In de Marge, april 2022

Moed houden
Heel voorzichtig lijken de Corona problemen
te worden overwonnen en daarmee komt het
verlangen naar het oude normaal meer in het
vizier. Maar oorlog, hier niet zo ver vandaan,
gooit roet in ons eten.
We kunnen de borst nat maken, ook dit leed zal ons leven
de komende tijden beheersen.
Laten we vooral de moed niet verliezen en hopen op snel
betere tijden. Binnen onze Vereniging loopt het gelukkig
gesmeerd. We mogen elkaar weer met meer vrijheid ontmoeten en tijdens bijéénkomsten weer meezingen. Het
praten over literatuur, luisteren naar lezingen, filosofische
gesprekken hebben, kortom elkaar ontmoeten in vriendschap en gezelligheid. Dat maakt ons sterk.
We kunnen er kracht uit putten en zo weer voor onze omgeving nuttig zijn.
Moed houden beste mensen en laten we elkaar in goede
vriendschap blijven ontmoeten.
Bram Carsouw,
voorzitter
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De zachte krachten zullen zeker winnen
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luisteren

in alle teederheden ruischen hooren

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 Bergde Hoop, Janny Schuiling en Herman
van der Leeden.

als in kleine schelpen de groote zee.

Secretariaat:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com

Liefde is de zin van ’t leven der planeten

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.

en mensche’ en diere’.
Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriette Roland-Holst

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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LIJDENSTIJD en PASEN

Als ik dit schrijf is het midden in de lijdenstijd. De tijd in het kerkelijk jaar
waarin we het lijden van Jezus gedenken. Ook wel de veertigdagentijd genoemd. Of, in de Katholieke Kerk: de vastentijd. De opmaat naar Pasen; het feest
van de overwinning van het leven op de
dood.
Meestal heb ik wat moeite met de lijdenstijd. De periode valt zo samen met
het voorjaar. De zon begint haar warmte
weer af te geven, de vogels beginnen
weer te fluiten, de eerste narcissen kleuren de tuin geel... En dan is het in het
kerkelijk jaar de bedoeling dat ik inkeer
en dat ik me bepaal tot het lijden. Ik ben
altijd blij als het Paasfeest aanbreekt en

het volle leven weer geloofd en geprezen
mag worden.
Dit jaar is het anders. De lijdenstijd in
het kerkelijk jaar valt samen met het lijden van de mensheid dat elke dag via het
nieuws uit Oekraïne en Rusland tot ons
komt. Als ik al moeite heb het lijden van
Jezus voor te stellen, kan ik zo wat voorbeelden oproepen uit de oogst aan verschrikkelijke beelden die inmiddels in
mijn hoofd zitten. De zwangere vrouw
die op een brancard uit een zwart geblakerd gebouw wordt weggevoerd. De
vrouw die huilend met haar kindje op
schoot vertelt dat haar andere kindje is
omgekomen bij een bombardement. De
man die met een zelf geflanst kartonnen
3
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protestbord tegen Poetin in Moskou de
straat oploopt, zijn eerste zin scandeert,
en meteen wordt weggevoerd. Beelden
van het lijden van de mensheid. Gruwelijk, onvoorstelbaar en om moedeloos
van te worden. Het lijdensverhaal van
Jezus wordt op allerlei manieren eigentijds opgevoerd. Daar hebben we geen
Passion voor nodig. We zien elke dag hoe
het goede wordt vermoord, hoe mensen
onrecht wordt aangedaan en hoe ze lijden. En hoe donker de toekomst kan lijken. Dat kan je naar de keel grijpen. En
geloof kan een manier zijn om dat woorden en vormen te geven. Zoals in deze
lijdenstijd.
Ik zie dit jaar juist op tegen Pasen, in andere jaren mijn favoriete feest. Hoe kan
ik met die gruwelijke beelden in mijn

hoofd beleven en vertellen dat het leven
zal overwinnen? Dat het verhaal van de
opstanding van Jezus ons laat zien dat
het goede tóch sterker is, en dat het leven zal winnen van de dood? Dat geloof
ik, en ik heb het jaren lang met verve
kunnen verkondigen. En ik vertrouw er
ook op dat het grote ‘en tóch’ waar het
geloof zo sterk in is, het zal winnen. Dat
er mensen zijn die uit
liefde voor de ander geweldige dingen doen. Dat
er mensen zijn die de
moed hebben op te staan
en te vechten tegen het
kwaad. Dat er mensen
zijn die het doorzettingsvermogen hebben om te
werken aan vrede tussen
de volken. Dat vertrouwen is nu ver weg, maar
ik weet dat het weer zal
komen. Het wordt Pasen,
hoe dan ook.
Ik lees in Matteüs 10: 28:
'Wees niet bang voor hen
die wel het lichaam, maar
niet de ziel kunnen doden'. Moge deze tekst ons
door de lijdenstijd naar
Pasen vergezellen.
Anneke van der Velde
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Gewogen woorden: barmhartig
Sybren Gerlofsma

