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Nieuw seizoen 
 
September. Voor de Vereniging van Vrijzinnigen 
betekent dat weer de opening van een nieuw sei-
zoen. De commissie heeft ook nu haar best weer 
gedaan om een zo gevarieerd mogelijk pro-
gramma te realiseren. 
 
Ondanks alle beperkingen van het afgelopen sei-
zoen, konden we toch met de inzet van velen het vrij-
zinnige geluid blijven uitdragen. We kunnen gelukkig 
met hoogtijdagen, of wanneer het bezoekersaantal te 
groot is om in Levensbron te herbergen, gebruikma-
ken van de Sint Annakapel. Toch hopen we het ko-
mende seizoen veel ontmoetingen in Levensbron te 
kunnen realiseren. Het gebouw leent zich hier goed 
voor en staat borg voor intimiteit en gezelligheid. Ons 
doel is en blijft het vrijzinnig gedachtengoed in Kam-
pen en omstreken zoveel mogelijk onder de aandacht 
te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, leert 
ons het spreekwoord. Mogen wij succesvol zijn in het 
nastreven van ons doel, zodat ons ledental zal (blij-
ven) groeien. 
 
Op 12 september gaan wij ons nieuwe jaar op een 
bijzondere wijze openen. Wij hopen u op Schokland 
te fêteren met gezelligheid om zo onze blijk van 
waardering uit te uitspreken.  
In de mooie ambiance van het voormalige eiland 
Schokland kan het een mooie dag worden. Zeker 
wanneer het weer meewerkt. Dit hebben we zelf he-
laas niet in de hand, maar wel een goed humeur en 
daar gaan we voor zorgen. 
 
Bram Carsouw,  
interim-voorzitter 
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Een alternatief  
‘Onze Vader’ 

 
Tekst: Johan de Wit 

 
Daarboven in de hemel 

daar woon je niet meer God 
Je wil is geen wet meer 

en je rijk is nog niet gekomen 
 

Maar je woont nu in mij 
en daar zul je altijd blijven 
Daar is je rijk nog niet uit 

en al is je wil geen wet meer 
jij leeft voort in mij 

 
Ik dank je voor alles wat je me geeft 

en voor alles wat je me vergeeft 
nu al zoveel jaren 

waarin je mijn verlangens af en toe vervult 
 

Blijf in mij wonen 
zodat ik kan blijven zoeken 

naar de bron die jij bent 
naar het leven dat jij voor ogen hebt 

 
Amen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Vereniging van Vrijzinnigen 

Vloeddijk 62 
8261 GD  KAMPEN  

kerkdienst gemist: www.kerkdienst-
gemist/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 

 
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 kalen-
der/agenda alle activiteiten op rij.  

 
Deze uitgave kwam tot stand onder 

toeziend oog van  
Piety van den Berg - de Hoop. 

mailto:veld5834@planet.nl
mailto:secr.vvvkampen.nop@gmail.com
http://www.vrijzinnigkampen.nl/
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Handen… 
Door Anneke van der Velde  

 

Onlangs heb ik een overweging ge-
houden over het ‘mosterdzaadje’, en 
dat - wat mij betreft - erom gaat dat 
iemand dat zaadje onder zijn of haar 
hoede neemt en het verzorgt. Ik ver-
bond dat aan een gedicht van Karel 
Eykman, met daarin de passage: 

‘Gods kracht ligt alleen in zijn men-
sen. Wie met hem meedoen zal hij 
zegenen, dan ligt er vrede in hun 
macht..’ 

