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Het verhaal gaat dat St. Patrick, Iers patroonheilige,
koning Leary wilde winnen voor het christelijke
geloof. De koning stemde toe en verheugd plaatste
Patrick zijn bisschopsstaf krachtig in Ierse bodem
ommet beide handen te kunnen dopen. Toen hij
naderhand zijn staf weer opnam,merkte hij dat hij
’s konings voet aan de grond had gespietst. De
bisschop stamelde verbouwereerd zijn excuses
en vroeg: “Maar sire, waarom zei u niets?” waarop
koning Leary antwoordde: “Maar eminentie, ik
dacht dat het bij het ritueel hoorde.”

Rituelen zijn ‘vanzelfsprekende, eenmalige of her-
haalde, veelal symbolische handelingen… ‘ aldus
CorjaMenken-Bekius. Een ritueel moet iets van-
zelfsprekends hebben. Het gaat om een gedeeld
weten. Koning Leary voelde dat goed aan, toen hij
dacht dat vastspietsen bij het ritueel hoorde.

Het kan ook anders gaan. Het gebeurde een paar
jaar geleden. In de liturgie van de Kloosterkerk
staat helder aangegeven: gemeente gaat staan/
zitten. Duidelijker kan niet, denk je, en toch…Na
een dienst kwam iemand naarme toe die voor het
eerst aanwezig was. Ze was in verwarring geraakt
door die aanwijzingen. Iedereen omhaar heen
deed dat wel, maar, zei ze, “ik wist niet of dat ook
voormij bedoeld was; ik behoor immers niet tot
de gemeente”. Voor deze buitenstaander was het
geen ritueel, omdat het niet vanzelfsprekendwas.
Het gedeelde weten ontbrak.

In een kerkdienst gebeurt veel ogenschijnlijk van-
zelfsprekend. Staan, zitten, knielen, eten, drinken,
reinigen raken aan het dagelijkse bestaan en
hebben alleen al daardoor iets vanzelfsprekends.
Toch – zo blijkt – kun je er niet zomaar vanuit gaan
dat ze als rituelen worden herkend.Wat voor de
één vanzelf spreekt, doet dat nog niet voor de
ander. Koning Leary kon er vanmeepraten!

Rienk Lanooy
Predikant van de Kloosterkerk

Vanzelfsprekend?

Heb je behoefte aan eenmoment
van rust, waarin je je kunt bezinnen?
Kom je er niet toe, dit in je eigen
leven te organiseren?Dan kun je
terecht in de Kloosterkerk. Het
gebouw alleen al is eenweldaad.
Je kunt er op adem komen en een
kaarsje aansteken, maar er worden
ook activiteiten georganiseerd, die
jong en oud kunnen inspireren.
Behalve kerkdiensten – ook voor
kinderen en jongeren – zijn er cur-
sussen, concerten, exposities en
evenementen voor alle leeftijden.
Welkom, wie je ook bent.

De Kloosterkerk wil een open huis
zijn voor iedereen.Mensenmet
heel verschillende achtergronden
en van verschillende leeftijden
vormen de gemeente. Zij hebben
onderling vele relaties, maar een
bindende factor is het predikanten-
team. De predikanten,Marja Flipse
en Rienk Lanooy, gaan voor in de
wekelijkse dienst op zondagmor-
gen, leiden een groot aantal cursus-
sen en groepsbijeenkomsten en
zijn vanzelfsprekend ook beschik-
baar voor een persoonlijk gesprek
voor wie daaraan behoefte heeft.

Open huis

Requiem Mozart ‘Allerzielenconcert’
Allerzielen, eenMiddeleeuws ritueel van herdenken en loslaten, spreekt
ook onsmodernemensen aan. Veel mensen steken in deze donkere da-
gen een kaarsje aan voor de dierbaren die voortleven in hun gedachten,
of bezoeken een requiem, eenmuziekuitvoering waarin de overledenen
worden herdacht. Dit najaar voert het Residentie Kamerkoor het requiem
vanMozart uit in een sfeervolle setting.Wij nodigen u uit om samenmet
anderen terug te denken aan degenen die wemissen.

Dirigent Jos Vermunt: “Het Allerzielenconcert is bij uitstek hetmoment
dat we ons verbonden voelenmet elkaar en ons opnieuw verbindenmet
onze dierbaren die er nietmeer zijn. Dirigent, musici en zangers stellen
zich open omdeze dimensie van verbondenheid te laten klinken. Ik ben
zo blij dat weweer voor publiekmogen optreden. Zij zijn een essentiële
schakel met ons uitvoerenden. Het aandeel van demensen in de kerk bij
het concert voel ik inmijn rug.”

UitvoerendenResidentie Kamerkoor en Residentie BachOrkest Solisten
Maria Valdmaa (sopraan), Florieke Beelen (alt), Robert Luts (tenor),
Martijn Cornet (bas) Dirigent Jos VermuntVerbindende teksten Rienk
Lanooy.

Zondag 31 oktober, 16.00 - 17.15 uur in de Kloosterkerk. Kaarten
kosten € 22,50, jongeren tot 25 jaar betalen € 15,-. Kaartverkoop
via www.bachensembles.nl.
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Watwetenwij van vergeving? Toen ikmezelf die vraag
stelde, kwam ik tot een ontluisterend antwoord. Niet
zo veel, althans niet uit eigen ervaring. Ik zeg ‘sorry’,
als ik in een drukke straat per ongeluk tegen iemand
aanloop. Er volgt dan zoiets als ‘Geeft niet’ of ‘Het
is OK’. Gewoon een beleefdheidsritueel, meer niet.
Ikmaak ookwelmee dat ik op eenwandelpad een
groepje fietsende jongeren tegenkom. Van verre
roepen zij al ‘sorry’. Dat is nieuwe taal voor ‘Uit de
weg!’. Ik spring dan inderdaadmaar weg en voelme
nauwelijks geneigd tot vergeving.
Dan horenwe ook nog over vergeving in demedia,
bijvoorbeeld als er in de politiek publiekelijk excuses
worden geëist. Dergelijke excuses zijn eerder afge-
dwongen dan vrijwillig, denk ik dan, en ik heb zomijn
twijfels over de vergevingsgezindheid van de eisers.

Vergeven in de Bijbel
Over dit soort trivialiteiten gaat het natuurlijk niet, als
we lezen over vergeving in de Bijbel, speciaal in het
gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Vergeving ver-
wijst daarin naarmin ofmeer pijnlijk of onherstelbaar
leed, aangedaan door een schuldige ‘dader’. En o ja,
de christelijke traditie heeft daar vaak een norm aan

gekoppeld: het ‘slachtoffer’ heeft de heilige plicht de
‘misdaad’ te vergeven… Los van de vraag of dit wel
altijdmogelijk is, is zo’n normmij net iets te heroïsch:
een grootmoedig slachtoffer dat vanuit een positie
vanmorele superioriteit een berouwvolle zondaar
vergeeft. Komt dit soort vergeving niet alleen de
Eeuwige toe?

Het verhaal van de ‘RailwayMan’
Ik realiseerme dat ik bevoorrecht ben in de zin dat ik
tot heden vrijwel alleenmaarmet behoorlijk te ver-
trouwenmensen temaken heb gehad. Van vergeving
weet ik nauwelijks iets uit eigen ervaring. Daarom las
ik ter voorbereiding van dit artikel een boek, aan-
geraden door domineeMarja Flipse:Healing Agony
van StephenCherry. Het vertelt een aantal ‘verge-
vingsverhalen’, verhalen overmensen die ooit in de
positie van slachtoffer zijn gekomen, en over hun
strijd daar weer uit te komen.
Één van die verhalen gaat over Eric Lomax, die er
ook zelf het boek The RailwayMan (1996) over heeft
geschreven. Hij vertelt overmartelingen in ‘Jappen-
kampen’, waarvan hij de gevolgen zijn leven lang
meedroeg. Fysiek hield hij er ‘slechts’ littekens aan