In deze overweging over in het oog springende woorden uit de christelijke religie
heb ik gekozen voor 'barmhartig'. Dit
woord is van oude datum, voor zover we
kunnen nagaan al uit de vroege middeleeuwen of daarvoor.
Het woord bestaat uit de delen 'barm' en
'hartig'. Woorddeel 'barm' is afkomstig van
de oeroude Indo-Germaanse wortel bher,
die heeft te maken met 'dragen'. Daarnaast
zijn van deze wortel de begrippen 'baarmoeder' en 'lijkbaar' afgeleid. Een kind baren
heeft oorspronkelijk betrekking op een moeder die een kind onder haar hart draagt. Tijdens de zwangerschap wordt het kind eerst
gebaard (gedragen) en daarna wordt het geboren. De klinkerverandering tussen baren
en (ge)boren geeft aan dat er een overgang
plaats vindt van dragen naar verzorgen. Het
hele mensenleven staat daarmee in het teken van het dragen: gedragen worden onder
het moederhart en gedragen worden op een
lijkbaar na het sterven.
Geneigdheid
Het tweede woorddeel 'hartig' wijst op de
innerlijke geneigdheid van het hart dat tot
iets bereid is. 'Barmhartig' zou je dus kunnen omschrijven als 'van harte bereid om te
dragen'.
In een mensenleven tussen de tijd van voor
de geboorte en de tijd van de dagen na het
sterven bestaat voortdurend de behoefte

aan het ontvangen van barmhartigheid en
tegelijk de noodzaak van het kunnen bieden
van barmhartigheid. Deze behoefte en
noodzaak vormen een onlosmakelijk deel
van de menselijke samenleving.
Barmhartig in de bijbel
Deze verklaring vanuit het Indo-Germaanse
taal eigene wordt bevestigd door een vergelijkbare wortel uit de Semitische taalgroep,
waartoe het Hebreeuws behoort. Het Hebreeuwse werkwoord racheem (zich ontfermen) kent het afgeleide woord rachamien.
Dit woord kan worden vertaald met baarmoeder, maar eveneens met barmhartigheid!
In het nieuwtestamentisch Grieks komt het
werkwoord eleoo (medelijden hebben) voor.
Het daarvan afgeleide woord eleos staat
voor zowel barmhartigheid als medelijden.
Eleos is ook bekend als naam van een christelijke GGZ instelling.
De woorden barmhartig en barmhartigheid
komen samen ruim 100 maal voor in vertalingen van vóór het jaar 2000. In recente
vertalingen is het begrip soms vervangen
door 'liefdevol en genadig', 'uit erbarmen' of
'zachtaardig'. In het nieuwe testament is de
vertaling 'barmhartig' vrijwel overal gehandhaafd.
Werken van barmhartigheid
In de kerk zijn ooit de zogenaamde 'zeven
werken van barmhartigheid' geformuleerd
in een systeem: 1. Zij die honger hebben te
eten geven, 2. Zij die dorst hebben te drinken geven, 3. De naakten kleden, 4. De
vreemdelingen herbergen, 5. De zieken verzorgen, 6. De gevangenen bezoeken, 7. De
doden begraven.
Dit rijtje is mij te kunstmatig, te technisch.
Barmhartigheid laat zich niet in hokjes stoppen. Op de meest onverwachte momenten
doen zich de meest uiteenlopende gelegenheden voor om (mede)drager te zijn van de
lasten en noden van de ander.
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In Memoriam: Bets van Gendt
4 april 1923 - 17 maart 2022
Door Anneke van der Velde
De gedachten die ik bij de uitvaart
van Bets heb uitgesproken:
Prediker 11: 7 en 8a
Het licht is een genot. Wat een
weldaad voor de ogen om de zon te
zien! Wanneer een mens lang
leeft, laat hij dan van elke dag genieten…
Ik ben voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen
en de Noordoostpolder. In die hoedanigheid heb ik Bets zo’n 7 jaar
geleden leren kennen. Het is mooi
dat de Paaskaars van de Vrijzinnigen hier brandt, als teken van het
licht van de Eeuwige in ons midden.
Ik heb Bets regelmatig bezocht, en
ze was een graag geziene gast in
Kampen. Ze las jaarlijks het kerstverhaal voor bij de Adventsviering
met haar prachtige stem en dictie
en bezocht de koffieochtenden in
het Voorhuys trouw. Toen we door
corona geen kerkdiensten konden
houden, volgde ze de diensten via
de IPad. En kwam er regelmatig
even een mailtje. We zullen haar
enorm missen met haar sprankelende, stralende geïnteresseerde
houding.

