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Wie zijn wij?
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de sa-
menleving, 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 levensverhaal 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 filosofie, kunst, litera-
tuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden.  
De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme 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, Rebekka van Ommen 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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VOORZITTER BRAM CARSOUW

Voorwoord van de 
voorzitter
Elk jaar proberen we u weer 
een programma aan te bieden 
waar we samen inspiratie uit 
kunnen halen. Ook geven we ons 
programma elk jaar een naam. 
Deze keer draagt het de naam 
“Groei”.

Onze reis door het leven wordt door 
een ieder verschillend ervaren. Vele 
vragen blijven daarbij onbeantwoord. 
Dat is niet zo erg, want een beetje 
ruimte voor de twijfel maakt ons 
nieuwsgierig naar de toekomst.  
Met het programma dat de program-
macommissie ons dit jaar aanbiedt, 
hopen we voldoende stof te bieden 
voor uw persoonlijke “Groei”.

Onlangs kwam een zeer toepasselijke tekst mij onder ogen van Sören Kierke-
gaard: ”Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet 
voorwaarts worden geleefd.” De groei van onze geest kan bij deze mooie wijsheid 
zeer behulpzaam zijn.

Bram Carsouw,
voorzitter 
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VOORGANGER ANNEKE VAN DER VELDE

‘Oei, ik groei….’
Toen ik kinderen kreeg, was er een ‘opvoedboek’, getiteld: ‘Oei, ik 
groei….’. U kent het misschien wel. Het boek laat zien dat het groeien 
van een kind met sprongetjes gaat. En dat die sprongetjes soms een 
moeilijke en negatieve periode met zich meebrengen. Groeien gaat niet 
vanzelf, dat is soms een pijnlijk proces.

Ik heb me er wel eens over verbaasd, 
dat mensen overal in willen en probe-
ren te groeien, maar dat ze hun geloof 
buiten beschouwing laten.  
Qua geloof blijven mensen soms  
‘gewoon’ vasthouden aan datgene wat 
ze tijdens hun vroegste jeugd, van 
hun ouders of op de zondagsschool, 
hebben geleerd. En daar valt dan niet 
aan te tornen. 

Groeien in geloof
Maar het is nu eenmaal eigen aan de 
mens dat hij of zij zich ontwikkelt en 
groeit. Volwassen wordt, gaat naden-
ken, ervaringen opdoet in het leven, en 
dat die van wezenlijke betekenis zijn 
voor hoe en waarin je gelooft.  
En ik denk dat het goed is voor de 
mens, kwaliteit van leven geeft, 
om met een oud woord te spreken: 
‘heilzaam’ is, om die groei in het geloof 
serieus te nemen, daarmee bezig te 
zijn, en dat te delen met elkaar. Soms 
levert dat pijnlijke inzichten op.  
Maakt het, dat je moet snoeien in je 
geloofsopvattingen. Maar soms ook 
levert het nieuwe uitlopers op, nieuwe 
bloei aan de boom van je geloof.  
En daarmee blijft je geloof  ‘fris’, hoe 
oud je ook wordt.

Zingeving
Ik denk dat onze Vereniging bij uitstek 
een plek is waar we met groei en 
ontwikkeling in zingeving en levens-
beschouwing bezig zijn, en waar we 
ons ontwikkelen door ons aan elkaar 
te scherpen. Door onze bijeenkomsten 
op zondag, door onze activiteiten door 
de week, en door de ontmoetingen 
die plaatsvinden. Dit jaar expliciet 
met het thema ‘groei’. Ik wil ook 
proberen in onze samenkomsten 
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op zondag te ‘groeien’. De diensten 
waarin ik voor ga wil ik graag samen 
met u voor bereiden. Voorafgaand aan 
de dienst (de eerste in deze vorm 
zal zijn op 16 oktober), zal er via de 
Nieuwsbrief een uitnodiging worden 
gecommuniceerd voor een digitale 
ontmoeting, waarin we samen nagaan 
wat de  Bijbeltekst van de desbetreffen-
de zondag bij een ieder oproept aan 
associaties en betekenissen. 

Zo hoop ik dat we weer verder groeien 
met elkaar, en wezenlijke ont moeting-
en zullen hebben. In de Bijbel zingt 

1  Helma Snelooper

psalm 92 prachtig over ‘groei’.  
Hoe gelovigen zijn als bomen: als een 
palm of een ceder. Hoe ze opgroeien 
en nog vrucht dragen als ze oud zijn: 
‘ze blijven krachtig en fris’. 

