiten wél door te  laten 
gaan. Ook onderzoeken we of u 
via Zoom of andere mogelijkheden 
kunt deelnemen aan een groep die 
wel ‘live’ in Levensbron aanwezig is, 
terwijl u vanuit huis deelneemt aan 
de activiteit/gesprekken.
U wordt via onze mail-contacten 
- denk aan de digitale nieuwsbrief 
- en via publicaties in de plaatselijke 
media (o.a. “Weekblad De Brug”) 
op de hoogte gehouden van wat 
er binnen onze vereniging speelt. 
Ook wordt voor en na de zondagse 
dienst (streaming en YouTube) mel-
ding gedaan van onze activiteiten 
en de wijze waarop we dat gaan 
uitvoeren.

Houd ons in de gaten en vergeet 
niet uw mailadres aan ons door te 
geven, zodat onze digitale nieuws-
brief u op tijd bereikt en informeert.
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Wie ben ik?
Voor het komende seizoen van 
onze vrijzinnige vereniging 
mogen wij u weer een breed 
programma aanbieden.

De vrijzinnigheid wordt niet 
bepaald door dogmatiek. Dat zou 
stilstand in ons denken betekenen. 
We willen graag zelf nadenken en 
onderzoeken en hierover met elkaar 
in gesprek gaan. Bij ons kan en mag 
dat. Sterker nog: we stimuleren dit.

Elementen die daarbij kunnen 
helpen, zijn wetenschap, evo-
lutieleer, de “oerknal”, fi losofi e, 
maar ook meditatie en de kracht 
voortkomend uit kunst, muziek 
en poëzie. Er zijn zoveel manieren 
om je blijvend te ontwikkelen en 
te vormen. De rede van de mens is 
nooit af, en daarom moet ons brein 
altijd op zoek.

Hopelijk vindt u dit jaar weer veel 
van uw gading in ons programma; 
allemaal in de zoektocht om een 
antwoord op de vraag “Wie ben ik 
en wie ben jij?” te vinden.

Met onderzoekende groet,
Bram Carsouw
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We hebben het afgelopen jaar zo 
goed en zo kwaad als het ging de 
digitale hulpmiddelen ingezet, maar 
het bleef natuurlijk behelpen. Niets 
kan op tegen een échte ontmoeting. 
En in een echte ontmoeting kunnen 
wezenlijke vragen aan de orde 
komen. Zoals de vraag: ‘wie ben 
ik…’ Het deed mij meteen denken 
aan het lied dat Trijntje Oosterhuis 
zingt: ‘ken je mij, wie ben ik dan..’ 
Of psalm 139, in de berijmde versie: 
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken..’ 
De vraag dringt zich op of je jezelf 
ooit echt zult kunnen kennen, en 
of anderen jou echt kunnen leren 
kennen.

Kennen van God
Je kunt het woordje ‘ik’ in het thema 
ook met een hoofdletter schrijven. 
Dan gaat het opeens over het 
kennen van God, de Eeuwige, de 

Onnoembare, of welke woorden wij 
ook maar gebruiken om datgene 
wat ons menselijk begrip overstijgt, 
te duiden. De ‘ik’ met een hoofd-
letter gaat het menselijk kennen te 
boven, maar het is vaak heilzaam 
en verrijkend om toch het gesprek 
over die ‘Ik’ te voeren. Dat zullen 
we dan ook volop doen, in onze 
gesprekskringen, fi losofi e-avonden 
en in onze Bijbelgroep.

Als het thema in het meervoud ge-
zet wordt, gaat het over de identiteit 
van onze Vereniging. Wie zijn wij? 
Wie willen wij zijn? Het komende 
jaar gaan we ook op dit thema 
refl ecteren. We gaan met elkaar in 
gesprek over onze wortels, over 
onze huidige identiteit als geloofs-
gemeenschap én over de toekomst. 
Hoe zal onze Vereniging er over vijf 
jaar uitzien? En hoe verhoudt zich 
de vraag wie wij willen zijn, tot de 

ONS JAARTHEMA:

De programmacommissie heeft 
dit jaar een thema gekozen dat 
voor meerderlei uitleg vatbaar 
is. Een mooie paraplu voor alles 
wat we het komende jaar weer 
gaan ondernemen. Hopelijk 
kunnen we elkaar weer ‘live’ 
ontmoeten, elkaar spreken, en 
in de ogen kijken.

