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Meditatief

Komen ooit voeten gevleugeld 

Komen ooit voeten gevleugeld 
mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde 
de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
Dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht 
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar 
vreemden 
zij zullen mij groeten, 
Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem 
in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan: 
Vrede de weg voor mijn voeten.

Huub Oosterhuis
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Kerkblad in het nieuw
Vanaf Kerkblad 18 verschijnt 
het Kerkblad in een nieuwe 
lay-out. Ontwerper Gerard 
Alberts aan het woord.
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Mensenrechten 
werkelijkheid laten worden.
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Mooie exposties in de 
Adventskerk en De Bron.

Komen ooit voeten gevleugeld mij 
melden de vrede?
Ds. Helène van Noord

Zo klinkt het in een liedje van Huub 
Oosterhuis. Ik moet er aan denken 
aan die vraag, als ik de krant opensla. 
Beroerd word ik soms van al die 
berichten over steeds groter wordende 
kloven tussen mensen. Komen ze ooit? 
Die voeten die een mens dragen die de 
vrede verkondigt? Je mag het hopen!

In Volzin (juli, no. 7, jaargang 16) lees 
ik een indrukwekkend interview met 
Andrew White. Een anglicaanse pries-
ter, die voorganger was van een christe-
lijke gemeenschap in Bagdad, Hij moest 
vanwege de onveilige omstandigheden 
daar vertrekken en biedt tegenwoordig 
hulp aan zijn gevluchte gemeenteleden 
in Amman. Ondertussen pendelt hij 
heen en weer tussen Groot Brittanië, 
waar zijn gezin nu woont, en Jeruzalem 
waar hij een belangrijk rol vervult in de 
dialoog tussen de verschillende religieu-
ze stromingen aldaar. 

“Verzoening doe je niet met je vrien-
den, maar met je vijanden”, zegt hij. En 
hij legt uit hoe hij vriendschap sloot 
met Tariq Aziz, de rechterhand van 
Saddam Hussein, met Yasser Arafat aan 
Palestijnse kant en met ultraorthodoxe 
rabbi’s aan de andere kant. Mensen met 
wie je niet graag aan een tafel gezien 
wordt en die elkaar sowieso niet snel 
zullen uitnodigen om samen te eten. 
White is van mening dat je kunt leren 
houden van mensen met wie je het 
totaal oneens bent. Volgens hem ligt 
aan de basis van haat de angst voor het 
onbekende. “Een vijand is alleen maar 
iemand van wie je het verhaal nog niet 
gehoord hebt”, zegt hij. Als je de moeite 
neemt om die ander, ook al is hij je vij-
and, te leren kennen en diens verhaal 
te begrijpen, dan komt er bijna vanzelf 
ruimte voor verstaan, voor vriendschap 
zelfs. Voor verzoening.

70x7maal???
Jezus zegt ook zoiets als hij het heeft 
over het liefhebben van je vijand en 
over zeventig maal zeven maal verge-
ven als iemand jou iets heeft aange-
daan, zoals op de vredeszondag in veel 
kerken zal klinken als Matteüs 18 wordt 
gelezen. Vergeven is misschien wel één 
van de aller-moeilijkste dingen in het 
leven. Er zijn verschillende wegen waar-
op mensen proberen klaar te komen 

met wat ze is aangedaan. Er is de weg 
van de verharding en vergelding: ‘Jij 
doet me dit aan? Dan kun je zus of zo 
van mij terugverwachten.’ En op jouw 
vergelding volgt de ander met weer een 
nieuwe reactie en uiteindelijk blijf ieder 
gevangen in woede en haatgevoelens.

Er is ook de weg van het vergeten. ‘Ver-
geven en vergeten. Zand erover. Niet 
meer over praten…’ Zo’n gebaar lijkt 
grootmoedig, maar in de meeste geval-
len is het puur zelfbedrog. Je kunt na-
melijk hooguit die dingen vergeten die 
je niet werkelijk geraakt hebben. Maar 
als het je wél geraakt heeft? Als je wél 
de pijn voelt om wat die ander je aan-
deed? Vergeven en vergeten dan maar? 
Dat is een illusie, want bij het minste 
geringste zal de brand alsnog uitbreken. 
In feite neem je de ander niet eens seri-
eus: ‘Het doet er niet toe wat jij deed, ik 
ben het alweer vergeten.’ Je neemt ook 
jezelf niet serieus alsof je geen recht 
zou hebben op je boosheid, op je ver-
driet. Beide wegen, die van vergelding 
en die van het vergeten zijn onvrucht-
baar. Want in wezen blijft alles bij het 
oude. 

Er is nog een derde weg. De weg van de 
verzoening. Geen gemakkelijke weg.  
Integendeel, want het gaat door de 
diepte van de pijn. Het is de weg van 
erkennen dat je kwaad bent en van eer-
lijk benoemen wat fout is. En dan tóch 
zeggen:  
ik zoek geen verhaal’.

Vrede begint bij een mens
Iets dergelijks zegt Mohammed El 
Bachiri, een Marokkaanse Belg uit de 
Brusselse wijk Molenbeek*. Als zijn 
vrouw Loubna Lafquiri in 2016 bij de 
metroaanslag in Brussel om het leven 
komt, zegt hij tegen zijn moederloos 
geworden kinderen dat ze de moor-
denaars die de metro opbliezen niet 
moeten haten en niet moeten reageren 
met wraak. “Als je iemand doodt of met 
geweld reageert, dan maak je dezelfde 
fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn 
niveau. 

Jullie zijn beter dan dat”. Hij noemt 
zichzelf een ‘jihadist’. Maar dan niet 
zo een als waarover we dagelijks horen 
en lezen, mensen die zich in naam van 
hun god opblazen en anderen in hun 
zelfmoord meesleuren, omwille van 
een of andere ideologische macht. Hij 
brengt het terug naar de oorspronkelij-

ke betekenis van het arabische woord 
jihad: inspanning. De inspanning om 
jezelf, om al die driften die in jouw 
woeden, te beheersen. Een échte jiha-
dist, zegt El Bachiri, is iemand die niet 
in woede ontsteekt. Hij kan misschien 
wel razernij voelen, maar hij spant zich 
in om de woede te beheersen en op 
zoek te gaan naar de ontmoeting met 
de ander die voorwerp van zijn woede 
is. Een jihad van liefde. Een inspanning 
om niet te zoeken naar tegenstellin-
gen die verwijdering teweeg brengen, 
maar te zoeken naar verzoening: het 
erkennen van de menselijkheid van de 
ander. En ook het erkennen van je eigen 
menselijke reacties als woede, wraak, 
onbegrip, haat. 

Ze zijn er dus werkelijk, die voeten die 
mensen dragen, die ondanks alles, de 
vrede blijven verkondigen en voordoen. 
Hoopvol vind ik dat. Mensheid, zoals 
God het bedoeld heeft, heeft weliswaar 
een lange adem nodig (H. Oosterhuis). 
Maar de weg er naartoe begint steeds 
bij een mens. Dus ook bij jou en mij.