Meer eigentijds, vond ik dit gedicht:
ik verander, elke zeven jaar
ben ik een ander, ben ik dichter
bij de aard van mijn bestaan, ik blijf
groeien door voortdurend te vergaan1

Anneke van der Velde
voorganger Vereniging van Vrijzinnigen
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De Literatuurkring vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 
19 september, 14 november, 9 januari, 27 februari en 24 april 

in Levensbron

Literatuurkring biedt 
mooie nieuwe inzichten
De literatuurkring bestaat uit een aantal enthousiaste lezers. We komen dit 
seizoen vijf keer bij elkaar, altijd op een maandagavond, en telkens wordt 
er door een van de deelnemers een boek voorgesteld dat voor de volgende 
bijeenkomst wordt gelezen. 

Degene die het boek heeft voorgesteld, 
is ook degene die het inleidt.  
Dat betekent dat na de inleiding ieder 
zijn of haar mening over, of ervaring 
met, het boek deelt. Dit leidt elke keer 
tot verrassingen, omdat anderen iets 
zien in een boek wat jij er niet in hebt 
gezien. Zo ontstaan er keer op keer 
levendige discussies. 

Spotvogel en polder
Afgelopen jaren hebben we bijvoor-
beeld gelezen: ‘Spaar de Spotvogel’ 
van Harper Lee,  ‘’t Hooge Nest’ van 
Roxane van Iperen en ‘Mijn Ontelba-
ren Identiteiten’ van Sinan Cankaya.  
Komend seizoen beginnen we op 
maandag 19 september om 19.30 uur  
in Levensbron met  ‘Hoe het stil 
werd in de polder’ van Baukelien 
 Koopmans-van der Werff. 
Heb je zin om mee te lezen, of om 
eens te komen kijken hoe zo’n avond 
verloopt? Wees welkom. Voor informa-
tie kun je bellen met Klazien Wierbos: 
06-29.39.88.44. 
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De zin van het leven
De zin van het leven… Wie denkt daar niet over na? Vaak wordt het 
onderwerp even aangestipt in een goed gesprek of bij de borrel. 
Maar er echt over doorpraten? Dat doen we niet zo snel. In deze 
gespreksgroep is daar alle ruimte voor. In een viertal bijeenkomsten 
(op de dinsdagavond) bespreken we passages uit het boek van Fokke 
Obbema: ‘De zin van het leven’.

Fokke Obbema is journalist.  
Hij publiceerde in 2018 een veertigtal 
prikkelende gesprekken met zeer uit-
eenlopende gesprekspartners, waarbij 
de eerste vraag telkens luidde:  ‘Wat is 
de zin van ons leven?’. Deze interviews 
zijn gebundeld in een boek. 

Prachtig palet
Zo vertellen onder andere een filosoof, 
een oud-ambassadeur, een cabaretier 
en een vastgoedondernemer wat voor 
hen de zin van het leven is. Dit levert 
een prachtig palet aan inspirerende 
gesprekken op, die hopelijk ook ons 
aanzetten om onze belangrijkste 
vragen en inzichten met elkaar te 
delen. We gaan onder andere in op 
‘Levensovertuiging en zingeving’, 
‘Ziekte en zingeving’,  ‘Verlies en 
zingeving’,  ‘Natuur en zingeving’  en 
‘Generaties en zingeving’. 

Voor de bijeenkomsten van de 
gespreksgroep worden telkens twee 
of meer interviews gekozen. Laat als 
deelnemer daarom altijd je mailadres 
achter, zodat Anneke je het  ‘huiswerk’ 
kan doorgeven. De avonden worden 
altijd voorbereid en ingeleid  

(door Anneke of een vrijwilliger die 
zich aanmeldt) en vinden plaats van 
19.30 uur - 21.00 uur in de Levens-
bron.

De avonden vormen een reeks, maar 
kunnen desgewenst afzonderlijk 
worden bijgewoond. Als vervoer een 
probleem is; neem dan even contact 
op, zodat we daar een oplossing voor 
vinden!

Opgave bij Anneke: 
veld5834@planet.nl, 06-52680894.
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De Gespreksgroep vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 
20 september, 25 oktober, 22 november en 20 december in 

Levensbron
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Vredeszingen in de 
zondagsdienst op 
25 september
De Nationale Vredesweek wordt gehouden van 18 tot en met 
25 september op verschillende plekken in het land. Mensen willen 
laten zien dat het ook anders kan. Aandacht voor vrede, over grenzen 
en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen, is 
broodnodig.