Foto: Freddy Schinkel

WIE BEN IK?
5



vragen die hierboven gesteld zijn? 
Tot hoe we God zien, tot hoe we 
onszelf zien?

Al met al een boeiend thema voor 
hopelijk een boeiend jaar met een 
rijkdom aan activiteiten. Ik sluit af 

met het gedicht dat de theoloog 
Bonhoeffer - vermoord in de 
tweede wereldoorlog - schreef over 
de vraag wie hij is. Dit integere 
zelfonderzoek zet ons, denk ik, op 
het juiste spoor…
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Wie ben ik?’
Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer

Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te 
overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van 
mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van 
mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
snakkend naar lucht als werd ik 
gewurgd
hongerend naar kleuren naar 
bloemen en vogels

dorstend naar een woord naar een 
mens dichtbij
trillend van woede om willekeur 
om de geringste krenking
opgejaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in 
den vreemde
moe en te leeg om te bidden te 
danken te werken
murw en bereid om van alles 
afscheid te nemen?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de 
ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf een verachte-
lijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een 
verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de 
verloren slag?

Wie ben ik? Ik ben een speelbal 
van mijn eenzaam vragen.
Wie ik ook ben Gij kent mij
ik ben van U mijn God.

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944
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LEZING RENÉE VAN RIESSEN:

‘Van zichzelf bevrijd’ 
Hoe komt het dat we zo vaak het idee hebben in onszelf 
gevangen te zitten? Wat houdt ons vast? Kunnen we van 
onszelf bevrijd worden? Welke rol spelen andere mensen in het 
bevrijdingsproces? En hoe zit het met God? Op donderdagavond 
23 september van 19.30 tot 21.00 uur zal Renée van Riessen (zelf 
woonachtig in Kampen) een lezing geven en met ons in gesprek 
gaan over haar nieuwste boek ‘Van zichzelf bevrijd’. 

Renée van Riessen is fi losoof en 
dichter. Zij doceert godsdienst-fi -
losofi e aan de PThU Groningen en 
is bijzonder hoogleraar christelijke 
fi losofi e aan de Universiteit Leiden. 
Eerder publiceerde zij onder meer 
het succesvolle Oratio-essay  ‘De 
ziel opnieuw’ die inmiddels in de 
vierde druk is verschenen.

Relaties komen en gaan
De hedendaagse ideeën over een 
goed leven richten zich maar al te 
vaak op ‘het kunstwerk’ dat we van 
ons leven dienen te maken. Relaties 
komen en gaan en dienen te passen 
in ons kunstwerk, met verwach-
tingen die te maken hebben met 
een zinvol of vervuld leven. 
De Frans-Joodse fi losoof Emmanuel 
Levinas richtte zich vooral op de 
bevrijdende kracht die uit kan gaan 
van relaties. En dat deze van dienst 
kunnen zijn om onszelf los te laten 

en compassie te oefenen. Renée van 
Riessen onderzoekt Levinas’ denken 
over nabijheid en naastenliefde. 
Ze brengt het in discussie met 
hedendaagse fi losofi e en legt ver-
banden met het werk van schrijvers, 
dichters en beeldend kunstenaars. 
Met haar Levinas-interpretaties 
beweegt Van Riessen zich op het 
grensvlak van ethiek, mystiek en 
religie. 
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Donderdag 23 september 2021  
van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron

7



G
ES

PR
EK

SG
RO

EP

Pastorale gespreksgroep VvV
In de pastorale gespreksgroep gaan de (oudere) leden van de 
Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder aan de hand 
van een thema op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. 
De thema’s worden ingeleid met een verhaal, een gedicht of muziek, 
en raken vaak levensvragen.