* Mohamed El Bachiri, Een jihad van liefde 
(opgetekend door David Van Reybrouck),  
De Bezige Bij, 2017.
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Kerkblad in het nieuw
Omdat het Kerkblad 25 jaar bestaat heeft de redactie ons bureau gevraagd het huidige Kerkblad opnieuw te 
ontwerpen. Voor ons is het alweer de derde keer dat we dit mogen doen. 

Bij het ontwikkelen van een nieuwe 
lay-out hebben we gekeken of het 
mogelijk is om meer ruimte voor 
beeld te maken zonder veel te moeten 
inboeten op de lengte voor de tek-
sten. Daarvoor gebruiken we een hele 
‘zuinige’ letter gekozen met een hoge 
x-hoogte. Dat klinkt wat technisch, 
maar dat betekent in feite dat er meer 
tekst in een kolom past zonder dat 
het de leesbaarheid geweld aan doet. 
Bovendien hebben we gekozen voor 
een zogenaamde schreefloze letter. 
Die ziet er weer moderner uit dan de 
letter die we nu gebruiken. Techni-
sche vooruitgang in het drukprocedé 
heeft ervoor gezorgd dat kleuren 
heel precies kunnen worden gedrukt. 
Vandaar dat we ervoor hebben geko-
zen om veel kleur toe te passen. Dat 
is vandaag de dag niet duurder dan 
zwart wit. Het verhoogt de leesbaar-
heid en de attentiewaarde enorm en 
het Kerkblad ziet er gewoonweg mooi-
er uit dan alleen in zwart-wit.

Aan de inhoud verandert niet veel. 
Wel probeert de redactie teksten nog 
bondiger te redigeren zodat er meer 
ruimte ontstaat voor beeld en voor zo-
genoemde ‘streamers’: korte stukjes 
tekst - iets groter dan de basisletter. 
Kranten gebruiken ‘streamers’ vaak. 
Zie dienen om lange kolommen te on-
derbreken en om al iets interessants 
over het artikel te laten lezen voor 
men aan een artikel begint.We reali-
seren ons als ontwerpers terdege dat 
het voor veel mensen weer wennen 
zal zijn aan het ‘nieuwe’ Kerkblad. 
We hopen dat het gauw vertrouwd zal 
worden en dat er met nog meer ple-
zier gelezen gaat worden. En wellicht 
draagt een nieuw ontwerp ertoe bij 
dat er nog meer mensen het Kerkblad 
willen lezen.

Gerard Alberts en Marjolein Kleve, Alberts-
Kleve BNO, bureau voor grafisch ontwerp, 
Assen

Cantatedienst op 24 september in de Adventskerk 

Ein feste Burg

Reinder van der Molen

De eerstvolgende cantatedienst in het kader van de maandelijkse kerkmuzikale serie 
Musica pro Deo staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Gedurende het jaar 2017 
organiseren de protestantse gemeenten Assen, Rolde en Vries, Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de rooms-katholieke parochie Heilige Franciscus van Assisi, tal van 
activiteiten rondom ‘500 na Luther’. Het ligt voor de hand om ook met koor en orkest 
aandacht te geven aan ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, het Lutherlied bij uitstek. 

Het door Maarten Luther op  
31 oktober 1517, aan de vooravond 
van Allerheiligen, publiceren van zijn  
95 stellingen tegen de handel in afla-
ten (vergeving van zonden) wordt be-
schouwd als het begin van de lutherse 
reformatie. Luther schreef in 1529 de 

tekst en muziek van ‘Ein feste Burg’ 
als een - gekerstende - parafrase van 
de oudtestamentische psalm 46. De 
militante tekst en melodie van deze 
‘reformatorische internationale’ wer-
den een symbool voor standvastig-
heid en activisme in een bedreigende 

omgeving. Overigens is het thema 
‘Ein feste Burg’ ernstig misbruikt als 
herkenningsmelodie voor de berich-
ten van het front in de Eerste Wereld-
oorlog. 

Johann Sebastian Bach
heeft eind 1720 een cantate uit zijn 
Weimarer tijd voor deze gelegenheid 
geschikt gemaakt tot de cantate ‘Ein 
feste Burg’ (BWV 80) die met het im-
posante openingskoor nog altijd één 
van zijn populairste cantates is. Dit 
muziekstuk, bestemd voor het feest 
van de Hervormingsdag (31 oktober), 
is gebaseerd op het gelijknamige 
koraal van Luther. Krijgshaftige ko-
raalteksten worden herhaaldelijk 
afgewisseld met meer intieme, op 
geloofskracht gerichte teksten van 
Salomon Franck. De instrumentatie 
van de cantate is van oorsprong be-
scheiden: slechts strijkers, continuo 
en drie hobo’s. Op 24 september 
wordt de door Bachs zoon Wilhelm 
Friedemann met trompetten en pau-
ken uitgebreide versie uitgevoerd. 
Een grootse en feestelijke uitvoering 
dus! De cantate eindigt met het vierde 
couplet van het Lutherlied in de ver-
trouwde onopgesmukte vierstemmige 
harmonisering:  
Das Wort sie sollen lassen stahn…

Georg Philipp Telemann
Johann Sebastian Bach mag tegen-
woordig als de belangrijkste compo-
nist van zijn tijd gelden, in die tijd 
zelf was Telemann overduidelijk de 

belangrijkste. Tijdgenoten waren 
enthousiast over zijn toegankelijke 
en kwalitatief hoogstaande muziek. 
Telemann deed er bovendien alles 
aan om bekend te worden: hij liet een 
grote hoeveelheid van zijn muziek 
uitgeven, om die zo door heel Europa 
te verspreiden. Zijn grote oeuvre om-
vat naast opera’s, veel kerkmuziek, 
waaronder 1200 kerkcantates, orato-
ria, passiemuziekstukken, motetten, 
missen en psalmen, alsook een groot 
aantal (meer dan 1000) instrumentale 
werken, zowel kamermuziek als or-
kestmuziek. Telemann was daarnaast 
organist, cantor, operadirecteur, hof-
kapelmeester en organisator van con-
certen. Hij leefde en werkte het groot-
ste deel van zijn leven in Hamburg.

Uitvoerenden
Voorganger in de cantatedienst is  
ds. Helène van Noord. Koor en orkest 
van de Asser Bach Cantategroep staan 
onder leiding van Hoite Pruiksma. 
Wietse Meinardi bespeelt het kistor-
gel en begeleidt de gemeentezang 
op het hoofdorgel. Vocale solisten 
zijn Alina Rozeboom, sopraan - Eske 
Tibben, alt - Han Warmelink, tenor - 
Roele Kok, bas/bariton. De dienst in 
de Adventskerk aan de Lindelaan in 
Assen-Oost begint op zondag 24 sep-
tember om 16 uur. Bij de uitgang is er 
een deurcollecte als welkome bijdrage 
in de kosten. We zien uit naar uw en 
jouw komst!