De Vredesviering vindt plaats vanaf 10.15 uur op zondag 
25 september in Levensbron

M
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In deze zondagsdienst willen we 
vredesliederen zingen uit diverse 
culturen en religies. Wij zijn benieuwd 
naar welk lied over vrede jou geraakt 
heeft. Laat het ons weten. En meer! 
Want wie kan en wil daarnaast ons 
ook in deze dienst komen vertellen 
wat je raakt in de tekst en muziek van 
jouw favoriete lied over vrede?

Rebekka van Ommen zal een paar 
zelfgeschreven gedichten over vrede 
aan ons voorlezen. Henk van Marle 
begeleidt het zingen op orgel en piano 
en ook het koortje zingt weer mee. 
Wees welkom.

Meedoen? Mail jouw liedsuggesties  
voor 18 september door naar 
 Rianne Laarman:  
r.laarman44@gmail.com

9

mailto:r.laarman44@gmail.com


G
ES

PR
EK

Soep en ontmoet!
Ontmoet elkaar bij een kop koffie en een kom vegetarische soep!  
We  ontmoeten elkaar in ontspannen sfeer. Rondom een gedicht, 
idee of gast maken we verder kennis met elkaar. Daarbij wordt jouw 
inbreng op prijs gesteld.

Welkom van 11.00 tot 12.30 uur op de 
volgende vijf vrijdagen: 30 september, 
25 november, 27 januari, 24 februari en 
21 april in Levensbron. 

Fijn wanneer je iets kleins meeneemt 
voor de lunch, om te delen. Een eigen 
broodje is ook prima. Weet je welkom!

Soep en ontmoet vindt plaats van 11.00 tot 12.30 uur in 
Levensbron op 30 september, 25 november, 27 januari, 

24 februari en 21 april.
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Vrijzinnig zingen
Met een aantal enthousiaste zangers en zangeressen zingen we sinds 
coronatijd in de zondagsdienst als ‘voorzangers’. Langzamerhand 
beginnen we een echt ‘koortje’ te vormen.

We zingen zowel eenstemmige 
liederen uit het liedboek, maar ook 
meerstemmig uit verschillende bun-
dels en songs uit diverse windstreken; 
passend bij de inhoud van de dienst. 
We worden daarbij begeleid op piano 
of orgel door Henk van Marle. 

Ben jij een enthousiaste zanger/
zangeres en wil je regelmatig of zo nu 
en dan meezingen, neem dan contact 
op met Rianne Laarman. Jouw muzi-

kaliteit en ideeën stellen we op prijs.  
We oefenen op vrijdag van 13.30-14.45 
uur (uitgezonderd vakanties) en 
daarna is er voor de liefhebber thee/
koffie. We vormen een gezellige groep 
waarbij het plezier in zingen voorop 
staat! 

Meedoen? 
Mail naar Rianne Laarman: r.laar-
man44@gmail.com.
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Een ongewone winter in Andalusië
Afgelopen winter nam Ingrid 
van den Berg een half jaar 
vrij van haar werk. Door de 
coronaperikelen heeft ze haar 
oorspronkelijke plan van vliegen 
naar Afrika en India omgegooid 
en is met auto, als carpooler, met 
de fiets en tent naar het warme 
zuiden afgereisd.  
Hier woonde en werkte ze 
op biologische tuinderijen en 
boerderijen. Ze dompelde zich 
onder in de cultuur van de 
lokale bevolking en hun veelal 
eenvoudige leefwijze.

Aan de hand van foto’s en filmpjes 
neemt ze je mee naar deze plekken 
én naar meer of minder bekende 
oorden en natuur(gebieden) die hun 
charmes hebben. Ook vertelt ze over 
duurzaamheid en water(toevoer); iets 

wat in Andalusië niet altijd vanzelf-
sprekend uit de kraan komt…

Enkele fotoboeken en haar reisversla-
gen kun je ter plekke bekijken. 

Het reisverslag vindt plaats op donderdagavond 13 oktober, 
vanaf 19.30 uur in Levensbron
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Ook het komende programmajaar 
vinden er weer  “Koffieochtenden 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 Voorhuys in 
Emmeloord.

De koffieochtend in de polder vindt plaats van 10.00 tot 
11.30 uur in ’t Voorhuys te Emmeloord op 24 oktober, 

23 januari, 20 maart, 22 mei en 17 juli.

