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VEERKRACHT
Volgens Van Dale: (1) algemene eigenschap
der lichamen om de vorige stand weer in te
nemen (2) herstellingsvermogen van iemands
gestel of gemoed (3) kracht waarmeemen
naar iets streeft (4) soepelheid, lenigheid van
beweging. Daar gaat het over in deze Klooster.
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De huidige definitie van gezondheid die deWereld
Gezondheidsorganisatie hanteert is de afwezigheid
van ziekte (zij is langer, maar dit is de kern). Sinds
enkele jaren is er een nieuwe,modernere definitie
in omloop, geformuleerd doorMachteld Huber,
eenNederlandse onderzoeker.Die definitie stelt
veel meer het adaptief vermogen van demens
centraal. Gezond is hij/zij die zich weet aan te pas-
sen aan veranderende omstandigheden. Daarbij
stelt ze dat er naast lichamelijke gezondheid ook
allerlei andere belangrijke aspecten zijn voor een
gezond leven, waaronder zingeving.

Als we uitgaan van deze definitie, hoe gezond is
de Kloosterkerk dan? Je zou kunnen zeggen, heel
gezond omdat er geen belemmeringen zijn.We
hebben eenmooi gebouw, geen grote financiële
problemen en zomeer. Maar omgezond te blijven
in de nieuwe definitiemoetenwe kijken naar ons
adaptief vermogen, naar onze veerkracht.

Jan TomSchneidermemoreerde het in zijn voor-
bede op nieuwjaarsdag: “Help ons om te leren kerk
te zijn in deze wereld, in deze tijd en op deze plek
in de stad”. Lukt het ons omnieuwewoorden te
vinden voor een oud verhaal? Durvenwe als kerk-
gemeenschap ons open te stellen voor anderen,
jongeren bijvoorbeeld?

Door de eeuwen heen heeft de kerk in al zijn ge-
daantes enorm veel veerkracht laten zien. Dat zien
we in alle verschijningsvormen van kerken over de
wereld. De strekking bleef hetzelfdemaar de vorm
waarin het Verhaal verteld werd enwordt, veran-
dert. En vergeleken bij het verleden lijkt onze
opdrachtminder ingewikkeld.

In februari sprekenwe elkaar weer om een nieuwe
stap te zetten voor het beleidsplan. Samen enmet
een open blik op de toekomst.

Marc Blom
Voorzitter van het Algemeen Bestuur

Veerkracht

Voor u ligt het eerste nummer vanDeKlooster van 2023.We hebben
een bewogen jaar achter de rug.Met gemengde gevoelens hebbenwe
als gemeente afscheid genomen van een predikant en een koster; we
blikken daar nog even op terug.

Van iets anders kunnenwe helaas geen afscheid nemen, namelijk van
het fenomeen crisis. Crises alom! Enkele daarvan hebben de afgelopen
periode de kolommen vanDeKlooster bereikt. Zo was duurzaamheid
het thema in april en kwamde vluchtelingencrisis aan de orde in het
Kerstnummer. In dit nummer staat een interviewmet Henk Baars over
de oorlog inOekraïne; is die oorlog een crisis op veilige afstand?
De redactie is er nog niet uit of zij vaker dergelijke crises aan de orde gaat
stellen, maar er zijn er in ieder geval genoeg! Hoe dan ook leek het een
goed idee een themanummer te wijden aan veerkracht, de deugd die
ons in staat stelt crises te boven te komen. In dit nummer vindt u korte
bijdragen over persoonlijke veerkracht en over veerkracht op het niveau
van een gemeenschap.Met als uitdagende suggestie eens na te denken
wat de veerkracht van onze Kloosterkerkgemeente nu precies uitmaakt…

Veerkracht in tĳden van crisis

Open huis
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. De predi-
kanten, Rienk Lanooy en Jan Tom
Schneider gaan voor in deweke-
lijkse dienst op zondagmorgen,
leiden een groot aantal cursussen
en groepsbijeenkomsten en bieden
pastorale zorg waar daaraan be-
hoefte bestaat.
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Toen ik het verzoek kreeg om een artikel in De Klooster te schrĳven
over veerkracht van gemeenschappen, greep ik meteen naar het
boekGewone deugden van Michael Ignatieff (2017). Ik herinnerde
me namelĳk dat Ignatieff daarin de veerkracht van lokale gemeen-
schappen bestudeerde. Het ging het hem overigens niet om die
veerkracht; zĳn oogmerkwas om de invloed van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens in de praktĳk te onder-
zoeken. Ik kom daar later op terug.

TEKST HAN VAN DEN BROEK | FOTO’S HIJME STOFFELS

Veerkracht
door ‘gewone

deugden’
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Veerkracht in Fukushima
Ignatieff zocht voor zijn onderzoek lokale gemeen-
schappen op, die ondanksmoeilijke omstandigheden
veerkrachtig bleken. Bij Fukushima, Japan, trof hij een
schoolvoorbeeld aan. Japan had in 1995 en in 2004 al
forse tsunami’s meegemaakt. Toenwas ook al gecon-
stateerd dat enkele kerncentrales niet bestand zouden
zijn tegen tsunami’s hoger dan 7meter. Met die con-
statering was echter niets gebeurd. Een belangrijke
oorzaak lijken ironisch genoeg juist die typisch Japanse
gewone deugden: orde, discipline, respect, beleefd-
heid, culminerend in een bijna grenzeloos vertrouwen
in de overheid en het bedrijfsleven. Dit keer was het
vertrouwen niet gewettigd gebleken!
Ignatieff vertelt overmensen op dewerkvloer in de
kerncentrale, die tegen het bevel in van Tepco (het
verantwoordelijke bedrijf) de schadewisten te beper-
ken. Hij vertelt over de ervaringen van de omwonenden,
die allen wel een naaste hebben verloren en vaak ook
hun huis en bedrijf. Sommigen verwijzen naar de
ethiek van de samoerai (p. 181): “Als nakomeling van de
Soma-samoerai zal ik koste wat het kost terugkeren.
Dat heb ikme rotsvast voorgenomen.” Vrijwilligers uit
heel Japan zegden hun baan op om te helpen in het
getroffen gebied. De ‘onzichtbare helden’ zijn vooral
ook gemeenteambtenaren. Zij evacueerden de burgers
tijdens de paniek en chaos van hetmoment, en bleven
hen daarna jarenlang steunen bij het zoeken naar
schadevergoeding en herhuisvesting.

Op grond van deze casestudy karakteriseert Ignatieff
veerkracht als “een latente innerlijke hulpbron: stil-
zwijgend, fysiek, woorden overstijgend, instinctief,
maar tegelijk metafysisch, het vertrouwen dat we het
aankunnen, wat de toekomst ook brengen zal. Veer-
kracht heeft ook een sociale en politieke component,
omdat ze afhankelijk is van vertrouwen in de overheid,
sociale netwerken, vrienden en familie” (p. 186). De
nationale overheid en het bedrijf Tepco hebben het
laten afweten, maar demensen op dewerkvloer niet.
Hij vervolgt even verderop: “Veerkracht wordt een
deugdwanneer die zich uit als een verantwoordelijk-
heid voor anderen. (…) Veerkracht is afhankelijk van een
gedeeld geloof in een gezamenlijke toekomst (…)”
(p. 187).

Daarmeemoetenwe het doen. Het komt erop neer
dat veerkracht blijkt bij onverwachte rampen die de
gemeenschap schokken.Met voldoende veerkracht
herstelt de gemeenschap zich na verloop van tijd.

Verder blijft het vaag: latent, innerlijk, stilzwijgend,
fysiek, woorden overstijgend, instinctief, metafysisch,
vertrouwend.

‘Gewone deugden’
Volgens Ignatieff is de veerkracht van een lokale ge-
meenschap gestoeld op ‘gewone deugden’. Dit zijn
deugdenwaarvanmen binnen de gemeenschap
stilzwijgend uitgaat dat je ze bezit. Je hoeft er geen
held of heilige voor te zijn. Denk aan een bepaalde
mate van vertrouwen, tolerantie, beleefdheid, verge-
vingsgezindheid en dergelijke. Demeesten van ons
hebben bijvoorbeeld wel zoveel vertrouwen in onze
buurman dat we hemeen fiets durven te lenen.Wij
zeggen elkaar goedendag.We stoppen voor over-
stekende voetgangers.Wewachten op onze beurt
in eenwinkel, enzovoort. Voor ons zijn dat ‘gewone
deugden’; niet dat iedereen ze bezit, maar wij vinden
het wel normaal ze te bezitten.Maar ons vertrouwen
inmedeburgers gaat nu ookweer niet zover dat wij
onze voordeur gewoon open laten staan. In andere
gemeenschappen is juist dat weer heel gewoon.
Dit is iets dat we voor ogenmoeten houden: de ‘gewone
deugden’ zijn in de stad anders dan op het platteland,
in een villawijk anders dan in een krottenbuurt, in
Europa anders dan in Japan. Volgens Ignatieff zullen
lokale gemeenschappenwaarbinnen ‘gewone
deugden’ gedijen, veerkracht tonen bij rampen. Dat is
best een logische gedachte. Immers, wat je gewoon
bent te doen, dat blijf je ook voorlopig doen als de
omstandigheden plotseling veranderen. Fukushima
laat dat – in positieve en negatieve zin – zien. Gewone
Japanse deugden, zoals vertrouwen in de overheid,
veroorzaken eerst dat waarschuwingenworden gene-
geerd, maar wanneer de ramp zich heeft voltrokken,
zorgen dezelfde gewone deugden dat heel het land
te hulp snelt.