Gods kracht kan zich verwezenlijken 
doordat mensen hun schouders eron-
der zetten. Wij mensen zijn Gods han-
den. Ik vond daar een mooi verhaal 
over: 

Het gebeurt net na de 2e WO. Een 
klein stadje in Normandië, Frankrijk 
heeft zwaar geleden van de oorlog. 
Veel inwoners zijn gedood, of zwaar 
invalide geraakt. Vrijwel alle huizen 
liggen in puin. Inclusief het oude 
kerkje in het hart van de stad. 
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Amerikaanse soldaten, die dichtbij 
hun kamp hebben opgeslagen, helpen 
de mensen bij het bouwen van nood-
woningen en barakken. Een groepje 
gaat aan de slag met het herstel van 
het kerkje. Veel mooie dingen liggen 
onder het puin bedolven. Het kost-
baarste is een beroemd middeleeuws 
kruisbeeld, waar de mensen van het 
stadje aan gehecht zijn. Na lang zoe-
ken en voorzichtig puinruimen, vinden 
de soldaten het oude houten kruis met 
daarop het lichaam van de gekrui-
sigde. Alleen de handen ontbreken. 
Maar hoe ze ook zoeken, van de han-
den van Jezus geen spoor. 

Veel lokale bewoners lopen die dagen 
met hun ziel onder de arm. Waar be-
gin je in zo’n enorme puinhoop? Zal 
het ooit nog iets worden met hun 
dorp? Om nog maar te zwijgen over 
de scherven en brokstukken in hun 
hart. Als de tijd nadert dat de soldaten 
verder moeten trekken, proeft één van 
hen wat er in de lucht hangt. Hij loopt 
naar dat oude kruisbeeld zonder han-
den en schrijft met wit krijt op de 
dwarsbalk: you are my hands (jullie 
zijn mijn handen).  

Het is een uitspraak die precies de 
juiste snaar raakt. En de ene na de an-
dere dorpeling beseft: Wij mogen nu 
voor elkaar iets van Jezus zijn. Voor el-
kaar een hand en een voet zijn. Elkaar 
steunen en bemoedigen. En wat kapot 
is gegaan, kunnen we herstellen. 

Zo kunnen we ook in deze tijd, op 
onze plek, handen zijn die liefde, 
vrede en recht verwerkelijken. Geïn-
spireerd door de mens die het ons 
heeft voorgedaan. Dat hoeven geen 
grootse daden te zijn. Samen bouwen 
we steen voor steen aan het Konink-
rijk. En een mosterdzaadje kan heel 
snel groeien en heel groot worden. 
Of, om een andere parabel in herinne-
ring te roepen: zout is maar weinig, 
maar geeft heel veel smaak! 

 

Het zout der aarde 
 

Als het zout der aarde zijn, 

is liefdevol, bescheiden zijn, 

en wijs van hart, aandachtig zijn, 

is luisterend aanwezig zijn 

en ruimte scheppend bezig zijn, 

is trouwe vriend en troost te zijn 

en sterkte voor een ander zijn, 

is door heel weinig veel te zijn, 

zo spiegel van elkaar 

en van het Andere te zijn. 

 

Marijke de Bruijne 
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In Memoriam: Cees den Heijer 
 

Ten gevolge van een ernstig verkeerson-
geval overleed op 31 maart Cornelis Jaco-
bus den Heijer (Cees) in de leeftijd van 78 
jaar. Cees woonde met zijn vrouw Adry 
aan de Lindestraat te Kampen. Cees en 
Adry waren samen met de auto onder-
weg toen het ongeluk gebeurde, en zijn 
daarna samen opgenomen op de inten-
sive care. Tot groot verdriet van allen is 
Cees niet in leven gebleven.  
 
Cees en Adry kregen drie kinderen en 
acht kleinkinderen. In zijn werkzame le-
ven was Cees lange tijd hoogleraar 
Nieuwe Testament aan de Theologische 
Universiteit hier in Kampen. Voor veel 
studenten en vakgenoten was hij een 

bron van inspiratie en het zoeken naar nieuwe wegen. ‘Geloven is een weg om 
te gaan’ was zijn motto. In kerkelijk Kampen betekende hij veel voor de voor-
heen Gereformeerde Burgwalkerk, die later is opgegaan in de huidige ge-
meente van Open Hof. Later voelde hij zich thuis bij de Vereniging van Vrijzin-
nigen Kampen-Noordoostpolder. Maar over grenzen van kerken heen, heeft hij 
een bijdrage geleverd aan gespreksgroepen en studiekringen.  
 