Koffieochtenden in de polder:
13



Koffieconcert
In de Sint Annakapel komen we zondag 5 maart samen voor een koffieconcert. 
Mooie muziek en een kopje koffie of thee. 

Deze ochtend vindt plaats van 10.15 tot circa 11.30 op 5 maart 
in de Sint Annakapel.
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De lezing vindt plaats in Levensbron van 14.30 tot 16.00 uur op 
3 november. 

Is het scheppingsverhaal 
van Genesis het verhaal 
van de schepping?
Op de eerste Dag van de Schepping schiep God het licht, op de vierde 
Dag zon en maan, zo staat te lezen in Genesis 1: 3 en 14. Dat kan niet, 
zeggen wij nu. Maar 2500 jaar terug - toen men nog veel dichter bij 
de natuur leefde - hebben mensen toen ook al niet gezegd dat het niet 
kon? 

De Scheppingsverhalen moeten 
niet gelezen worden als ‘natuurlijke 
historie’, stelt Willem Hage. ‘Het is 
geloofsgetuigenis dat de godsdienst 
van destijds wilde bestrijden!  
De Zon - alom aanbeden als de god 
die voor licht en warmte zorgt; Baäl 
en Astarte, goden van groei en jong 
leven. Ze worden hier bestreden door 
de toenmalige ‘vrijzinnige’ profeten als 
niet bestaand, hoogstens gezien als 
dienaren van God, de Schepper.’

Willem Hage is geboren in Yerseke, 
getogen in Dordrecht, heeft theologie 
gestudeerd in Amsterdam (UvA), 
en was Hervormd Predikant in o.m. 

Friesland, Suriname, Leens c.a., 
Middelburg en Neede. Tegenwoordig 
woont hij in Dronten -’parel van 
Flevoland’, middelpunt van Nederland. 
Hij publiceerde het boek ‘Is het schep-
pingsverhaal van Genesis het verhaal 
van de schepping?’ Hij komt er in de 
middag van 3 november over vertellen.

Uit het boek
Zijn de eerste hoofdstukken van het 
boek GENESIS; ‘gewoon het soort 
verhalen dat destijds bij de volken 
rondging over het ontstaan van hemel 
en aarde, van planten, dieren en 
mensen? Daar lijkt het op’, stelt Hage. 
‘Maar bij nadere beschouwing blijken 
die eerste hoofdstukken juist niet zo’n 
verhaal te zijn. Genesis is bestrijding 
van deze verhalen en wil duidelijk 
maken dat de godsbeelden achter 
de volkse mythologieën achterhaald 
zijn. Toen al! Het lezen van de eerste 
hoofdstukken vanuit de tegenstelling 
tegenover die toenmalige mythologie-
en is onthullend; ook wat betreft een 
aantal huidige denkbeelden.’
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FILOSOFIE MET BART WALLET

Filosofie: groeien in kennis
Ook in dit seizoen is hij weer van de partij: Bart Wallet. Met een 
interessante reeks filosofie-avonden in Levensbron. Geheel in stijl met 
ons thema is ook het centrale thema van zijn avonden ‘groei’. In drie 
avonden komende de volgende thema’s langs:

1. Groeien in kennis

2. Groeien in wijsheid

3. Groeien in zelfkennis

Bart Wallet
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1. GROEIEN IN KENNIS
Wie zich bezighoudt met filosofie, 
groeit in kennis. Bij filosofie gaat 
het niet om het verzamelen van 
informatie, maar over het bevragen 
van de informatie. Het bevragen van 
de wetenschap, van maatschappij 
en politiek, van meningen en 
overtuigingen. Bij het nadenken 
over ons ‘zijn’ in deze wereld, zullen 
we antwoorden vinden, maar die 
antwoorden zullen “voorlopig” zijn.  

Ze zijn nooit vaststaand. In ons 
denken is een voortschrijdend 
inzicht waardoor we meer facetten 
leren kennen en daardoor anders of 
genuanceerder ernaar zullen kijken. 
1. Is groeien in kennis gelijk aan 

het onthouden van feiten en 
gebeurtenissen?

2. Hoe kunnen filosofen ons doen 
groeien in kennis?

3. Kun je filosofie wel een weten-
schap noemen? 

De filosofie-avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 
24 november, 12 januari en 9 februari in Levensbron

3. GROEIEN IN ZELFKENNIS
Je kunt filosofie objectiveren.  
Dan wordt het een vorm van we-
tenschap waarbij je zelf buiten schot 
blijft. Maar bij alles waar we in het 
leven mee te maken krijgen, is onze 
persoonlijkheid betrokken. Je kunt 
er dus niet omheen dat we innerlijk 
betrokken zijn bij de vraagstukken 
van het leven. Het is een waagstuk 
om je daarvoor open te stellen en 
daarbij te leren hoe je jezelf ertoe 
verhoudt. 
1. Kun je rationeel over zelfkennis 

praten? 
2. Is zelfkennis noodzakelijk om 

tot een evenwichtig oordeel te 
komen? 