De ‘gewone deugden’ zĳn
in de stad anders dan op
het platteland, in een
villawĳk anders dan in een
krottenbuurt, in Europa
anders dan in Japan
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Onder welke omstandigheden gedijen
‘gewone deugden’?
Ignatieff reisde naar straten, pleinen en buurthuizen op
vier continenten. Hij bezocht vooral gemeenschappen
van kansarmen. Immers, bij wie wordt de veerkracht
sterker op de proef gesteld dan bij verschoppelingen?
Zo bezocht hij een wijk in NewYork (Queens) en in
Los Angeles, beide hyperdivers. Voor hetmerendeel
van de huishoudens was Engels niet de voertaal. Ook
bezocht hij de favela SantaMarta, een krottenwijk
aan de rand van Rio de Janeiro, die lang in de greep
van criminele bendes en corrupte politiemensen had
verkeerd. Nog triester was de situatie in de informele
nederzetting Zama Zama, Zuid-Afrika. Zama Zama
werd volstrekt genegeerd door de overheid. Er was
geen politie, geen infrastructuur; de bewonersmoesten
hetmaar zien te redden.

Ondanks alles trof Ignatieff op al die plekken sprankjes
hoop aan, kwetsbare tekens van veerkracht. Volgens
zijn analyse waren die sprankjes gebaseerd op een
aantal omstandigheden.
Ten eerstemoeten de bewoners kunnen geloven dat
zij een reële kans hebben omhun lot te verbeteren. De
meestenwillen er zo snel mogelijk weg!Maar zolang
zij hun lot delen, zijn zij bereid verschillen van ras, taal
en religie terzijde te schuiven. Een zekeremate van
tolerantie is er een ‘gewone deugd’. Die tolerantie
gaat overigens niet verder dan strikt noodzakelijk om
als gemeenschap te overleven. Iedere straat binnen
dewijk heeft een eigen taal, kleur en religie, maar
men verdraagt elkaar.
Ten tweede, een enigszins eerlijke en onpartijdige
politie is essentieel voor het gedijen van ‘gewone
deugden’. Meer in het algemeenmoeten demensen
in het gedrag van gemeenteambtenaren en over-
heidsinstituties eenminimaal vertrouwen kunnen
hebben. Dat vertrouwen een essentiële ‘gewone
deugd’ is, zal niet verbazen. Daarmee begint immers
iedere gemeenschap. Tussen echtgenoten, lotgeno-
ten, bondgenoten, vakgenoten, geloofsgenoten,
buurtgenoten, zelfs tussen landgenoten heerst een
minimum aan vertrouwen. Toch?
Ten derde spelen geloofsgemeenschappen een
cruciale rol, ten goede of ten kwade! Het helpt enorm
als de geestelijke leiders van verschillende gezindten
moedig de handen ineen slaan in plaats van elkaar
verketteren.

De botsing van lokale en universele ethiek
Het is dus eigenlijk allemaal heel simpel: gemeen-
schappen zijn veerkrachtig, als daarbinnen ‘gewone
deugden’ voldoende gedijen. Ermoetminimaal sprake
zijn van enig vertrouwen en een zekere tolerantie. Nu

Buitenstaanders moeten
niet menen lokale
gemeenschappen de
maat te kunnen nemen
aan de hand van een
aantal abstracte ethische
principes



de klooster | #4-2023 | pagina 7

was de oorspronkelijke vraag, die Ignatieff zich stelde:
wat is de invloed van bijvoorbeeld deUniversele Ver-
klaring van de Rechten van deMens?Hij ontdekte
dat kansarmen niets hebbenmet dergelijke univer-
sele ethische principes; veel te abstract. Zij geloven
alleen in zichzelf en hun lokale gemeenschap, al was
hetmaar uit zelfbehoud. Zij accepteren ook niet zo-
maar kritiek van buitenstaanders. Zij willen zich best
verantwoordenwaarom zij doenwat ze doen, maar
alleen tegenover zichzelf, hun familie, buren en vrien-
den. De rest is ver van hun bed.
Hiervoor hoeftmen trouwens niet in een sloppenwijk
te wonen. Neemons eigen asielbeleid. Vanuit het
perspectief van universelemensenrechten is er geen
legitieme bovengrens aan het aantal toe te laten asiel-
zoekers, want allemensen zijn gelijk. Veel Nederlan-
ders kijken daar toch anders tegenaan. Daarom stelt
het nationale beleid allerlei eisen aan toelating. Er
klinkt toch iets door van: ´Eigenmensen eerst´.

Het onderzoek van Ignatieff wijst dus uit dat een veer-
krachtige gemeenschapwordt gebouwd op ‘gewone
deugden’, niet opmensenrechten en evenmin op
religieuze leerstellingen of ideologische doctrines
met ethische pretenties! Deze zogenaamde univer-
sele ´waarheden´ zijn het doorgaansmeer danwaard
omna te streven, maar dan vooral als ideaal. Ignatieff
laat zien dat kansarmen ook graag een beroep doen op
bijvoorbeeld demensenrechten - in hun ‘onderhan-
delingen’ met de buitenwereld. Zij eisen behoorlijke
huisvesting, een goede gezondheidszorg, onderwijs
voor hun kinderen, allesmet de terechte verwijzing
naar de universele rechten van demens. Die vormen
wel degelijk een nastrevenswaardige ethische norm.
Het zoumooi zijn als wij ze allemaal daadwerkelijk als
‘gewone deugden’ zouden koesteren, maar zover is
het nog lang niet. Sterker, zover komt het waarschijnlijk
nooit. Iedere lokale gemeenschapmaakt onderscheid
tussen demensen ‘binnen’ en demensen ‘buiten’.We
kunnen er hoogstens naar streven zoveel mogelijk
mensen binnen te laten…

Ignatieff is tamelijk kritisch over sommige standpunten
vanNGO’s. Het is prima dat zij voormensenrechten
opkomen en hulp biedenwaarmogelijk, maar voor
lokale gemeenschappen blijven zij buitenstaanders.
Diemoeten nietmenen hen demaat te kunnen ne-
men aan de hand van een aantal abstracte ethische
principes, want danmissen zij de essentie: die latente,
innerlijke, stilzwijgende, instinctieve, metafysische
veerkracht.

De casus Oekraïne
In deze editie vanDeKlooster staat een interviewmet
Henk Baars overOekraïne (zie pagina 19). Hij beroept
zich op het pacifisme, een ideologiemet universele
ethische pretenties. Hij zegt kort samengevat: laat de
oorlog niet langer voortduren; er vallen alleenmaar
meer slachtoffers. Zijn pacifismemaakt als het ware
een rationele rekensom in termen van doden, ge-
wonden en andere ellende, met als onvermijdelijke
uitkomst: “Oorlog is altijd veel erger dan geen
oorlog”.
Mogelijk heeft Henk Baars ‘objectief’ gelijk met zijn
conclusies overOekraïne, maar dan is het wel het
gelijk van een buitenstaander. Het zou zomaar kunnen
dat de genoemde rekensombetrekkelijk irrelevant is
voor demensen inOekraïne zelf.Wellicht weegt voor
hen op dit moment hun zo veerkrachtig gebleken
gemeenschap zwaarder.
Het interviewmet Henk Baars roept bij mij de vraag
op in hoeverre christenen buitenstaandersmogen
blijven.Wij zijn tegen oorlog, maarOekraïne vraagt
omwapens omhun gemeenschap te verdedigen;
een onoplosbaar dilemma.Wat we kunnen doen is
luisteren naar demensen inOekraïne – en ook in
Rusland – en proberen te begrijpenwat hen bezielt.
Vervolgens is het woord aan ons eigen geweten. Ons
geweten is – gelukkigmaar - gevoed door universele
ethische ideeën overmensenrechten en vrede, met
heilige boeken als bron enmet denkers en profeten
als gids. Maar geen enkel universeel ethisch principe
ontslaat ons van de plicht zelf te blijven nadenken en
navoelen: nadenken over onze bandmet de lokale
gemeenschap inOekraïne, en navoelen hoe het is om
nuOekraïner te zijn.

Literatuur:
Ignatieff, M.,
Gewone deugden
(2017), vertaling
Arjanne van
Luipen, Josephine
Ruitenberg, Pon
Ruiter. ISBN
9789059367623

Hoe veerkrachtig is de Kloosterkerk?
Hoe veerkrachtig is de gemeenschap van de Kloosterkerk eigenlĳk? Dat is in
deze tĳd van secularisatie een interessante vraag.Welke zĳn onze ‘gewone
deugden’? Gedĳen die binnen onze gemeenschap? Hoe staat het met onze
tolerantie ten opzichte van elkaar en van degenen die wĳ zeggen te verwel-
komen? Ruimen wĳ wel echt een plek in voor jongeren? Of zĳn zĳ alleen
welkom, als zĳ zich aanpassen? Het zĳn vragen die de komende jaren op een
beslissende manier gaan spelen. Neem deel aan de gesprekken over de
toekomst van de Kloosterkerk!



Veerkracht is…
De redactie laat graag een aantal leden van onze gemeente over dit thema aan het
woord. Hoe doet u dat, weer opstaan na tegenslag?Waar haalt u de energie vandaan

omweer verder te gaan, niet bij de pakken neer te blijven zitten?

de klooster | #4-2023 | pagina 8

Dank voor deze vraag, dieme aan het denken zet. Dat is
eigenlijk net als bidden: een oefening in aandacht. En soms
ontstaat bij mij dan een vers. Ikmoest wel lachen toen ik
deze vraag kreeg, omdat ikmezelf nou niet bepaald een
kampioen omgaanmet tegenslagen vind.Maar wat dieper
verder denkend dienden zich de volgende dichtregels aan:

Veerkracht, dat zit voormij in kleine dingen,
in een glimlach of een vriendelijk gebaar.
Dat troosten hoeft niet zo voormij, hoor.
Liever schuil ik even bij je, of vind je datmaar raar?

Schuilen is samen kunnen lachen omellende,
is praten vanwat vroeger was,
van toenwe nog eens beet’re tijden kenden…
Wat pijnlijk is even vergeten en dan een borrel drinken uit
dat ene glas.