Spreekwoordelijk was het apparaatje dat ik altijd aangeklikt kreeg
als ik preekte, dat stond in verbinding met haar hoorapparaat en
dan kon ze me verstaan. Het zogenaamde ‘dingetje van Bets’. De
hele kerkzaal maakte zich er zorgen over of dat dingetje wel bij de
juiste persoon, op het juist moment op de juiste rever was opgeklikt. Want... als iemand anders
het woord had, moest er gewisseld
worden. Het is meermalen gebeurd dat ik vol vuur begon aan
mijn overweging en dat Bets uit de
zaal riep: je moet het dingetje nog
aanzetten!
We hebben zojuist een tekst gelezen uit het boek Prediker. Een Bijbelboek waaruit jullie ook hebben
gelezen bij de uitvaart van jullie
vader. Toen klonken er woorden
uit Prediker 3: ‘Alles heeft zijn
tijd..’
Prediker is een bijzonder Bijbelboekje, dat behoort tot de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. De
toon van het boek is op z’n zachtst
gezegd ‘realistisch’, en soms ook
wat cynisch en somber van toon. U
kent de uitspraken van Prediker
vast wel: IJdelheid der ijdelheden,
alles is ijdelheid. In de huidige Bijbelvertaling staat er: ‘Het bestaan
is lucht en leegte...’ Welk voordeel
6
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heeft de mens van zijn zwoegen
onder de zon? is ook een gedachte
die je veelvuldig tegenkomt in Prediker. Het is een prachtig literair
en poëtisch Bijbelboek, maar het
stelt ook stevige vragen bij het doel
en de betekenis van het leven.
En dan staat er toch ook in Prediker 11: Het licht is een genot. Wat
een weldaad voor de ogen om de
zon te zien! Wanneer een mens
lang leeft, laat hij dan van elke dag
genieten…
Genieten… Dat is geen goedkope
oppervlakkigheid in het Bijbelboekje Prediker. Echt genieten is
voor Prediker een kunst. Een levenskunst. Bij Prediker is ‘genieten: je bewust zijn dat je een
kwetsbaar mens bent, dat je de zin
van het leven meestal niet begrijpt, maar dat je de dagen die je

gegeven zijn onder de zon op
waarde weet te schatten en er
zorgvuldig en gewetensvol mee
omgaat.
En pas als je weet, dat het leven
kwetsbaar is - en dat heeft Bets
denk ik op jonge leeftijd geleerd -,
breekbaar, eindig, kort, en met de
nodige last, pas als je dat weet, kun
je ook ten volle genieten, het werkelijk op waarde schatten, volgens
Prediker.
Niet alleen op de goede dagen, met
de wind in de rug, maar op alle dagen van het leven die je gegeven
zijn, de goede en de slechte, met
meewind en met tegenwind.
Dat is de wijsheid van Prediker.
En ik denk dat Bets dat, - al dan
niet bewust, gaandeweg in haar
jonge leven - heeft begrepen en
heeft voorgeleefd. Tot op het
7
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laatste moment stralend het leven
heeft omarmd. Als een zonnebloem die meedraait met de zon.
Steeds weer het licht zoekt. Open,
extravert, en met een enorme
nieuwsgierigheid naar het leven
en interesse in de ander.
Een uitspraak die ik las, was:
‘wend je gezicht naar het licht toe,
dan valt de schaduw achter je’.
Voorwaarts leven, met je gezicht
naar de zon. Die levenshouding bezat Bets als geen ander, en daar
zijn we dankbaar voor.
Bets heeft ons voorgeleefd in levenskracht en levenslust. In het

