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PROLOOG
Wij – Vrijzinnig Hattem
e.o. - bestaan 100 jaar!
Of we de volgende 100 jaar
halen is in de schoot van
de toekomst verborgen.
Op dit moment is dat ook
niet belangrijk.
Een centennium mogen en
moeten we vieren.
Mogen, omdat het een
voorrecht is te kunnen
vieren; moeten, omdat we
dat min of meer verplicht zijn aan alle mensen die onze
vrijzinnige geloofsgemeenschap al die jaren in stand hebben
gehouden. Het zat immers niet altijd mee.
Om deze eeuw te vieren is een prachtig programma
opgesteld, waar velen zich voor hebben ingezet.
Programmaonderdelen worden echter direct na afloop een
herinnering, die scherp of minder scherp in ons geheugen
blijft voortleven.
Daarom hebben we ervoor gekozen om ook een
jubileumboekje samen te stellen, want woorden op papier
leven voort.
Het is een uitgave die er zijn mag!
Enige aandacht voor de inhoud:
In beeldende taal, zoals we van haar gewend zijn, neemt
Foekje Dijk –onze predikant- ons mee in de geschiedenis van
onze vereniging. Het leest als een boeiende, historische
roman.
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Wat kan geschiedenis toch leuk zijn!
Dit onderdeel van het boekje zou er niet geweest zijn
zonder het omvangrijke werk van onze oud-voorzitter
Reinier Katgert.
In de jaren voor zijn overlijden heeft hij vele uren besteed
aan het doorploegen van archief en notulenboeken, op zoek
naar wetenswaardigheden voor het nageslacht en deze op
schrift gesteld.
Het werk was te groot om het in zijn geheel op te nemen.
Foekje Dijk heeft het op zich genomen om het materiaal te
bewerken tot een voor deze uitgave hanteerbare omvang.
We zijn Reinier zeer veel dank verschuldigd voor zijn
werkzaamheden.
In “Mijn vrijzinnige utopie” laat Jannes Hoeksema -oudsecretaris - de geschiedenis achter zich en kijkt vooruit.
Hij pleit voor meer vernieuwing in ons denken over
zingeving.
Een klein citaat: “ Religieus besef vind je niet alleen in
bestaande godsdienstige overleveringen maar ook en vooral
in de alledaagse wereld van nu.”
Een belangrijke opgave voor ons in de komende jaren!
Aan het begin van het voorwoord vraag ik mij af of we de
volgende 100 jaar nog halen.
Nu, Klaas Douwes –voorganger bij Vrijzinnig Apeldoorn–
buigt zich over deze vraag.
Onder de titel “Vrijzinnig doormodderen” staat hij stil bij
de toekomst van de vrijzinnigheid of anders gezegd:
Is er nog toekomst voor de vrijzinnigheid?
Een verrassend artikel!
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Tevens is er een selectie gemaakt uit de columns die Foekje
Dijk in de loop van de tijd heeft gepubliceerd in de
Dijkpoorter.
Met deze columns brengt zij tweewekelijks het vrijzinnig
gedachtegoed voor het voetlicht, gekoppeld aan de
actualiteit.
Ze weet daarmee de aandacht te trekken in Hattem.
Een aantal mensen hebben zich bijzonder ingezet om deze
uitgave mogelijk te maken.
Carolien Schoemaker, Klaartje Bergman en Foekje Dijk
mogen onze dank in ontvangst nemen.
Hulde!
Ik wil besluiten met een citaat uit het boekje, simpelweg
omdat ik geen betere woorden kan vinden.
“We mogen deze 100 jaar vieren, met daarbij alle goede
herinneringen aan hen, die met hun beste krachten hebben
meegewerkt om deze vrijzinnige geloofsgemeenschap liefst
een eeuw te behoeden, te bewaren en te behouden tot wat
ze nu nog steeds is: een levendige, hoopvolle gemeenschap
van raakbare mensen die niet alles zeker weten, maar die
de kwetsbaarheid aandurven om te blijven zoeken naar de
onbekende weg.”
Ik noem het dan ook een voorrecht om voorzitter van deze
gemeenschap te zijn.
Veel leesplezier toegewenst!
Bart Schutte
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Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die een ontmoetingsplaats wil zijn voor
iedereen die geïnteresseerd is in religie en cultuur.
Als geloofsgemeenschap willen we een gastvrij onderkomen zijn
voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde
komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en
zorg hebben voor elkaar en voor anderen.
Voor ons is geloof geen vaststaande overtuiging, maar een zoektocht
naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten.
Wat doen wij?
Wij organiseren een keer per 14 dagen op zondag om 10.15 uur een
dienst waarin regelmatig onze eigen predikant ds. Foekje Dijk
voorgaat. Verder zijn er gastpredikanten. Na afloop drinken we
koffie voor ontmoeting en nagesprek.
Ieder jaar zijn er gesprekskringen onder leiding van onze eigen
predikant.
Ongeveer zes avonden per jaar nodigen we sprekers uit over
onderwerpen die betrekking hebben op religie, cultuur en
samenleving.
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Wat vinden wij belangrijk?
Religieuze bronnen zijn de Bijbel, de christelijke traditie,
humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en
wetenschap, levensverhalen. Bij dit alles beseffen we dat geloven
ook beleven is: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige
binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van verhelderende
woorden, beelden en verhalen, van rustgevende klanken, stilte en
leegte, van harmonie.
Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar
mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt
genomen voor een duurzame omgang met de aarde.
In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van
voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en
onderwerpen, en met behoud van aansprekende rituelen.
Verschillen in opvatting van mensen met diverse al dan niet
kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze
vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.
Organisatie
Onze organisatievorm is die van een vereniging, geen kerk.
We hebben leden die ook lid zijn van een kerkgenootschap.
Anderen hebben geen enkele band met een kerk. Wij vormen de
afdeling Hattem en omgeving van de Vrijzinnigen Nederland.