Kerkblad in nieuwe lay-out

Met dit Kerkblad nemen we af-
scheid van de vertrouwde lay-out 
van het Kerkblad, zoals we die in 
de afgelopen 11 jaar kenden. Van-
af nummer 18 zal het Kerkblad 
verschijnen in een frisse kleurige 
opmaak. In het artikel hiernaast 
vertelt ontwerper Gerard Alberts 
over het nieuwe ontwerp.

Redactie Kerkblad

Welkomdienst in de 
Jozefkerk

Op zondag 24 september zal er in 
de Jozefkerk weer een Welkom-
dienst worden gehouden. Vocale 
medewerking wordt verleend door 
het Chr. Mannenkoor De Lofzang 
uit Heerde. Het koor telt plm. 80 
leden en staat onder leiding van 
de bekende Urker dirigent Jacob 
Schenk. Wilco Veldkamp is de 
begeleider op piano. Voorganger 
is deze keer dhr. R. Millenaar uit 
Assen. Het thema van de dienst 
is: ‘Mijn toekomst ligt vast’. Wie 
neemt u mee? Iedereen is van harte 
welkom. De dienst begint om 
19 uur. Voorafgaand is er samen-
zang. Die begint om 18.45 uur.
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 Nieuws uit de diaconie

Collecte De Drieklank

Vrije collecte voor noodhulp in Zuid-Azië
In Nepal, India en Bangladesh 
ontwrichten overstromingen en 
aardverschuivingen de levens van 
41 miljoen mensen. Zeker 1500 
mensen zijn omgekomen. Reden voor 
de diaconie van De Drieklank om 
de vrije collecte van 3 september te 
verschuiven naar 17 september en 
te bestemmen voor noodhulp aan de 
getroffen mensen in deze landen. 

U bent misschien niet gelijk onder de 
indruk van overstromingen in lan-
den als Bangladesh. Dat gebeurt toch 
voortdurend? En inderdaad, Bangla-
desh kampt elk jaar met waterover-
last. Maar dit jaar is een geval apart. 
Aanhoudende regen zorgt in Nepal en 
India al maanden voor overlast. Dat 
water stroomt nu richting de delta 
van Bangladesh, waar het ook niet 
stopt met regenen. De helft van het 
land staat nu onder water. Op sommi-
ge plekken stromen rivieren bijna een 
meter boven het gevaarlijke niveau. 
Daarmee horen deze overstromingen 
tot de grootste die het gebied ooit 
heeft gezien. Alleen al in Bangladesh 
zijn meer dan 650.000 huizen ver-
woest. Elk uur overstromen er meer 
dorpen. Miljoenen mensen leven 
noodgedwongen op de kleine stuk-
jes droge grond die ze nog kunnen 
vinden in de wetenschap dat hun vee 
verdronken is en hun oogst mislukt. 
Het is verleidelijk om te zeggen dat 

de overstromingen te wijten zijn aan 
de klimaatverandering en we daar-
om in ons deel van de wereld ver-
antwoordelijk zijn voor het leed van 
deze mensen. Dat is in dit geval niet 
helemaal waar, zware moessons en de 
overstromingen die ze met zich mee-
brengen zijn van alle tijden. Maar ze 
zouden weleens vaker kunnen gaan 
voorkomen. Indirect heeft klimaat-
verandering namelijk wel invloed. De 
zeespiegelstijging die erdoor veroor-
zaakt wordt, verergert de gevolgen 
van neerslag in kuststeden, en vormt 
ook een bedreiging voor de mangro-
vebossen die van belang zijn voor 
de kustbescherming. Wat ook niet 
meehelpt is dat bossen die het water 
vast zouden kunnen houden, worden 
gekapt ten gunste van de landbouw 
en de bouw van steden in verband 
met de bevolkingsgroei. Preventieve 
hulp en voorlichting zou dus veel leed 
kunnen voorkomen. 

Maar daar hebben mensen die alles 
kwijt zijn geraakt nu niets aan. Kerk 
in Actie en ICCO bieden noodhulp 
aan slachtoffers in het gebied. Ze kun-
nen nog niet iedereen bereiken, maar 
wel heel veel mensen. Door de per-
manente hulp in Nepal en Bangladesh 
weten ze de routes goed te vinden en 
hebben ze al vele noodhulppakket-
ten uit kunnen delen. De hulp richt 
zich nu echt op het bieden van voed-
sel en veilig drinkwater. 

Helpt u ook mee om meer slachtof-
fers, bijvoorbeeld door het uitbreken 
van ziektes, te voorkomen? Doneer 
dan op 17 september in De Drieklank 
of maak uw bijdrage over op NL 89 
ABNA 0457 457 457 ten name van 
Kerk in Actie - Noodhulp Bangladesh 
en Nepal. Bij voorbaat onze dank!

Namens de diaconie van  
De Drieklank,
Ingrid Meier

Appels gezocht! 

Vorig jaar las een van de diakenen 
een stukje in de krant over de ‘actie 
appelmoes’. Het idee achter de 
actie was om ongebruikte appels 
niet onder de bomen te laten 
liggen, maar te verwerken tot iets 
lekkers. Daarmee voorkomen we 
voedselverspilling en bovendien kan 
de opbrengst naar een goed doel. 
Geïnspireerd door dit voorbeeld 
kwam onze diaconie met een eigen 
actieplan voor appeltaart!

Het plan is om appeltaart te verkopen 
en de opbrengst aan de voedselbank 
schenken. Dan snijdt het mes aan twee 
kanten: we gaan verspilling tegen én 
doen iets voor onze buurtgenoten die 
in armoede leven. Als het mogelijk was 
zou het mes zelfs aan drie kanten snij-
den: door gezellig met elkaar te pluk-
ken, schillen en bakken vergroten we 
ook nog eens het gemeenschapsgevoel 
in onze wijkgemeente. 
Als het gaat lukken om voldoende 
appels te krijgen, dan willen we gaan 
bakken op 21 oktober. Op 22 oktober 
zullen we dan appeltaart verkopen bij 
de koffie. Maar daar hebben wij u wel 
bij nodig! 
•	 Heeft u een appelboom met appels 

waar u niets mee doet of die u zelf 
niet kunt plukken?

•	 Lijkt het u leuk om eventueel ap-
pels te plukken uit iemands tuin?

•	 Zou u willen helpen bij het schil-
len of het bakken van appeltaarten 
op 21 oktober?

•	 Heeft u zin aan appeltaart bij de 
koffie op 22 oktober? 