In overleg bepalen we welke 
onderwerpen aan de orde komen. 
 Mogelijkheden zijn: verlies, 
vreugde, dankbaarheid, lijden, 
levenseinde, et cetera. De groeps-
leden kunnen ook zelf onderwerpen 
inbrengen. We komen samen op 

dinsdag, van 15.00 tot 16.30 uur. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats 
in Levensbron. De begeleiding is in 
handen van voorganger Anneke van 
der Velde. Wil je meedoen? 
Stuur Anneke een mail: 
veld5834@planet.nl. 

Data in 2021: 28 september en 16 november.
Data in 2022: 1 februari en 12 april.
In Levensbron van 15.00 - 16.30 uur.
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LITERATUURKRING 

‘Het verhaal achter
het verhaal’ 
Wie graag leest en met anderen wil  praten over het verhaal 
achter het verhaal, is van harte welkom bij de literatuurkring van 
de vrijzinnigen. Meld je aan en doe mee of kom een keertje kijken 
en luisteren.

De literatuurkring komt per seizoen 
zes keer bij elkaar in Levensbron 
op maandagavond om 19.30 uur in 
huiskameropstelling rond de grote 
tafel. 

Klassiekers
Voorgaande jaren was het program-
ma “klassiekers uit de wereldlitera-
tuur die je altijd al had willen lezen 
maar waar het niet van kwam”. 
In september 2020 zijn we opti-
mistisch begonnen met het idee 
dat iedere deelnemer zijn eigen 
favoriete boek zou inleiden en zijn 
enthousiasme zou delen met de 
anderen. Corina is in september 
begonnen met haar favoriet “Spaar 
de Spotvogel” en dat was een leuke 
avond. Helaas begon daarna de 
tweede lockdown. 

Favorieten
Het komende seizoen gaan we 
verder met voornoemd plan. Iedere 
deelnemer draagt zijn favoriet aan 
en leidt het boek in. Klazien Wier-
bos bijt op 22 november met  “Het 
Oude Land” van Dörte Hansen het 
spits af. Het risico bestaat dat een 
ander “jouw” boek niet mooi vindt, 
en dat hij ook zegt waarom dat zo 
is. Toch is het interessant om erover 
van gedachten te wisselen en daarin 
ligt ook de uitdaging.  

Meedoen?
Geef je op bij Klazien Wierbos via 
wierbosklazien@hotmail.com.

Data 2021: 27 september en 22 november.
Data 2022: 10 januari, 21 februari, 11 april en 30 mei.

In Levensbron van 19.30 - 21.00 uur.
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Wat is vrijzinnigheid?
Vrijzinnig geloven, wat is dat eigenlijk? ‘Hoe langer je erover 
nadenkt, hoe moeilijker het wordt om er een antwoord op te 
formuleren’, meent Erik Jan Tillema, beleidsmedewerker van de 
VVP Nederland. Op woensdag 13 oktober geeft hij van 19.30 tot 
21.00 een lezing over dit onderwerp in Levensbron.

Erik Jan Tillema houdt zich al jaren 
met eerdergenoemde vraag bezig. 
Hij komt daarom graag met andere 
vrijzinnigen in gesprek.

Documentaire
Tijdens deze avond zal hij de korte 
documentaire ‘Vrijzinnig hervormd; 
van kroeg tot kerk’ vertonen. Hierin 
wordt uitgelegd hoe de Vereniging 
van Vrijzinnige Protestanten zich 
heeft ontwikkeld. Vervolgens zal hij 
vertellen wat volgens hem vrijzinnig 
geloven inhoudt. Hij komt daarbij 

met een verrassend antwoord 
waarover hij deze avond graag met 
belangstellenden in gesprek wil 
gaan. 

Woensdag 13 oktober, nagesprek op woensdag 27 oktober 2021
van 19.30 – 21.00 uur in Levensbron.

Vrijzinnigen in Amsterdam, rond 1920
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BOEKBESPREKING: (BRAM MOERLAND)

‘Gnosis en Gnostiek: 
De bevrijding van de liefde’
De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van 
het Christendom bracht een schokgolf teweeg. Ze waren in de 
vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten 
worden. Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi 
verstopten ze in een kruik en begroeven ze. Het duurde nog tot 
1945 voor ze weer gevonden werden.