meedraaien met de zon, en daar
zelf van gaan stralen. Zodat ze in
haar laatste dagen met een stralende glimlach kon zeggen: ‘ik ben
zó benieuwd wat me te wachten
staat...’
Ik wil eindigen met woorden van
Bets, persoonlijk opgeschreven,
die niet zouden misstaan in het
boek Prediker:
‘Voor mij gaat het om het hier en
nu. We mogen ons verwonderen,
van onze fouten leren, en ons bewust zijn dat het lichaam toch
eens ophoudt te bestaan en daar
vrede mee hebben.’
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Koffieochtend in de polder
Maandag 21 maart was er weer een koffieochtend in ’t Voorhuys te Emmeloord. Onder
het genot van een kopje koffie en iets lekkers werd er vanaf 10.00 uur weer gezellig bijgepraat. Natuurlijk was ook onze voorganger Anneke van der Velde weer van de partij.

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

GELOVEN IS EEN LASTIG WOORD

Voor de een klinkt het naar grote stelligheid, hogere kennis, voor de ander naar simpelheid, vage gevoelens en mooie muziek.
Ik las hierover in een klein boekje van Huub Oosterhuis. Met de titel “Jij die mij
ik maakt”. Geloven betekent oorspronkelijk vertrouwen schenken, krediet geven en goede hoop hebben, wat het betekent tussen mensen in vriendschap,
in liefde. Ik houd van je, ik vertrouw me aan je toe. Ik geloof in ons. Een grote
liefde is een groot geloof, en een grote opluchting - alsof je bent ontkomen
aan een eenzame afgrond. Alsof je uit ballingschap bevrijd bent. Zo mag ik leven.
Piety
9
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De keizer (een parabel)
Een oude keizer in het verre oosten
wilde een opvolger kiezen. Op een
dag riep hij een aantal jongeren van
zijn rijk samen. Hij gaf elk van hen
een zaadje, dat ze moesten zaaien
en verzorgen. Degene die na een
jaar het beste geslaagd was in de
opdracht zou de nieuwe keizer worden.
Een van de jongens ging naar huis
en vertelde enthousiast het verhaal
aan zijn moeder. Zij
hielp hem aan een pot
met aarde om het
zaadje te planten. Hij
stopte het zaadje in
de aarde. Elke dag
gaf hij het een beetje
water en keek nieuwsgierig of het zaadje
ontkiemde. Maar er
groeide niks.

mislukkeling. Na zes maanden wilde
hij het opgeven. Maar zijn moeder
spoorde hem aan om geduld te houden en te vertrouwen op de goede
afloop.
Een jaar ging voorbij en de jongeren
brachten hun planten naar de keizer
ter inspectie. De jongen durfde de
keizer niet onder ogen te komen,
maar zijn moeder spoorde hem aan
om met een lege pot naar de keizer
te gaan.

Drie weken, vier weken, vijf weken gingen
voorbij. Nog steeds
niets.
De andere jongeren
vertelden volop over
de ontwikkeling van
hun planten. De jongen had zelf ondertussen nog steeds geen
begin van een plantje
en voelde zich een
10
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De jongen zag dat de andere jongens schitterende planten hadden
meegebracht. De keizer bekeek alle
planten en wierp tot slot een blik op
de lege pot. Hij liet de jongen naar
voren halen en vroeg iedereen om
stil te zijn. Zie hier jullie nieuwe keizer, sprak de vorst.

hebben jullie het zaadje vervangen
door een zaadje dat wel wilde
groeien. Deze jongen is de enige
geweest met de moed en eerlijkheid
om mij een pot te brengen met het
zaadje dat ik gegeven heb. Daarom
is hij degene die de nieuwe keizer
zal worden.”

De jongen kon het
niet geloven. Hij
kon niet eens zijn
zaadje tot groei
brengen. Hoe kon
hij dan ooit de
nieuwe keizer worden?
Toen sprak de keizer: “Een jaar geleden gaf ik iedereen
een zaadje. Ik zei
dat jullie het zaadje
moesten planten,
water geven en het
vandaag naar mij
terugbrengen. Maar
ik heb jullie allen
gekookte zaden gegeven die niet zouden groeien. Jullie
hebben mij planten,
bomen en bloemen
gebracht.”
“Op het moment dat
jullie er achter kwamen dat het zaadje
niet groeide,
11
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Een interview met ons oudste VvV lid Nellie Maurer-Kracht (95).
Op een mooie donderdagmiddag heb ik (Piety) een afspraak met haar gemaakt
in haar gezellige huis aan het Begijneplein in Brunnepe.
Daar woont ze al bijna 50 jaar.
Ze is geboren in Zwolle en opgegroeid