Op vrijdag 9 april is hij in besloten kring begraven, na een afscheidsdienst die 
werd geleid door ds. Anneke van der Velde. Dat de nabijheid van de Ene en de 
liefde die Cees den Heijer heeft willen doorgeven, tot troost mag zijn voor 
Adry, kinderen, kleinkinderen, en allen die hem zullen missen. 
 

Ds. Anneke van der Velde en ds. Lex Boot 
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Koffieochtend in de polder 

 
Door Piety van den Berg-de Hoop 
 
Op 16 augustus 2021 hebben we samen met onze leden uit de polder weer een su-
per gezellige koffieochtend met taart in ’t Voorhuys te Emmeloord gehouden. 
Aanwezig waren bijna al onze leden uit de polder en onze predikante Anneke van 
der Velde. Uit Kampen koster/organist Henk van Marle, en bestuursleden Henk 
Pippel en Piety van den Berg-de Hoop.

Wat fijn dat we na al die beperkingen door 
corona elkaar weer konden ontmoeten. 
We hebben elkaar gemist en we konden 
weer lekker bijpraten en elkaar informe-
ren over actuele zaken. Het was goed om 
het ‘wij-gevoel’ weer te ervaren en ons ver-
bonden te voelen als Vereniging van Vrij-
zinnigen Kampen-Noordoostpolder. 
Voor mij was het fijn om mijn telefonische 
contactpersonen weer eens in de ogen te 
kunnen kijken. We hadden gelegenheid 

om afspraken te maken en om de nieuw-
ste ontwikkelingen en plannen door te ge-
ven. 
Onze dominee besloot de bijeenkomst met 
een drietal liederen voor te lezen (voor 
zingen bleek ze, ondanks aandringen, niet 
bij stem; en we begrepen dat). Natuurlijk 
werd er nog een mooie groepsfoto ge-
maakt.  De volgende koffieochtenden in 
de polder zijn op: 18 oktober en 22 novem-
ber 2021. 
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Gedicht mevrouw Witsmeer uit Marknesse over de coronatijd 
 

In deze moeilijke Coronatijd 

raken we elkaar een beetje kwijt. 

Maar met anderhalve meter uit elkaar, 

houden we contact met elkaar. 

Soms loopt het uit de hand, 

zijn we door emoties overmand. 

 

Ineens was het er. Hier en daar, 

Covid 19 is het grote gevaar. 

De eerste tijd ging het wel, 

zaten we nog niet in de knel. 

We waren nog steeds verwend, 

en met de gevaren onbekend. 

 

Zoiets was niet eerder gebeurd, 

er wordt ook niet getreurd. 

Na een paar maanden is het voorbij, 

dat is wat iedereen toen zei.  

Toch werden we verrast, 

door strenge regels die werden toege-
past. 

 

Even leek het beter te gaan, 

er gloort weer hoop in ons bestaan. 

Gesteund door de overheid, 

raken we onze frustraties kwijt. 

Maar dan komt de grote klap 

besmettingen komen heel erg rap. 

 

Nu volgt er een lockdown, 

voor veel mensen heel gewoon. 

Een deel van ons volk vindt het fake, 

ons land raakt er door van streek. 

Betogingen volgen links en rechts, 

dat valt bij ons volk slecht.  

 

De ware aard komt boven, 

sommigen slaan aan ‘t roven. 

Dat hoort niet bij Nederland. 

Waar zit toch weer het verstand? 

Lieve mensen vergeet toch niet 

er is ongelooflijk veel verdriet. 

 

Vanaf het begin tot op heden 
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zijn er al veel mensen overleden. 

Ondanks de Zorg die strijdt, 

en ondertussen zich voorbereidt 

op een volgende variant 

die komt van de overkant. 

 

Dan komt er een moment 

dat de leden van het parlement 

in overleg met de RIVM 

die adviseert met klem: 

‘de bevolking vaccineren!’ 

Dat kan veel leed doen keren. 

 

Locaties verrijzen door het land 

ver van huis komt de klant. 