Uit die teruggevonden teksten 
komen een heel andere Jezus en 
een heel andere visie op de mens 
tevoorschijn dan die we kennen uit 
het kerkelijke christendom. Jezus is 
in de gnostiek een boodschapper 
die de mens oproept zichzelf te 
herinneren: ‘Mens sta op en herin-
ner jezelf’. Kern van de gnostische 
zienswijze is dat in elk mens een 
innerlijk weten van liefde woont. 
De gnostiek als spirituele traditie 
biedt de mens een weg naar de 
bevrijding van de liefde in hemzelf.

In deze boekbespreking lezen 
we teksten van Bram Moerland. 
Voorafgaand aan elke avond zal de 
te lezen literatuur worden gescand 
en gemaild. 

De avond is ook digitaal bij te 
wonen. Daarvoor is opgave van 
tevoren wel nodig: 
veld5834@planet.nl. 
We beginnen om 19.30 uur, en 
ronden af om 21.00 uur. 

Data in 2021: 13 september, 4 oktober, 18 oktober en 
8 november. In Levensbron van 19.30 - 21.00 uur.
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Koffi eochtenden 
in de polder
Ook het komende programmajaar 
vinden er weer  “Koffi eochtenden 
in de polder” plaats. Onder het 
genot van een kopje koffi e en iets 

lekkers wordt er op maandagen van 
10.00 tot 11.30 uur bijgepraat in het 
Voorhuys in Emmeloord.

Data in 2021: 18 oktober en 22 november.
Data in 2022: 21 maart en 25 april.

‘t Voorhuys, Emmeloord van 10.00 - 11.30 uur.
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BART WALLET PRESENTEERT:

Filosofi sche lezingen
Al jarenlang is hij de grote roerganger achter de fi losofi sche 
avonden in Levensbron: Bart Wallet. Ook het komende seizoen 
is hij weer van de partij. Natuurlijk geheel in stijl met ons 
jaarthema. ‘De bedoeling is elke avond een deelthema in te leiden 
en om er daarna met elkaar over in gesprek te gaan’, zo vertelt 
hij. De thema’s zijn: Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? en Wie 
zijt gij? 

1. Wie ben ik?
In de tempel van Apollo in Delphi 
stond volgens de overlevering de 
spreuk “Ken uzelf”. De ware kennis 
van het leven begint bij het kennen 
van jezelf, aldus de oude Grieken. 
Maar wat is het Zelf? En kunnen wij 
onszelf wel kennen? Wat is het ik? 
Valt het ik uiteen in vele gedaanten, 
al naar gelang de omstandigheden? 
Worden wij meer “ik” naarmate we 
ouder worden? En valt het oordeel 
van de ander over ons samen met 
het oordeel over onszelf? 

2. Wie ben jij?
Elke dag hebben wij te maken met 
de mens tegenover ons. We spreken 
met hem of haar en dat laat een 
indruk achter. Hebben wij daarin 
altijd een vooringenomenheid? De 
fi losoof Levinas heeft indringend 
gekeken naar de wijze waarop wij 
naar de ander kijken. Het gelaat 
van de ander doet een beroep op 
ons, daar begint onze verantwoor-
delijkheid. In onze wereld worden 
wij geconfronteerd met mensen en 
hun culturen die soms mijlenver 
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van ons af staan. Maar zijn het dan 
ook andere mensen? Zijn het niet 
mensen zoals ook wij zijn, met 
dezelfde gevoelens, met dromen 
en verlangens, die lief hebben en 
geliefd willen worden? 