Laat dit dan uiterlijk 1 oktober we-
ten aan Bea Schoemaker, tel. 461814, 
e-mail jbschoe@planet.nl of Ingrid Meier, 
tel. 850857, e-mail  
meier-woortman@home.nl. Ook voor 
meer informatie kunt u bij een van 
hen terecht. 
De diaconie van De Drieklank

Bezoek aan Kliederkerk

In de loop van dit nieuwe kerkelijke 
seizoen willen we in Assen een keer 
‘Kliederkerk’ organiseren: een activi-
teit op de zondagmiddag voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen, met de 
voornaamste focus op de kleintjes van 
ca. 0-10 jaar oud. Maar in praktijk is 
het heel leuk als ook jongeren van bo-
ven de 10 en ouderen komen, om mee 
te genieten en bijvoorbeeld de jong-

sten een handje te helpen met ‘kliede-
ren’ (knutselen) en eten. Het program-
ma loopt doorgaans van ca. 15.30 uur 
tot 17.30 uur, en heeft als onderdelen: 
een bijbelverhaal met wat liedjes en 
een gesprekje eromheen, ‘kliederen’ 
(knutselen) en samen eten. Voor ge-
zinnen ideaal, want je kunt die zon-
dag thuis lekker uitslapen en rustig 
ontbijten, en aan het eind van de dag 

hoef je niet meer te koken. En in de 
tussentijd hebben je kinderen (en 
jijzelf ) een fijne en zinvolle middag 
gehad. We willen alvast een keer een 
kijkje gaan nemen bij zo’n bijeen-
komst van Kliederkerk in de buurt, op 
ongeveer een half uurtje rijden vanaf 
Assen. Alle belangstellenden, kinde-
ren, jongeren en volwassenen, van 
harte welkom om mee te gaan naar 
Kliederkerk Groningen op zondag 24 
september van 15.30-17.30 uur. Graag 
even aanmelden van tevoren bij één 
van ondergetekenden, zodat ze in 
Groningen weten op hoeveel mensen 
ze moeten rekenen met koken. Er zijn 
al een aantal aanmeldingen binnen, 
sluit je aan!

Ds. Esther Struikmans (estruikm@planet.nl, 
tel. 050-3133619) en jeugdouderling 
Diedrik Pepping (jeugdwerk@dedrieklan-
kassen.nl)

Filmavond in De Bron

Na het succes van de film ‘The 
Queen’ komt regisseur Stephen 
Frears met een nieuwe film: Phi-
lomena. Deze film is geïnspireerd 
op het waargebeurde verhaal van 
de gelovige vrouw Philomena Lee. 
Na 50 jaar onthult ze haar grote 
geheim over het bestaan van haar 
enige zoon Anthony. Onder toe-
ziend oog van katholieke nonnen 
stond ze haar kind op jonge leeftijd 
af wegens het plegen van een zon-
de: een kind verwekken zonder ge-
trouwd te zijn. Hartverscheurende 
beelden vertonen hoe Philomena 
in haar jonge jaren van haar zoon 
gescheiden werd. Het enige wat zij 
nog van hem bezit zijn herinne-
ringen en een foto. Koste wat kost 
wil zij haar zoon terugvinden. Zij 
krijgt de hulp van een journalist. 
Samen beginnen zij aan de zoek-
tocht naar Anthony. 

Vrijdagavond 29 september,  
 om 20 uur in De Bron
Toegang: €5, inclusief consumptie
Organisatie: werkgroep Kerk, 
Kunst en Cultuur van De Drie-
klank

Lezing Heilige Onrust

Met ‘Heilige Onrust’ heeft Frits 
de Lange een boek geschreven dat 
veel mensen raakt. Zijn thema is 
de moderne pelgrimage.
 
Veel mensen voelen zich niet of 
niet meer thuis bij het traditionele 
geloof. Tegelijk blijft de behoefte 
bestaan om je te verbinden aan iets 
groters en sterkers dan jezelf. De 
kerken lopen leeg, maar de belang-
stelling voor spiritualiteit en voor 
het pelgrimeren lijkt te groeien. 

In zijn boek gaat Frits de Lange, 
in het dagelijks leven hoogleraar 
aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Groningen, op zoek 
naar antwoorden. Hij doet daar-
voor inspiratie op bij de moderne 
pelgrim. Deze gelooft niet meer op 
de oude manier, maar heeft wel de 
behoefte om op weg te gaan. In dat 
op weg zijn, schuilen elementen 
die van belang zijn om het pro-
fiel van de hedendaagse gelovige 
scherp te krijgen. Dat heeft dan 
te maken met de lichamelijkheid 
van de inspanning, de gastvrijheid 
die onderweg geoefend wordt, de 
noodzaak om met zo min mogelijk 
ballast onderweg te zijn.

Over zijn boek houdt Frits de Lan-
ge op woensdag 20 september een 
lezing in het Ontmoetingshuis 
naast de kerk te Vries. Daarin zal 
hij spreken over de achtergronden 
van zijn boek en over het beeld van 
de pelgrim nieuwe stijl in relatie 
tot de moderne gelovige. De avond 
wordt gehouden van 20 tot 22 uur 
en is vrij toegankelijk voor iedere 
belangstellende (vrije bijdrage bij 
de uitgang). Na de lezing is er rui-
me gelegenheid om vragen te stel-
len. De avond wordt geleid door ds. 
Bert Altena.
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KOOSAmnesty International/Asser Kerkengroep

Mensenrechten werkelijkheid laten worden
Janny Veldwisch

In uw leven zijn vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid waarschijnlijk heel 
gewoon. Voor miljoenen mensen niet. Amnesty doet daarom onafhankelijk 
onderzoek en voert actie. Amnesty International wil dat mensenrechten 
werkelijkheid worden; voor iedereen, overal en altijd. Zij kunnen dit niet 
alleen. Daarbij hebben ze u en jou nodig.

In september is er in de kerken weer 
een schrijfactie voor twee verschillen-
de doelen.

China: Taiwanese activist opgepakt
De Chinese autoriteiten pakten de 
Taiwanese mensenrechtenactivist Lee 
Ming-cheh op 19 maart in China op. 
Hij zou een gevaar voor de nationale 
veiligheid zijn. Lee Ming-cheh leidt 
in Taipei (Taiwan) een non-gouver-
nementele organisaties (ngo) die al 
jaren maatschappelijke organisaties 
en activisten in China steunt. Volgens 
de Chinese autoriteiten was Lee in 
China om een illegale organisatie 
op te richten. Hij mag geen contact 

hebben met zijn familie en advocaat. 
Lee Ming-cheh is de eerste ngo-me-
dewerker die wordt vastgehouden 
onder een nieuwe wet voor buiten-
landse ngo’s. De wet ging 1 januari 
van dit jaar in. Volgens die wet mogen 
buitenlandse ngo’s de staatsveiligheid 
en ‘etnische eenheid’ van China niet 
in gevaar brengen. De kans is groot 
dat mensenrechtenverdedigers en 
ngo-medewerkers vanwege de aard 
van hun werk onder de wet gemakke-
lijk kunnen worden lastiggevallen en 
vervolgd.