Met vertrouwen en moed, 

er is weer hoop, het gaat goed. 

Toch slaat de twijfel weer toe. 

Vaccin X geeft een probleem, wat een 
gedoe.  

 

De avondklok wordt ingesteld, 

het wordt ons door de premier ver-
teld. 

Gemopper volgt door het land, 

dit willen we van géén kant. 

Maar toch gaat het door, 

daar zijn goede redenen voor. 

 

De ziekenhuizen liggen vol, 

dat eist een tol 

van artsen en de verpleging 

die willen maar één ding. 

Dat iedereen weer gezond is 

en er een eind komt aan deze crisis. 

 

Een oproep aan  iedereen: 

‘Hou vol, dat kunnen wij alleen! 

Het houdt ons op de been!’ 
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IK GELOOF HET WEL: Vóór de dienst 
Door Anneke van der Velde

Het is misschien een beetje raar voor 
een predikant, maar eigenlijk vind ik 
het mooiste gedeelte van de kerk-
dienst niet de kerkdienst zélf, maar 
het gedeelte dat eraan voorafgaat, en 
waar ik maar zijdelings bij betrokken 
ben. De tijd van voorbereidingen op 
zondagochtend.  

Meestal ben ik wat aan de late kant, in 
de kerk. Ik neem me altijd voor om 
eerder te zijn, om me rustig op de 
kerkdienst voor te bereiden. Om de li-
turgieën netjes op een stapeltje te leg-
gen, de liturgietafel in te richten, de 
microfoon te checken, even te kijken 
of er lucifers bij de kaarsen liggen, of 
dat ik een aansteek-kaarsje moet ge-
bruiken. Maar meestal ben ik wat ge-
haast. Vaak heeft dat te 
maken met het thuis-
front van twee jong vol-
wassen dochters die in 
het weekend thuis zijn, 
die niet altijd meegaan 
naar de kerk, maar die ik 
nog graag van een ont-
bijtje wil voorzien. Ei-
genlijk begint de kerk-
dienst dáár al. Soms vra-
gen ze waarom ik het 

werk doe wat ik doe, en of ik het niet 
veel fijner zou vinden om uit te sla-
pen. Of ik vraag hen waarom ze niet 
mee gaan. En dan ontspint zich een 
gesprek over wat je belangrijk vindt in 
het leven, en waar je je inspiratie en 
rustmomenten vandaan haalt. Voor 
hen is dat (deels) anders dan voor mij. 
Het is verrijkend om daar dan even 
over te praten. Meestal grijp ik daarna 
mijn tas, vouw ik de liturgieën nog 
even en roep met een knipoog: ‘Ik zal 
voor jullie bidden!’ In die grap zit een 
ernstige kern van waarheid. Ook al is 
mijn gezin niet mee op zondagoch-
tend, ze zijn me nabij, in mijn ge-
dachten en in mijn gebeden.  
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En dan volgt wat mij betreft het mooi-
ste moment. Het ogenblik dat ik de 
drempel van het kerkgebouw over ga 
en hoor en zie dat mensen volop aan 
het voorbereiden zijn. De organist die 
samen met de zangers de laatste lie-
deren nog even oefent. De koster die 
in de weer is met koffie en het regelen 
van het geluid. Het kerkenraadslid 
dat mij nog even meldt wat de mede-
delingen van de ochtend zijn. Vaak 
zijn er al vroege vogels in de kerk die 
hun plaats hebben ingenomen en 
druk met elkaar in gesprek zijn. Blij 
zijn om elkaar te zien en informeren 
naar elkaars welzijn. Iedereen fris van 
huis, en vol verwachting van wat ko-
men gaat. Soms druppelen mensen 
binnen die voor het eerst zijn, en even 
wegwijs gemaakt moeten worden. En 
langzamerhand daalt dan de stilte in. 
De stilte waarin kerkgangers zich 
richten op de dienst.  