3. Wie zijn wij?
We ontkomen er niet aan. We leven 
in een gemeenschap. Dat betekent 
inleveren op autonomie en 
mogelijkheden. Maar er is ook een 
andere kant: die gemeenschap 
levert ons veel op, we hebben er 
veel aan te danken. Het “wij” is ook 
de massa, de groep waar je bij hoort 
of bij wilt horen. Wat is de invloed 
van die groep op ons denken, op 
ons gedrag? Er is behoefte aan 
duiding, aan waar je bij hoort, welke 
politieke richting je kiest, met wie 
je geassocieerd wilt worden en nog 
meer: met wie niet. 
Kan het groepsdenken ook 
bedreigend zijn voor je persoonlijke 
stijl en ontwikkeling? Zijn saamho-
righeid en verbondenheid met een 
bepaalde groep voorwaarden voor 
een goed leven? Zijn daarop ant-
woorden vanuit de sociale fi losofi e? 

4. Wie zijt Gij?
Wie die vraag stelt, gaat er vanuit 
dat God een realiteit is, maar tege-

lijkertijd is er de indringende vraag 
naar het “zijn” van God. Enerzijds 
is er de uitspraak van Meister 
Eckhart “Over God wil ik zwijgen”, 
anderzijds is God in kaart gebracht 
in talloze dogmatische systemen. 
Bij Spinoza valt God zo ongeveer 
samen met de natuur. En in het 
spirituele denken is God een entiteit 
geworden die tussen mystiek en 
wazigheid inhangt. Er is niet alleen 
de vraag: Is God te bewijzen? Maar 
ook: over welke God hebben we het 
dan? Een abstracte God of een God 
waarmee je in relatie kunt treden? 

Data in 2021: 28 oktober en 25 november.
Data in 2022: 27 januari en 17 februari.

19.30 tot en met 21.00 uur.
In Levensbron van 19.30 - 21.00 uur.
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Gezamenlijke Adventsbijeenkomst
In Levensbron vindt op dinsdag 
14 december 2021 weer de 
traditionele kerstmiddag plaats. 
Deze adventsmiddag is voor alle 
leden. We gaan samen zingen, 
luisteren naar een kerstverhaal en 
kerstgedichten en ten slotte is er 

een feestelijke broodmaaltijd. Alle 
leden zijn welkom vanaf 15.00 uur.
Graag opgeven bij Henk Pippel, 
via de telefoon: 06-27325123, of 
via de mail: secr.vvvkampen.nop@
gmail.com. Een uitnodiging volgt 
begin december.
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Rouwlezing Marinus van den Berg
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MARINUS VAN DEN BERG VERTELT OVER “ROUW”

‘Tijd heelt lang
niet alle wonden’
Er zijn volgens hem heel wat misverstanden over tijd en rouw. 
‘Men denkt dat het beter gaat als je alle seizoenen hebt gehad, 
maar vaak wordt het juist erger.’ Marinus van den Berg is 
geestelijk-verzorger/pastor met emeritaat en heeft veel ervaring 
in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, 
ouderdom en zorg. Hij heeft hierover diverse boeken en gedichten 
geschreven. Op donderdagmiddag 20 januari 2022 komt hij vanaf 
14.30 uur in Levensbron de lezing ‘Rouw’ geven. 

De lezing is voor mensen die – kort 
of lang geleden – een dierbare 
hebben verloren. Zijn verhaal zal 
voor herkenning zorgen en geeft 
veel nabestaanden steun. ‘Maar het 
is ook bedoeld voor mensen die 
in hun omgeving met rouwenden 
te maken hebben en zich soms 
onzeker voelen over hoe zij deze 

mensen kunnen benaderen’, vertelt 
hij. ‘Wat moet je juist wel en wat 
juist niet doen of zeggen?’ Een jour-
nalist tekende ooit uit zijn mond 
het volgende op: ‘U moet niet naar 
mij komen luisteren. Ik hoop dat u 
vandaag goed luistert naar uzelf. 

17



Ik reik beelden en ervaringen aan. 
Niet om te zeggen zó moet het, 
maar wat komt het dichtst bij uzelf?’

