In de Marge, september 2022

Vriendschap en startschot
Op 4 september gaan we ons
kerkelijk seizoen weer openen. En net als verleden jaar
leek het ons een goed idee
hiervoor weer voor Schokland
te kiezen.
We vormen met ons allen een
weliswaar kleine, maar leuke
en warme vereniging. Aan gezelligheid mag het niet ontbreken. Hier mogen we onze onderlinge vriendschap ervaren.

IN DIT NUMMER:
Een woord van onze
Voorzitter pag. 1
Colofon pag. 2
Anneke: Groei
pag. 3-5

In een goede onderlinge relatie zullen we makkelijker de
inspiratie vinden om de Vereniging tot verdere groei en
bloei te laten komen.
Het komende jaar gaan we
weer proberen de vrijzinnige
gedachte verder uit te dragen.
Mooie lezingen, discussies, boekbesprekingen en hopelijk
meer zingen.
Tijdens de coronaperiode mochten we nog nauwelijks zingen en probeerden we dit gemis op te vangen met een
koortje. Ook hier ontstond steeds meer enthousiasme en
in ons midden kreeg al snel iemand de muzikale leiding.
Rianne Laarman is duidelijk de “primus inter pares” onder
ons en zal ons allen zingend gaan scholen.
We hopen u allen komend jaar vaak te mogen ontmoeten.
Bram Carsouw,
voorzitter

Gewogen woorden:
credo pag. 6
Wie durft er nog te
zingen? pag. 7
Hartelijk dank
uit Kenia pag. 8-9
De vlinder als ons symboolpag. 10-11
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Bloemen voor de leden bij ziekte en verjaardag
Onlangs is er wat onduidelijkheid binnen de vereniging ontstaan aangaande: wie krijgt de bloemen uit de dienst?
Even ter verduidelijking:
• De bloemen uit
de dienst gaan in
eerste instantie
naar een lid
dat al een
poosje ziek is.
Zijn er meerdere
leden gelijktijdig ziek, dan krijgen allen een
bloemetje bezorgd.
• Zijn er geen
zieken, dan krijgt
het lid dat op de meest recente datum voor de
dienst jarig is geweest, de bloemen uit de dienst.
• Dus als een lid jarig is geweest, betekent dit niet
automatisch dat hij of zij de bloemen uit de dienst
krijgt. Met ca. 30 diensten per jaar en ca. 70 leden, is dat te begrijpen.
• Iedere jarige en iedere (langdurig) zieke krijgt
een kaart van het bestuur.
• Tussentijds kan er altijd aanleiding zijn om een
lid een bloemetje te brengen.
Henk Pippel

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.
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 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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Nieuwe jaarthema: ‘Groei’
Dit jaar is ons jaarthema 'groei'. De
activiteitencommissie heeft een rijkdom aan lezingen, presentaties en
thema's bij elkaar gebracht om weer
een boeiend seizoen vorm te geven.
In deze 'In de Marge' wil ik het onderwerp 'groei' ook eens onder de
loep nemen voor onszelf. Wat betekent 'groeien' voor onze kleine, maar
oude Vereniging van Vrijzinnigen in
Kampen en de Noordoostpolder?
Op de eerste plaats kan 'groei' natuurlijk in de letterlijke zin begrepen worden: het groeien in ledenaantal. Dat
doen we de laatste jaren een heel
klein beetje. Mede dankzij verschillende mensen in onze Vereniging die
als 'ambassadeurs' mensen meenemen, enthousiasmeren en niet schromen de mogelijkheid om lid te worden ter tafel te brengen. Dat is belangrijk voor de Vereniging. Hoe meer
zielen, hoe meer kracht de vrijzinnigheid krijgt.
Nieuwsgierig
Daarnaast kunnen we groeien in een
levenshouding waaraan de vrijzinnigheid ten grondslag ligt. Een open, tolerante, zoekende manier van in het
leven staan, waarin je elkaar scherpt

en helpt te verwoorden hoe het voor
jóu is en nieuwsgierig bent naar de
ander. Ik hoop dat het programma zoals dat nu is vormgegeven voor 20222023 ons daar stappen in vooruit
helpt.