Wat kun je doen?
Schrijf vóór 1 oktober een brief naar 
de Chinese autoriteiten. Roep hen op 
Lee Ming-cheh onmiddellijk vrij te 
laten.

Saudi-Arabië: doodstraf na gedwongen 
bekentenis
Veertien Sjiitische moslimmannen 
kregen na een oneerlijk massaproces 
de doodstraf. Ze kunnen elk moment 
worden geëxecuteerd. De veertien 
mannen stonden terecht met nog tien 

Sjiitische moslimmannen. Ze zouden 
geweld hebben gebruikt tijdens pro-
testen tegen de discriminatie en on-
derdrukking van sjiieten in de ooste-
lijke -grotendeels sjiitische - provincie 
van Saudi-Arabië. 

Zodra de Koning van Saudi-Arabië zijn 
handtekening zet onder het executie-
vonnis van de veertien mannen kun-
nen de executies worden uitgevoerd. 
Hoger beroep is niet meer mogelijk. 
De mannen vertelden de rechter dat 
ze waren gemarteld om een bekente-
nis te krijgen. Ze werden geslagen en 
gedwongen lange tijd rechtop tegen 
een muur te staan. De bekentenissen 
werden toegelaten als bewijs in hun 
rechtszaak. Ook hadden ze niet alle-
maal toegang tot een advocaat.
Sinds 2013 wordt de doodstraf in Sau-
di-Arabië steeds vaker toegepast om 
politieke dissidenten, waaronder Sjii-
tische moslims, de mond te snoeren.

Wat kun je doen?
Schrijf vóór 1 november naar de au-
toriteiten van Saudi-Arabië. Roep hen 
op de mannen een eerlijk proces te 
geven zonder de mogelijkheid dat de 
doodstraf wordt opgelegd.

Een Paljas met lef!
Foekje Dijk

Vorig jaar zou hij komen. Nee, 
niet Paljas zelf, maar dr. Heine 
Siebrand (emeritus remonstrants 
studentenpredikant van de 
Geertekerk in Utrecht). Dit ging 
wegens omstandigheden niet door. 
We krijgen een herkansing. Waar 
ging het ook al weer over?

Naast de oude poort in het Stadspark 
van Kampen staat een prachtig bron-
zen beeld. Het is de oude Paljas. Vele 
beelden werden in de loop der tijd in 
het Hanzestadje opgeruimd, het beeld 

van Paljas bleef. In het park zelf stopt 
nog maar zelden iemand om bij hem 
stil te staan. 

Een paljas is een clownsfiguur, oor-
spronkelijk met stro uit de kleren 
stekend. Een soort van levende vo-
gelverschrikker. In het Nederlands 
is ‘paljas’ ook de benaming van een 
schertsfiguur, een persoon waarvan 
men geen hoge dunk heeft. Hij vormt 
de rode draad in de lezing die dr. 
Heine Siebrand geeft onder de titel: 
‘Hotel Paljas’. Siebrand kwam Paljas al 
op jonge leeftijd tegen in zijn geboor-
teplaats Kampen en dacht erover na: 
stel, er is een hotel dat door Paljas in 
de gaten wordt gehouden. Geen enkel 
hotel geeft de namen van álle gasten 
prijs. Sommigen logeren er, doen alsof 
ze er wonen en wensen toch anoniem 
te blijven. 

Stel, Paljas houdt al dezen in het oog. 
En je zou hem vragen: ‘Wie is die 
gast?’, geeft hij antwoord op vragen 
waar geen enkel zinnig mens zich 
in het openbaar aan zou wagen. Hij 
moet het hebben van een goed ver-
haal. Ook moet hij een behoorlijke 
dosis mensenkennis bezitten, zelf we-
ten of het waar is wat hij zegt. Maar 
ook, dat het verhaal goed in elkaar zit 
en samenhang vertoont. En wel zo, 

dat de overgang tussen schijn, fictie 
en werkelijkheid moeiteloos in elkaar 
overgaan.

Misschien is Heine Siebrand zelf die 
Paljas? In ieder geval is hij verteller 
pur sang, en als theoloog en filosoof 
put hij uit verschillende bronnen voor 
zijn verhalen. In zijn zoektocht gaat 
er een wereld voor je open! De wereld 
van het theater en van de roman, die 
beide uit de godsdienst zijn voortge-
komen. Van Tolstoi tot Coetzee. Zij 
wonen alle in het huis van het woord, 
met zijn vele kamers. Namelijk het 
hotel waar Paljas een oogje in het zeil 
houdt: een spel van schijn en wezen.

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de 
bewoners van het huis hem er liever 
niet bij hebben, want stel je voor dat 
Paljas hun verhalen doorprikt. Kan 
hij zich inhouden? Of is het juist de 
Paljas die er voor zorgt dat het moei-
lijkste verhaal juist overtuigend over 
kan komen en dus prima begrepen 
zal worden? Aan dr. Siebrand zal het 
niet liggen. Wij kennen hem als een 
begenadigd verteller en zien uit naar 
zijn komst in Assen.

Allen van harte welkom!

Donderdagavond 28 september, 19.45 uur 
in het Odd Fellowhuis, H. de Ruiterstraat 2, 
Assen

Vredesweek

95 stellingen ter verbetering  
van de wereld
Luther wilde met zijn 95 stellingen 
een discussie op gang brengen over 
de gang van zaken binnen de kerk die 
toen nog in haar geheel onder het ge-
zag van de paus van Rome stond. Die 
gedachtewisseling kwam met groot 
succes op gang. In het centrum van 
Assen zetten we in het kader van 500 
jaar Reformatie iets van dat gesprek 

voort via een lichtkrant. Onderwerp 
zal zijn: hoe verbeter je de wereld, ver 
weg en dichtbij. Natuurlijk vragen we 
de burgemeester van Assen om een 
prikkelende eerste stelling, voegen 
daaraan de intussen uit verschillen-
de hoeken (o.a. scholen, kerken, po-
litieke partijen, maatschappelijke or-
ganisaties, serviceclubs, bedrijfsleven) 

ontvangen stellingen toe en dagen 
voorbijgangers uit om ter plekke met 
nieuwe stellingen te komen. Alles ver-
schijnt dan op de lichtkrant. En er is 
de mogelijkheid om daarover met el-
kaar in gesprek te gaan. Kom langs en 
neem stelling! 

Locatie: Koopmansplein Assen
Datum en tijd: zaterdag 23 september, 
van 11-16.30 uur 
Redactie: Jenny Kloosterhuis, Tjeert 
Poelman en Reinder van der Molen
E-mail: mail@tjeertpoelman.nl

In de benen!