Maar als ik weer alleen ben, dan gaat dat schuilen niet.
Kijk ikmezelf aan in een spiegel,
dan ben ik tochweer samen, alleenmet pijn, wat spijt en
wat verdriet,
verwordt wat eens nog veerkracht leek totmachteloos
gepriegel.

Een knipoog danmaar en gewoon opnieuw beginnen?
Wat dagdaaglijks is, dient zich al aan.
Wat verse koffie ommezelf teminnen?
Vanuit een kleine teen ontstaat de grote wil om door
te gaan.

Sander, 47 jaar

Inmijn geval lukt dit vooral door demensen ommij heen,
diemij steunen en aandacht geven. Ik ervaar hen als

‘engelen opmijn schouders’. Die aandacht, zorg en liefde
doenmij beseffen dat het ondanks alles toch demoeite

waard is steeds de draadweer op te pakken.

Mary, 81 jaar

Je vraagt naar veerkracht… Is dat iets wat je gegeven
wordt? Zit het in je karakter, in je opvoeding, in wat je bij

het ouder worden hebt kunnen leren? Zit het in de goede
dingen die er ondanks het verdriet en tegenslag in je leven
gebeurden? Ik heb twee lieve echtgenoten gehad. Zij zijn
allebei gestorven. De ene na een lange ziekte, de andere
opeens, plotseling.Maar ik kon niet zomaar bij de pakken

neer gaan zitten.Want er was zoveel te doen…meehelpen
met van alles dat in de familiemoest gebeuren, en ik had
heel lieve vrienden die ook vanmij verwachtten dat alles
zou doorgaan zoals altijd. En tenslotte verder gaanmet
onderzoek naar de familiegeschiedenis waarmijn eerste
manmeewas begonnen. Ik wilde zijn werk afmaken. Ik

ben bijna 90 jaar en ik kanwel zeggen dat ik een gelukkig
leven heb gehad en klaar sta voor de volgende fase naar

het einde…

Louise, 90 jaar

Ik kan anderenwel goed adviseren als het voor hen
tegenzit, zelf ga ikminder goed ommet een tegenslag,

vind ik. Ik houdmijn dingen binnen en probeer eigen rust
te vinden, even te vluchten, soms ben ik in paniek en zeg

ik foute dingen.We zijn niet zulke praters thuis en wel
goed in small-talk.

Kirsten, 22 jaar

Tegenslagen: best gehad, maar na een uur, een dag, een
maand, al naar gelang, glijden ze naar het verleden, en het
leven gaat verder. ‘Energie om verder te gaan’: geen flauw
idee, en ik weet ook eigenlijk niet wat dat in die context zou
moeten of kunnen betekenen.

Ole, 85 jaar



Het opdoen van nieuwe kracht, wanneer je
door het leven neergedrukt wordt, vraagt
om stil te staan bĳ verdriet en teleurstelling

Aan het einde van het Johannesevangelie,
lezenwe hoeMariaMagdalena het graf van
Jezus leeg aantreft. Haar Heer is weg. Ze
huilt.

Dan vragen twee engelen aan haar: ‘Waarom
huil je?’. En kort daarna vraagt ook deOp-
gestane zelf – dieMaria nog niet als zodanig
herkent – aan haar: ‘Waaromhuil je?’.

De Amerikaanse lutherse theologeNadia
Bolz preekte eens over deze vraag. Vaak is
deze vraag gelezen als een oproep aanMaria
omhaar tranen te drogen.Maar volgens Bolz
is het juist een uitnodiging aanMaria om
haar verscheurdheid en pijn te erkennen en
te delen. Het is een ‘heilige vraag’.

Terwijl het nog donker is, enMaria deOp-
gestane nog niet ziet, staat Hij al voor haar.
En pas nadatMaria antwoord geeft op de
vraag: ‘waaromhuil je?’, herkent ze haar
Heer.

Dit verhaal leert ons iets over veerkracht,
het thema van deze Klooster. Het opdoen

van nieuwe kracht, wanneer je door het
leven neergedrukt wordt, vraagt om stil te
staan bij verdriet en teleurstelling. Het
vinden van nieuwewegen begint bij de
vraag: ‘Waaromhuil je?’.

Wanneer wij antwoorden op die heilige vraag,
zo vertelt Johannes ons, dan is de Levende
dichterbij dan we kunnen vermoeden. Hij is
ons nabij, juist als het nog donker is om ons
heen. Vandaar gaat Hij voor ons uit, nieuw
leven tegemoet.

Bij het uitkomen van dit magazine staanwe
vlak voor het begin van de veertigdagentijd.
In de tijd vóór Pasen is er in de kerk vanouds
aandacht voor het lijden.We staan stil bij
gemis en onvolkomenheid.Weworden
geconfronteerdmet onze onmacht en onze
misstappen. Het is eenmoment omnet als
MariaMagdalena onze tranen de vrije loop
te laten, en antwoord te geven op de vraag:
‘Waaromhuil je’?

Bob vanMeijeren
Lid van de gemeente en predikant-in-opleiding

OVERDENKING
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COLUMNAUKJE VAN ROESSEL

Zoals het omschreven staat op de website van het
Trimbos-instituut voor mentale gezondheid: ‘Je kan
drie keer vallen, zolang je maar vier keer opstaat’

de klooster | #4-2023 | pagina 10

Het is koud buiten, binnen trouwens ook. De oorlog,
de hoge energieprijzen, we voelen het inmiddels
allemaal, is het niet letterlijk omdat we de thermo-
staat lager zetten, dan is het wel figuurlijk, in onze
portemonnee.
Omwarm teworden ben ik daarom tijdensmijn
ochtendwandeling kleine stukjes gaan hardlopen.
Nou ja, ik dribbel. Maar wel licht op de voeten.
Eigenlijk probeer ik op en neer te veren. En zo
realiseer ikme al dribbelend ineens dat als het om
veerkracht enmensen gaat, ik altijd aanmentale
veerkracht heb gedacht, niet aan de veerkracht van
mijn beenspieren.
Thuis zoek ikmeteen op of je dat wel kunt zeggen,
veerkracht in je benen. Het kan. En als je die spieren
traint, zou dat ook nog eens goed zijn voor jementale
veerkracht. Kom je daar tochweer bij uit.
Dat het ook goed is voor je geest komt door de
myokines. Toen ik dat las – nou ja, aanvankelijk vlug
scande – dacht ik heel even dat het over een nieuw
soortmoccasins ging, waarop je goed verend kunt
lopen.Maar nee, myokines zijn
‘boodschappermoleculen’ die zorgen voor nieuwe,
gezonde hersencellen, en die zorgen danweer voor
een goed geheugen, een goede slaap én een goed
humeur.Wat wil je nogmeer, dacht ik.Warmworden
en tegelijkertijd je hersenen een oppepper geven.
De ronkende tekst over het belang vanmyokines las

ik op een commerciële website van een landelijk net-
werk van fitness-studio’s. Die willen natuurlijk dat wij
bij hen onze fysieke veerkracht komen trainen.Maar
toch vind ik hun tekst een verademing.Want zoek op
internet op het woord veerkracht en je komt vooral
bij andere commerciële sites die dure cursussen aan-
bieden voor het trainen vanmentale weerbaarheid,
adviesvaardigheden, conflictbeheersing, rouwverwer-
king, timemanagement, persoonlijk leiderschap en
ga zomaar door. Daar krijg ik de kriebels van. En
waarschijnlijk zijn ook daar cursussen voor.
Er zijn niet alleen veel cursussen, maar ook veel
betekenissen voor het woord veerkracht. De eerste
die ik vind, spreektmij hetmeeste aan: het vermogen
omna te zijn uitgerekt of ingedrukt weer de oor-
spronkelijke vorm of positie in te nemen. Oftewel het
vermogen om terug te veren. Dat geldt niet alleen
voormechanische veren, dat vermogen hebben
mensen ook. Niet alleen in hun benen, maar ook in
hun geest, al zal ook dit vermogen net als zovele
andere vermogens niet gelijkelijk over allemensen
zijn verdeeld.
Ik vind die omschrijving zo treffend omdat we allemaal
dingenmeemaken in het levenwaardoor weworden
uitgerekt of ingedrukt en omdat we ook allemaal
redelijk goed in staat zijn terug te veren. Die tegen-
slagen in het leven komen al als je jong bent en zolang
je leeft blijven ze komen, dat houdt nooit op: je krijgt

Myokines
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niet het speelgoedwaarom je hebt gevraagd, je ouders
maken slaande ruzie, je zakt voor een tentamen, wordt
niet gekozen voor het eerste elftal, verliest je baan,
wordt verlaten door je partner, je kind komt te over-
lijden, je krijgt de ziekte van Parkinson, je hoort van de
arts dat je ongeneeslijk ziek bent. De veerkracht om
met deze bij het leven horendemalaise om te gaan
leer je niet op een cursus. De docenten en coaches
zouden ook niet aan te slepen zijn.
Het gaat bij dat soort tegenslagen ook niet om sterk
zijn, niet om ‘komop, niet huilen’, zoals veel mensen
denken. Het gaat om je vermogen om – geleidelijk –
terug te kunnen veren. Of zoals het omschreven staat
op dewebsite van het Trimbos-instituut voormentale
gezondheid: ‘Je kan drie keer vallen, zolang jemaar
vier keer opstaat’. Mooi gezegd, vind ik dat.
Maar danmoet ik ineens denken aan verenwaar de
rek uit is. Die na een zoveelste keer nietmeer terug-
veren, omdat er te vaak tegenaan geduwd en aan
getrokken is. Ik had het laatst bij een oud apparaatje
waar een batterij inmoest. De veer die de batterij op
zijn plaatst moest drukken, was ‘op’, die wilde niet
meer. Zou dat bij mensen ook zo zijn?
En hoe zou hetmet onze veerkracht gesteld zijn, ook
die vanmezelf, als ons in Nederland een grote ramp
overkomt, een cyber-aanval die de samenleving lam
legt?Of nog erger en levensbedreigender, als we dag
en nacht zoudenworden gebombardeerd zoals nu al