Na de schooltijd werd ze kraamver-

in Hasselt. Zij was de derde van zes

zorgster, dat werk heeft ze met heel

kinderen en vertelt over haar jeugd.

veel plezier gedaan. Ze herinnert zich

Haar vader was timmerman en had

dat ze in de oorlog voor hun joodse

een eigen bedrijf aan huis. Het was er

buren heeft geholpen de sterren op

altijd een komen en gaan van men-

hun kleding te naaien. Veel verdriet,

sen. Haar broer heeft later de zaak

ze heeft ze nooit meer teruggezien.

overgenomen.
In de oorlog ging Nellie regelmatig
op de fiets van Hasselt naar Hardenberg om melk, rogge en eieren te halen. Een spannende tijd. Tweemaal
werd de brug in Hasselt vernield.
Eerst door de Nederlanders, en later
door de Duitsers.
Haar man Johan
Bij het opbouwen van de nieuwe
brug heeft ze Johan ontmoet. Ze keken allebei naar het plaatsen van de
brug en riepen tegelijk “dat past
niet”. En dat bleek ook zo. Johan
was van beroep bruggenbouwer en
had er verstand van, en Nellie kon
12
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het zo wel zien. Het is wel goed geko-

leven weer op, bleven trouw aan hun

men ook met die twee.

vriendschappen. In 1998 is haar zoon
plotseling aan een hartstilstand over-

Zo ging dat vroeger

leden. Er was veel moed voor nodig

Ze kregen verkering en na zeven jaar,

om ook dit verdriet te boven te ko-

in 1948, kregen ze een huisje in de

men.

Molenstraat in Kampen toegewezen.
Ze trouwden. Zij was 26 en hij 32 jaar.

Samen met Nelleke haar kinderen,

Zij hield meteen op met werken als

kleinkinderen, achterkleinkinderen

kraamverpleegster, zo ging dat vroe-

en familie kan ze het leven aan. Ze

ger.

maken samen leuke uitstapjes en daar
geniet ze intens van.

Na twee jaar werden de kinderen geboren; een jongen en een meisje. Hun

Handwerken voor goede doel

geluk werd compleet. Ze verhuisden

Ze heeft altijd kleding verzameld,

naar een groter huis, waar ze nu nog

voor derde wereld landen. Gehand-

woont..

werkt voor Roemenië en Hongarije, dassen en mutsen gebreid en la-

Het bedrijf waar Johan werkte ging

ter nu haar gezichtsvermogen wat

failliet. Hij was toen 62 en het was

minder wordt koopt ze wol en laat

moeilijk om weer ander werk te krij-

haar lieve vriendinnen breien. Haar

gen. Gelukkig kon hij zich inzetten als

huis staat altijd open en iedereen is

voetbal- en wielrennentrainer. Nellie

welkom. Je kunt rustig zeggen; zij

is in die tijd in de huishouding gaan

kijkt naar mensen om.

werken om het inkomen wat aan te
vullen. Na een langdurige ziekteperiode is Johan overleden.
De nog thuiswonende zoon bleef
thuis wonen en ze pakten samen het