Groeien kunnen we ook in betekenis
voor elkaar. Niet iedereen is in staat
de programmaonderdelen bij te wonen, of kan nog op zondagen naar de
bijeenkomsten komen. Gelukkig zijn
we een hechte en warme groep van
mensen die oprecht proberen naar elkaar om te zien. Omdat dat ook een
uitvloeisel is van samen een Vereniging zijn: dat het je aan het hart gaat
hoe het met de ander is. Laten we ons
voornemen ook op dat vlak te blijven
groeien.

Zondagdiensten
Ieder voor zich kunnen we ook 'groei'
doormaken in hoe we in het leven
staan buiten de Vereniging. Hoe we
betekenis willen hebben voor de
mensen om ons heen, en de mensen
ver weg. Ik hoop dat de programmaonderdelen en de zondagse bijeenkomsten daarvoor een inspiratiebron
zijn.
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Wat de zondagse diensten betreft: ik
heb me voorgenomen om het komende jaar ook daarin als Vereniging
een poging te wagen om te groeien.
Met meer input en inspiratie vanuit
de Vereniging zelf. Natuurlijk doen we
dat al in onze Zondag Anders samenkomsten, maar ik wil ook de reguliere
diensten qua voorbereiding zó vormgeven, dat er maximale input van de
leden mogelijk is. Daartoe zal ik op
een zondagavond voorafgaand aan de
dienst een 'online afspraak' organiseren waarop we een vooraf toegestuurde tekst of thema bespreken.
Wat er dan ter tafel komt, krijgt een
plek in de daaropvolgende dienst.
Hoe dat concreet vorm gegeven
wordt, zult u de komende weken merken. Ik hoop dat dat ons zal helpen
om ook in betrokkenheid en input te
groeien!

Verder groeien
Zo hoop ik dat we weer verder
groeien met elkaar, en wezenlijke ontmoetingen zullen hebben. In de Bijbel
zingt psalm 92 prachtig over 'groei'.
Hoe een 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'.

Psalm 92: 13, 14, 15 en 16:
De rechtvaardigen groeien op als een
palm, als een ceder van de Libanon
rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de
Heer, in de voorhoven van onze God
groeien zij op.
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris. Zo getuigen
zij dat de HEER recht doet, mijn rots,
in wie geen onrecht is.

Anneke van der Velde
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Gewogen woorden: credo
Sybren Gerlofsma
In deze overweging over in het oog springende woorden uit de christelijke religie is
gekozen voor 'credo'. Dit woord is niet afkomstig uit de bijbel, maar in de eeuwen na
het ontstaan van die bijbel geworden tot
een kernwoord binnen het christendom.
Vraag is wat wij als vrijzinnigen kunnen met
dit eeuwenoude begrip.
Nadat in het begin van de vierde eeuw onder keizer Constantijn het christendom tot
de godsdienst van het Romeinse rijk was
verklaard, werd het toenmalige Grieks als
taal van het christendom verruild voor het
Latijn van de Romeinen. Het Latijnse begrip
'credo' (ik geloof) is afkomstig van het werkwoord 'credere', dat 'geloven' betekent,
maar ook 'toevertrouwen'. Daarmee is het
verwant met ons begrip 'krediet', dat staat
voor iets dat uitgeleend is in het vertrouwen
op terugbetaling.
Een credo is dus een (persoonlijke) uiting
van vertrouwen in iets of iemand, waarin je
belijdt geloof te hechten aan dit vertrouwen. Een geloofsuiting komt veel voor in de
bijbel, met name in de Psalmen. Niet als kille
opsomming van feitelijkheden, maar als een
doorleefde gevoelsuiting ten aanzien van de
Ene.
Helaas gaat bij groeiende volksbewegingen
de machtsfactor altijd een belangrijke rol
spelen. Dit gebeurde ook bij de opkomende
christelijke beweging. Al vanaf de eerste
eeuw werd door de leiding van de kerk gestreefd naar een alle-neuzen-dezelfde-kantop beleid. Eendracht maakt macht. Afwijkende persoonlijke geloofsuitingen en meningen waren niet meer toegestaan. De persoonlijke belijdenis werd ingeruild voor een
in de eerste eeuwen ontwikkelde verzameling van dogma's, die waren gestold tot een