3. Maakt zelfkennis het begrip naar 
anderen groter?

2. GROEIEN IN WIJSHEID
Het woord “filosofie” betekent: het 
liefhebben van wijsheid. Het kan 
dan ook niet anders dan dat iemand 
die filosofeert de intentie heeft om 
daardoor wijzer te worden.  
En dan wijzer in de zin van: inzicht 
verkrijgen, om daardoor beter met 
de vraagstukken van het leven om 
te kunnen gaan. Wijsheid heeft 
weinig te maken met kennis, maar 
kennis ligt wel ten grondslag aan 
het filosoferen zelf. 
1. Kun je ooit van jezelf zeggen dat 

je wijs bent?
2. Is wijsheid te leren of ben je het 

of ben je het niet?
3. Wordt wijsheid minder gewaar-

deerd dan kennis?
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WOUTER BERNS PRESENTEERT

‘Een hemel voor Theo’
Wouter Berns (1970) is kunstschilder. Hij woont en werkt in Kampen, 
de stad waar hij in 1992 afstudeerde aan de kunstacademie. Sinds 
1991 exposeert hij in binnen- en buitenland. Tussen het schilderen 
door kruipt hij geregeld achter zijn laptop om verder te schrijven 
waar zijn schilderijen ophouden. In 2020 debuteerde hij met de korte 
roman ‘Een hemel voor Theo’. Op 16 november vertelt hij erover in 
Levensbron.

Wouter is delen van het jaar te vinden 
in zijn landelijk gelegen atelier in de 

Franse Ardennen. In het voorjaar van 
2020 opende hij met zijn partner en 
muze Marieken in hartje Kampen 
 Galerie Tripmaker, een eigen kunst-
galerie voor figuratieve en verhalende 
kunst.

Zijn boek
In 2020 debuteerde hij met de korte 
roman ‘Een hemel voor Theo’.
Als Theo het aardse leven heeft 
verruild voor het eeuwige, weet hij op 
onvoorstelbare wijze vanuit de hemel 
toch nog iets te regelen voor hen die 
hij achter moest laten. Een handeling 
die bijzondere consequenties heeft.

‘Mijn boek neemt je mee op een 
surrealistische wandeling door het 
hemelrijk’, vertelt Wouter. ‘Het is een 
speels filosofische vertelling over hoop 
en verbondenheid, over hele en halve 
zolen, en dat iedereen het wel eens bij 
het verkeerde eind heeft.’

De lezing van Wouter Berns vindt plaats van 19.30 tot 
21.00 uur op 16 november in Levensbron
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HELP OOK MEE DE DIENST VORM TE GEVEN

Onze Zondag Anders diensten:
‘anders’ dan normale diensten
Anders dan een gewone kerkdienst; dat zijn de Zondagen Anders 
diensten. In het seizoen 2022/ 2023 organiseren we er een drietal. 
Allemaal rondom het thema ‘Groeien’. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee te helpen in de voorbereidingen.

In de Zondag Anders bijeenkomsten 
bezinnen we en vieren we buiten de 
grenzen van één expliciete levens- of 
geloofsovertuiging. Teksten uit 
verschillende levensbeschouwingen 
komen aan bod. Onze eigen ervaring 
staat daarbij centraal. We horen en 
zingen liederen die niet gebruikelijk 
zijn in een reguliere kerkdienst. 
We gaan met elkaar in gesprek, en 
scherpen ons aan elkaars zienswijzen. 

De Zondag Anders diensten zijn 
experimenteel qua vorm en inhoud. 
Dat is soms zoeken. Maar dat doen we 
samen en het past bij onze vrijzinnige 
levenshouding.

Wil je meehelpen in de voorbe-
reidingen? Meld je dan aan bij 
Anneke: veld5834@planet.nl. 

G
ES

PR
EK

De Zondag Anders diensten vinden plaats vanaf 10.15 uur op 
29 januari, 26 maart en 30 april in Levensbron.
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Meditatiegroep
In de meditatiegroep verkennen we tijdens een viertal avonden 
verschillende manieren van mediteren. We verkennen o.a. de 
‘Ignatiaanse meditatie’, de ‘centering prayer’, en ‘loopmeditatie’.