Wij zijn trots op ons oudste vrijzinnige lid die haar geloof uitdraagt op
een wijze zoals God het waarschijnlijk
bedoelde.
Piety
13
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Een krijgszuchtige tijd
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef voor
De Volkskrant dit gedicht naar aanleiding van
de Russische aanval op Oekraïne.
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Einde inbreng Vereniging van Vrijzinnigen bij realisatie hospice
Onze vereniging heeft besloten zich niet langer in te zetten voor de realisatie van een hospice in
Kampen. Verschil van inzicht over de persoonlijke vrijheid van mensen heeft ons deze beslissing
doen nemen.
Maar eerst een stukje geschiedenis: om iets
goeds met ons vermogen te doen, ontsproot begin 2018 binnen onze vereniging het idee om
ons in te zetten voor het realiseren van een hospice in Kampen.
In de bestuursvergadering van 25 april 2018
werd besloten om de mogelijkheden hiervan te
onderzoeken. De eerste stap was een oriënterend gesprek met de netwerkcoördinator Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel.
Uit dit gesprek kwam al direct naar voren dat we
dit als kleine vereniging niet alleen zouden kunnen. Wellicht wel financieel, maar niet qua bemensing.
Wat wij toen nog niet wisten, was dat er in de
gemeenteraad van Kampen in die periode een
ChristenUnie motie was aangenomen, waarin
het college van burgemeester en wethouders de
opdracht kreeg te onderzoeken of er behoefte
was aan een hospice voor einde levenszorg. De
gemeente nodigde partijen uit ter verkenning
van de mogelijkheden, met name vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers.
Middels onze contacten schoven ook wij als vereniging hierbij aan.
Conclusie uit meerdere bijeenkomsten was dat
een zogeheten ‘bijna-thuis-huis’ een welkome
aanvulling zou zijn op het bestaande zorgaanbod. Er ontstond een actieve groep initiatiefnemers, waaruit in 2020 een voorlopig bestuur
werd gevormd en benoemd. In 2021 werd de
stichting Hospice Kampen opgericht.
Voor wie?
Het toekomstige hospice in Kampen is bedoeld
voor inwoners van de gehele gemeente Kampen
(Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kampereiland, s’-Heerenbroek, Wilsum, Zalk en Mastenbroek) en omgeving. Hospice Kampen staat
open voor iedereen die hospice zorg nodig
heeft, ongeacht iemands leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond. Als iemand heeft

gehoord dat hij of zij ongeneeslijk ziek is en niet
lang meer te leven heeft, kan palliatieve zorg
verlichting geven. Als het thuis niet meer gaat,
kan men daarvoor terecht in het hospice. Iemand komt in aanmerking voor een hospice als
de levensverwachting korter is dan drie maanden. Om dat aan te tonen, is een verklaring van
een arts nodig. De huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan dan verwijzen naar het hospice.
In de visie van het nieuwe stichtingsbestuur is
o.a. opgetekend: “ (…) Daaruit vloeit voort dat
de cliënt die op voorhand kiest voor een zelf gekozen dood en daarbij een beroep wil doen op
medisch niet-natuurlijk handelen, binnen het
hospice Kampen niet op zijn plaats is”. En: “(…)
Mocht de cliënt toch blijven verlangen naar een
niet-natuurlijke dood, zullen we niet hier voor
wegkijken en nog steeds de hulp blijven bieden
die nodig is. Daarnaast zullen we de weg wijzen
naar hulp van derden die dit alsnog mogelijk
kunnen maken.”
Visie bestuur VvV
Piety van den Berg-de Hoop: “Wij, als vrijzinnigen, waren vanaf het begin nauw betrokken bij
de plannen. De vereniging wilde nota bene wel
investeren in een pand. Niet in de laatste plaats
omdat je daarmee voor de gemeenschap iets
belangrijks realiseert. Maar de andere partijen
wilden niet dat een patiënt vrijwillig voor een
vroegtijdige dood kan kiezen. Euthanasie was
voor hen onbespreekbaar. En voor de vrijzinnigen is het onbespreekbaar om deze persoonlijke
vrijheid aan banden te leggen. Wij zullen niet
kunnen aanzien, zoals eerder elders in den lande
is gebeurd, dat een cliënt op het laatste moment
het hospice moet verlaten als hij of zij toch voor
een zelf gekozen dood kiest. Dit lijkt ons weinig
liefdevol. Hierbij houdt onze inbreng, in principe
inhoudelijk, maar ook financieel, op.”
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Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt…
De filmpjes op nieuwssites over de oorlog in
Oekraïne worden voorafgegaan door random
reclame-filmpjes. Toen ik het filmpje van de raketaanvallen op Kiev van afgelopen nacht aanklikte, ging reclame vooraf van een mediawinkel die ooit adverteerde met ‘Ik ben toch niet
gek’ en nu de reclame afsloot met ‘meer voor
minder’, gevolgd door kansspelreclame die afsloot met ‘heel veel meer geld’. Het zijn wel de
momenten waarop ik me afvraag ‘Ben ik toch
gek geworden? Spotify stelt in een vlaag van
nostalgie het nummer ´How deep is your love´
van de Bee Gees als ‘aanbevolen voor vandaag’
voor: “’Cause we’re living in a world of fools,
breaking us down when they all should let us
be.”
Waar zijn we in terecht gekomen? In Kiev ontwaakten de inwoners in een ware nachtmerrie.
Waar ontwaken wij in? Een collega uit Frankijk
merkte schamper op: “Degenen die de afgelopen twee jaar hebben gezegd dat Frankrijk een
dictatuur is en dat hun hun vrijheden werden
ontnomen, mogen deze dagen beseffen hoeveel
geluk zij hebben dat zij nog steeds in Frankijk
wonen.” Voor Frankrijk kun je Nederland invullen.