een jaar inOekraïne het geval is. Als we in schuilkelders
zoudenmoet leven, er geen voedsel meer is, onze
huizen instorten, we lijkenmoeten ruimen, in con-
stante angstmoeten leven.
Ik zou oprecht niet weten of ik voldoende veerkracht
heb omdat te doorstaan. En ik schat zomaar in dat de
meesten van ons die onzekerheid herkennen. In dat
soort tijden leren we niet alleen onze naasten kennen,
maar ook en vooral onszelf.
Stiekemhoop ik dat nu in het gewone leven je veer-
kracht ‘trainen’ zin heeft om ook dat soort tegenslagen
te doorstaan. Nietmet dure cursussen over time-
management of verliesverwerking. De kosten van de
fitness-studio kunt u zich ook besparen, demyokines
in de hersenen verversen zich ook als u gewoon veel
beweegt. Loop af en toe een stukje hard. Of dans
eens een rondje door de kamer. En ja, daarvoormoet
je jezelf somswel een schop onder het eigen achter-
werk geven.Maar ik kan u zeggen: na het op en neer
veren voelt u zich heerlijk, ook geestelijk. En hebt u
het nog lekker warm ook.
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Veerkracht is…
De redactie laat graag een aantal leden van onze gemeente over dit thema aan het
woord. Hoe doet u dat, weer opstaan na tegenslag?Waar haalt u de energie vandaan

omweer verder te gaan, niet bij de pakken neer te blijven zitten?
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Een rijkelijk gevuld tevens bewogen leven viel ons, mijn
zorgzame lieve begripvolle coöperatieve echtgenoteWilly
enmij, Hans, bijna grenzeloos ten deel. Beiden opgegroeid
in grote gezinnenmet land- en tuinbouwachtergrond,
actief protestantsmeer enmeer oecumenisch geloof
praktiserend, hebbenwij respectievelijk Frankrijk en
Brabant in 2018 verruild voor DenHaag. Vanwege onze
3 kinderen in regio Haaglanden.Wij vonden zelf de weg
naar de Kloosterkerk, onze kinderen en partners nog niet.
ABC-cursus, Kerkwacht, gemeenteplatform: ze interes-
seerden ons. Aardige bezoekers en vrijwilligers deelden
rap nieuwtjesmet ons enwij met hen, dus voeldenwij ons
prettig. In najaar 2020 bleek ik een agressieve kwaad-
aardige vorm van prostaatkanker te hebbenmet risico van
uitzaaiingen. Hormonale therapie en bestralingen ruimden
in principe de tumoren uit de weg.Maar de gevolgen van
ernstige radiatieschade in de endeldarm beperken tot
vandaag deelname aan activiteiten. Blij ben ik dat, dankzij
covid, er in de Kloosterkerk prima streaming kwamen volg
ik de kerkdiensten. Inmiddels ben ik vrij regelmatig in de
kerk te vinden, ook in restaurant, schouwburg, concertzaal
of bij voetbal.We slaan ons er zo goedmogelijk door heen.
Aandacht, bemoedigendewoorden en liefde ervaren wij
beiden als inspirerend binnen de Kloosterkerkgemeen-
schap zodat wij functioneren en kunnenmeedelen in lief
en leed.Wij bezien samen de situatie zo rationeel mogelijk
en ‘gaan graag’ aan de hand van de Eeuwige.

Hans, 71 jaar

Veerkracht is ondanks verdriet, tegenslag en zorgen
doorgaan. Doorgaanmet (het) leven. Veerkracht is

spankracht en uithoudingsvermogen. Genieten van de
kleine dingen van het leven die klein lijkenmaar groots zijn.
Veerkracht is God opzoeken, mensen opzoeken, contact

maken, dwarsverbindingen leggen, wendbaar zijn, kunnen,
willen en durvenmeebewegen, iets betekenen voor een

ander, de ander iets geven en daarmee ook jezelf iets
geven. Veerkracht is vergeven, opnieuw verder gaan,

opstaan. Leren. Veerkracht is ook stilstaan, jezelf en de
ander de tijd en de ruimte geven. Balans zoeken en balans

houden. In hetmoment leven. CarpeDiem!

Larske, 48 jaar

Koester datgene en diegene die je hebt. Kijk nietmeer om!
Laat het verleden rusten. Start iets nieuws dat positief is en
waar iedereen blij van wordt.

Corinne, 75 jaar

Ik zoek de oorzaak voormijn stress vaak bij anderen, bij iets
buitenmij. Daarna helpt praten erg. Ik voel paniek als veel
dingen tegelijk komen. Ik praat graagmet de fysiothera-

peut, dat helptmijn gedachten te ordenen. Als ikmezelf de
schuld geef, danmaak ik het dubbel zo zwaar voormijzelf.

Dan probeer ik positief te gaan denken.

Dylan, 23 jaar

Als iets tegenzit en ik ergens van baal, dan praat ik erover.
Metmijn ouders, somsmet een vriend. En dat helpt.

Niels, 13 jaar

Na een huwelijk van vierentwintig jaar overleedmijn
echtgenoot. Ik was vijfenveertig jaar en had vier kinderen,

toen tussen zestien en tweeëntwintig jaar. Uit liefde
getrouwd, ging hetmet die liefde in de loop der jaren

bergafwaarts. De eerlijkheid bleek van de zijde vanmijn
man ver te zoeken. Scheiden?Nee, waar had hij dan

naartoe gemoeten? Toch liet hij mij ontredderd achter. Het
strand en de zee bieden en bodenmij rust en troost.

Zittend tegen een duin heb ik eerst gebeden en daarna
mezelf ernstig toegesproken. Kijk naar wat je wél hebt, je
bent gezond, je kinderen zijn gezond en je hoeft niet in

armoede verder te leven. Dat hielp.

Elisabeth, 78 jaar
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Ver weg in het noorden bestond een landwaar koning
Winter de baas was. Er woonde in dat land behalve
koningWinter zelf maar één enkele onderdaan: een
reus.
Op zekere dag riep koningWinter de reus bij zich.
‘Reus,’ zei hij, ‘ik heb vannacht een prachtige droom
gehad, waarin ik heerste over heel de wereld.Welnu,
ga heen naarmijn winterschuren, verzamel alle sneeuw
en breid daarmeemijn grondgebied uit tot het overal
stervenskoud is enmijn droomuitkomt. Keer dan terug
en ik zal je rijkelijk belonen.’ De reus had geen goed
gevoel over de opdracht, maar wist dat koningWinter
geen tegenspraak duldde. Hij deed dusmet tegenzin,
wat die hem vroeg.
Na eenmaand keerde hij terug naar het hof. ’Heb je
gedaanwat ik je bevolen heb te doen?’ vroeg Koning
Winter. ‘Strektmijn rijk zich uit tot de einden der
aarde?’ ‘Helaas, vorst,’ antwoordde de reus, ‘het is mij
niet gelukt. Ontslamij vanmijn opdracht.’ Koning
Winter ontstak in toorn en vroeg de reus scherp om
een verklaring. En hij deelde KoningWintermee hoe
hij aan de grenzen van het rijk begonnenwasmet het
opeenhopen en aanstampen van sneeuw,maarmede-
lijden had gekregenmet de planten en bomen die
kermden, terwijl hij ze vertrapte.
KoningWinter hoorde hemboos aan en schreeuwde:
‘Je bent een nietsnut, Reus. Ga en doewat ik je bevolen
heb. Verwinter de wereld!’ Verdrietig ging de reus weer
opweg, verzamelde sneeuw en trok naar de grenzen
van het rijk.
Na opnieuw eenmaand keerde hij weer, met droefheid
in het hart. Hij knielde voor zijn vorst neer. Koning
Winter vroeg opnieuw of de reus zijn taak ditmaal had
uitgevoerd.Weer antwoordde de reus, dat het hem
niet gelukt was en hoe hij weerstand had ondervonden

KoningWinter en de reus
van de dieren die zich hevig hadden verzetmet hun
hoeven, hun scherpe geweien en slagtanden. En dat
hij medelijdenmet hen gekregen had. ‘Mietje! Slappe-
ling!’ riep koningWinter toornig. ‘Ga! Voordat ik je
koudmaak! Verijs de wereld!’ De reus werd nu zeer
bedroefdmaar hij ging weer heen.
Toen hij na weer eenmaand voor een derdemaal
terugkeerde, tastte hij op handen en voeten in duis-
ternis, want hij was blind. ‘Wat kruip je rond, reus?
Watmankeert je?’ vroeg koningWinter. ‘En…?’ ‘O
vorst, wat u vraagt is nietmogelijk. Ziemijn blindheid
en ontslamij vanmijn opdracht.’ En toenmeldde hij,
dat hij had geprobeerd de ijslaag uit te breiden daar
waar demensenwoonden, maar die waren ten strijde
getrokken, gewapendmet duizenden grote, gele
bloemen. En zij begonnen de zaden uit de bloemen
te pellen en hem voor de voeten te strooien. Toenwas
er aan de hemel een stralend licht verschenen dat
hemblijvend verblind had. En een stem sprak: ‘Tot
hier en niet verder, Reus. Driemaal ben je gekomen
en driemaal is jemissiemislukt. Keer nu terug naar
koningWinter, en deel hemmee, dat hij nooit zal
slagen in zijn opzet. Deze aarde isMijnWerk. Ik heb
haar niet alleen van een bestaan en leven voorzien,
maar haar ook toegerust om elke bedreiging daar-
tegen te boven te komen.Mijn aarde is veerkrachtig
tot in elke vezel, tot zij zal ophouden te bestaan.’ Toen
zweeg de reus en viel er een eeuwigheid stilte.
Daarna slaakte koningWinter een afgrijselijk ijselijke
kreet die overging in een galm, zó luid en zó lang dat
de aarde zelf begon te sidderen. En uit demond van
koningWinter ontstond een ademtocht, zo vrieskoud
dat in heel zijn eigen rijk alles voor altijd tot ijssteen
verhardde: de reus, de troonzaal, het paleis en ten
slotte ook koningWinter zelf…

©Theo van de
Wetering 2023;
uit: HetWonder
van Grauw

EEN SPROOKJE
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En toch…
“Als ik het allemaal nietmeer weet, denk ik: En toch…”
Zo verwoordtWillem van Braam van Vloten op 10
december zijn geloofsbelijdenis tijdens een gesprek
dat ikmet hemhad. Aarzelend voegt hij toe dat hij
wel gelooft, maar niet weet of hij gelovig is. Iedere
dag in de bijbel lezen, nee, dat doet hij niet. En bidden
is voor hemmeer een vorm van denken.Wel vertelt
hij dat hij in principe iedere week naar de Kloosterkerk
gaat. “Daar haal ik een soort kracht uit.”