Voor mijn vakantie 
kreeg ik het boek 
van Frits de Lange, 
‘Heilige onrust’, te 
leen. Omdat ik ooit 

het idee had opgevat om, eenmaal 
gepensioneerd, de pelgrimsreis 
van Santiago de Compostella te 
gaan maken, ben ik het boek di-
rect gaan lezen. Wanneer ik dat 
plan had gemaakt weet ik niet. Het 
kan zijn na het zien van de komi-
sche Franse film van de Spaanse 
cineast Buñuel, ‘La voie lactée’, of 
het lezen van Cees Nootebooms 
‘Omweg naar Santiago’, maar dat 
weet ik niet zeker. Mijn motief was 
ook zeker niet dat van de traditi-
onele (middeleeuwse) pelgrim die 
de barre en onzekere reis naar het 
verre Spanje ondernam als boete-
doening, ter verkrijging van een 
aflaat, of om genezing van een vre-
selijk ziekte af te smeken. Eigenlijk 
had ik geen echt motief, of het zou 
moeten zijn dat ik wilde nagaan of 
ik mijzelf zou tegen komen tijdens 
die reis. Want door diverse mensen 
wed mij gezegd dat je op een lange 
en zware voet-/fietstocht ‘jezelf 
tegenkomt’. Nu, dat laatste heb ik 
niet nodig, ik kom mijzelf regelma-
tig tegen en anders is er thuis wel 
iemand die mij een spiegel voor 
houdt. Hoewel het pelgrimsplan 
inmiddels om diverse redenen de 
vuilcontainer is ingegaan, blijft het 
ergens onrust in mij stoken.

Dat speelt ook bij professor Frits de 
Lange, die in zijn interessante boek 
aan de hand van zowel historische 
als moderne ervaringsdeskundigen 
op pelgrimsreis wil gaan om het 
hart van de religie te vinden. Vol-
gens hem lopen de kerken leeg om-
dat ‘veel mensen met de kerk van 
hun jeugd ook het geloof in God 
hebben verloren.’ En zijn daarom 
op zoek naar een nieuwe spirituele 
verdieping. Zelf zegt hij voortdu-
rend heen en weer te pendelen 
tussen de christelijke traditie en de 
seculiere spiritualiteit. Dat pende-
len is vooral een virtueel pendelen: 
hij doet het vanachter zijn compu-
ter. Hoewel hij stelt dat het nieuwe 
geloven vooral bewegen is. Gelo-
ven doe je niet met hoofd en hart, 
maar met je benen.

Tijdens mijn vakantie kocht ik de 
speciale editie van het magazine 
Philosophie, met als titel ‘Marcher 
avec les philosophes’ (Lopen met 
de filosofen). En jawel, ook hier 
moeten we op weg. Aan de hand 
van diverse filosofen, schrijvers 
als Montaigne, Rousseau, Flaubert, 
Ghandi, en Martin Luther King 
wordt de noodzaak om te lopen 
ons aangeprezen: je marche, donc 
je pense (ik loop, dus ik denk). En 
dat moet nu juist weer niet van 
De Lange, want geloven is volgens 
juist niet een kwestie van denken 
maar van bewegen. 

Virginia Woolf zei ooit dat gedach-
ten die al wandelend ontstaan, 
voor de helft in de hemel gemaakt 
zijn. Maar die andere helft dan? 
Kortom het blijft nog wat onrustig 
in mij.



Veertiendaags informatie- en opinieblad Protestantse Gemeente Assen

Kerkblad
Veertiendaags informatie- en opinieblad Protestantse Gemeente Assen

Donderdag 
14 september 2017

26e jaargang 
nummer 17

Het volgende nummer 
verschijnt op 
donderdag 28 september. 

Sluitingsdatum
inleveren kopij: 
maandag 18 september

Meditatief

Komen ooit voeten gevleugeld 

Komen ooit voeten gevleugeld 
mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde 
de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
Dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht 
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar 
vreemden 
zij zullen mij groeten, 
Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem 
in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan: 
Vrede de weg voor mijn voeten.

Huub Oosterhuis

Pagina 3

Kerkblad in het nieuw
Vanaf Kerkblad 18 verschijnt 
het Kerkblad in een nieuwe 
lay-out. Ontwerper Gerard 
Alberts aan het woord.

Pagina 5

Amnesty International
Mensenrechten 
werkelijkheid laten worden.

Pagina 11

Exposities
Mooie exposties in de 
Adventskerk en De Bron.

Komen ooit voeten gevleugeld mij 
melden de vrede?
Ds. Helène van Noord

Zo klinkt het in een liedje van Huub 
Oosterhuis. Ik moet er aan denken 
aan die vraag, als ik de krant opensla. 
Beroerd word ik soms van al die 
berichten over steeds groter wordende 
kloven tussen mensen. Komen ze ooit? 
Die voeten die een mens dragen die de 
vrede verkondigt? Je mag het hopen!

In Volzin (juli, no. 7, jaargang 16) lees 
ik een indrukwekkend interview met 
Andrew White. Een anglicaanse pries-
ter, die voorganger was van een christe-
lijke gemeenschap in Bagdad, Hij moest 
vanwege de onveilige omstandigheden 
daar vertrekken en biedt tegenwoordig 
hulp aan zijn gevluchte gemeenteleden 
in Amman. Ondertussen pendelt hij 
heen en weer tussen Groot Brittanië, 
waar zijn gezin nu woont, en Jeruzalem 
waar hij een belangrijk rol vervult in de 
dialoog tussen de verschillende religieu-
ze stromingen aldaar. 

“Verzoening doe je niet met je vrien-
den, maar met je vijanden”, zegt hij. En 
hij legt uit hoe hij vriendschap sloot 
met Tariq Aziz, de rechterhand van 
Saddam Hussein, met Yasser Arafat aan 
Palestijnse kant en met ultraorthodoxe 
rabbi’s aan de andere kant. Mensen met 
wie je niet graag aan een tafel gezien 
wordt en die elkaar sowieso niet snel 
zullen uitnodigen om samen te eten. 
White is van mening dat je kunt leren 
houden van mensen met wie je het 
totaal oneens bent. Volgens hem ligt 
aan de basis van haat de angst voor het 
onbekende. “Een vijand is alleen maar 
iemand van wie je het verhaal nog niet 
gehoord hebt”, zegt hij. Als je de moeite 
neemt om die ander, ook al is hij je vij-
and, te leren kennen en diens verhaal 
te begrijpen, dan komt er bijna vanzelf 
ruimte voor verstaan, voor vriendschap 
zelfs. Voor verzoening.