dichtgetimmerd geloofssysteem. De zogenoemde apostolische geloofsbelijdenis, ontwikkeld in de tweede eeuw na Christus is
hiervan het bekendste voorbeeld. Om niet
'buiten de boot te vallen', kon je als gelovige
niet anders dan dit geloofssysteem beamen.
Kan het ook anders? Jazeker! Door te beseffen dat de bijbel niets meer en niets minder
is dan een bundeling van menselijke uitingen afkomstig uit een lange periode. Omdat
geen mens iets zinnigs kan zeggen over de
Ene, zijn alle Bijbelse geloofsuitspraken niets
anders dan metaforen. De Ene wordt voorgesteld als een vader en als een moeder. Jezus wordt vanwege zijn optreden aangeduid
als een zoon van God. Een mens kan handelen in de geest van Christus.
Maar net zomin als uit
de ontboezeming "De
Heer is mijn herder" in
Psalm 42 het dogma
'herder een goddelijk
beroep' kan worden afgeleid, kan uit deze
overduidelijk metaforische uitspraken niet
probleemloos het
dogma van de triniteit
(drie-eenheid) worden
ontwikkeld.
Het past ons uiteraard niet om van anderen
de mate van geloof in kerkelijke credo's te
beoordelen. Maar als het credo slechts functioneert als een opgelegde geloofsformulering uit de mond van allemaal verschillende ikjes, betekent dit de dood in de pot.
Zolang we het persoonlijke aspect van het
'credo' voor ogen blijven houden, zullen we
steeds meer de rijkdom van al die kleine credo's in de bijbel gaan waarderen als menselijke uitingen die ons geloofsleven nog kleurrijker kunnen maken.
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Wie durft er nog te zingen?
Tijdens mijn voorbereidingen voor de dienst van zondag 26 september waar vrede centraal staat, kwam ik het lied ¨Wie durft er nog te zingen¨ tegen. De tekst is geschreven
door Nelleke van Vliet en de muziek is van Peter Rippen. Ik deel het graag met jullie! Met
het koortje laten we het lied een keer horen dit seizoen.

Wie durft er nog te zingen,
wie zingt er nog het licht,
wie zingt er nog de kleuren,
zingt woorden tot gedicht?

Zing de handen wat te doen,
zing aan mensen vreugdegroet,
zing het leven, zing het licht,
zing vooruit: een vergezicht.

Wie zingt glashard het onrecht stuk,
wie zingt er tegen schaduw in,
wie zingt de wereld in balans,
wie zingt een nieuw begin?

Zing de warmte en het leven,
zing de stilte en de dank.
Als jouw stem het mag begeven,
zing ik verder, leven lang.
Rianne Laarman

Zing met tranen in je ogen,
zing de stenen harten stuk,
zing, ondanks je onvermogen,
zing de woede tot geluk!
Zing de sterren aan de hemel,
zing liefde los, uit alle kelen,
zing van onbezorgd te spelen,
zing alle talen om te delen!
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Hartelijk dank uit Kenia

De komende tijd stukje bij beetje het normale
leven weer oppakken, zo schreef ik de vorige
keer. We zijn nu bijna een half jaar verder en…?

Door Hennie Berends
Het 'normale' oude leventje waarin ik (bijna)
onvermoeibaar alles kon ondernemen wat ik
wilde, ligt mijlenver achter mij en voor mij
ligt het 'nieuwe normaal' met zijn
beperkingen. Het is nog steeds wennen, maar
inmiddels kan ik het omarmen, ook met
minder mogelijkheden is veel mogelijk!
Omdat bij Stichting Bondo Kids nog een gift
van de Levensbron geparkeerd stond en ik
persoonlijk nog wat dingetjes wilde
afhandelen in het Nyabondo Revalidatie
Centrum in Kenia, was mijn grootste wens
om daar zo snel mogelijk een aantal weken
heen te gaan.