Wat hij daar heeft ervaren, is hoemensen in deze kerk
naar elkaar omkijken. Toen zijn vrouw zo`n veertig jaar
geleden hersenvliesontsteking kreeg bijvoorbeeld.
Zijn kinderenwoonden in die tijd nog thuis. Dankbaar
klinkt zijn stem als hij mij vertelt hoe zijn gezin van alle
kanten door Kloosterkerkers gesteundwerd. Sommigen
zorgden ervoor dat er `s avonds eenwarmemaaltijd
op tafel kwam te staan, terwijl anderen `smiddags zijn
kinderen opvingen als ze uit school kwamen.

Ook het begrip datMargreet Klokke tijdens een
bezoek voor hemhad de dag nadat zijn vrouw in een
verpleeghuis was opgenomen vanwege dementie,
toen hij met: “Godverdomme”, reageerde op haar
vraag wat hij nu dacht, staat hemnog levendig bij.
Naast haar empathie roerde hem vooral dat zij er zo
snel voor hemwas, dat ze begreep hoe belangrijk
nabijheid is, als je in de rouw bent. “De Kloosterkerk
is een bijzondere kerk. Iedereen is welkom. Het is een
gemeenschap die open is”, besluit hij.

TEKST MARIJKE OSINGA | FOTO GERHARD VAN ROON
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En er was licht
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Trijnie Hiemstra is geboren (1942) en getogen in een
klein dorpje (Bornwird) in de buurt vanDokkum.Met
enige trots noemt zij zich een dochter van Friesland.
In het Friesland van na de oorlog was voor haar niet
de opleiding weggelegd, die zij had gewild: een kunst-
academie. Zij werd verpleegkundige en latermaat-
schappelijk werker. Maar haar creativiteit liet zich niet
onderdrukken. Zij maakte affiches voor personeels-
feesten en hoorde steeds: ‘Trijnie, je hebt het ver-
keerde beroep gekozen.’
Vanaf 1976 veroorloofde zij zich – naast haar werk - toch
de opleiding in beeldende kunsten die zij zich gewenst
had. Zij oefende zich in schilderen, portretteren, model-
tekenen, beeldhouwen enzovoort. Geleidelijk begon
zich in haar werk een lijn af te tekenen. “Ik noemhet
‘vrouwelijk enmannelijk bewustzijn’. Voormij zijn die
slechts schijnbaar strijdig. Inmijn schilderijen en
beelden probeerde ik deze polariteiten te verzoenen.
En inderdaad, op een gegevenmoment deden ze er
nietmeer toe. De strijdigheid bleek overstegen.”
Vervolgens werd Trijnie een korte periode geboeid
door wat zij noemt: “de wijsheid van oervrouwen en
godinnen; beelden uit demythologie.” Het bleek een
overgangsperiode. Zij raakte onder de indruk van de
grote schoonheid van planeten in hun banenpatroon,
hetgeen uiteindelijk leidde tot het boekjeEn er was
licht.

Licht werd het thema, sinds zij – al weer enige tijd
terug - een ervaring kreeg in een klooster in Grieken-
land, die zij ‘existentieel’ noemt: “Ik ervaarde dat ik in
een helder licht kwam te staan. Het was een eindeloze
liefde, die leidde tot eenwetenwatme te doen stond.
Dit licht draag ik sindsdien bij me enwil ik tonen in
mijn schilderijen. Licht is de basis van ons bestaan en
zal er altijd zijn. Ik hoop datmijn werk heelt en troost
brengt, sprankjes van hoop als licht dat uiteenvalt in
vele kleuren.”

Na 42 jaar als hulpverlener gewerkt te hebben, ging
zij in 2002, op 60-jarige leeftijd, met pensioen. Sinds
haar vroege jeugd had zij ‘gezorgd’ en nuwas het
genoeg. “Ik vond de verantwoordelijkheid zwaar. Ik
was verzadigd van de ellende van anderen.” Eindelijk
wierp zij zich ten volle op haar kunst. Zij besloot iconen
te gaan ‘schrijven’ en daarbij met goud te werken. “In
de ideeënwereld van iconen is goud geen kleurmaar
licht: eeuwig licht als symbool van de Eeuwige! Goud
heeft eenmysterieuze werking en… - ik weet het - het
kan verblinden.”

In een levensschets van TrijniemagMary niet ont-
breken. In 2004 ontmoetten zij elkaar in Griekenland.
Mary was toen nogwerkzaam als LayMinister in de
Anglicaanse kerk en tevens als Prädikantin in de
Evangelische Kirche in Rheinland. Intussen zijn Trijnie
enMary 13 jaar getrouwd enwonen zij in Voorburg.
“Ds.Margreet Klokke heeft ons huwelijk in 2010
ingezegend. Je begrijpt dat wij ons dus zeer verbonden
voelenmet de Kloosterkerk!” Beiden ontlenen zij hun
veerkracht aan schoonheid en kunst. Trijnie: “Als ik op
een dood spoor zit, kan ik verder dankzij kunst, die
vanmijzelf, maar vooral ook die van anderen.”Mary
mediteert sinds haar geheugenwatminder wordt,
graag bij het inkleuren vanmandala’s: “Het geeft rust
en vreugde.” Eenmandala is een geometrisch patroon
uit de Tibetaanse Boeddhistische traditie, dat de
kosmos uitbeeldt. Net zoals Trijnie de kosmos heeft
verbeeld inEr zal licht komen.

Het boek Er zal licht komen - dagboek voor een week is te
leen in de bibliotheek van de Kloosterkerk of te bestellen
bĳ Trĳnie Hiemstra via tryniicon@casema.nl. De preek van
ds. Marja Flipse is nog te beluisteren via het YouTube kanaal
van de Kloosterkerk www.youtube.com/watch?v=E5fxRCtqĳE.

En er was licht, zo luidde de titel van een boekje van Trĳnie Hiemstra, beeldend kunstenares, met foto’s van haar
schilderĳen en beeldhouwwerk. Trĳnie ontwierp het als een dagboek voor een week met zeven scheppingsdagen.
In coronatĳd (2020) gaf ze het boekje opnieuw uit onder een aangepaste titel: Er zal licht komen. Aanleiding was
een preek van ds. Marja Flipse over het scheppingsverhaal in Genesis 1, die haar bĳzonder trof. De nieuwe uitgave
bevat ook deze preek. En tegelĳk inspiratie voor een nieuw schilderĳ. Als je er goed naar kĳkt, zie je een gezicht!

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO GERHARD VAN ROON

Er zal licht komen



Veerkracht is…
De redactie laat graag een aantal leden van onze gemeente over dit thema aan het
woord. Hoe doet u dat, weer opstaan na tegenslag?Waar haalt u de energie vandaan

omweer verder te gaan, niet bij de pakken neer te blijven zitten?
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Mijn veerkracht wordtmij niet alléén van Boven geschon-
ken. Het is nu tien jaar geleden datmijnman Theo heel
plotseling overleed en ik er alleen voor kwam te staan. Ik
ging door een diep dal van schrik, ongeloof en verlamming.
Er kwam van veel kanten steunmaar wat ik zes jaar lang als
de grootste steun en troost heb ervaren was het dagelijks
contactmet twee gemeenteleden. Door de cursusRouw
op je dakwerd het contactmet een ander gemeentelid
– zij was ook weduwe geworden - verdiept. De twee eerder
genoemde gemeenteleden hebbenmij in de hulpkoster-
taken ingewijd en daar ben ik van opgeknapt. Ik ben een
praktischmens die ‘ziet’ wat er gedaanmoet worden en
dat pak ik dan ook aan. Zo zijn dewerkzaamheden naast
het hulpkosterschap uitgebreid naar de kerkwacht, de
pauzeconcerten, de Kooklepels, de Verkoping en het
verlenen van assistentie bij concerten en uitvaarten.Mijn
motto is: ‘in de Kerk kom ik thuis’. In de coronatijd was de
livestream het reddende lijntje. Dit jaar vond de Verkoping
weer plaats. Dan bak ik cupcakes en ouderwetse kruidkoek
voor in het restaurant. Na het bakken ging het opeensmis.
Ik kreeg een TGA. Een deel van de gebeurtenissen was uit
mijn geheugen verdwenenwat zeer beangstigendwas en
voor grote onzekerheid zorgde. Voor de tweede keer ging
ik door een dal. Het was spannend of alles wel weer als
‘vanouds’ zouwordenmaar daar warenweer de andere
mensen! Ik sliep slecht door de spanning en de onzeker-
heidmaar toen ik de bloemen uit de dienst ontving waar
zoveel mensen voormij gebeden hadden, gaf dat rust en
vertrouwen. Ik bleef niet thuis zittenmaar hervatte lang-
zaamweermijn bezigheden, vertrouwend opGod die ook
demensen ommij heen inspireert. Veel steun putte ik uit
de preek tijdens deGedachtenisdienst; ik kreeg er de rust
door terug.Mijn overtuiging is dat veerkracht wordt gesti-
muleerd door demensen ommij heen in de kerk.