Samenwerking
We werken nauw
samen met de
Vrijzinnigen Heerde.
Daar zijn diensten op
de andere zondagen.
Samen met Heerde
laten we 6 keer per
jaar voor alle leden
het blad Tweeluik
verschijnen.
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Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht, overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
Zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.
Huub Oosterhuis
8

Mijn vrijzinnig Utopia
Utopie
heeft
twee
betekenissen: een plek die
niet bestaat en een plek die
volmaakt is.
Iets om naar te verlangen,
om met toewijding aan te
werken, soms maar even
werkelijkheid.
Iets daarvan lees ik al in de
inzichten waarmee wij als
vrijzinnigen aangeven wat
ons hoog zit.
Daarin lezen we over geloof
als een zoektocht naar zin
en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten.
We noemen ons zinzoekers.
Zin wordt vaak opgevat als iets van een persoon, van een
individu.
Woorden als ontplooiing, geluk, tot je recht komen spelen
dan een rol.
Ik denk dat de zin van het bestaan meer te maken heeft met
de toekomst van de wereld, van de samenleving als geheel
dan van jou als individu, mensen die, zoals ook in onze
inzichten staat, “verlangen naar een humane samenleving
waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid
wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde”.
Zoektocht, zeker, met steeds nieuwe vormen en inzichten.
Nieuw, hoop op vernieuwing.
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Vernieuwing.
Religie is bezig zijn met wat er werkelijk toe doet, zoeken
naar een bezielend verband, waar mensen tot hun recht
komen, waar mensen iets beleven van het geheim van het
bestaan.
Waar zoeken we dat? We noemen onze bronnen: de Bijbel,
de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere
godsdiensten, kunst en wetenschap en levensverhalen.
Heel breed dus, maar in de praktijk valt het accent sterk op
Bijbel en traditie.
Een zondagse bijeenkomst begint zelden met aandacht voor
een nieuw veelbelovend wetenschappelijk inzicht, een
kunstwerk of een bijzonder levensverhaal.
Toch denk ik, hoop ik, dat juist die bronnen voor mensen
van nu en straks evenveel kunnen betekenen als de oude
inzichten, geloofsvoorstellingen en verhalen van vroeger,
hoe verhelderend die ook kunnen zijn.
Levensoriëntatie voor alle mensen, “gelovigen en
ongelovigen”, zonder onderscheid.
Religieus besef vind je niet alleen in de bestaande
godsdienstige overleveringen maar ook en vooral in de
alledaagse wereld hier en nu.