Deze avonden vinden plaats in samen-
werking 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 bege-
leid worden door Lex Boot en Anneke 
van der Velde. 

Lex Boot is specialist op het gebied van 
meditatie. Hij heeft o.a.  ‘Het ritme van 
de tijden’,  ‘Kleine gids voor christelijke 
meditatie’, en  ‘Handboek christelijke 
meditatie’ geschreven.

TH
EM

AG
RO

EP

De Meditatie-avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 
24 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april in Levensbron.
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Werkgroep Levenskunst
Het leven vormgeven zoals jij het voor ogen hebt is het uitgangspunt 
van deze werkgroep. In ons leven zijn er veel obstakels om werkelijk te 
dromen en om deze waar te maken. De zogenaamde beren op de weg. 
Zowel in ons hoofd als in de realiteit. 

Als we onderweg gaan, ontmoeten we 
mensen, zien we mogelijkheden en 
ontdekken we nieuwe wegen.  
Zo groeien we en bereiken we ons 
doel. 

Afgeleid van de droom
Vaak worden we afgeleid door wat het 
leven op ons pad brengt. Maar dan is 
er altijd de droom die blijft. 

Graag willen we samen met jou na-
denken over die dromen en kijken hoe 
we deze kunnen bereiken. Dit vanuit 
de persoonlijke ontwikkelingsvragen 
en werkvormen. We gaan samen on-
derweg en geven hier vorm aan door 
gesprek en opdrachten. Persoonlijke 
ontwikkeling staat hierin centraal. 
Wees welkom in deze werkgroep 
persoonlijk ontwikkeling in praktijk. 

De werkgroep Levenskunst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur 
in Levensbron op maandag 23 januari en maandag 20 februari. 
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GEZELLIG SAMENZIJN

Zondag samen

G
ES

PR
EK

Zondag Samen vindt plaats van 10.15 tot circa 11.30 uur op 
4 december en 25 juni in Levensbron.

Zondag samen; een moment waarin 
samen koffiedrinken en ontmoeten 
centraal staat. We zingen een aantal 
nummers en er zal een klein moment 

zijn waarin we nadenken over een 
vraag, gedicht of verhaal. 

We zien uit naar jullie komst.
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Een pelgrimage naar  
het hart van religie
Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere zoekers leven in het besef 
van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk 
onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits de Lange ‘Heilige 
onrust’. Het boek past goed bij ons thema ‘Groei’. Hoe ben je gegroeid 
in je geloof of levensbeschouwing, en hoe zorg je ervoor dat je blijft 
groeien?

De Lange gaat op zoek naar de kern 
van de joods-christelijke traditie door 
zich met hedendaagse pelgrims te 
identificeren. De pelgrim van deze tijd 
ervaart volgens De Lange het leven in 
zijn naakte essentie, door te erkennen 
‘dat er iets is dat ervoor zorgt dat we 
de ene voet voor de andere blijven 
zetten.’ Om te doorgronden wat dat 
‘iets’ behelst, laat De Lange zich inspi-
reren door theologen als Augustinus 
en Bonhoeffer, filosofen als Nietzsche 
en Derrida en een dichter als Leonard 
Cohen.
Frits de Lange is hoogleraar Ethiek 
aan de Protestantse Theologische 
 Universiteit, en hoogleraar Systemati-
sche Theologie aan de Universiteit van 
Stellenbosch, Zuid-Afrika. Daarnaast 
doceert hij onder andere aan de 
filosofische Academie op Kreta. 
Zie www.fritsdelange.nl.
Een boekbespeking in vier avonden. 

Laat als deelnemer je mailadres achter, 
zodat Anneke je het ‘huiswerk’ kan 
doorgeven. De avonden worden altijd 
voorbereid en ingeleid (door Anneke 
of een vrijwilliger die zich aanmeldt) 
en vinden plaats van 19.30 uur - 21.00 
uur in de Levensbron.

Opgave bij Anneke:  
veld5834@planet.nl, 06-52680894.

‘Waar gaat u heen, meester? vroeg zijn leerling hem.
‘Ik weet het niet. Weggaan, dat is mijn doel.’

(Rabbi Nachman van Braslav 1772-1810) 

HEILIGE ONRUST. 