Het avontuur
van vergeving

Al enige jaren kent de Kloosterkerk de vergevingsdienst (dit jaar op zon-
dag 7 november). Overal zĳn er mensen boos op elkaar. De ervaring leert
dat het heilzaam is die woede op een gegeven moment los te laten via
een proces van vergeving. Het ritueel van de vergevingsdienst is bedoeld
om hierbĳ te helpen. Maar wat is vergeven eigenlĳk? Op verzoek van de
redactie boog Han van den Broek zich over dit thema. Vĳf ‘meedenkers’
reflecteerden hier vervolgens op.
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over, maar de psychische gevolgen bleken uiterst hard-
nekkig. Hij raakte verbitterd. Pas na veertig(!) jaar trof
hij hulpverleners die hemmet veel geduld en begrip
los wisten te weken uit de wrok waaronder hijzelf en
zijn omgeving leden. Ook toen dacht hij nog lang niet
aan vergeven: vergeving van het onvergeeflijke was
ondenkbaar…Nog eens gingen twee jaar voorbij,
voordat Lomax toevallig een artikel van een zekere
Nagase Takashi las. Hij herkende op de foto deman
diemeer dan veertig jaar geleden tolk was in het
Jappenkamp en tijdens ‘water-boarding’ zijn pols had
vast gehouden om te voorkomen dat hij het leven liet.
Takashi beschreef zijn eigen herinneringen aan die
martelingen, alsmede de vreselijke nachtmerries die
sindsdien zijn nachtrust verstoorden. Lomax nam er
met een grimmig genoegen kennis van. Aan de andere
kant van dewereld bestond een dader, diemet on-
geveer dezelfde gruwelijke herinneringen rondliep
als hijzelf!
Daar zou het verhaal zijn geëindigd en het zou nooit
een ‘vergevingsverhaal’ zijn geworden, ware het niet
dat Lomax’s vrouw Takashi had geschreven…Omeen
lang verhaal kort temaken, weer enkele jaren later
ontmoetten demannen elkaar bij de beroemde brug

over de ‘River Kwae’. De sleutel tot vergeving bleek in
dit geval het feit dat uitgerekend een dader als enige
mens ter wereld iets vergelijkbaars had gevoeld als
het slachtoffer. Toen pas kon het slachtoffer navoelen
wat de dader had doorstaan…

‘Erge’ en ‘minder erge’ vergevingsverhalen?
Dit is een heftig vergevingsverhaal; woorden als
‘slachtoffer’, ‘dader’ en ‘misdaad’ zijn hier volkomen
gepast. U denktmisschien dat dit nu wel het andere
uiterste is na die triviale voorbeelden in het begin.
Nu heeft het volgensmij weinig zin om te denken in
termen van ‘erg’ en ‘minder erg’. Niemandweet wat
een ander lijdt.Wat voor een buitenstaander ‘klein
bier’ lijkt, kan voor betrokkenen een pijnlijke ‘mis-
daad’ betekenen, en andersom. Een argeloos uit-
gesprokenwoord kan nietmeer worden ingeslikt en
leidt soms tot levenslange vetes. En neem twee
mensen die in echtscheiding liggen. Hun eventuele
vergevingsverhaal is zeker zo complex als dat van
Lomax, omdat er twee daders en twee slachtoffers
zijnmet ieder hun eigen perceptie van de ‘misdaad’.
Bovendienmoeten deze tweemensen -minstens
nog even - doormet elkaar…Wie kan oordelen of hun
leedmeer ofminder pijnlijk is dan dat van Lomax?
Menige echtscheiding eindigt uitzichtloos in een
vechtscheiding…

Wat is vergeven?
Latenwij vragen over ernst van leed en schuld dus
maar aan de betrokkenen en kerenwe terug naar het
verhaal van Lomax en andere ‘geslaagde’ vergevings-
verhalen.Wat kunnenwe ervan leren over het principe
van vergeven?
Om te beginnen is vergeving alleen aan de orde
tussenmensen (en voor gelovigen: ook tussenGod
enmensen). Dood door natuurgeweld heet voor de
mensen pech, een koelbloedigemoord is eenmisdaad.
Ook de relatie tussen dader en slachtoffer doet ertoe.
Vernederd worden door een vriend of vriendin weegt
zwaarder dan door een vreemde. Het interessante
bij Lomax is overigens dat de dader oorspronkelijk
anoniemwas en pas later een naam kreeg bij het
slachtoffer.
Verder gaat het ommin ofmeer onherstelbaar leed.
Een te snel uitgesprokenwoord kan nietmeer wor-
den ingeslikt; ontrouw legt een hypotheek op iedere

Vergeving begint met de
wil de dader te zien als mens,

en niet als een ‘alien’.
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mogelijkheid van toekomstig vertrouwen; een ver-
minking kan nietmeer ongedaanworden gemaakt,
enzovoort. Natuurlijk zal een berouwvolle zondaar
alles doen omde gevolgen van zijn zonde teniet te
doen, maar vergeven is niet zondermeer een trans-
actie tussen slachtoffer en dader waarbij de eerste
vergeving biedt en de laatste schade vergoedt en
voor zijn zonden boet.
Wat verder opvalt is dat Lomax totaal geen regie had
over zijn verhaal. Eerst had hij helemaal geen behoefte
aan vergeven. Ja, na veertig jaar wilde hij wel eens van
dewrok af, die hij best lang had gekoesterd (immers,
wrok biedt toch een schraal soort troost!). De nadelen
werden hemop den duur te gortig. Dat het uiteinde-
lijk een vergevingsverhaal werd, was vooral te danken
aan het toevallige ingrijpen van dader, echtgenote en
hulpverleners. Van Lomax kan eigenlijk slechts worden
gezegd dat hij een vergevingsgezind hart bleek te
bezitten.

Het avontuur van vergeven
Menmaakt dus niet eventjes een plan om te vergeven,
zoalsmen bijvoorbeeld een reis plant. Cherry karak-
teriseert vergeving als een onzeker avontuur zonder
garanties voor een goede afloop. ‘Avontuur’ klinkt
tamelijk positief - het doet denken aan vakantie -maar
Cherry bedoelt ermee dat vergeven een pijnlijke en
zelfs gevaarlijke kwestie is van wagen enwinnen (of
verliezen) en dat er geen standaardmethode bestaat
om tot vergeving te komen. Geloof dus vooral al die
zelfhulpboeken niet! Cherry schetst in eenmetafoor
van een avontuurlijke zwerftocht wat een slachtoffer
zoal kan tegenkomen.
Wat ieder slachtoffer zeker tegenkomt is de ‘wildernis’.
Hij of zij is daar volkomen onverwacht in terecht ge-
komen. Bovendien blijkt de terugweg naar het oude
vertrouwde land voorgoed versperd. Zekerheden
van vroeger zijn vernietigd, inclusief het vertrouwen
in zichzelf. Hij meent zich aangewezen op twee
overlevingsmechanismen: opwraak zinnen of wrok
koesteren.

Gelukkig ontmoet het slachtoffer doorgaans helpers
in deze wildernis van ontreddering: geliefden en ver-
trouwden. Zonder hen zou hij de rest van zijn leven er
slijten.Met hun hulp kan hij een ‘rivier’ bereiken en
aan de overkant het ‘nieuwe land’ zien, waar te leven
valt – in ieder geval beter dan in dewildernis. Daar zal
hij zijnmedemensenweer open tegemoet kunnen
treden.

Vergeven begint met inleven
Cherry weidt lang uit over het oversteken van die
rivier van ‘empathie-tegen-wil-en-dank’ (mijn woor-
den). Het slachtoffermoet zich erin onderdompelen,
wil hij de overkant bereiken. Dat is gevaarlijk, want
waar gaat het om?Door de ‘misdaad’ is het slachtoffer
de dader gaan zien als onmens. Zelfbescherming!
Mensen kunnen slechts doormensenworden verne-
derd; dus door de dader als onmens te beschouwen
voelt de vernederingminder zwaar, meer als pech als
het ware. Omde stap naar vergeving te wagenmoet
het slachtoffer eerst de dader weer alsmens willen
zien en niet als een ‘alien’, waarmee hij niets temaken
heeft. Hij moet zich inleven, navoelen wat de dader
heeft bewogen, niet omde daad te vergoelijken, maar
omdie te verklaren.Maar onvermijdelijk zal het slacht-
offer dan iets van zichzelf herkennen in de dader, want
nietsmenselijks is hun beiden vreemd. In de ontmoet-
ingmet degene die hemdiep heeft gekwetst, komt hij
zichzelf tegen, duistere kanten van zichzelf. Een pijn-
lijke confrontatie! Iedereen schijnt zich bij anderen het
meeste te ergeren aan ondeugden die hij van zichzelf
kent. De titel van het boekHealing Agony verwijst
vooral naar de pijn van die ontdekking, denk ik. En
juist die pijn geneest en stelt in staat tot vergeving.

‘Vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schulde-
naars vergeven.’ Hoe gemakkelijk sprekenwij deze
woorden uit…

Han van den Broek
Lid van de Kloosterkerk

Reageren of verder praten? Stuur een mail naar
redactie@kloosterkerk.nl.