Lenie, 77 jaar

Ik ben keeper van een voetbalteam en ikmoet wel brede
schouders hebben. Daaromdenk ik, als er ietsmisgaat in

mijn goal, en dat is bijna nooit: het is zo. Eigenlijk heb ik het
inmijn levenweinigmeegemaakt dat er ietsmisging. Als

dat wel zo was, dan dacht ik: gewoon doorgaan! Later
schietme dan nogwel eens te binnen: o ja, dat is waar ook,

dat gebeurde toen en toen…

Henk-Thijmen, 14 jaar

Het besef van een persoonlijkeGod kreeg ik heel
vanzelfsprekendmee vanmijn ouders. Destijds deed ik

belijdenis in de overtuiging, dat er een levendeGod is, die
zich heeft verbondenmet het lot van onsmensen en dus
ookmet dat van dewereld.Mooi staat dat in psalm 139:

“Ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zouUw
handmij geleiden”. Dat betekent geborgenheid, veiligheid

en vertrouwen in een goede afloop, hoe hoog de golven
ook slaan tegen het schip, waaropwij onze levenszee

bevaren.Mij gaf het kracht om te volharden bij de
begeleiding en behandeling van patiënten in hun

donkerste uren. Deze bron van Licht zorgt voor uitzicht in
voor- en tegenspoed; al met al blijft het leven in al zijn

mysterie een groot geschenk.

Harry, 74 jaar

Ik probeer te kiezen hoe ikmet een tegenslag omga.
Is het iets kleins, dan vraag ikmezelf af of het de stress
waard is. Is het iets heftigs? Danwil ikmewel afreageren,
gaan gillen en dat helpt wel. Sporten helptme dan ook erg,
sit-ups, bijvoorbeeld.

Charley, 21 jaar

Veerkracht is vallen énweer opstaan. Vallen doet pijn en
geeft zorgen. Opstaan hoef je gelukkig niet alleen te doen.

Dat is voormij de kracht en het wonder van geloven. Je
vraagt omZijn hulp. Je bidt om kracht en inzicht. En je

vertrouwtmet heel je hart.

Maas, 55 jaar



IN GESPREKMET PACIFIST HENK BAARS
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Eerst, eind februari, hield de ‘club’ een kleine demon-
stratie tegen de Russische agressie bij de Russische
ambassade in DenHaag. Daarna, beginmaart, was er
een oproep aan alle partijen tot een grote vredescon-
ferentie waarbij alle veiligheidsbehoeften, inclusief
die van Rusland, aan bod zouden komen. En inmei
en afgelopen Kerst volgdenwatmeer uitgewerkte
verklaringen, de eerste voorzien van tientallen hand-
tekeningen van verscheidene denkers en activisten.
Demei-verklaring oogstte in demedia felle kritiek.
Hoe konmen zo naïef zijn?Wilde Kerk en Vrede de
Russische agressie belonen?
Aanleiding genoeg dus voor een gesprekmet Baars
over zijn pacifisme, zijn (geloofs-)motieven, zijn bron-
nen van geloof en veerkracht en zijn – laag gespan-
nen – verwachtingen over de rol van de kerken in het
publieke debat over de oorlog.

Waar komt je pacifistische overtuiging
vandaan?

“Die komt uit bijbelse leerstukken
als: Heb uw vijanden lief als uzelf;
doe de ander niet datgene aan
waarvan je niet wilt dat het jezelf
overkomt, dat soort dingen.Mijn
daarmee samenhangende over-
tuiging zit diep. Ik zou niet weten
hoe ik anders zoumoeten denken
en leven. Niet dat ikmijn hele leven
pacifistisch was.Wel vond ik pacifis-
me altijd een interessante positie. Ik

was destijds lid van de Pacifistisch

Socialistische Partij (PSP), één van de partijen waaruit
GroenLinks is voortgekomen, totmijn leedwezen nu
een oorlogszuchtige partij.”

Waardoor ging je overtuiging zo diep zitten?
“Dat heeft temakenmetmijn vader. Diemoest in de
oorlog ‘opkomen voor zijn nummer’, zoals dat heette.
Hij vocht beginmei 1940 in Rotterdam.Mijn vader
vertelde daar spaarzaam over, maar in zijn dagboeken
later vond ikmomenten van grote angst tijdens aan-
vallen en bombardementen. Hij heeft bijvoorbeeld
samenmet zijnmaatje onder een auto gelegen, die
vol metmunitie lag. Gelukkig voor hen viel de bom
ergens anders.
Bij zijn dood, hij was serieus katholiek, nam een priester
mijn vader de biecht af. Ikmerkte aan hemeen enorme
opluchting toen die tegen hem zei dat hij verabsolu-
teerd was van zijn zonden. Kennelijk leefde het besef
sterk bij hemdat hij iets had gedaanwat echt niet kon.
Hij heeft nooit gezegd dat dit door de oorlog kwam.
Zelf vermoedde ik het wel, namelijk dat hij iemand
doodgeschoten of verwond heeft. Mijn vader was
geen pacifist. Maar wat hij wel duidelijk maakte: als je
in een oorlog terecht komt, is alles reddeloos verloren.
Er zijn geen normenmeer, geenwaardenmeer. Alles
gaat kapot.

Mijn geloofsnoties kwamen later. Ik had als jong
katholiek de bijbel niet zo goed gelezen.Maarmede
door die ervaringenmetmijn vader, kwamen de
bijbelteksten die ik je noemde en die ik later tegen
kwam, veel scherper binnen. Het zijnmaar een paar

In een oorlog is alles reddeloos
verloren Alles gaat kapot
Toen Rusland in de vroege ochtend van 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, was het voor Henk Baars, voorzitter
van Kerk en Vrede, meteen duidelĳk: “Hier moeten we iets mee. De kleine, bĳna 100-jarige kerkelĳk-pacifistische
vereniging met zo’n 1000 leden kon dit onmogelĳk laten passeren”, zegt de inmiddels gepensioneerde katholieke
pastor in zĳn flat in Den Haag-Segbroek. Naast zĳn werk voor Kerk en Vrede is Baars onder meer actief als vice-
voorzitter van de Haagse Voedselbank.

TEKST KEES VERSTEEGH
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Overigens is het ook uit ‘rationeel oogpunt’ onzin om
met deze oorlog door te gaan. Ze brengt zoveel meer
ellende, vernietiging, dood, verwoeste levens. Het
sturen vanwapens brengt geen oplossing naderbij.
Je raakt gevangen in een cyclus, ook deNederlandse
regering.Misschien red je het evenmet die wapens,
maar Rusland zal steeds weer terugkomen, omdat de
diepere oorzaak ergens anders ligt.”

Namelijk?
“Doordat ze daar buitengewoon gefrustreerd zijn dat
ze geenmacht zijn zoals China of de VS en genegeerd
worden. Daar hebbenwij fouten in gemaakt, bijvoor-
beeld door tegen Russische bezwaren in door te gaan
met de uitbreiding van deNavo richtingOosten. Tja,
denk ik dan, dan krijg je dus ‘2014’, de bezetting van
de Krim. Dat roep je dan over jezelf af.”

Met je pacifistisch pleidooi kun je heel onrecht-
vaardige situaties creëren: Rusland die over de
Oekraïners heen walst, daar een bloedige dictatuur
vestigt…
“Maar de Amerikanen hebben ook voortdurend on-
rechtvaardige situaties bewerkstelligd. Irak binnen-
vallen omde zogenaamde nucleaire wapens van
SaddamHussein. Afghanistan binnen vallen om
OsamaBin Laden te pakken en nieuwe terroristische
aanvallen te voorkomen. Allemaal heel rechtvaardige
redenen, maarmoet je eens zien wat daar allemaal
van terecht gekomen is.”

Jemaakt er een jij-bak van…
“Dat klopt, maar we doenmeer dan dat.We zeggen
ook: Oorlog is altijd veel erger dan geen oorlog. Er is
nooit gekeken naar de doden en slachtoffers op lange
termijn als de wapens eenmaal zwijgen: de PTTS-
syndromen bijvoorbeeld.We hebben een religieuze
zuster in onze vereniging, die zit regelmatig in Irak, en
beschrijft de trauma's die ze daar ziet.We hebben
geen ideewat daar na de Amerikaanse inval allemaal
heeft plaatsgevonden. Dat gaat nu allemaal ook in
Oekraïne gebeuren, en in Rusland. Dat gaat tientallen
jaren aan ellende en verdriet kosten.
Bovendien doenwe alsWesten heel iets anders dan
we publiekelijk beweren.We zeggen steeds: Het is
een conflict tussen Rusland enOekraïne, wij zitten
daar niet. Nou, we zitten daar wel.We sturen heel
veel wapens, helpenmet inlichtingen, adviseurs,
technologie etcetera.”

Je popelt al sinds het begin van dit gesprek om iets
over de vele reacties op jullie standpunt zeggen.
Waaromwil je daar graag naartoe?
“Omdat het echt een uitdaging is omdaar goedmee
om te gaan.Weworden namelijk voortdurend gecon-
fronteerdmet clichés zoals: jullie zijn naïef, niet van

zinnen van Jezus.Maar voormij zijn het demeest
interessante. Ze zijn zo zout, dat ze onttrokken lijken
aan dewerkelijkheid. En dat is precies ook de bedoe-
ling. Ze trekken je uit dagelijkse routine naar een
werkelijkheid waarvan je weet dat die zo nooit zal
worden. Als je dat besef verliest als christen, tsja, dan
ben je eigenlijk zoals iedereen. Je krijgt een keurig
christendom, ‘rationeel verantwoord’. Maar wat onder-
scheidt je dan nog? Je bent niets bijzondersmeer.”