Beatrice de Graaf wees gisteravond bij Jinek op
de propaganda en de ideologie die Poetin de
laatste jaren gebruikt en waarmee hij de inval in
Oekraïne met een beroep op vaderlandsliefde
als onontkoombaar framet. Naast onze ontzetting uiten, slachtoffers helpen, doen wat in onze
macht ligt om dit geweld te stoppen, wijst De
Graaf op nog iets anders dat ons te doen staat:
“Wat is het verhaal dat wij morgen aan onze kinderen vertellen? (…) Ik denk dat het heel belangrijk is dat we investeren in en met elkaar nadenken over wat ons strategisch narratief is.” Welk
verhaal zetten wij tegenover wat zich in de wereld afspeelt? Hoe gaan wij om met vijandsbeelden, met politici die mensen tegen elkaar opzetten, met tendensen die de samenleving verscheuren, met machthebbers – klein of groot –
die heerser zijn en geen herder?
Ten tijde van de oorlog in Vietnam dichtte Huub
Oosterhuis een nieuwe tekst op de melodie het
Wilhelmus. Later werden er overigens andere
melodieën bij gecomponeerd. Het lied klinkt als
kyrie en aanklacht ineen. In 1972 is het lied gepubliceerd in een actiekrant onder de titel ‘Een
nieuw volkslied tegen de derde wereldoorlog’:

Wij die met eigen ogen, de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt,
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.
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Dat ‘oorlog is geboden’ is deze dagen
gemakkelijk aan te
wijzen. Met pijn en
verdriet om al dat
nodeloze geweld en
ieder die daar
slachtoffer van
wordt. Maar er is
meer. Het lied roept
ook vandaag op om
bij alle verschrikkingen die in de Oekraine gebeuren ons
ook af te vragen dat
als het verhaal van
Poetin niet ons verhaal is, wat ons verhaal dan wél is. Als
de wereld waarin
wij deze dagen wakker zijn geworden niet de
onze is, hoe zou die wereld er dan wel uit moeten zien? Hoe gaan wij om met vijandsbeelden,
hoe overbruggen we diep gewortelde verschillen
in ideologie, hoe reageren wij op mensen die
vluchten voor geweld, welke taal gebruiken wij
en onze politici, kortom: wat is ons verhaal? Dat
wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, dat in ons wordt herschapen de geest die

overleeft, dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
We bidden het ieder die bij het conflict in de Oekraïne betrokken is van harte toe. Dat het daar
zo moge worden, in Godsnaam! Maar laat het
ook een spiegel zijn waarin wij in reactie op wat
gebeurt ons eigen verhaal leren vertellen, tegen
alle verdeeldheid in.
ds. Harrie de Reus

--------------------------------------------------------------------------------Wij ondersteunen de Bach Cantatediensten
In de vernieuwde Burgwalkerk, omgebouwd tot ‘Huis van muziek en verdieping’, worden op geregelde tijden Bach Cantatediensten gehouden. Ook de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder ondersteunt deze diensten met een geldelijke bijdrage. Tenslotte vinden we het belangrijk dat deze diensten blijvend worden gegeven.
De eerstvolgende Cantatediensten worden gehouden op 10 april, 15 mei en 12 juni. Op 15 mei zal
onze eigen Anneke van der Velde een Cantatedienst voorgaan. Meer weten over deze diensten?
Mail dan even met cantatedienstkampen@gmail.com.
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Tot slot. Feestje? Feestje!
Door Hennie Berends
(IJsselmuiden, 18 Februari 2022)