De boekbespreking vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 
7 februari, 7 maart, 11 april en 2 mei in Levensbron.
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PROF. DR. RICK BENJAMINS SPREEKT:

Lezing over Vrijzinnigheid
Prof. Dr. Rick Benjamins (1964) verzorgt op de avond van 15 februari in 
Levensbron een lezing over Vrijzinnigheid. Benjamins is docent dogmatiek 
aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie. Hij is daarnaast 
actief voor ‘De Vrijzinnige Lezing’, die belangrijke en vernieuwende 
vrijzinnige theologen onder de aandacht wil brengen.

Rick Benjamins wordt beoordeeld als 
een van de beste docenten van de 
Protestantse Theologische Univer-
siteit (PThU). Dat zegt Kees Boele, 
bestuurder van de universiteit, in 
een interview met het blad PThUnie, 
het tijdschrift van de protestantse 
predikantenopleiding. ‘Toen ik de 
studenten vroeg wie ze een topdocent 
vonden, noemden ze bijna allemaal 
Rick Benjamins. Ze zeiden: die man 
laat ons kennismaken met nieuwe 
literatuur, zet ons aan het denken, 
daagt ons uit en scherpt ons aan, maar 
laat het uiteindelijk aan onszelf wat 
we er mee doen. Hij brengt ons verder, 
academisch en ook spiritueel.’ Zowel 
theologiestudenten uit de linker- als 
de rechterflank van de kerk waren 
lovend over Benjamins. ‘Dan ben je 
als docent vanuit een bepaalde over-
tuiging kennelijk uitstekend in staat 
om in de volle breedte te inspireren,’ 
besluit Kees Boele.

Sinds 2012 ondersteunt de VVP 
Nederland de bijzondere leerstoel Vrij-

zinnige theologie die wordt bekleed 
door Rick Benjamins.  
De leerstoel is gevestigd aan de 
Rijksuniversiteit  Groningen en de 
Protestants Theologische Universiteit 
(PThU). In zijn functie als hoogleraar 
schreef Benjamins verschillende 
theologische boeken en was hij een 
van de drijvende krachten achter de 
succesvolle Vrijzinnige Lezing die elk 
jaar wordt georganiseerd.

De lezing over Vrijzinnigheid vindt plaats van 19.30 tot 
21.00 uur op 15 februari in Levensbron.
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Deze middag vindt plaats van 14.30 tot 16.30 op 22 maart in 
Levensbron.

25
EEN LEVEN IN SCHILDERIJEN

Het omvangrijke werk  
van Charlotte Salomon
In de middag van 22 maart gaan we creatief bezig zijn. Ter inspiratie 
dient het omvangrijke werk van kunstenares Charlotte Salomon, een 
Joodse kunstenares die in Auschwitz werd vermoord. Zij legde haar 
leven vast in schilderijen. Na een korte inleiding over de kunstenares, 
zullen we zelf aan het werk gaan. 

Charlotte Salomon (1917-1943) 
groeide op in een bourgeois Duits-
joods milieu in Berlijn. Daar leefde 
ze als jong meisje relatief onbezorgd 
tot de nationaalsocialistische machts-
overname in 1933. In de oorlog trok ze 
zich terug en begon in een ongekende 
creatieve explosie te schilderen. Gaan-
deweg herschiep ze zo haar leven. 
Zo ontstond de meer dan 1.300 (!) 

autobiografische gouaches tellende 
reeks ‘Leben? oder Theater?’ . Dit om-
vangrijke expressionistische kunstwerk 
rondde ze in 1942 af. 

En wat gaan wij doen?
Wij gaan creatief zijn. Waarbij ervaring 
met schilderen niet nodig is.  
Het wordt een boeiende middag over 
het leven op een creatieve manier, 
geleid door Rebekka van Ommen. 
Rebekka is voor onze bezoekers een 
bekend gezicht. Ze heeft jarenlang als 
beeldend therapeut gewerkt en deed 
haar ervaring op in veel landen van de 
wereld. Onder andere in een herberg 
langs de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella.
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ONTWIKKELINGSORGANISATIE BESTAAT 65 JAAR

Wij doneren na iedere 
dienst aan Wilde Ganzen
Na iedere dienst gaan we ‘met de pet’ rond. Niet voor onze eigen 
vereniging, maar voor de Stichting Wilde Ganzen. Jaar in, jaar uit. 
Dit jaar bestaat Wilde Ganzen 65 jaar. In Trouw verscheen een mooi 
artikel over deze organisatie. ‘Geen paternalisme’ is het credo. Wij 
‘pikken’ er wat zaken uit en vertellen u graag meer…

‘Jaarlijks steunt Wilde Ganzen 
honderden kleinschalige projecten in 
ontwikkelingslanden. Met resultaat, 
blijkt uit onderzoek’, zo vertelt het 
stuk, geschreven door Hans Nauta. 
‘De 65-jarige organisatie laat gemeen-
schappen zelf bepalen wat ze nodig 
hebben, en is daarin een voorloper 
geweest.’