Dat levert vast veel weerstand op?
“Ja, maar nooit zo sterk als nu. Het solidariteitsframe
dat zegt dat je de aangevallenemoet helpen, is zo
loeisterk, dat heel veel mensen denken:Wat zijn dat
allemaal voor naïevelingen! Na de TweedeWereld-
oorlog was die weerstand er overigens ook. Vlak na
de bevrijding preekte de theoloog en dominee Krijn
Strijd tegen de verschrikkelijkheden van de oorlog.
Zijn teksten wekten destijds een enorme opstand in
zijn gemeente. Terwijl ik nu denk:Man, wat had jij toen
gelijk! Hij zei toen al: ‘Wij zijn zelf ook niet onschuldig,
wijzelf gaan ook niet vrijuit’. De gevolgen van ons
bloedige bombardement vanDresdenmoesten toen
nog uitkomen.
Net als destijds heerst ook nuweer het gevoel:Wij zijn
de goeden, zij zijn de slechten. Onzin natuurlijk. Er
zijn zoveel momenten geweest waaropwij alsWesten
oorlogszuchtig zijn geweest zoalsmet onze inval in
Irak, in Afghanistan, eerder in Vietnam.”

Ben je als principieel denker aanspreekbaar op de
toepassing van je principes in de praktijk. Of zeg je
dan: ik ben nou eenmaal geen politicus?
“Nee, dat zeg ik niet.Wij zijn zeker aanspreekbaar op
de consequenties van onze stellingname.Wij willen
werken aan realistische alternatieven. Zo zijn we nu
bezigmet een groepje na te denken over de vraag:
hoe de-escaleer je nou precies in de praktijk? Daar-
voor werkenwe concrete scenario's uit. Ons plan is
omRusland een stapje terug te laten zetten, en ver-
volgens hetWesten een sanctie te laten terugnemen.
We doen dat tot op heden niet. Daarmeemakenwe
onszelf mede verantwoordelijk voor de verdere esca-
latie die, zo ben ik bang, op den duur tot eenDerde
Wereldoorlog kan leiden.

Het solidariteitsframe dat zegt dat je de
aangevallene moet helpen, is loeisterk! Er is

totaal geen luisterbereidheid, geen poging om
je los te maken van vastgeroeste schema’s



In gesprek met Henk Baars
Opwoensdag 22 maart om 20.00 uur vindt in de
Kloosterkerk een gespreksavond plaats met Henk Baars
en Kees Versteegh. Raadpleeg de nieuwsbrief van
februari voor het precieze programma.
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vinden het echtmoeilijk om anders naar die oorlog
te kijken.”

Wat zeg je tegenOekraïners als ze om hulp
komen vragen?
“Ik zal dan zeggen dat wij vanuit onze pacifistische
positie nu eenmaal niet kunnen oproepen tot het
sturen vanwapens.Maar ik zal ook zeggen dat we er
geen actie tegen ondernemen, dat ligt niet in onze

macht. Verder sluiten we ons aan bij elke oproep tot
materiële ondersteuning van deOekraïners. Per-
soonlijk speelde ik op 19 december voor zo'n tachtig
Oekraïense kinderen Sinterklaas. Rare datum voor
onsmisschien, maar dat is hun traditie volgens de
Juliaanse kalender. Er waren op die dag twee Sinter-
klazen: een orthodoxe en eenwatmeerWesterse.
Het was eenmooi oecumenisch experiment!”

deze wereld, je bent handlanger van Poetin etcetera.
Er is totaal geen luisterbereidheid, geen poging om je
los temaken van vastgeroeste schema's. BramGrandia
probeerde het in dagblad Trouw,maar zijn ingezonden
stukkenworden daar inmiddels nietmeer geplaatst.
ThomasQuartier, demonnik en (voormalig, red.)
Theoloog des Vaderlands, had ons stuk uit mei ook
ondertekend. Hij kreeg omdie reden zoveel tegen-
vuur, dat hij heeft gezegd; ‘Ik laatme er nietmeer
over uit’. Het werd hem teveel. Maar zo gaat elke
tegengeluid verloren, en dat is heel gevaarlijk.”

Heb je, bij alle tegenwind die jullie krijgen,
behoefte aan steun van bijvoorbeeld kerken?
“Nou, die steun is er niet. Onze verwachtingen zijn
laag gespannen. Er zijn wel krachten, met name binnen
de Raad van Kerken, die vrij sympathiek tegenover
ons staan, maar die zijn toch vrij zwak.We hebben ons
scenario-stukmet de Raad besproken.Wemerkten
wel enige steunmaar de Raad achtte het in de huidige
situatie niet opportuun omdaarover publiekelijk te
beginnen.”

Waar ontleen je veerkracht aan bij al die
tegenwind?
“We halen de veerkracht uit ons standpunt en uit ons
geloof. Ergens tegenin gaan heb ik het hele leven
gedaan, Zo was ik voorzitter van de katholieke Acht
Mei-Beweging. Ook daar was veel tegenwerking van
de toenmalige bisschoppen, al was dat wel een heel
ander spanningsveld. Dus vreemd is deze ervaring
niet.We hadden toen veel meer steun dan nu."

Stonden er al bozeOekraïners op de stoep bij
Kerk en Vrede?
“Nee, het zijn vooral bozeNederlanders die zichmet
dieOekraïners verbinden, die zich bij onsmelden. Die

Oorlog is altĳd veel erger dan geen oorlog. Er is
nooit gekeken naar de doden en slachtoffers op
lange termĳn als de wapens eenmaal zwĳgen
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Everytime
you say
goodbye...
In december en januari heeft de Kloosterkerk
afscheid genomen van respectievelĳk Marja
Flipse en Dirk van Woerkom. Marja was van
2020 tot en met 2022 aan de kerk verbonden
als dominee, Dirk was ruim 30 jaar koster. Een
korte terugblik in woord en beeld op twee
feestelĳke bĳeenkomsten.

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO’S MARJA: EDWARD KUIJPER |
FOTO’S DIRK: HIJME STOFFELS EN GERHARD VAN ROON
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Met de dienst op zondag 18 december 2022 nam
ds.Marja Flipse afscheid van de Kloosterkerk. Na de
dienst werd zij in de wandelruimte toegesproken door
Marc Blom, voorzitter van het Algemeen Bestuur en
toegezongen door alle aanwezigen. Dewelsprekende
tekst van het afscheidslied kwam vanGerdaHoekstra-
Vermunt. Vervolgenswilden veel mensenMarja nog
een keer persoonlijk bedanken, vaakmet een cadeautje
in de hand.

Van de gemeente kreegMarja behalve bloemen ook
het boekjeOp het rode kleed, fabels verteld door
Marja Flipse als afscheidscadeau. Degenen die een
exemplaar hebben besteld, kunnen dat nog steeds
afhalen bij de informatietafel. En als er daarna nog
boekjes over zijn, kunnen andere geïnteresseerden
deze aanschaffen.

In de crypt waren vanaf 13.00 uur ca. 55 doorMarja
genodigden bijeen voor een feestelijke lunch.Weder-
omwerd zij toegezongen en kreeg zij een paraplu
met eenwoordwolk: woorden dieMarja kenmerken,
door de gasten verzameld.Woorden als ‘muzikaal’,
‘humor’, ‘zachtmoedig’, ‘verhalenverteller’ werden
meermaals genoemd.

Ds
.M
ar
ja
Fl
ip
se

Gebed om ontferming

De keerzĳde van het donker
is het licht.
Aan de achterkant van de avond
komt de zon op.
Middenin de donkerste dagen van het jaar
bent U daar, Dageraad.
Ga ook op, ga vooral op,
over wie het niet zien,
wie het niet kunnen,
durven hopen.
Over hen voor wie het donker
een vertrouwde vriend is
of een gevreesde vĳand.
Kommet uw licht,
met uw nieuwe dag,
met uw nieuwe lied.
Dat U ons doet zingen
tegen alles in,
dat uw cantus firmus sterker mag zĳn
dan de tegenstemmen in en om ons,
zo bidden wĳ U.

De keerzĳde van onze weerstand
is ons verlangen.
Kom tot ons,
onweerstaanbare God,
overrompel ons.
Maak ons ontvankelĳk
voor wat wĳ niet durven dromen,
voor wat wĳ niet kunnen verdienen,
voor wat ons in de schoot wordt geworpen
en laat ons dan vruchtbaar zĳn:
laat in ons geboren worden
de vrede, het recht,
de vreugde en de bevrĳding
die U aan alle mensen gunt.
Dat wĳ niet naar elkaars pĳpen dansen
maar naar de uwe,
zo bidden wĳ U.

De keerzĳde van de wanhoop van de wereld
is de hoop op U.
Scheppende en herscheppende God,
als U geen richting geeft aan ons kĳken,
geen golflengte aan ons luisteren,
is deze wereld nog zo woest en leeg,
zo duister als voor de eerste dag.
Laten er zieners zĳn,
ook in onze tĳd
en als zĳ ons een vergezicht voorhouden,
mogen wĳ dan meekĳken
naar wat U ons in hen laat zien;
mogen wĳ dan luisteren
naar wat U ons in hen te zeggen hebt.
Dat chaos en onrecht het niet winnen
van wĳsheid en goedheid,
zo bidden wĳ U. U
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Ter gelegenheid van het afscheid van
ds. Marja Flipse verscheen er een spe-
ciale uitgave met een aantal van haar
fabels. Uit het voorwoord vanOp het
rode kleed:
“In de periode 2020-2022 heeft ds. Marja
Flipse in de Kloosterkerkmenigmaal de
kinderen uitgenodigd naar voren te
komen en zich te nestelen op het rode
kleed. Zĳ vertelde hun dan een verhaal,
en ook de ´grote mensen´ achter haar
rug spitsten hun oren. Veel van die ver-
halen waren een soort fabels. Dieren
vervulden meestal de hoofdrol, maar
ook een eikel, een ei, een avocado of
een dennenappel konden zomaar het
woord nemen.Wemaakten zelfs fysiek
kennis met de helden uit deze fabels,

want zĳ kwamenmeemet Marja naar
het rode kleed in de kerk. Een groepje
gemeenteleden, zichzelf tĳdelĳk tooiend
met de titel ´fans van Marja´, vond dat
deze juweeltjes niet zomaar aan de ver-
getelheid prĳs mochten worden gegeven.
Zĳ beluisterden de elf fabels opnieuw
via YouTube en schreven de teksten uit.
De ‘fans’ vonden Henry Jelsma bereid
bĳ elke fabel een tekening te maken.
Uit deze ogenschĳnlĳk simpele, humoris-
tische verhalen blĳkt overduidelĳkMarja's
onmiskenbare talent voor taal en ver-
haal. Elke hoofdfiguur leert ons een les,
zonder belerend te zĳn. Volgens ons,
‘fans van Marja’, is er alle reden om deze
fabels te blĳven vertellen aan komende
generaties kinderen. “

Op het rode kleed
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1.
Aan jou, o koster aller kosters
behoort de oude Kloosterkerk.
’t Gaat alle voorstelling te boven:
hoe zal het zĳn zonder jouwwerk?
Herinnering verzacht de pĳn
dat deze ons tot troost mag zĳn!