Aangehaalde literatuur: Cherry, S., Healing Agony;
Re-Imagining Forgiveness (2012).
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Het commentaar
van de meedenkers Rienk Lanooy

Voor vergeving is essentieel dat
het slachtoffer beseft en blijft
beseffen dat de pijn die hem is
aangedaan, de schuld van de
ander is. Zonder schuld geen ver-
geving!Wemoeten het proces
van vergeving niet verwarren
met het ‘Stockholm syndroom’.
Dit syndroom is voor het eerst
beschreven voor gijzelingen en
het houdt in dat iemand zich
tijdens de gijzeling langzamer-
hand zo in de gijzelnemer gaat
verplaatsen, dat hij bereid is de
misdaad te vergoelijken. Deze
vorm van empathie leidt dus niet
tot vergeving in deware zin des
woords, want de schuld van de
dader raakt uit beeld. Bij echte
vergeving blijft voorop staan dat
de dader schuldig is.

Rienk Lanooy reageert
Vergeving impliceert inderdaad
geen verzoening. Vergeven stelt je
in staat op een goedemanier door
te gaanmet leven, zonder wrok.
Verzoening is pas nodig, als de
dader ook een plaatsmoet krijgen
in dit nieuwe leven. Dat komt toch
nogwel eens voor, binnen families
of in gebroken huwelijksrelaties
bijvoorbeeld. Verzoening is dan
ook het herstel of de vernieuwing
van de relatie, terwijl vergeving
het wegnemen van de schuld is.

Marja Flipse
Het is opvallend dat er geen
liturgische rituelen zijn die
slachtoffers van eenmisdaad
helpen hun pijn te verwerken en
een proces van vergeving te
beginnen of af te ronden. Dat in
schril contrastmet de daders:
voor hen is er de schuldbelijdenis
waardoor zemetGod in het reine
kunnen komen.

Jan-Bas Prins
Naarmate het aangedane ernstig-
er is, wordt hetmoeilijker om te
vergeven. En ook: naarmate je de
dadermeer vertrouwde, wordt het
moeilijker om te vergeven. Ik heb
wel een en andermeegemaakt,
maar denk dat ik tot heden altijd
er wel in geslaagd ben te vergeven.
Althans, ik kon verdermetmijn le-
ven, maar de daders heb ik sinds-
dien wel gemeden!

MarijkeOsinga
Dat klinkt logisch, maar hoe zit het
als de dader anoniemblijft of zelfs
niet is aan te wijzen?Denk aan de
‘misdaad’ van onbewuste discrimi-
natie. Voldoe je niet aan de ‘norm
van de volmaakte wittemens’,
bijvoorbeeld alsmensmet een
handicap, als mensmet een zwarte
kleur, als mensmet een andere
geaardheid dan de hetero etc.,
dan kun je worden uitgesloten en
gekwetst; en de daders weten niet
wat ze doen!Wie is er dan schul-
dig? Het ‘systeem’?Waarheen
moeten gediscrimineerdemensen
met hunwoede? Emilie Schreuder

Woede is een buitengewoon
belangrijke vitale energie; het is
een afweerreactie op indringing,
onrecht, gebrek aan respect.
Woede is dus niet per se slecht.
Het is wel eenmoeilijke en
gevaarlijke emotie en vraagt om
zelfreflectie: wat wil onze woede
ons zeggen?Wemoeten de oor-
zaken geduldig enmet wijsheid
onderzoeken.Wemoeten de
woede productief maken!
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Hoe kon dat
gebeuren?

Hoe zou het zĳn wanneer niet een dominee in
een dienst voorgaat, maar een leek? Een leek
met een schat aan ervaring, invloed en bete-
kenis in cultuur, politiek of bedrĳfsleven? Op
zondag 14 november staat Martine Gosselink,
directeur van het Mauritshuis op de kansel.

Jouw preek zal gaan over Kaïn en Abel. Vanwaar
deze keuze?
“Het is het eerste verhaal in de Bijbel waar geweld
in voorkomt, een onderwerp datmij altijd heeft
geïntrigeerd.Mijn ouders zijn in Nederlands-Indië
geboren en opgegroeid. Zelf maakten ze nogal wat
geweldmee tijdens de Japanse bezetting. Ik kreeg

van henmee dat gebruik van geweld, bijvoorbeeld
tegenover de contractarbeiders (‘koelies’), destijds
heel normaal was. Velen van hen dienden hun
contract niet uit en stierven voortijdig, door ziekte,
veronachtzaming, te hard werken èn geweld. Ik heb
me daar altijd over verbaasd. Hoe kon dat gebeuren?
Deedmenmee omerbij te horen? Zo ongeveer zoals
bij de ontgroeningsrituelen van studentencorpora?
Er is veel lef voor nodig omop te komen voor de
underdog in dergelijke situaties; het is veel gemak-
kelijker je te conformeren.

Ik kan nog snappen dat, als mensen eenmaal in een
bepaald systeem zitten – en kolonialismewas een
systeem – zij tegen dat systeem zelf niet in opstand
komen.Maar ook dan zijn er keuzesmogelijk zonder
excessief geweld. Ik blijf dus zittenmet de vraagwaar-
ommensen zo gewelddadig kunnenworden, ook
zonder aanleiding als wraak, gekrenkt eergevoel,
extreme honger en dergelijke. En daaruit volgen veel
vervolgvragen. Is een zekeremate van geweld soms
toch nog aanvaardbaar? Hoeveel geweld kun je
incasseren voordat je zelf tot geweld overgaat? Hoe
wanhopig kun je zijn? Hoeveel vernedering is te
verdragen? Ik vraagme af hoemensen overleven in
gebiedenwaar generaties lang oorlog is. Raken zij
gewend aan het haten?Hoe is het als je altijd bang,
altijd waakzaambent? Kom je er dan nog aan toe om
mens te zijn?

Kortom, geweld zit in demens. En geweld leidt tot
geweld, een vicieuze cirkel. Dat wil ik graag aan de
orde stellen inmijn preek van de leek: wat is ermet
Kaïn gebeurd dat hij zijn woede niet kon kanaliseren
en naar geweld greep.”

Kan kunst troost bieden in deze treurnis?
“Kunst opent nieuwewegen, dingenwaaraan je nog
niet hebt gedacht. Zo laat kunstmij zien dat ik niet de
enige ben diemet de vraag van het geweld worstelt.
Dat is op zich al troostend: je bent niet alleen. Ik heb
zoveel ontroering gezien bij bezoekers van tentoon-
stellingen over de TweedeWereldoorlog, apartheid,
slavernij. Soms zie je het kwartje bij hen vallen: ‘Oh, zo
ging dat!Wat vreselijk!’.
Sowieso kan kunst troost bieden, vragen stellen, ver-
wondering en onvoorspelbare associaties oproepen:
je kunt er eindeloos in verdwalen en van genieten.”

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTOGRAFIE MAURITSHUIS

Kunst laat mĳ zien dat ik niet de enige ben die met de vraag van het
geweld worstelt. Dat is op zich al troostend: je bent niet alleen.

Preek van de
Leek door

Martine
Gosselink,

directeur van
het Mauritshuis,
14 november om

17.00 uur

PREEKVAN DE LEEK
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POËZIE & FOTO | GILLES BOEUF

Staan Kinderen staan aan zee

Het huis dat ze achter lieten,
de vogels krijsen naar de vissen
en de armen van de kinderen
kolkenmee

De ouders zijn vergeten en de
bomen, bomen die groeien,
blijven staan

Schelpen snijden in hun voeten
Steeds hoger en dieper
wordt hun sprong

Ook de vogels duiken, speren over de
golven, de kinderen voelen het lauwe
schuim

Demooiste zomer kan dit worden

Het laatste echte begin
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Lucia Swarts
“Als cellist hoor je in de cantates bij de basso continuo
groep. Dat betekent: ‘doorgaande bas’. Deze baslijn
legt het fundament voor het orkest: je bepaalt mede
het tempo en probeert dat tempo te bewaken en
nodigt bovenstemmen soms uit door zacht of juist
sterk te spelen. Een openingskoor vraagt om een
relatief grote continuo-bezetting; een aria kanmet
minder. Dat is ook een kwestie van smaak, van de
dirigent welteverstaan.Maar als instrumentalist heb
je een eigen verantwoordelijkheid. Ik probeerme
altijd goed voor te bereiden; jemoet Bach serieus
nemen. Ik vraag vaakmijn studenten te lezenwat
met name JohannMattheson (geboren in 1681) over
de uitvoeringspraktijk in die tijd heeft geschreven.
Dat doe ik zelf ook. Op basis daarvan denk ik na over
mijn rol in het verhaal.Waar gaat de tekst over enwat
vraagt dat van ieder van ons?Waaromheeft Bach
voor deze toonsoort gekozen?Welke sfeer wilde hij
bereiken?