Mij raakt dat half uurtje vóór de 
dienst altijd. Het treft me, dat men-
sen met inzet en naar beste kunnen 
druk in de weer zijn om het uurtje 
waarin het geheim van het bestaan 
beleefd en geraakt wordt, concreet 
voor te bereiden. De bijdrage leveren 
waar ze zich verantwoordelijk hebben 
gemaakt, hun talenten inzetten, of 
zich in de communicatie naar de an-
der alvast instellen op het samen kerk 
zijn. Het is een mooie verbinding die 
daarin tot stand komt. De bedding 
voor wat we in de eigenlijke kerk-
dienst proberen te beleven. 

Soms vind ik het bijna jammer de 
kerkdienst te beginnen, en die sfeer 
van gezamenlijk redderen, voorberei-
den en verwachten te doorbreken… 
Maar dan zouden we juist de bron 
missen, die ons aanzet om het beste 
uit onszelf te halen en ten goede te la-
ten komen aan de ander. Al is het 
maar in het klaarzetten van een stoel. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

P a s t o r a a l 
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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Alles wat onhaalbaar lijkt 
Ik wil het water naar de zee zijn 

De zoden aan de dijk 
Het gevecht tegen de bierkaai 

Alles wat onhaalbaar lijkt 
 

Ik wil de rots zijn in de branding 
De verbeelding aan de macht 
De stilte die vanzelf spreekt 

Het daglicht in de nacht 
 

Wil een land zijn zonder grenzen 
Waar de ruimte nog bestaat 

Ik wil traag zijn als de waarheid 
Die de leugen achterhaalt 

 
Ik wil de moed zijn van de wanhoop 

Het stilstaan van de tijd 
Een sprong zijn in het duister 

En de laatste strohalm zijn 
 

Ik wil de taal zijn van een dichter 
Die zichzelf geen dichter noemt 

Een rivier die naar de bron stroomt 
De kus die ons verzoent 

 
Wil een land zijn zonder grenzen 

Waar de ruimte nog bestaat 
Ik wil traag zijn als de waarheid 

Die de leugen achterhaalt 
En met de schoonheid van de onmacht 

Lopen langs een eindeloze weg 
Met open ogen dromen 
Weerloos en toch sterk 

 
Ik wil een lied zijn als de wolken 

Gedragen door de wind 
Ik wil de wereld weer leren zien 

Door de ogen van een kind 
Ik wil het water naar de zee zijn 

De zoden aan de dijk 
Het gevecht tegen de bierkaai 

Alles wat onhaalbaar lijkt 
 

 
Stef Bos  
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Het winterprogramma van onze  
Vereniging van Vrijzinnigen is klaar! 

Wat hebben we hiernaar 
uitgekeken  en nu ligt het 
voor ons: Het Winterpro-
gramma rond het thema: 

Wie ben ik? Lezingen, filoso-
fie, gespreksavonden, litera-
tuur, boekbesprekingen en 
een avond rondom kunst. 
Onze vaste onderwerpen 

staan weer op het pro-
gramma. Nieuw in ons aan-
bod is een serie meditatie-

avonden die we organiseren 
samen met Lex Boot, voor-

ganger in het Open Hof. 

Het lijkt erop dat we onze bij-
eenkomsten in de Levens-
bron weer kunnen voortzet-
ten. Ondanks corona, maar 
met alle restricties daarom-
heen en met de mogelijkheid 
om ook vanuit huis, via inter-
net, live deel te nemen aan 
het programma. Daarvoor 
gebruiken we het programma Jitsi. 
Aanwijzingen voor het gebruik krijgt u 
t.z.t. van ons bestuur en het wordt 
ons via e-mail uitgelegd. 

Zo kan iedereen meedoen, ook wan-
neer gezondheid of weersomstandig-
heden het niet mogelijk maken om 
naar Levensbron te komen. 

Vroeg in het seizoen start Erik Jan Til-
lema met een lezing over de vraag 

wat Vrijzinnigheid is. Hij neemt ons 
mee door de geschiedenis van de vrij-
zinnigheid en gaat graag met ons in 
gesprek over de vraag wat een vrijzin-
nige nu eigenlijk gelooft. We hopen 
dat gesprek met elkaar het komende 
jaar te blijven voeren.  