2.
Je bent hier thuis, al vele jaren
verzorgde huwelĳk en doop
Je kent de tĳd nog van de Kerst-in
van eindeloos bestuursverloop.
Vicarissen en predikant,
jĳ nam ze allen bĳ de hand.

3.
Je grĳnst met Haags gevoel voor humor
als 't 'ukk'lig' gaat of veel te chique.
En soms hoorden wĳ kribbig gemor
bĳ moeilĳk Kloosterkerkpubliek.
Je houdt van netjes en goedschiks
als 'Zoekt-u-mĳ-soms?-Beatrix'.

4.
Je sjouwde stoelen, zette koffie
ontstak de kaarsen duizendmaal.
Net als de kerk in al zĳn glorie
is wat jĳ deedmonumentaal.
En ieder kerstfeest, op een draf,
tuigd' jĳ de kerstboom op en af.

5.
Je hart ligt bĳ het geest’lĳk leven
bĳ rouwen, trouwen, 't kerk’lĳk jaar.
Jĳ luidt dan Kloosterkerkklokken
de liturgieën liggen klaar!
Maar drukke verhuur, dag en nacht
kopzorgen heeft dat soms gebracht.

6.
Muziek gaat jou ook zeer ter harte
je leeft er voor, geniet er van.
De noten spelen je nooit parten
Van Bach en Pärt tot Flûte de pan.
Cantates zĳn je zeer vertrouwd
zó vaak het podium gebouwd.

7.
Het kosterswerk dat doe je samen
met John was jĳ een tandem sterk,
maar ook vrĳwilligers beamen
hoe zĳ genoten van jouwwerk.
Zo bracht je in elk jaargetĳ
veel leven in de brouwerĳ.

8.
Jouw trouw hebben wĳ leren kennen,
we zien je – licht gebogen – gaan.
Aan nieuwe dingen moest je wennen
die wilde je in rust doorstaan.
Zo hield je goed het overzicht
bewaarde je je evenwicht.

9.
't Verhaal is nu ten eind' geschreven,
maar het is ook een nieuw begin.
In Apeldoorn wacht een nieuw leven
van ons blĳft slechts herinnering.
Maar weet ook daar – gezond en blĳ:
De Eeuw’ge is altĳd nabĳ! TE
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Voor Dirk bĳ zĳn afscheid als koster van de Kloosterkerk
op de wĳze van 'LB 653 'U kennen, uit en tot u leven'

Op8 januari j.l. nam de gemeente afscheid vanDirk
vanWoerkom, die na ruim 30 jaar als koster van de
Kloosterkerk werkzaam te zijn geweest, met pensioen
ging. Na de cantatedienst waren er koffie, thee, lek-
kernijen en broodjes en vooral gelegenheid omDirk
de hand te schudden.

Van 13.30 uur tot 15.30 uur vond een korenfestival
plaats – een suggestie vanDirk zelf – onder enthou-
siaste leiding vanMarc Tempelaars enGeraldine
Schutten. Zes koren gaven acte de presence: de
Schola CantorumGregoriana en het Projectkoor
Musica Sacra onder leiding vanHans Jansen, het
Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor
onder leiding van Jos Vermunt, het HaagsMatrozen-
koor onder leiding van Peter van der Leeuw en het
Kloosterkerkkoor onder leiding vanDaniël Rouwkema.
Geerten van deWetering verrastemet een favoriet
stuk vanDirk op het orgel. En de gemeente weerde
zichmet een ‘loflied’ opDirk.

Natuurlijk waren er toespraken: Ilja deWeerd,Marc
Blom, Rienk Lanooy enNel Nagel namen het woord.
Verder: bloemen en cadeaus, waaronder een prent
van de Kloosterkerk en een glas in lood raam nog
stammend uit deDuinoordkerk. ‘Last but not least’
stelde de gemeente Dirk in staat tot een droomreis
doormiddel van een fors geldbedrag. Het feest werd
afgeslotenmet een drankje en een hapje.
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● Pauzeconcerten
Op iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 12.45 tot
13.15 uur zĳn er pauzeconcerten. Deze concerten zĳn gratis
toegankelĳk, een bĳdrage wordt echter zeer op prĳs gesteld.
Meer info en het volledige concertprogramma is te vinden op
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

● Open Tafel
De Open Tafel verzorgt elke twee weken op woensdag in de
crypt van de Kloosterkerk een vegetarische maaltĳd. Deze
maaltĳden hebben een belangrĳke 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. U bent welkom vanaf 18.15 uur. De kosten zĳn € 3,-.

● Stiltemoment op de woensdagmiddag
Elke 2e en 4e woensdag van de maand kun je van 12.45 tot
13.15 uur terecht in de Kloosterkerk voor een stiltemoment.
Al eeuwenlang biedt de kerk rust en ruimte in een hectische
stad. De stilte wordt geleid, nu eens met behulp van muziek,
dan weermet korte teksten of met een enkel woord ter ope-
ning. Een goedmoment om tot rust en op adem te komen!

● Jubileum Kloosterkerkkoor, zondag 12 februari
Deze zondag klinkt tĳdens de dienst psalm 89: Van uw liefde,
Heer, wil ik eeuwig zingen. Daarmee wordt het jubileum van
het Kloosterkerkkoor ingeluid, dat 100 jaar bestaat. Het koor
zingt o.l.v. cantor Daniël Rouwkema hetMisericordias Domini
vanW.A. Mozart en zal worden begeleid door strĳkers.

Dienst met Avondmaal, voorganger ds. Rienk Lanooy,
organist Geerten van deWetering, aanvang 10.00 uur.

● Lezing en Lunch
Lezing en Lunch biedt een combinatie van een lezing, een
lunch en de ontmoeting. De lezingen worden, met beeld, door
deskundige sprekers gegeven. Zeer verschillende onderwerpen
komen aan bod. De lezing begint om 10.30 uur en duurt tot
12.00 uur. Daarna lunch. Er wordt een bĳdrage gevraagd van
minimaal € 5,- per bĳeenkomst.

Data: dinsdag 14 februari, 21 maart, 25 april, 6 juni,
4 juli (excursie) en 8 augustus.

Kerkdiensten
Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelĳkse kerkdienst op
zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting 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.

De diensten op zondag zĳn ook te volgen via de live-stream op YouTube
(shorturl.at/wCZ89) Ook zĳn de diensten te volgen (alleen audio) via
www.kerkomroep.nl.

Voor de diensten geldt:
• De diensten op zondagmorgen 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 deWetering.
• Eén keer per maand (en altĳd op hoogtĳdagen) verleent het

Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkemamedewerking
aan de dienst.

Raadpleeg de website voor actuele informatie: www.kloosterkerk.nl.

AGENDA
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De informatie in deze agenda is onder voorbehoud. Check
voor up-to-date informatie regelmatig onze website.

● Workshops Bach Binnenstebuiten, zaterdag 25 februari
en zaterdag 25 maart
Bach als mindere kandidaat, door Leo Samama (25 februari).
Gecombineerdmet BWV 23, Duwahrer Gott und Davids Sohn
gaat Leo Samama nader in op Bachs vakmanschap en de
eerste jaren in Leipzig.

De koraalcantates van Bach, door Lydia Vroegindeweĳ (25
maart). Gecombineerd met BWV 1,Wie schön leuchtet der
Morgensternwordt ingegaan op de noodzaak om ‘oude’
teksten opnieuw uit te leggen, en hoe Bach dit uitgangspunt
muzikaal vertaalde.

Aanvang 16.00 uur – 18.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Repetitie en aansluitend workshop. Kaarten à € 10,-
reserveren via www.bachensembles.nl/educatie.

● The Planets, donderdag 9 maart
Podium21 organiseert een bĳzondere uitvoering van The
Planets van Gustav Holst in een bewerking voor orgel. Tĳdens
het concert worden op een groot scherm beelden vertoond.
die speciaal door NASA zĳn ontwikkeld. Kom in buitenaardse
sferen op deze bĳzondere avond! Meer informatie op
www.podium21.nl.

● Passieuitvoering, zaterdag 18 en zondag 19 maart
Op unieke wĳze zorgen tekst, muziek, licht en beeld voor een
indringende weergave van het aloude lĳdensverhaal van Jezus
Christus. ‘Ecce Homo, Zie, de Mens!’

Data: zaterdag 18 maart 20.00 uur en zondag 19 maart
16.00 uur. Toegangskaarten: à € 25,– bĳ www.melange.nu.

● In gesprek met Henk Baars, woensdag 22 maart
Op 22 maart om 20.00 uur in gesprekmet Henk Baars en Kees
Versteegh, respectievelĳk voorzitter van Kerk en Vrede, en lid
van de gemeeente en journalist (zie pagina 19-21).