Wie is Marinus?
Marinus van den Berg (1947) werd 
geboren in Wijhe, studeerde aan het 
gymnasium van de paters Karmelie-
ten in Zenderen, en studeerde theo-
logie aan de Katholieke Hogeschool 
Utrecht en aan de universiteit van 
Yale (USA). Hij werd in 1977 als 
priester gewijd en werkte acht jaar 
in Apeldoorn in het verpleeghuis 
‘Randerode’ en aansluitend vijftien 
jaar als pastoraal vormingswerker 
voor gezondheidszorg. Hij was vijf-
tien jaar pastor/geestelijk verzorger 

voor Antonius IJsselmonde te Rot-
terdam en enkele jaren werkzaam 
voor het nieuwe regionaal palliatief 
centrum Cadenza. Daarnaast is hij 
alweer dertig jaar betrokken bij de 
Vereniging Ouders Overleden Kind. 
Hij ontving onlangs een Koninklijke 
onderscheiding voor zijn werk. Van 
den Berg geeft veel lezingen en cur-
sussen over omgaan met verlies en 
afscheid en heeft vele boeken over 
rouw geschreven. Zo publiceerde hij 
onder meer ‘Rouwen in de tijd’ en 
‘Woorden in de stilte’. Van den Berg 
benadert rouw vooral vanuit de be-
leving. ‘Het gemis van een dierbare 
is niet iets van het verleden, maar is 
van nu en van de toekomst’. 

Donderdag 20 januari, 14.30 uur in Levensbron. 
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Meditatiegroep
In de meditatiegroep verkennen we tijdens een vijftal avonden 
verschillende manieren van mediteren. We verkennen o.a. de 
‘Ignatiaanse meditatie’, de ‘centering prayer’, en ‘loopmeditatie’.
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Data in 2022: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 
22 februari en 8 maart in Levensbron om 19.30 uur.

Deze avonden vinden plaats in 
samenwerking met ds. Lex Boot 
van ‘de Open Hof’. De maximale 
groepsgrootte is 12 deelnemers. 
Geef je dus snel op: 
veld5834@planet.nl. Er is plaats 
voor zes deelnemers van de 
Vereniging van Vrijzinnigen, en zes 
deelnemers van ‘de Open Hof’. 

De avonden zullen afwisselend 
begeleid worden door Lex Boot en 
Anneke van der Velde. 

Lex Boot is specialist op het gebied 
van meditatie. Hij heeft o.a. ‘Het rit-
me van de tijden’, ‘Kleine gids voor 
christelijke meditatie’, en ‘Handboek 
christelijke meditatie’ geschreven.
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DOOR DIK DE BRUIN 

Het ontstaan 
van het heelal
Vroeger, als men naar de sterren keek, dacht men dat je rechtstreeks de 
hemel in keek. Nu, duizenden jaren later, weten we door middel van 
moderne technieken dat dit niet zo is.

In deze lezing neem ik u mee 
in dit grote heelal. We zullen 
kennis nemen van de vorming 
van sterren en sterrenstelsels. We 
zullen zien dat de vorming van 
planeten, zoals onze aarde, een 
restproduct is van de vorming 
van sterren. 

Wie ben jij in dit alles? 
Kosmisch stelt de mens niets 
voor, maar als bewoner van deze 
aarde is de mens het enige schep-
sel dat kan nadenken over zijn 
positie en zijn eigen handelen. 
Hij weet dat hij zijn biosfeer kan 
manipuleren en dat deze planeet 
zijn zorg is.

Datum in 2022: 26 januari.
Levensbron van 19.30 tot en met 21.00 uur.
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MONIKA RIETVELD VERTELT:

Wat is universeel 
Soefi sme?
Soefi sme; wat is dat? Woensdag 2 februari, van 19.30 tot en met 
21.00 uur vertelt Monika Rietveld je er alles over. ‘Soefi sme is 
religie als je er religie van wilt leren, fi losofi e als je er wijsheid 
van wilt leren, en mystiek als je erdoor geleid wilt worden bij het 
ontvouwen van de ziel. En het is meer dan deze dingen.’

‘Het is het licht, het leven dat voed-
sel is voor elke ziel en een sterfelijk 
wezen tot onsterfelijkheid opheft. 
Het is de boodschap van liefde, 
harmonie en schoonheid’, vertelt ze. 
‘Deze woorden komen van Inayat 
Khan en worden dikwijls gebruikt 
als inleiding om het Universeel 
Soefi sme uit te leggen.’