't Is alweer drie weken geleden dat bij
de laatste bestraling de dame van de
radiotherapie voorstelde dat ik 's
avonds maar een feestje moest gaan
vieren. 'k Denk dat ik haar een beetje
schaapachtig aankeek. Feestje vieren?
Hoe zo, feestje vieren? 'k heb borstkanker met een uitzaaiing!
Het was goed bedoeld, natuurlijk is het
fijn dat de periode van elke dag naar
het ziekenhuis afgelopen is, maar een
feestje? 'k Was helemaal niet in de
stemming voor een feestje en die neerslachtigheid bleef een weekje hangen.
Zes maanden lang wordt er alles aan
gedaan om je 'beter' te maken en 'k had
van alles willen doen om die garantie te
krijgen, maar 'k moet het doen met 'de
tijd zal het leren'. Het voelde alsof ik
aan mijn lot werd overgelaten.
Onzekerheden
Leven met onzekerheden was voor mij
een abstract gegeven. Niemand weet
hoe de dag van morgen eruit zal zien,
maar krijg je te maken met kanker en
een uitzaaiing, verandert het abstracte
in een pijnlijke realiteit, je staat ermee
op en gaat ermee naar bed. Hoe ga je
daar mee om?
Heel blij was ik met een gedachte die
bij me opkwam; “Je hoeft je pas zorgen
te maken als zich werkelijk iets aandient en ook dan… 'Ik ben erbij'!”
Er wordt weleens gezegd; Wapen je
met een gedachte!
Wat mooi te ervaren dat zo'n gedachte
kan werken als een schild om allerlei

doemgedachten van je af te houden zodat die niet allesoverheersend worden.
Genieten van het NU!
Voorjaar
Regelmatig ben ik een poosje bezig in
de tuin. Het voorjaar is in aantocht,
mijn pas geplante violen staan wapperend in weer en wind heerlijk zichzelf te
zijn. Nieuw leven, nieuwe uitdagingen
en... nieuwe hoop! Een feestje wat mij
kan ontroeren! De dagelijkse wandelingetjes, heerlijk! Wel jammer dat mijn
hoofd nog wat zweverig wordt, het zal
tijd nodig hebben.
Laatst was ik lopend in dichte mist
naar iemand onderweg.
Toekomst-mist, dacht ik!
Blijf je staren naar de muur van mist,
zakt de moed je in de schoenen, maar
met iedere stap die je zet, schuift de
mist stukje bij beetje op en krijg je zicht
op wat voor je ligt en uiteindelijk op
jouw doel.
Toekomst
Stap voor stap nu de toekomst in. De
komende tijd stukje bij beetje het normale leven weer oppakken. Mijn eerste
plannetjes voor dit jaar zijn gemaakt.
Uitwaaien op Schiermonnikoog, kamperen op Terschelling en het liefst van
al, een paar weekjes naar Kenia om het
werk daar af te ronden en afscheid te
nemen. Vriendin Corrie heeft zin om
mee te gaan wat helemaal geweldig is.
Vanaf mei gaan we kijken wat mogelijk
is! 'k Kan bijna niet wachten en wie
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weet is later Ghana ook nog mogelijk.
T.z.t. laat ik het jullie weten!
Dankbaarheid
Terugkijkend is het laatste (onwerkelijke) half jaar omgevlogen en overheerst dankbaarheid voor de manier
hoe ik alles heb kunnen doorstaan. Gedragen, mede door jullie luisterend oor,
de bezoekjes, telefoontjes, de veelheid
aan bemoedigende kaartjes, berichtjes,

bloemen en alle lekkers! Het is bijna
niet in woorden uit te drukken hoeveel
dit alles voor mij heeft betekend, alles
bij elkaar was het iedere keer weer een
hartverwarmend feestje wat meer blijft
hangen dan het lichamelijke ongemak!
'k Wens iedereen (na de storm) een
mooi feestelijk voorjaar en we gaan elkaar hopelijk de komende tijd weer
eens zien.
Warme groet,
Hennie
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Nationaal gebed voor vrede en verbinding
‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,
Maar onze blik naar boven is vertroebeld.
‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,
Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.
‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,
Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.
‘Red ons van het kwaad’,
Dat is ons diepste verlangen.
Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?
Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie
Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?
Help ons dan om te bidden:
‘Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.
Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.
Vergeef ons, wanneer we muren optrekken
Totdat niets ons meer kan raken,
En we zelf geen kant meer op kunnen.
Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden,
Geen dreunende tweets en schallende oneliners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.
‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
in eeuwigheid, amen’
Het Nationaal gebed is een initiatief van de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen. Kijk het nationaal
gebed terug via nationaalgebed.nl!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Even bijpraten met Anneke van der Velde
Als u om wat voor reden dan ook eens een gesprek met mij wilt, of gewoon eens wilt
bijpraten: neem dan gerust contact met mij op! Dan maken we een afspraak.
Anneke van der Velde; veld5834@planet.nl; 06 52680894/ 038 4525172
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