70x7maal???
Jezus zegt ook zoiets als hij het heeft 
over het liefhebben van je vijand en 
over zeventig maal zeven maal verge-
ven als iemand jou iets heeft aange-
daan, zoals op de vredeszondag in veel 
kerken zal klinken als Matteüs 18 wordt 
gelezen. Vergeven is misschien wel één 
van de aller-moeilijkste dingen in het 
leven. Er zijn verschillende wegen waar-
op mensen proberen klaar te komen 

met wat ze is aangedaan. Er is de weg 
van de verharding en vergelding: ‘Jij 
doet me dit aan? Dan kun je zus of zo 
van mij terugverwachten.’ En op jouw 
vergelding volgt de ander met weer een 
nieuwe reactie en uiteindelijk blijf ieder 
gevangen in woede en haatgevoelens.

Er is ook de weg van het vergeten. ‘Ver-
geven en vergeten. Zand erover. Niet 
meer over praten…’ Zo’n gebaar lijkt 
grootmoedig, maar in de meeste geval-
len is het puur zelfbedrog. Je kunt na-
melijk hooguit die dingen vergeten die 
je niet werkelijk geraakt hebben. Maar 
als het je wél geraakt heeft? Als je wél 
de pijn voelt om wat die ander je aan-
deed? Vergeven en vergeten dan maar? 
Dat is een illusie, want bij het minste 
geringste zal de brand alsnog uitbreken. 
In feite neem je de ander niet eens seri-
eus: ‘Het doet er niet toe wat jij deed, ik 
ben het alweer vergeten.’ Je neemt ook 
jezelf niet serieus alsof je geen recht 
zou hebben op je boosheid, op je ver-
driet. Beide wegen, die van vergelding 
en die van het vergeten zijn onvrucht-
baar. Want in wezen blijft alles bij het 
oude. 

Er is nog een derde weg. De weg van de 
verzoening. Geen gemakkelijke weg.  
Integendeel, want het gaat door de 
diepte van de pijn. Het is de weg van 
erkennen dat je kwaad bent en van eer-
lijk benoemen wat fout is. En dan tóch 
zeggen:  
ik zoek geen verhaal’.

Vrede begint bij een mens
Iets dergelijks zegt Mohammed El 
Bachiri, een Marokkaanse Belg uit de 
Brusselse wijk Molenbeek*. Als zijn 
vrouw Loubna Lafquiri in 2016 bij de 
metroaanslag in Brussel om het leven 
komt, zegt hij tegen zijn moederloos 
geworden kinderen dat ze de moor-
denaars die de metro opbliezen niet 
moeten haten en niet moeten reageren 
met wraak. “Als je iemand doodt of met 
geweld reageert, dan maak je dezelfde 
fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn 
niveau. 

Jullie zijn beter dan dat”. Hij noemt 
zichzelf een ‘jihadist’. Maar dan niet 
zo een als waarover we dagelijks horen 
en lezen, mensen die zich in naam van 
hun god opblazen en anderen in hun 
zelfmoord meesleuren, omwille van 
een of andere ideologische macht. Hij 
brengt het terug naar de oorspronkelij-

ke betekenis van het arabische woord 
jihad: inspanning. De inspanning om 
jezelf, om al die driften die in jouw 
woeden, te beheersen. Een échte jiha-
dist, zegt El Bachiri, is iemand die niet 
in woede ontsteekt. Hij kan misschien 
wel razernij voelen, maar hij spant zich 
in om de woede te beheersen en op 
zoek te gaan naar de ontmoeting met 
de ander die voorwerp van zijn woede 
is. Een jihad van liefde. Een inspanning 
om niet te zoeken naar tegenstellin-
gen die verwijdering teweeg brengen, 
maar te zoeken naar verzoening: het 
erkennen van de menselijkheid van de 
ander. En ook het erkennen van je eigen 
menselijke reacties als woede, wraak, 
onbegrip, haat. 

Ze zijn er dus werkelijk, die voeten die 
mensen dragen, die ondanks alles, de 
vrede blijven verkondigen en voordoen. 
Hoopvol vind ik dat. Mensheid, zoals 
God het bedoeld heeft, heeft weliswaar 
een lange adem nodig (H. Oosterhuis). 
Maar de weg er naartoe begint steeds 
bij een mens. Dus ook bij jou en mij.

* Mohamed El Bachiri, Een jihad van liefde 
(opgetekend door David Van Reybrouck),  
De Bezige Bij, 2017.



Donderdag • 14 september 2017 Kerkblad – 11

Schilderijen van Janneke Scholten in de Adventskerk

In dialoog
Van 24 september t/m 16 november 
exposeert Janneke Scholten uit 
Assen in de Adventskerk. Haar werk 
is gemaakt in diverse perioden en 
stijlen. Een stuwende inspiratiebron 
voor Janneke is het begrip ‘dualiteit’. 
Licht en donker is daarvan een 
eenvoudig voorbeeld. ‘Schilderijen 
van mij ontstaan en groeien in 
dialoog met mijn binnenwereld. Het 
zowel figuratieve als abstracte werk is 
daar dan ook een weerspiegeling van. 
Deze dialoog voer ik met een beeld uit 
de levende werkelijkheid of puur met 

beeldende elementen als o.a. kleur, 
lijn, vorm, structuur, contrast’. Eind 
vorige eeuw is Janneke begonnen 
met het volgen van schildercursussen 
o.a. bij Gerard van der Weert, Marian 
Koster en de Assenaar Johan Lanting. 
Het scheppen met kleur op papier/
doek heeft haar direct gegrepen. 
‘Onder mijn handen voltrekt er zich 
een wonder. Vanuit het niets ontstaat 
er iets…’

Bezichtiging: vrijdagmorgen van 10-
12 uur, zondag rond de kerkdienst 
van 10 uur en de vierde zondag van 

de maand rond de diensten van Musi-
ca pro Deo om 16 uur, waaronder de 
cantatedienst ‘Ein feste Burg ist unser 
Gott’ op 24 september,

Werkgroep Kerk en Kunst Vredenoord/
Adventskerk

We houden de zomer nog even vast...

Hannes Minnaar in 
Jacobuskerk Rolde

Het Concertgebouw wijdde drie 
concerten aan een van Nederlands 
meest succesvolle pianisten: Han-
nes Minnaar, onder de naam ‘Spot-
light op Hannes Minnaar’. Op 17 
september zal deze meesterpianist 
het nieuwe seizoen van de SRC ope-
nen in de Jacobuskerk in Rolde. 

Naast solorecitals speelt hij met or-
kesten als het Koninklijk Concert-
gebouw, Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, London Philharmonic 
in binnen en buitenland. Ook op 
het gebied van kamermuziek is hij 
actief met o.a. het Van Baerle Trio 
en werkt hij samen met musici als 
Janine Jansen, Isabelle van Keulen 
en Mischa Maisky.

Op het programma staan: het Par-
tita nr. 1 van Bach en de Eroica Va-
riaties van Beethoven. Na de pauze 
speelt hij negen preludes van Faure 
en de Prelude van Franck. Het con-
cert begint om 15 uur.