Bach heeft ook cantatesmet een solistische rol voor
de cello (cello obligato) of de cello piccolo geschreven.
Die laatste heeft vijf in plaats van vier snaren, en daar-
door een groter bereik in de hoogte. Bij piccolo-aria`s
gaat het in de tekst vaak omhet ‘geestelijke’, het
‘bovenmenselijke’. Beide rollen, die van lid van het
basso continuo en die van solist, vind ik fijn om te
doen.

Onze dirigent, Jos Vermunt, gaat heel gewetensvol
ommet zijnmusici.We praten over demuziek. Hij
geeft duidelijke aanwijzingen, maar laat ook veel
ruimte.Met een kleine beweging geeft hij aan: ‘Speel
maar’. Ik kan dan iets uitgesprokener gaan spelen,
omdat ik in diemaat kennelijk even ‘belangrijk’ ben.
Ik pak dan even uit als het ware, en speel met de
dynamiek. Dit alles in wisselwerkingmet de andere
orkestleden, de solist of het koor. Geen uitvoering is
daardoor hetzelfde.”

Als alle indrukken zich mengen
tot een muzikaal verhaal

In de Kloosterkerk is er iedere maand een cantatedienst. Bachs religieuze
meesterwerken zĳn dan te horen in de eredienst. Gebed, gemeentezang,
schriftlezing en preek komen samen met de prachtige muziek van Bach.
In de eerste uitgave van De Klooster van dit seizoen kwam de dirigent,
Jos Vermunt, aan het woord. Dit keer is de beurt aan twee leden van

het Residentie Bachorkest.

TEKST EMILIE SCHREUDER

CANTATEDIENSTEN
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Cantatediensten
Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering
van de maand juli) wordt tĳdens de dienst een cantate
van J.S. Bach uitgevoerd door de Residentie Bach En-
sembles onder leiding van Jos Vermunt. Deze diensten
beginnen om 10.30 uur in plaats van om 10.00 uur.

Meer weten over Lucia Swarts:
www.bachvereniging.nl/lucia-swarts

Meer weten over Hilje van der Vliet:
www.muziekbeleven.com
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Hilje van der Vliet
“Voor de hobo zijn de Bachcantates eenWalhalla:
het instrument krijgt demooiste aria’s en sinfonia’s
te spelen. Binnen de kerkdienst ontstaat een zinvolle
wisselwerking tussenwoord enmuziek. Het is niet
zomaar een kunstje op een podium,maar een
samenspel van uitvoerendemusici, predikant en
kerkbezoekers. Ikmerk het zelf heel goed. Als ik de
preek heb beluisterd, en een bepaalde zin heeftme
geraakt of een bepaald woord is blijven hangen, dan
zijn de tempi tijdens de dienst vaak net even anders
dan bij de repetitie. Het valt dan pas op z’n plek.

In de cantate vervult de hobo twee rollen. In de ene
rol voeg ikme naar de kleur van de strijkers. Samen
bepalen wij wat er gebeurt. Er is dan echt interactie.
In de andere rol ben ik de tegenstem van de zanger,
vaak de alt of de sopraan. Dan ga ik de dans aanmet
de solist; wij tweeënworden dan even partners. Als
ikme te dienend opstel, heeft de zanger te weinig
fundament. Dat is best een uitdaging. Pas tijdens de
repetitie op zaterdagmiddag tref je elkaar. Soms is de
klik er in één keer en soms duurt het even. Het is
belangrijk elkaar de ruimte te geven. Daar let Jos
goed op. Hij is de spil. Hij staat boven de partijen. Hij
schept het klimaat waarin je elkaar vindt. Door de
cantate een plek te geven in de eredienst, houdt de
Kloosterkerk een buitengewoonwaardevolle traditie
in stand. Dat vind ikmooi!”
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Jos Vermunt
“Met het orkest heb ik een open samenwerking. Het
zijn beroepsmusici die onderling contact hebben en
op elkaar af blijven stemmen tijdens de repetitie en
de uitvoering zelf. Ik streef naar een orkestbezetting
waarbij de leden elkaar kennen en vertrouwen.

De tekst van de cantate bepaalt de invulling van de
muziek. De tekstmoet gaan spreken door demuziek.
Het orkest heeft echter geen tekst. Tijdens de repetitie
vertel ik daar dus iets over: waar gaat het over enwat
is de sfeer? Ik overlegmet de concertmeester over
muzikale keuzes: tempi, de lengte van een noot,
accenten, betekening van de streken van de snaar-
instrumenten enzovoort.

Op zondag zijn wij deel van een kerkdienst. Iedereen
heeft de preek gehoord. Er ontstaat dan een nieuwe
chemie: alle indrukkenmengen zich tot eenmuzikaal
verhaal. Mijn rol is die van de gids, die orkest, koor en
solistenmet elkaar verbindt. Dat een ieder gaatmee-
ademenmet demuziek. De dirigent is als een spiegel
die demuziek naar een ander niveau kan tillen.”FO
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Je neemt een aanloop. Heel even hang je in de lucht.
Nietmeer hier en nog niet daar. Geen vaste grond
onder de voeten. Kom je er wel? En als je het haalt -
wat dan?

Je landt. Je kijkt achterom. De plek waar je zojuist nog
stond is nu de overkant. Voor je ligt het avontuur.

Hoeveel zin je ook hebt in je eerste schooldag, of je
eerste dag als brugklasser, het blijft een grote stap.
Een sprong zelfs. Er is lef voor nodig en vertrouwen.
Zo’nmijlpaal mag gevierd worden. In de Kloosterkerk
hebbenwe daar een ritueel voor: ‘over de rivier’.

Met een grote sprong over een symbolische rivier
nemen brugklassers afscheid van de kinderdiensten.
Daar hebben ze jarenlang spelenderwijs kennis
kunnenmakenmet demooiste bijbelverhalen. Ze
landen in de Jeugdkapel, waar ze zullen worden
uitgedaagd om zelf actief en kritischmet die verhalen
aan de slag te gaan.

Net zo spannend is het voor de kinderen die de over-
stap wagen van de crèche naar de kinderdiensten.
Daar gaat straks eenwereld aanwonderlijke verhalen
voor ze open.

De aanwezigen in de kerk houden even hun adem
in. Ouders, crèchegenootjes en jongere kinderen
moedigen aan. De dominee geeft nog snel een
knapzakjemet proviandmee. Nieuwe vrienden en
begeleiders staan al met open armen te wachten.
En de Eeuwige, die springtmee.

TEKST MARJA FLIPSE | FOTOGRAFIE GERHARD VAN ROON

Over
de

rivier
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IN BEELD
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DeHaagse predikant JanHendrik Gerretsen (1876-
1923) hield op 12 november 1911 zijn eerste liturgische
dienst in de Kloosterkerk en bundelde een aantal
eerder geschreven artikelen voor zijn kerkblad tot het
boekje ‘Liturgie’. Hij wilde de liturgie bevrijden van
het gewicht van de preek, en pleitte voor herstel van
de vaste elementen van de eredienst (liturgie). Het
vormde het begin van de liturgische opleving in de
protestantse kerk.

Een paar citaten uit zijn boekje, die na ruim 100 jaar
nog steeds zeggingskracht hebben:
• Het luisteren naar de preekmag niet het enige
doel zijn van de kerkgang. Het gaat veeleer omde
aanbidding, om voor God te knielen enHemeer te
geven.

• Liturgiemaakt de gemeente zelfstandig, emanci-
peert haar, maakt haarmondig.

• Vooral op feestdagen zoudenwemeerstemmig
moeten zingenmet een koor.

• Er is een sterk kunstleven ontwaakt. Kunst is voor
de nieuwerwetsemens een levensbehoefte. De
Kerkmoet aan alle redelijke eisen van demensen
voldoen. De Kerkmoet alle verontschuldiging aan
demens, om niet ter kerk te gaan, ontnemen. De
kerkmoet het kind van onze tijd tegemoet komen.

Op verzoek vanHendrikWillemCreutzberg (1875-
1940), die in 1920 predikant van de naar anglicaans
model gebouwdeDuinoordkerk in Scheveningenwas
geworden, leidde de latere hoogleraar Gerardus van
der Leeuw (1890-1950) in de zomer van 1921 in deze
kerk een dienst. Enkelemaanden later was de oprich-
ting van de Liturgische Kring een feit. Ze komt vanaf
1923 in de consistoriekamer van deDuinoordkerk bij-
een, en tot ongeveer 2000 kwammen in de Klooster-
kerk samen.
De deelnemers van deze studiekring waren nauw ver-
bondenmet de zogenaamde ethische richting in de
NederlandseHervormde Kerk. De theologen van de
ethische richting zochten naar een verbinding tussen
geloof en wetenschap, tussen christendomen cultuur.