Corrie wilde wel mee. In het verleden was ze
samen met haar inmiddels overleden man
een maand bij mij op bezoek en het was een
warm weerzien in Kisumu met zuster
Ludovena. Zij heeft de leiding van het
centrum en doet dat geweldig!
In eerste instantie werden in het centrum
poliopatiëntjes opgenomen. Dankzij
vaccinaties is polio zo goed als verdwenen
en stond het centrum open voor kinderen met
een lichamelijke beperking.

In mei was die mogelijkheid er. Vriendin
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tweepersoons kamertjes voorzien van
wasbakken en een aantal douches. Twee
eenpersoons kamertjes voor ernstig zieken
en/of personeel. Een enorme verbetering!
Niet alle 26 nieuwe bedden waren voorzien
van een matras en voor een van de kleine
kamertjes was nog een gespecialiseerd bed
nodig. Op mijn voorstel om van het bedrag
dat ik tot mijn beschikking had deze dingen
aan te schaffen werd blij gereageerd en…. ?
Veel is de laatste 15 jaar tot stand gebracht.
Twee kilometer verderop is een 'special
school' gestart incl. internaat en sinds een
paar jaar is daar ook vervolgonderwijs.
Op het centrum worden nu kinderen
opgevangen met een meervoudige handicap
en er is een opleiding voor zwakbegaafde
meisjes en jongens met een lichamelijke
beperking. Ze kunnen kiezen; een naaiopleiding, leren breien met de breimachine
of werken in de workshop waar
hulpmiddelen worden gemaakt zoals
protheses en aangepaste schoenen en
dergelijke. Mijn hart ligt bij deze groep waar
ik handwerk- en computerles mag geven.
Omdat het wachten was op een nieuwe
naailerares, waren er aardig wat uurtjes
beschikbaar waarin ik met behulp van Corrie
met de meisjes aan de slag kon.
De tasjes waar we twee jaar geleden mee
bezig waren, konden nu tot grote vreugde
van de leerlingen worden afgemaakt.
Maar er is meer. Op het centrum is een klein
ziekenhuisje waar regelmatig orthopedische
en plastische operaties plaatsvinden;
klompvoetjes, nieuwe knieën, hazenlipjes en
herstel van brandwonden etc. Na zo'n
operatie blijven de patiënten een aantal
dagen, soms weken op het centrum en de
laatste jaren is er veel geïnvesteerd in nieuwe
ziekenzaaltjes. Tot mijn grote verrassing zijn
de ontwikkelingen, ondanks corona, de
laatste twee jaren gewoon doorgegaan. Een
oude vleugel is totaal vernieuwd, geen grote
zalen meer, maar kleine vier- of

Eigenlijk hebben we ook een voorraad
nieuwe lakens nodig.
Na wat rekenwerk werd besloten om het
speciale orthopedische bed en vijf rollen stof,
goed voor honderd lakens, te kopen van de
gift van de Levensbron en de tien nog
ontbrekende matrassen van de overige giften.
Vreugde alom!
Namens zr. Ludovena en haar team heel
hartelijk dank!

Drie weekjes zijn zo om, maar de voldoening
was gelijk aan de drie maanden van eerdere
jaren. In eerste instantie was het plan alles af
te ronden en afscheid te nemen van dit
prachtige werk. Eenmaal weer aan de slag
daar, merkte ik dat ik eigenlijk nog niet toe
ben aan een definitief afscheid. Wanneer het
qua gezondheid en corona mogelijk is, hoop
ik toch volgend jaar nog een keer voor een
langere periode daar heen te gaan.
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Vlinder als symbool
voor de Vrijzinnigen