Info: rolderconcerten.nl

Arpeggio Het Asser 
Kamerkoor 
High tea vocaal
Arpeggio, dat regelmatig meewerkt 
aan de kerkmuzikale serie Musica 
Pro Deo in de Adventskerk, bestaat 
35 jaar en gaat dat vieren met een 
combinatie van liederen en lek-
kernijen. Op zondag 17 september 
organiseert zij in De Duif, op het 
terrein van Vanboeijen Assen, een 
high tea die opgeluisterd wordt 
met lichte liederen door het koor 
en klassiek liedwerk van J. Haydn 
en J. Rheinberger door kwartetten 
uit het koor. Peter Siebesma diri-
geert en begeleidt op vleugel.

Kaarten à €15 zijn te verkrijgen via 
de website www.kamerkoor.nl en bij 
boekhandel Van der Velde Assen, 
Gedempte Singel 11.

Gereformeerd Mannenkoor 
Noord-Drenthe

Met de start van het nieuwe zang-
seizoen willen we graag nieuwe 
koorleden in ons midden verwelko-
men. Het is een koor van alle leef-
tijdscategorieën. Ons koor telt 35 
koorleden en staat onder de bezie-
lende leiding van Marnix Onrust. 
We hebben behoefte aan eerste 
tenoren en tweede bassen. Zingt 
u een andere partij, van harte 
welkom. Voor dit seizoen hebben 
wij een aantal mooie projecten 
op stapel staan. Eind volgend jaar 
hopen wij ons dertigjarig jubileum 
te vieren. Achter de schermen zijn 
wij al bezig met de voorbereidin-
gen en willen het concert graag 
met u gaan uitvoeren. Houdt u van 
zingen en wilt u dit bovenstaand 
graag met ons vieren, dan mag u 
mij bellen of mailen. U mag ook 
eerst eens komen luisteren. 
Wij repeteren iedere donderdag 
van 20 tot 22 uur in Kandelaarkerk, 
Schipborgerweg 45a, Zuidlaren. 

Meer informatie: www.mannen-
koornoorddrenthe.nl  
Piet van der Ploeg, secretaris@
mannenkoordnoordrenthe.nl, tel. 06-
21410713

Islam met spiritualiteit als motor!
Corry v.d. Molen-Sijbolts

De Adventskerk is een gebouw 
waarin veel activiteiten plaatsvinden. 
Door de week wordt er ondermeer 
gemediteerd en krijgen 
vluchtelingen taalles. En onlangs 
kon de tentoonstelling ‘Een storm 
van beelden’, in het kader van het 
Lutherjaar worden bekeken. Op 16 
september zal er een lezing zijn 
over rentmeesterschap of onze 
verantwoordelijkheid voor de aarde 
vanuit de visie van de islam. 

De islam komt door de radicale groe-
peringen meestal negatief in het 
nieuws. Reden om eens over een meer 
liefdevolle richting binnen de islam 
te praten met Willem Nesse, lid van 
een groep moslims in het Noorden 

die de nadruk leggen op spiritualiteit 
en verbinding. Ik stel Willem een 
paar vragen.

Wat is Soefi islam?
De essentie van de islam is overgave 
aan God. De godsdienst, die op zijn 
beurt liefdevolle dienst aan de ander 
behelst. Het Soefisme binnen de islam 
gaat over het spirituele, over het mys-
tieke. Spiritualiteit is belangrijk in de 
islam net als in elke religie. Als alleen 
regels en uiterlijke vormen overblij-
ven wordt het geloof koud en hard. 
Geloven is in onze samenleving lastig 
geworden. Er is veel oordeel over ge-
lovige mensen in de media. Geloof is 
belangrijk voor het vinden van de zin 
van en daarmee het verkrijgen van 
zin in het leven, voor het wonder. Het 
gaat om hoofd, hart en ziel.

Kennen jullie rituelen?
Dat zijn de vijf zuilen; met het geloof 
in God, de dagelijkse gebeden, de 
aalmoezen, het vasten, en de pel-
grimstocht naar Mekka. Het telkens 
gedenken van God maakt ook dat je 
jezelf niet vergeet. In onze stroming 
kennen we daarnaast het contact 
leerling en leraar, de sheik. De sheiks 
zijn hele bijzondere mensen. Ik noem 
ze Godsbewust. Ik ervaar in hen het 
licht van God. Deze leraren begelei-

den je op de spirituele weg en helpen 
je om jezelf van de menselijke zwak-
heden te bevrijden. Dat proces is niet 
altijd makkelijk, maar het helpt om 
liefdevol met anderen om te gaan.

Wat is de maatschappelijke bijdrage?
Onze stroming probeert wereldwijd 
het interreligieuze contact te stimu-
leren, richt zich op kunst en cultuur, 
op de zorg voor de aarde. Liefde en 
dienstbaarheid staan centraal. We 
zijn bruggenbouwers. Soefisme is een 
stroming waarin zowel mannen als 
vrouwen meedoen. Over die zorg voor 
de aarde zal het in de lezing gaan op 
zaterdagmiddag 16 september, waar 
geïnteresseerden welkom zijn. Voor 
een moslim is alles wat leeft, mens, 
dier en plant een schepping van God 
en dus heilig. Alles wat heilig is, moet 
bij moslims ook veilig zijn.

Een bijzonder gesprek met een me-
degelovige. Ik kan van hem iets over 
God leren.

En voor wie dat wil, op zaterdag 16 
september bent u om half drie wel-
kom in de Adventskerk bij de open-
bare Engelstalige lezing over de zorg 
voor de aarde door een Amerikaanse 
sheik, dr. Umar Faruq-Abd-Allah. 
geinteresseerd? U kun zich opgeven 
bij Mijntje Hennipman; hennipman-
mijntje@kpnmail.nl

...en gaan nog een keer naar zee, naar het strand om te ge-

nieten van zon, zee en zand… Zie jezelf maar gaan zeulend 

door het zand met baddoeken, drinken en zonnebrand. Het 

is een prachtig beeld dat Riet Weegink voor ons oproept 

met behulp van verf. Riet Weegink is een echte colorist! 

Zij weet door gebruik te maken van kleur een indringend 

beeld te zetten van zand, je voelt het tussen je tenen, van 

helmgras, het snijdt aan je handen, en van ruwhouten 

palen waar je je fiets tegenaan kunt zetten. Boven dat al-

les straalt een Hollandse zomerlucht, stralend blauw en 

wolken die onze fantasie prikkelen. En dan is daar het 

strand. Er zijn meer schilderijen waar Riet ons mee naar 

toe neemt. 

Het kleurige kerkje van Westernieland geschilderd in kleu-

ren die ons doen denken aan de kleuren van de Groninger 

schilders van De Ploeg. En dan dat bloemenstilleven… Kom 

kijken in De Bron op zondagmorgen of als er activiteit is. 

Expositie van 1 september tot 2 november.

Namens de werkgoep KKC van De Drieklank,

Ate Hamstra