In de Duinoordkerk
De liturgische praktijk zoals die door Creutzberg in de
Duinoordkerk gestalte kreeg, heeft lange tijd grote in-
vloed gehad op de opvattingen binnen de Liturgische
Kring. De ontdekking van de liturgische beweging
was dat je kerk wordt door de liturgie te vieren. Beter
gezegd: dat je deel krijgt aanChristus door de liturgie
te vieren. AanCreutzberg dankenwe bijvoorbeeld de
gebedsrespons ‘DeHeer is met u – enmet uw geest’
(nu: ‘DeHeer zij met u – ookmet u zij de Heer’). Het

Liturgie in beweging

Foto links: de
gedenksteen in

de Kloosterkerk.
Foto rechts:

het interieur van
de Duinoordkerk

met de (ons)
bekende

elementen:
preekstoel,

kerkbanken én
de poten (hier

koorhek) van de
avondmaalstafel

in de Apostel-
kapel.
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In de Apostelkapel, net voor het trapje naar het koor, is in de muur een zwarte gedenksteen
gemetseld. De namen op de steen markeren het startpunt van de Liturgische Beweging in de
Nederlandse Hervormde Kerk. De geschiedenis van de Duinoordkerk en de Kloosterkerk is
daarmee onlosmakelĳk verbonden. Zoals in 2020 het 100-jarig bestaan van de gemeente van
de Kloosterkerk is gevierd, zo zal binnenkort, op 12 november, in de Kloosterkerk het 100-jarig
bestaan van de Liturgische Kring worden gevierd.

gezamenlijk hardop bidden van hetOnze Vader werd
door hem ingevoerd. Al snel werd een kerkkoor opge-
richt, dat zich – getuige enkele bewaard gebleven orden
van dienst – ook rekenschap gaf van de eerder door
Gerretsen geformuleerde gedachten:Het gemeente-
gezang is en blijft de grondslag. Afwisseling van koor-
en gemeentegezang zoumisschien demeest geoor-
loofde en gewenste vorm zijn voor introductie van het
koorgezang in de gemeentedienst. Beter is evenwel de
verbetering van het kerkgezang zelf. Men zinge rit-
misch!Men zinge echt schonemelodieuzemelodieën!

Gedurende het (kerkelijk) jaar vierde de gemeente
van deDuinoordkerk, naast de vastgestelde feest-
dagen, onder andere een dankdag voor de oogst en
werden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
de overledenen herdacht. Daarnaast organiseerde
Creutzberg jeugddiensten, die volgens Van der
Leeuw belangrijk zijn geweest bij de verbetering van
de liturgie. Morgen- en avondgebedwerden door
Creutzberg ingevoerd, en ookwas de kerk zo veel
mogelijk dagelijks geopend voor gebed.

Proeftuin
Zowerd de gemeente van deDuinoordkerk een
proeftuin, waarin verschillende experimenten kon-

den uitgroeien tot vernieuwingen in de liturgie en
gemeenteopbouw.Mede dankzij het organisatie-
talent vanCreutzberg werden gemeenteleden en
vooral jongeren hierbij betrokken, doormee te zingen
in het kerkkoor of deel uit temaken van de commissie
van ontvangst.
Veelvuldig werd aan de vernieuwingen in deDuin-
oordkerk in de landelijke pers aandacht geschonken.
Bijvoorbeeld toen deDuinoordkerk besloot collecte-
zakken te gaan gebruiken.
Zo schrijft H. Beets in 1926 in ‘De Bazuin’ […] dat de
Duinoordkerk heeft gebrokenmet het aloude hen-
gelsysteem.Men is er overgegaan naar een systeem
van collectebakjesmet aan iedere kant een handvat.
Zo krijgt de kerkganger nietmeer een collectezak
voorgehoudenmaar wordt het bakje (of is het toch
een zak?) aan elkaar doorgegeven. Niet ongevoelig
voor het argument van efficiëntie schrijft Beets: “Zoo
heeft geruischloos, zonder de zwaaiende en stootende
beweging der hengelaars, de afgifte der liefdegaven
voor armen en kerk plaats”. Nog steeds worden, naast
het oprukkendmobiel betalen, de zakjes zo door-
gegeven en opgebracht naar de avondmaalstafel.

TEKST ELLEN VAN DER SAR

Het symposium
Op vrĳdag 12 november 2021 hoopt de
Liturgische Kring haar eeuwfeest te
vieren in de kerk waar het allemaal be-
gonnen is: de Kloosterkerk in Den Haag.

De dag begint met een viering van Schrift
en Tafel om 10.30 uur, waarin voorgaan
ds. Idelette Otten en ds. Henk Grol.
Aansluitend vindt de presentatie van
het jubileumboek plaats, geschreven
door musicologe drs. Mieke Breĳ: De
kerk is wat ze viert. 100 jaar Liturgische
Kring.

Na de lunch is er een symposium met
als thema: ‘De Liturgische Kring in het
krachtenveld van kerk, theologie en
cultuur’. Sprekers zĳn Jan Hage, organist
van de Utrechtse Domkerk (en voor-

malig organist van de Kloosterkerk),
Kees van der Ploeg, oud-universitair
docent architectuurgeschiedenis Rĳks-
universiteit Groningen en Radboud
Universiteit Nĳmegen, en Maarten Wisse,
hoogleraar dogmatiek en rector aan de
Protestantse Theologische Faculteit te
Amsterdam.

Dagvoorzitter is Paul Gerretsen. Het
symposium wordt afgesloten met een
receptie.

De viering om 10.30 uur is voor iede-
reen toegankelĳk. Voor de lunch en het
symposium is aanmelding noodzakelĳk.
Dit kan door uiterlĳk zondag 31 oktober
€ 25,– over te maken op gironummer
NL60 INGB 0000 7245 00 t.n.v. Litur-
gische Kring, o.v.v. uw naam.

Ellen van der Sar is lid van de Kloosterkerk en onder meer
redactiesecretaris van Laetare, tĳdschrift voor liturgie en
kerkmuziek.
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Opeen stralende zondagochtend vertelt Julia Noordzij
over de Kinderdienst, de sprong die zij naar de Jeugd-
kapelmaakt en haar leven. Ze draagt een vrolijke
zomerjurk. Haar ogen twinkelen.

Overgesprongen
“Vandaag ben ik overgesprongen van de Kinderdienst
naar de Jeugdkapel, een sprong van het verhaal ver-
teld krijgen naarmeer nadenken over wat je er zelf
van vindt. “

“De Kinderdienst heb ik altijd erg leuk gevonden.
Vooral het verhaal van Jozef enMaria, diemet Jezus
door dewoestijn naar Egypte vluchten, vond ik aan-
sprekend. Bij de Kinderdienst hebben ze een zandbak.
Door die zandbak kon je poppetjes door het zand
trekken en kon je je een beetje voorstellen hoe het is
omdoor zo`n zandwoestijn op de vlucht te zijn. Ook
knutselde ik bij de Kinderdienst graag.”

Kerkkamp
“En het Kerkkamp, dat was echt geweldig. Het kamp-
huis bevindt zich op een eiland, midden in het bos.
Het afgelopen jaar warenwemet, denk ik, 15 kinderen.
Wehebben vlotten gebouwd. Demeisjes hebben het
vlot van de jongens bijna tot zinken gebracht.” Julia
lacht bij de herinnering.

Na de sprong heeft Julia samenmet de andere aan-
wezige kinderenmet graffiti-bussen op eenwit laken
dewereld zoals God die bedoeld zou hebben, gemaakt.

Gezegend
De sprong is één van de rituelen die in de Kloosterkerk
jaarlijks terugkomt.Met betrekking tot andere ritue-

len zegt Julia: “Het avondmaal vind ik bijzonder, dat
het brood en dewijn gezegendworden. En de doop
omdat die gedoopte kinderen ook gezegend zijn.”

Julia houdt van `fantasy` verhalen. “VanHarry Potter
hebbenwe thuis alle dvd’s en ik heb ze al verschil-
lende keren bekeken. Nu lees ik de boeken over de
Magische Apotheek. Ik kan niet wachten tot het
volgende boek uitkomt. Eén van de boeken ging over
Venetië. Toen ik ontdekte dat die plaats echt bestaat,
wilde ik daar graag een keer heen. Als je van de basis-
school naar demiddelbare school gaat, mag je bij ons
thuis een stad uitkiezen omnaar toe te gaan en zo
ben ik dusmetmijnmoeder naar Venetië gegaan. Het
SanMarcoplein, het Dogepaleis, het operagebouw, ik
heb het allemaal gezien. En natuurlijk heb ik in een
gondel gevaren.”