Hierbij komt ons jaarthema te voor-
schijn: Wie ben ik? Een korte zin, 
maar omdat de klemtoon op elk van 
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deze drie 
woorden apart 
gelegd kan 
worden, ont-
staan meteen 
al drie 

vragen waar-
over je lang 
met elkaar 
kunt blijven 
doorpraten. 
Met elkaar in 
gesprek gaan, 
dat is wat we 
wensen de ko-
mende winter. 
Daar kijken we 
naar uit!  

U bent nu na-
tuurlijk be-
nieuwd hoe u 
in bezit komt 
van het totale 
aanbod? Het 
ligt klaar bij ie-
dere kerk-
dienst die we 
voorlopig hou-
den in de Sint 
Annakapel. Het 
ligt ook in Le-
vensbron, 
maar u kunt er 
altijd via ons 
secretariaat (zie voorin de Marge) om vragen, en dan sturen we het graag aan 
u toe. 

Tot ziens in Levensbron, 
Namens de agendacommissie, 
Cathien Steen
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Waterval 

 
Soms moet ik zo hard huilen 

Wanneer mensen vechten met wapens van woorden. 

De woorden vermoorden. 

Krantenpapieren in verdorde schaamteloosheid. 

 

Soms moet ik zo hard huilen 

Wanneer de muziek sterft. 

Alleen mijn zonden om mij heen. 

Dansen tot de naald een nieuwe plaat kust. 

 

Soms moet ik zo hard huilen 

Wanneer wij denken dat dit het beste is. 

De wereld begraven in geld, religie en macht. 

De dwazen blind. 

Ik wou dat ze zagen hoe hard ik huilen kon. 
 

Vincent Corjanus,  
14 januari 2021  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een  
dienaar. Ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan 
aanbidden en het geschenk vergeten (Einstein). 
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Ons programma de komende tijd: 

Maandag 13 september, 4 oktober, 18 oktober en 
8 november; van 19.30-21.00 uur. Boekbespreking 

‘Gnosis en Gnostiek: De bevrijding van de liefde 
van Bram Moerland. De vondst van oude gnosti-
sche 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. Uit de in 1945 terugge-
vonden teksten komen een hele andere Jezus en 

een hele andere visie op de mens tevoorschijn dan 
die we kennen vanuit het kerkelijke christendom. 
Meedoen? Geef je van tevoren op bij voorganger 

Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl.  
 

Donderdag 23 september; van 19.30-21.00 uur. Le-
zing Renée van Riessen ‘Van zichzelf bevrijd’. De 
hedendaagse ideeën over een goed leven richten 

zich maar al te vaak op ‘het kunstwerk’ dat we van 
ons leven willen. Relaties komen en gaan en die-

nen te passen in dit kunstwerk, met verwachtingen 
die te maken hebben met een zinvol of vervuld le-
ven. De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas 

richtte zich vooral op de bevrijdende kracht die uit 
kan gaan van relaties. Renée, filosoof en dichter 
(zelf woonachtig in Kampen) zal hierover een le-
zing geven en met ons in gesprek gaan over haar 
boek. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU 

Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke fi-
losofie aan de Universiteit Leiden.  

 
Dinsdag 28 september, 16 november, 1 februari en 
12 april; van 15.00-16.30 uur. Pastorale gespreks-
groep 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 le-

vensvragen. De begeleiding is in handen van voor-
ganger Anneke van der Velde. Wil je meedoen? 

Stuur Anneke een mail: veld5834@planet.nl.  
 
 

Maandag 27 september, 22 november, 10 januari, 
21 februari, 11 april, en 30 mei; van 19.30-21.00 

uur. Literatuurkring. Wie graag leest en met ande-
ren wil  praten over het verhaal achter het verhaal, 

is van harte welkom bij de literatuurkring van de 
vrijzinnigen. Iedere deelnemer draagt zijn favoriet 
aan en leidt het boek in. Klazien Wierbos bijt op 27 
september met ‘Het Oude Land’ van Dörte Hansen 
het spits af. Meedoen? Geef je op bij Klazien Wier-

bos via wierbosklazien@hotmail.com. 
 