Klein project, groot verschil
‘Op de basisschool van Ndhole in 
West-Kenia is al eens een keuken 
gebouwd die draait op zonne-energie, 
met hulp van ontwikkelingsorganisatie 
Wilde Ganzen. De school heeft drie 
moestuinen, zodat de 160 kinderen 
dagelijks een warme en gezonde maal-
tijd krijgen. Het probleem is nu dat 
de regio met droogte kampt. Er moet 
een waterput komen en de school 
wil regenwater gaan opvangen in 
watertanks. Met een pomp die werkt 
op zonnepanelen kan het water straks 
uit de tanks naar de moestuin worden 
gebracht. Hiermee help je 968 mensen. 
Totale kosten 39.499 euro’, staat op de 
website van Wilde Ganzen. Wie een 
tientje overmaakt, weet precies waar 
het geld terechtkomt. ‘Dat is het grote 
voordeel van Wilde Ganzen’, zegt 
directeur Kees de Jong. Jaarlijks steunt 
Wilde Ganzen twee- tot driehonderd 
projecten, veelal opgezet door lokale 
organisaties in ontwikkelingslanden, 
samen met particuliere stichtingen in 
Nederland.  ‘Ik denk dat veel mensen 
het prettig vinden dat onze projecten 
niet vaag, maar concreet zijn’, zegt 
De Jong over het motto ‘Klein project, 
groot verschil’ in Trouw. ‘Uit onderzoek 
blijkt dat het merendeel een langdurig 
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effect heeft.’ Wie in Nederland een 
goed doel begint en een stichting 
opricht, kan vervolgens bij Wilde 
Ganzen terecht voor advies en extra 
financiering. Wilde Ganzen verwacht 
dat zo’n Nederlandse stichting een 
partnerorganisatie vindt in het land 
waarvoor de hulp bestemd is. ‘Die 
samenwerking is belangrijk. (…) 
Het mag geen opgelegd project zijn. 
Geen paternalisme.’ Een half miljoen 
Nederlanders is betrokken bij zulke 
doe-het-zelf-initiatieven, schreef 
wetenschapper Sara Kinsbergen van 
de Radboud Universiteit in 2014. Twee 
jaar terug onderzocht ze met collega’s 
de effectiviteit van 93 particuliere 
ontwikkelingsprojecten die tussen 
1990 en 2008 zijn uitgevoerd onder de 
hoede van Wilde Ganzen. Het gaat om 
de landen Kenia, India, Zuid-Afrika en 
Ghana. ‘Particuliere initiatieven kennen 
risico’s. Soms worden er scholen 
gebouwd zonder na te denken over 
wie het salaris van de docent betaalt. 
Of worden er waterbronnen aangelegd 
die niet te onderhouden zijn door de 

lokale bevolking. Bij Wilde Ganzen is 
het weleens gebeurd dat een betrokke-
ne de kippen verkocht die waren aan-
geschaft voor een landbouwproject’, 
vertelt de auteur. ‘Maar volgens het 
onderzoek slagen de meeste projecten 
van Wilde Ganzen. Bij 75 procent 
ervan zijn de doelen behaald, ook op 
lange termijn. Wel bleef de financiële 
afhankelijkheid van Nederlandse 
partnerorganisaties groot, dus dat kan 
nog beter.’ Zelfredzaamheid stimuleren 
is de volgende stap. ‘Gemeenschappen 
weten zelf het beste wat er nodig is. 
Laat ze daarom zelf besluiten waar het 
geld aan wordt besteed, en bepaal dat 
niet in een Nederlandse kantoortje.’ 
‘Wilde Ganzen is aanjager van deze 
beweging in Nederland’, zegt De Jong. 
‘Echte verandering komt er pas als 
mensen die in armoede leven zélf het 
initiatief nemen. Bij Wilde Ganzen zien 
we al 65 jaar dat dat de kracht is van 
kleine projecten.’
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www.vrijzinnigkampen.nl
en bezoek onze activiteiten

Laat je
inspireren!

Kijk voor meer info op
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