Naast lezen heeft Julia als hobby’smusicals spelen en
Jazzdansen. “Ik had bij Jazzdansenmee kunnen doen
aan deNederlandse kampioenschappen als corona
er niet tussenwas gekomen.”

Julia heeft met een paar andere kinderen zelf een
musical geschreven. “Die had natuurlijk ook een
magisch karakter”, zegt Julia.

Slot
Ik vond hetmooi te zienmet hoeveel gemak Julia
haar verhaal deed en temerken dat ze alles wat op
haar weg komtmet zoveel gretigheid oppakt.

TEKST MARIJKE OSINGA | FOTOGRAFIE GERHARD VAN ROON

Julia Noordzĳ, 12 jaar:
“Door die zandbak kon je poppetjes door
het zand trekken en kon je je een beetje
voorstellen hoe het is om door zo`n
zandwoestĳn op de vlucht te zĳn.”
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Andreas
vertelt...
Kombinnen, ga zitten. Zo leuk, een interview voor De
Klooster.. .en voor de jeugdpagina’s nogwel! Vertel
eens, wat doen jullie daar in de Kloosterkerk allemaal
voor spannende dingen?Oeps, sorry hoor, ik vergat
dat jullie juist mijn verhaal willen horen. Ik ben ook
altijd zo nieuwsgierig. En ik houd vanmensen. Kopje
thee?

Nou, het begon allemaal met Johannes deDoper.
Of nee, het begon natuurlijk als kind al, altijd op zoek
naar avontuurmetmijn broer Petrus. Maar goed,
Johannes. Hij kwam rechtstreeks uit de woestijn en
liet mensen kopje onder gaan in de rivier. Een nieuw
begin, zei hij. Een nieuw leven. Ik was gek op die woeste
manmet zijn gekke kleren. Heerlijk, iemand die hele-
maal anders durft te zijn.

Dat was nogmaar een voorproefje. Op een dag liep
Jezus langs.Meteenwist ik: ik moet achter hem aan.
Dit kan ik nergens anders vinden - niet hier in het dorp,
niet inmijn beroep als visser, niet bij mijn familie. Een
soort kruising tussen avontuur en thuiskomen.

Wewarenmet een heel clubje.Wewisten nooit waar
we terecht zouden komen en bij wie. Er kwamen drom-
menmensen op ons af, want Jezus kon prachtige ver-
halen vertellen enmensen knapten altijd op als ze bij
hemwaren.

Op een dagwas het net alsof we aan het strand van
Scheveningen zaten op een zonnige zomerdag.
Duizendenmensen! En ze hadden allemaal honger.
Waar anderen problemen zien, zie ik gelukkig altijd
oplossingen. “Hier, een paar broden enwat vis,” zei ik,
“dat is toch altijd nog beter dan niks?” En ja hoor, als je

maar eventjes een zetje geeft, gaat de bal vanzelf
rollen. Die dag is er niemand hongerig naar huis
gegaan.

Ik werd apostel: uitzendkracht. Net zo’n verhalen-
verteller als Jezus. Ik wildemensen nieuwsgierig
maken. “Het kan beter in deze wereld,” zei ik, “durf
eens verder te kijken dan je neus lang is!”

In het raam van deApostelkapel in de Kloosterkerk
kun jeme zien, met een kruis in de vorm van een X.
Tot op het laatst nog eigenzinnig, dat past bij mij.
Altijd jezelf blijven. Altijd kijken of het ook anders kan.
Dat heb ik van Jezus geleerd.

TEKST MARJA FLIPSE

Jeugdwerk
Elk kind is welkom in de Kloosterkerk.
Crèche, minikerkdienst, kinderdiensten,
Godly Play, jeugdkapel, kerkkamp, noem
maar op – er is voor elk wat wils. In de
aanloop naar Kerst staan er straks een
heleboel leuke dingen op het program-
ma: een KerstChallenge, een advents-
project rond het thema ‘licht’, een
lichtjeswandeling en een kinderkerst-
feest waarin je een Christingle kunt
maken. Benieuwd? Houd de website in
de gaten!
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Handen en voeten
van de Kloosterkerk

Kerntaak van de Diaconie Kloosterkerk
‘Sinterklaas een handje helpen’ en
‘Dreamhouse in Indonesië’ zĳn slechts
twee van de activiteiten van de Diaconie.
Haar kerntaak is het verzamelen van
middelen om die aan te wenden voor
materiële dan wel immateriële onder-

steuning van mensen in nood. Zĳ sig-
naleert problemen, biedt praktische en
financiële hulp en kaart onrecht aan. De
diaconale inzet is enerzĳds gericht op
de directe omgeving, anderzĳds op de
wĳde (lees: derde) wereld. Voor diaconale

hulp komt in beginsel iedereen in nood
in aanmerking, kerklid of niet. Vanzelf-
sprekend zĳn de middelen beperkt,
zodat er keuzes moeten worden
gemaakt.

Sinterklaas een handje helpen
“Wij kennen allemaal het Sinterklaasritueel. Piet
bonst op de deur omde Sint aan te kondigen. Het
gezin zit al op ons te wachten. Nawat strooiwerk, de
liedjes en de tekeningen vraagt de Sintmet ernstige
stem naar de schoolprestaties, en of de kinderenwel
goed helpen in het huishouden. Het ritueel houdt
mede in dat de reacties uitsluitend positief zijn, maar
hiermee krijgt het sinterklaasbezoek toch een licht
pedagogisch tintje. Uiteindelijk gaat het natuurlijk
omde zak. Daarinmogen de chocoladeletter, de
banketstaaf en het strooigoed niet ontbreken. Verder
bestaat de inhoud uit nuttige zaken, zoals shampoo,
tandpasta, koffie.Meestal zit er nog een populair
gezelschapsspel bij. Tenslotte – en daar wordt vooral
naar uitgekeken - is er voor elk kind een op de leeftijd
afgestemd cadeautje. Een vast ritueel dus, maar wij
wordenwel eens – plezierig - verrast. In een Syrisch
gezin onthaalden de kinderen ons bijvoorbeeldmet
vioolspel in plaats van liedjes.”

In samenwerkingmet de Lukaskerk
‘Wij’, dat zijn drie diakenen, Godert van der Feltz,
Herman Fledderus enHans Steenbrink van de Stich-
ting Diaconie Kloosterkerk. Zij organiseren jaarlijks de
actie ‘Sinterklaas een handje helpen’, dit jaar al weer
voor de achtste keer. Als hulp-Sinterklazen brengen
zij op 5 decembermet hun Piet (de laatste keer was
dat Astrid Poot) een zakmet cadeautjes naar 30 tot
35 adressen in DenHaag. De gezinnenworden
zorgvuldig geselecteerd in samenwerkingmet de
diaconaal werker, Esther Israël, van de Lukaskerk,
waar een uitdeelpunt van de Voedselbank is. Zij polst
bij cliënten van de Voedselbank of een bezoek van
Sinterklaas op prijs wordt gesteld, en adviseert ook
over cadeaus.
De hulp-Sinterklazen zien veel armoede. De ene keer
ontmoeten zij een alleenstaandemoedermet een
kind, de andere keer treffen zij een gezinmet vijf
kinderen. Soms is er alleen kaarslicht, ligt er iemand in
bed of blijkt de zorg voor de kinderen grotendeels
van oma af te hangen.
Al met al zijn Sint en Piet ongeveer vier tot zes uur
onderweg. Dat komt ook doordat Sinterklaas nogal
eens op straat wordt opgehouden. Hij is immers een
publieke figuur, die alom snoep uitdeelt. En hij wil
toch wel even op de fotomet eenwinkelier?
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De Diaconie signaleert
problemen, biedt praktische
en financiële hulp en kaart
onrecht aan.

Samenwerking
Voor Haagse projecten werkt de Diaconie
nauw samen met de Stichting voor Stad
en Kerk (Stek), de uitvoeringsorganisa-
tie van de Protestantse Diaconie en de
Protestantse Kerk Den Haag. Voor pro-
jecten elders in de wereld, zoals ook nu

met het project Dreamhouse, sluit de
Diaconie zich meestal aan bĳ acties van
Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in
Nederland.

Helpt u mee?
Stort uw bĳdrage op banknummer
NL89 INGB 0002 8471 14 ten name van
de Stichting Diaconie Kloosterkerk onder
vermelding van ‘Sinterklaas helpen’ of
onder vermelding van ‘Dreamhouse’.