Woensdag 13 oktober, met nagesprek op woens-
dag 27 oktober; van 19.30–21.00 uur. Lezing Erik 
Jan Tillema ‘Wat is vrijzinnigheid? Vrijzinnig gelo-
ven, wat is dat eigenlijk? ‘Hoe langer je erover na-

denkt, hoe moeilijker het wordt om er een ant-
woord op te formuleren’, meent Erik Jan, beleids-

medewerker van de VVP Nederland. Hij zal 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 waar-
over hij graag met belangstellenden in gesprek wil 

gaan.  
 

Maandag 18 oktober, 22 november, 21 maart en 
25 april. Koffieochtenden in de polder. Ook het 

komende programmajaar vinden er weer ‘Koffie-
ochtenden in de polder’ plaats. Onder het genot 
van een kopje koffie en iets lekkers wordt er op 

maandagen van 10.00 tot 11.30 uur bijgepraat in 
het ‘t Voorhuys in Emmeloord. 

 
Donderdag 28 oktober, 25 november, 27 januari 
en 17 februari; van 19.30-21.00 uur. Filosofische 
lezingen met Bart Wallet. Ook het komende sei-
zoen 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?  

mailto:veld5834@planet.nl
mailto:veld5834@planet.nl


  In de Marge, september 2021  
  

16 
 

PREEKROOSTER
2021 dienst voorganger waar tijd 

19 sept. Vrijzinnige dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
26 sept. Vrijzinnige dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
03 oktober Vrijzinnige dienst Mw. A. v.d. Poppe Vloeddijk 62 10.15 u 
17 oktober “Zondag Anders” Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
24 oktober Vrijzinnige dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
7 november Vrijzinnige dienst Dhr. J. vd Horst Vloeddijk 62 10.15 u 
21 november Eeuwigheidszondag Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
28 november Vrijzinnige Dienst: 1e advent Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
05 december Vrijzinnige Dienst: 2e advent Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
19 december Vrijzinnige Dienst: 4e advent N.n.b. Vloeddijk 62 10.15 u 
25 december Vrijzinnige Dienst: 1e  kerstdag Mw. A.T. v.d. Velde St. Annakapel n.n.b. 
2022 dienst voorganger waar tijd 

02 januari Nieuwjaarstreffen Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
16 januari Vrijzinnige Dienst Mw. E. de Lange Vloeddijk 62 10.15 u 
23 januari Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
06 februari Vrijzinnige Dienst Mw. M. Visch-de Bruin Vloeddijk 62 10.15 u 
20 februari Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
06 maart Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
20 maart Vrijzinnige Dienst Mw. I. Adriaansz Vloeddijk 62 10.15 u 
27 maart Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
10 april Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
17 april 1ste Paasdag Mw. A.T. v.d. Velde St. Annakapel 10.15 u 
01 mei Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
15 mei Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
29 mei Vrijzinnige Dienst n.n.b. Vloeddijk 62 10.15 u 
05 juni 1ste Pinksterdag Mw. E. Verhagen St. Annakapel 10.15 u 
19 juni Vrijzinnige Dienst Mw. E. de Lange Vloeddijk 62 16.00 u 
03 juli Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
17 juli Vrijzinnige Dienst Mw. S. v.d. Laan*) Vloeddijk 62 10.15 u 
24 juli Vrijzinnige Dienst Mw. A.T. v.d. Velde Vloeddijk 62 10.15 u 
07 augustus Vrijzinnige Dienst Mw. E. Verhagen Vloeddijk 62 10.15 u 
21 augustus Vrijzinnige Dienst Mw. M. Schwarz Vloeddijk 62 10.15 u 
*) onder voorbehoud 
 

I.v.m. de coronamaatregelen kan locatie Vloeddijk 62 van geval tot geval wijzigen in locatie St. Annakapel . Hierover 
wordt tijdig  gecommuniceerd. * N.n.b. = Nog niet bekend; informatie volgt.  
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