Wie is Monika Rietveld?
Monika Rietveld is voorganger van 
Vrijzinnigen Nederland en werkt als 
pastoraal werker in de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hilversum; 
een gemeenschap waarin de 
verschillende denominaties van 
Remonstranten, Vrijzinnigen Neder-
land en Doopsgezinden samengaan. 
Daarnaast is zij hoofd Universele 
Eredienst bij de International Sufi  
Movement.

‘Aan de hand van muziek en 
poëzie maken we deze avond 
kennis met het Soefi sme. Velen 
zullen de gedichten kennen van 
de Middeleeuwse dichter Rumi’, 
vertelt ze. ‘We verdiepen ons tevens 
in een stukje geschiedenis van het 
soefi sme en de Soefi beweging.’

Woensdag 2 februari 2022, 
Levensbron van 19.30 – 21.00 uur.
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Kaarten voor speciale 
gelegenheden
Rebekka van Ommen is voor onze bezoekers een bekend gezicht. 
Ze heeft jarenlang als therapeut beeldende vorming gewerkt en 
deed haar ervaring op in veel landen in de wereld. 
Onder andere in een herberg langs de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella. 

Rebekka wil haar liefde voor kunst 
graag met ons delen door ons deel 
te laten nemen aan het vastleggen 
van wensen op het formaat van een 
ansichtkaart, waarmee we samen de 
kleine kunst van 

het verbinden creëren. Deze middag 
maken we kleine kunstwerkjes op 
een kaart waarbij  inspirerende 
 teksten ons uitgangspunt zullen 
zijn.
We vragen je zelf een inspirerende 
tekst mee te nemen. De kaarten kun 
je gebruiken om verbindingen te 
verstevigen en te verdiepen en op 
die manier iemand een hart onder 
de riem te steken. Kortom: een 
ontspannende middag met tekst en 
beeld.

Deze middag vindt plaats op woensdag 16 maart 2022. 
Levensbron van 14.30 tot 16.30 uur.
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maken we kleine kunstwerkjes op 
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 teksten ons uitgangspunt zullen 
zijn.
We vragen je zelf een inspirerende 
tekst mee te nemen. De kaarten kun 
je gebruiken om verbindingen te 
verstevigen en te verdiepen en op 
die manier iemand een hart onder 
de riem te steken. Kortom: een 
ontspannende middag met tekst en 
beeld.
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BIJBELGROEP: 

Wie ben ik, 
en wat geloof ik? 
Op 31 maart 2021 is Cees den Heyer, hoogleraar Nieuwe 
Testament, overleden. Hij was een gewaardeerd lid van onze 
Vereniging en bij velen bekend en geliefd in Kampen. 
Een groot verlies. Cees den Heyer heeft onder andere 
baanbrekend onderzoek gedaan naar een goed begrijpen van de 
mens Jezus. Daarnaast heeft hij over andere theologische thema’s 
gepubliceerd.

In deze gespreksgroep gaan we 
aan de hand van Den Heyers boek 
‘Ruim geloven. Een theologisch 
zelfportret’, met elkaar in gesprek 
over de Bijbel, Jezus, het dogma van 
de verzoening, en andere thema’s 
die in dit boek aan de orde komen. 
Welke theologische ontwikke-
lingsgang is Den Heyer gegaan, 
en hoe verhoudt die zich tot onze 
overtuigingen en de weg die we in 
ons leven zijn gegaan ten aanzien 
van geloof?

Voorafgaand aan elke bijeenkomst 
wordt aangegeven welk gedeelte uit 
het boek de volgende avond wordt 
besproken. 

De avond is ook digitaal bij te 
wonen. Daarvoor is opgave van 
tevoren wel nodig: 
veld5834@planet.nl. 
We beginnen om 19.30 uur, en 
ronden af om 21.00 uur. 
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Data in 2022: 22 maart, 12 april, 26 april en 3 mei.
Levensbron van 19.30 tot en met 21.00 uur.
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Laat je
inspireren!

Kijk voor meer info op

www.vrijzinnigkampen.nl
en bezoek

onze activiteiten