Dreamhouse: Een betere toekomst voor
straatkinderen
In Yogyakarta in Indonesië leven veel kinderen op
straat. Zij worden aan hun lot overgelaten enmoeten
zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse
zoekt de kinderen op straat op. Als de kinderen contact
hebbenmet de organisatie kunnen ze terecht in de
noodopvang en later ook bij overgangscentra van
Dreamhouse. Kinderen die de straat definitief willen
verlaten kunnen in een opvanghuis terecht, en gaan
dan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen
hen bij hun studie.
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden aan straat-
kinderen, maar ook structureler aan preventie werken:
voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen
zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden,
door campagne te voeren voor het recht op onderwijs
en het bestrijden van geweld tegen kinderen. De orga-
nisatie werkt hierbij samenmet andere organisaties.
Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen
naar organisaties die hen kunnen helpen bij het finan-
cieel onderhouden van hun gezin.

Sinds zondag 3 oktober bestedenwe aandacht aan
dit project en zijn de diaconale collectes van de
diensten tot de oogstdienst op 14 november geheel
voor dit project bestemd. Daarnaast praten wemet
de kinderen van de Kloosterkerk over Dreamhouse.

De straat op om straatkinderen te ontmoeten
Dreamhouse zoekt kinderen op straat op, bouwt een
bandmet hen op en kijkt samenmet het kind, enmet
de ouders als die in beeld zijn, welke begeleiding en
hulp het beste is voor het kind. Gamee de straat op
met tweemedewerkers vanDreamhouse en ontmoet
de kinderen die zij deze avond opzoeken.

Dreamhouse-medewerker Arie bezoekt de zusjes Riska en
Riski. Zĳ wonen bĳ hun ouders, maar zwerven 's avonds vaak
op straat. Arie haalt tekenspullen tevoorschĳn. Tekenen en
kleuren is vaak een goede manier om met kinderen in contact
of gesprek te komen. Arie helpt Riska ook bĳ het maken van
rekensommen.

Arie en zĳn collega rĳden door naar de wĳk El Tari. Daar ont-
moeten zĳ een groep kinderen en hun ouders. De ouders zĳn
straatverkopers: zĳ verkopen 's avonds kranten en tĳdschriften,
en nemen hun kinderen mee. Arie legt contact met de ouders
en vraagt hen toestemming om wat spelletjes te doen en
puzzels te maken met de kinderen.

De kinderen, die afkomstig blĳken te zĳn uit verschillende
delen van Indonesië, waaronder Timor, Sumba en Sabu, zĳn
erg blĳ met het bezoek van Dreamhouse, en vragen of Arie
en zĳn collega elke week kunnen komen. Dat belooft Arie.
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Verdieping in de ziel
We hebben spreekwoorden met het
woord ´ziel´ erin: iets met hart en ziel
doen, iemand op de ziel trappen, met je
ziel onder de arm lopen, ter ziele gaan,
je ziel aan de duivel verkopen. Hebben
we hier iets aan om te weten te komen
wat de ziel is?
“Spreekwoorden hebben een expliciete
boodschap voor ons, maar kunnen
inderdaad ook best impliciet iets

zeggen over wat we onder de ziel
zouden kunnen verstaan. Ons zoge-
naamde ‘letterlĳke’ taalgebruik verwĳst
voor mĳn gevoel wel in een verkeerde
richting. Neem bĳvoorbeeld de
eenvoudige vraag: ‘hebben we een
ziel?’ Maar ook de uitspraak: ‘de ziel
bestaat niet’. Beide uitspraken
suggereren dat de ziel een ding is dat je
al dan niet kunt bezitten. Ik geloof daar
niet in. Wat mĳ betreft is ‘wat is de ziel?’
een verkeerde vraag.”

Wat dan wel? Als wĳ iemand diep in de
ogen kĳken om iets van zĳn of haar ziel
te zien, waar zoeken we dan naar?
“Ons lichaam brengt onze ziel tot
uitdrukking. Daarom kunnen we in een
gezichtsuitdrukking de ziel van iemand
proberen te zien. Dan willen we door het
schild dringen, dat iemand om zich
heen heeft opgetrokken. Mensen
bouwen nu eenmaal zo’n schild

gedurende hun leven; ze vormen als
het ware ‘eelt’ op hun ziel om niet meer
gekwetst te worden. Dat brengt ook
nadelen met zich, zoals de kans dat je
niet meer mee kunt vibreren met je
omgeving. Als mensen elkaar willen
leren kennen, moeten zĳ op de een of
andere manier door of om dat schild
heen.”

We zeggen ookwel eens van iemand:
hĳ of zĳ heeft een ‘oude ziel’.
“Ja, er zĳn mensen die zoveel wĳsheid
uitstralen, dat je je afvraagt: hoe komt
hĳ of zĳ eraan? Deze mensen maken
diepe indruk. Daar tegenover lĳken
andere mensen juist ‘jong van ziel’. Een
kind is het vleesgeworden symbool van
puurheid, van een tere ziel: naïef en
onschuldig. Deze ziel, het ‘kind in je’,
kan in de loop van je leven op de
achtergrond raken, maar dat hoeft dus
niet. De zogenaamde ‘oude’ en de

AGENDA
De informatie in deze agenda is
onder voorbehoud. Check voor
up-to-date informatie regelmatig
www.kloosterkerk.nl/agenda.

Kerkdiensten
Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelĳkse
kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ont-
moeting met de Eeuwige gezocht en gevierd. Heel het leven
klinkt mee, met al z’n vragen en twĳfels, angsten en verlangens.
Het wordt in gesprek gebracht met wat ons wordt aangereikt
in en door de verhalen uit de Bĳbel, de sacramenten, de
gebeden, muziek en stilte.

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 dat hart geraakt. De
vanzelfsprekendheid van de kerkdiensten kwam op losse
schroeven te staan. Sinds kort zĳn de diensten weer vrĳ toe-
gankelĳk, zonder aanmelding en zonder (al te veel) afstand
en mét koffie, vooralsnog buiten op het kerkplein. Het
afgelopen jaar heeft ons evenwel voorzichtig gemaakt…
omstandigheden noopten ons tot flexibiliteit. Hoe dan ook
gaan we vooralsnog door met de livestream op zondag die te
vinden is op YouTube onder Stichting Kloosterkerk, Den Haag
(shorturl.at/wCZ89) Ook zĳn de diensten te volgen (alleen
audio) via www.kerkomroep.nl.

Voor de diensten geldt:
• De zondagsdiensten beginnen om

10.00 uur.
• Iedere laatste zondag van de maand

(met uitzondering van de maand juli)
wordt tĳdens de dienst een cantate
van J.S. Bach uitgevoerd door de
Residentie Bach Ensembles onder
leiding van Jos Vermunt. Deze
diensten beginnen om 10.30 uur.

• Eens per maand wordt in de dienst
avondmaal gevierd, doorgaans op de
tweede zondag.

• Ten minste vier keer per jaar wordt er
in een dienst gedoopt.

• Muzikale begeleiding wordt verzorgd
door Geerten van de Wetering.

• Een keer per maand (en altĳd op
hoogtĳdagen) verleent het Klooster-
kerkkoor onder leiding van Daniël
Rouwkema medewerking aan de
dienst.

hele jaarhele jaar



Programma
4 november - Hebben wĳ een ziel?
Is een ziel iets wat je kunt hebben? Ver-
moedelĳk niet, want: wat heb ik eraan
als ik een ziel heb. Het begrip ‘ziel’ daagt
ons uit om anders na te gaan denken:
over onszelf, ons lichaam, ons leven, ons
sterven, onze dood.

11 november - De ziel van mens en wereld
Kan ik de ziel waarnemen, en zo ja: waar
dan en hoe? Op deze bĳeenkomst
komen een viertal domeinen aan de
orde waar zielswaarneming plaatsvindt:
1) psychopathologie, 2) nageslacht, 3)
verhouding tot onszelf, 4) culturele
artefacten.

18 november - Inspiratie, creativiteit en
extase
Hoe word ik de ziel innerlĳk gewaar? Op
deze bĳeenkomst zullen we nadenken
over innerlĳke ervaring van roeping en

inspiratie. Deze ervaring van roeping en
inspiratie is soms toegankelĳk, bĳvoor-
beeld als we iets doen waar we ‘onze ziel
en zaligheid’ in kunnen leggen. Maar
soms ook is ze ontoegankelĳk en beleven
we zinloosheid of alledaagsheid. Kunnen
we zeggen dat de ziel ons dan dwars zit?