De vlinder is universeel hét symbool voor
transformatie, voor de wederopstanding,
voor de ziel. Het is dan ook geen toeval dat
de Vereniging van Vrijzinnigen de vlinder
als haar symbool heeft gekozen. En
natuurlijk kozen wij heel bewust ook voor
een blauwe vlinder!
Voor de Maori's was de vlinder het symbool
van de ziel, bij de oude Grieken stond het
woord 'psyche' voor zowel ziel als vlinder.
De transformatie van rups naar pop en
uiteindelijk naar vlinder, staat voor de
Chinezen voor onsterfelijkheid en vrijheid.
Zodra de ziel het lichaam verlaat, fladdert
deze als een vlinder naar de hemel. Niet voor
niets hebben veel mensen in onze cultuur
hetzelfde gevoel. Ze zien in een langs
fladderende vlinder vaak een teken dat een
overleden dierbare nabij is en zo even van
zich heeft laten 'horen'.

Sjamenen en Azteken
En zo kunnen we nog wel even doorgaan!
Sjamanen zien in de vlinder een krachtig
hulpdier voor hun riten, waar de Azteken de
zielen van verslagen krijgers al uitbeeldden
als vlinders. Maar ook Christus werd
afgebeeld met de vlinder van de
wederopstanding in zijn hand. Kortom: de
vlinder is het symbool voor alle stadia in ons
leven: groei, dood en wedergeboorte.
Over de symboliek vlinder valt nog zo veel
meer te zeggen; denk aan dromerigheid,
vrolijkheid of gratie. Een wegvliegende
vlinder wordt over het algemeen beschouwd
als een symbool van bevrijding. En op
spiritueel niveau is de vlinder het symbool
van de onsterfelijke ziel en staat hij voor de
kortstondigheid van het leven. Volgens
menige geloofsculturen staat de vlinder ook
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haar weg in het hiernamaals vervolgt. Daarnaast staat de vlinder ook symbool voor
grote veranderingen die tijdens het leven van
een mens kunnen plaatsvinden.
Middeleeuwen
Bij de Katharen, een Middeleeuwse beweging, was de verandering van de rups in een
pop en van een rups in een vlinder een belangrijk symbool voor de inwijdingsweg die
door sommigen werd gegaan. Zij die de
sterke innerlijke behoefte voelden, konden
worden opgenomen in een besloten geloofsgemeenschap die in grotten leefde. Daar
maakten deze 'geestelijken' zich los van hun
aardse banden en leefden een leven van meditatie en gebed. In zeker zin 'stierven' hun
aardse hartstochten en begeerten en werden
deze mensen 'zo stil als de levenloze pop'.
Hierdoor stonden ze ervoor open om 'verheven energieën op te nemen'; hetgeen leidde
tot een nieuwe, verheven persoonlijkheid, dat
werd gesymboliseerd door de vlinder.
symbool voor de drie stadia die de
menselijke ziel doorloopt: leven, dood en
wederopstanding.
Grieken
De Grieken duidden met het woord 'psyche'
zowel een vlinder als de ziel aan. De vlinder
is het symbool van schoonheid,
vergankelijkheid, onsterfelijkheid,
wedergeboorte of gedaanteverwisseling. Het
is een positief symbool van verandering en
onsterfelijkheid, en de uit de ogenschijnlijke
dood geboren schoonheid (zoals de levenloos
lijkende cocon). De mythische betekenis is
verbonden met de ziel van de overlevende op
zoek naar reïncarnatie.

Naast het feit dat de vlinder zelf symbool
staat voor al hetgeen hiervoor beschreven
werd, symboliseert de kleur ook nog het nodige. Niet voor niets kozen wij voor een
blauwe vlinder als ons beeldmerk. Blauw
staat volgens de 'deskundigen' voor 'goddelijkheid, oneindigheid, onschuld, kleur van
de hemel, kleur van trouw, kleur van Maria,
melancholie en oprechtheid'. Vandaar, dus.

Ook op rouwkaarten zie je regelmatig een
vlinder afgebeeld. De vlinder staat symbool
voor de menselijke ziel die zich heeft losgemaakt van het dode stoffelijke lichaam en die
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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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