25 november - De ziel en de dood
Tĳdens deze laatste bĳeenkomst zullen
we nadenken over de dood: niet als een
onderwerp van speculatie, maar als een
zielservaring. De dood zelf kan een mens
behulpzaam zĳn bĳ traumaverwerking
en uiteindelĳk bĳ zelfverwerkelĳking:
het is de wĳdste kring om al mĳn inner-
lĳke blokkades, angsten en moeiten
heen.

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTOGRAFIE
GERHARD VAN ROON
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‘jonge’ ziel zĳn volgens mĳ aan elkaar
verwant. Samen staan ze tegenover dat
schild waar ik het net over had.”

Heb je een voorbeeld van ‘iets van ziel’?
“Ik zag ooit een concert van Marvin
Gaye, een zwarte soulzanger. Toen het
publiek dacht ‘nu is zĳn lied voorbĳ’,
ging de muziek gewoon door en kwam
Marvin Gaye dansend de luisterende
en dansende mensen tegemoet. Hĳ
danste mee op zĳn eigen muziek en
werd opgenomen in de groep: danser
onder de dansers; ziel onder de zielen.
Een moment van extase.

Vier donderdagavonden van 20.15 tot
22.00 uur. De bĳeenkomsten zĳn goed
te volgen voor wie zich enige denk-
inspanning wil getroosten. Voor aan-
melden (via het Kerkelĳk Bureau) en
meer informatie over Rico Sneller, ga
naar de website.

4, 11, 18 en 25 november

november

Stille tochten, applaus voor werkers in
de zorg, de kransleggingen van 4 en het
vlagvertoon van 5 mei: mensen geven
in gevoelens en gedachten vorm met
behulp van rituelen. Ook in het klein
hebben mensen bĳ bepaalde gelegen-
heden behoefte aan handelingen die
gekenmerkt worden door vorm, herha-
ling en symboliek. De Kloosterkerk kent
jaarlĳks in de maand november drie
diensten waarin een ritueel centraal
staat: dat van gedenken, danken voor
de oogst en vergeven.
In de gedachtenisdienst worden de na-
men van mensen genoemd, die in het af-
gelopen jaar zĳn overleden. Deze dienst
wordt gehouden op een zondag dicht
bĳ Allerzielen, dit jaar op 31 oktober.

Wie wil dat de naam van een dierbare
gestorvene genoemd wordt, kan contact
opnemen met de predikanten.
Al enige jaren kent de Kloosterkerk de
vergevingsdienst (7 november). Overal
zĳn mensen die rondlopen met onopge-
loste conflicten en boosheid naar een
ander. De ervaring heeft geleerd dat het
heilzaam is om door een ritueel als deze
vergevingsdienst geholpen te worden
bĳ het loslaten van het verleden. Wie
wil kan een gesprek met de predikant
aanvragen voorafgaande aan de dienst,
om wat hem/haar persoonlĳk raakt in
gesprek te brengen.
In de oogstdienst (14 november) wordt
gedankt voor de goede gaven van het
land en de vruchten van de arbeid.

In deze diensten klinkt dit jaar telkens
een lezing uit de Psalmen; oude woorden
die vaak toch zo raak kunnen resoneren
met je eigen ervaring, omdat ze de kern
van ons menszĳn zo pakkend weten te
treffen. Woorden die ruimte scheppen
waarin de eigen ervaring mee kan
klinken.

Kerkdiensten in november
De drie rituelen – Psalmen bĳ de rituelen van gedachtenis, oogst en vergeving
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Literatuurkring
Ook in de deze tĳd worden er krachtige verhalen geschreven over Bĳbelse thema's
als vriendschap en trouw, verlangen, (be-)rouw en verdriet. Het gesprek over deze
literaire kunstwerken leidt tot verdieping en begrip, zowel van het verhaal als van
de gesprekspartners. De begeleiding is in handen van Esther van Bĳsterveld en
Mĳnie Jasper. Ook als u maar af en toe een avond kunt bĳwonen, bent u van harte
welkom.

8 november Manon Uphoff - Vallen is als vliegen; om 20.00 uur. Kĳk voor
overige data op onze website.

8 november

Symphonie no. 3, op. 78, ‘Orgelsymphonie’
De Orgelsymphonie behoort tot één van de bekendere werken
van Camille Saint-Saëns. Toch wordt het werk niet vaak uitge-
voerd vanwege de omvangrĳke bezetting: een groot orkest,
vierhandig piano en orgel. Het hoofdthema uit de symfonie,
dat in het laatste deel vol op het orgel klinkt, werd in de jaren
’70 bekend o.a. doordat het gebruikt werd in de popsong If I
had words van Scott Fitzgerald. De Orgelsymphonie wordt uit-
gevoerd door het nieuwe Haagse orkest SoundWave Collective
o.l.v. Libia Hernandez, met organist Geerten van de Wetering.
Zĳ zullen alle kleuren van orkest en orgel laten horen!

Aanvang 20.15 uur, kaartverkoop via www.podium21.nl.

Lezing en Lunch
Een combinatie van een lezing, een lunch en
elkaar ontmoeten. De lezingen worden, met
beeld, door deskundige sprekers gegeven. Zeer
verschillende onderwerpen komen aan bod.

Er is elke maand een Lezing en Lunch. De komen-
de lezing is op dinsdag 9 november. Kĳk voor de
overige data op onze website. Tĳd: 10.30 - 12.00
uur, entree: € 5,00 per bĳeenkomst.

3 en 17 november

6 november

12 november

9 november

10 en 24 november

Pauzeconcerten
Twee keer per maand zĳn er Pauzecon-
certen in de Kloosterkerk. De concerten
zĳn gratis toegankelĳk, er is een collec-
te bĳ uitgang. In november en decem-
ber staan enkele programma’s met
barokmuziek gepland. Bĳzonder is het
concert op 1 december: Ensemble
Corona speelt dan een jubileumpro-
gramma in het kader van het 20-jarig
bestaan van het ensemble en het
500ste sterfjaar van Josquin des Prez.

Elke eerste en derde woensdag van
de maand van 12.45 – 13.15 uur. Meer
info en het volledige programma is
te vinden op www.kunstcentrum-
kloosterkerk.nl.

Open Tafel
De Open Tafel verzorgt een keer
per veertien dagen op woensdag
een vegetarische maaltĳd. Deze
maaltĳden hebben een belang-
rĳke sociale functie; mensen die
elkaar goed of minder goed
kennen, gaan samen aan tafel en
voeren onderwĳl met elkaar het
gesprek.

De maaltĳd begint om 18.30 uur
en de kosten zĳn € 3,-.

Symposium Liturgische Kring
De Liturgische Kring viert haar eeuwfeest in de kerk waar het allemaal
begon: de Kloosterkerk in Den Haag. De dag begint met een viering
van Schrift en Tafel om 10.30 uur. Aansluitend wordt het jubileumboek
De kerk is wat ze viert. 100 jaar Liturgische Kring gepresenteerd. Na de
lunch is er een symposium met als thema ‘De Liturgische Kring in het
krachtenveld van kerk, theologie en cultuur’.

De viering om 10.30 uur is voor iedereen toegankelĳk. De lunch en het
symposium kosten € 25,-. Aanmelding is daarvoor noodzakelĳk. Meer
informatie op pagina 14.
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14 november

In het Concert Dromen als Messiaen op 17 december komen de klank- en
kleurwereld van de Franse componist Olivier Messiaen (1908- 1992) tot leven.
Terwĳl organist Geerten van de Wetering de indrukwekkende orgelcyclus La
Nativité du Seigneur van Messiaen speelt, projecteert audiovisueel kunstenaar
Marcel Wierckx live gegenereerde kleurbeelden op het orgel. Een hallucinerende
totaalervaring in klank en beeld. Meer info en kaartverkoop via www.podium21.nl.

Kerstmaaltĳd op 18 december.

Kerstconcert Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt op 22 december.

Save the date

Preek van de Leek
De Preek van de Leek is intussen een
traditie. Deze middag staat Martine
Gosselink, directeur van het Mauritshuis,
op de kansel. Haar preek gaat over Kaïn
en Abel.

Aanvang 17.00 uur, zie pagina 8 voor
meer informatie.

Thomsonlaan 90E
T 070 – 360 27 96

Weissenbruchstraat 34
T 070 -737 03 91

www.upsidecafe.nl

Lekker eten bij The UPSIDECafé,
een inclusief café

SPONSOREN MET EEN ADVERTENTIE NAAR EIGEN KEUZE.
DOET U MEE? MAIL NAAR REDACTIE@KLOOSTERKERK.NL