Meer heden, minder verleden.
Daarom een pleidooi voor vernieuwing.
Zoek uitzicht en betekenis niet in begrippen en
geloofsvoorstellingen die velen niets meer zeggen maar
zoek creatief nieuwe voorstellingen, beelden uit de
hedendaagse werkelijkheid, met een lading die op een
nieuwe manier kan aanspreken.
10

Niet door de oude begrippen krampachtig en symbolisch een
nieuwe betekenis te geven, maar door werkelijk opnieuw te
beginnen in aansluiting op inzichten en verworvenheden die
in vroegere tijden volstrekt onbekend waren.
Spreek niet van schepping als op toeval en selectie
berustende evolutie al lang het geaccepteerde wereldbeeld
is.
Was evolutie vroeger de grote tegenstelling tussen
gelovigen en ongelovigen, nu het zin stichtende verhaal voor
gelovigen en ongelovigen beide.
Ga niet uit van een bovennatuurlijke werkelijkheid met
God, hemel en hiernamaals, maar van de werkelijkheid zelf
die met evenveel verwondering, ontzag en eerbied ervaren
wordt als vroeger God.
Wees terughoudend in het gebruik van woorden en
begrippen die door de meeste mensen geassocieerd worden
met een wereldbeeld dat voorbij is. Mensen van deze tijd
verwachten geen koninkrijk dat komen kan, eerder
doorbraak van werkelijke democratie, waar niet God of een
monarch heerst maar waar mensen samen verantwoordelijk
zijn.
Zoek de profeten van deze tijd, personen en instanties.
Zoek hier en nu initiatieven, ontwikkelingen, bezielende
verbanden voor toegewijd leven voorbij zinloosheid en
nihilisme, religie voor deze tijd.

Kernwoorden, geen credo’s.
In de christelijke traditie wordt religie gekenmerkt door
overtuigingen, credo’s.
Ze verhelderen inhouden maar begrenzen die ook.
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Ik zou het kenmerkende willen beperken tot woorden, meer
niet: losse kernwoorden die in alle openheid te denken
geven.
Woorden als verlangen, vertrouwen, verzet, toewijding,
mededogen, perspectief, respect, duurzaamheid, stilte,
heelheid, mysterie.
Daar zit iets utopisch in, verlangen bijvoorbeeld, verlangen
naar een andere wereld, vroeger Koninkrijk genoemd.
Verlangen niet alleen wezenlijk voor ieder mens, maar een
kenmerk van evolutie, een stuwkracht niet alleen naar
overleven maar ook naar beter leven.
Een ander woord: vertrouwen. In religie liever het woord
vertrouwen dan geloven.
Het is een woord met veel aanknopingspunten voor
levensoriëntatie, een woord waarmee je nee zegt tegen al
die
zogenaamd
uitzichtloze
problemen,
zoals
overbevolking, aantasting van milieu en mensen, onrecht,
tweedeling in de samenleving, zowel in werkdruk als
inkomen, gebruik van mogelijkheden die er ook zijn.
Vertrouwen, onuitroeibaar. Maar ook breder: vertrouwen is
de basis voor planning en beleid, voor ontwikkeling, voor
ervaring van het goede.
Het heeft te maken met het gevoel je te kunnen overgeven,
toevertrouwen aan uiteindelijk het leven zelf.
Vertrouwen in toekomst voor de mensheid, geen verdorrend
twijgje van de evolutiestruik maar een vitale tak.
En toewijding, een prachtig woord waarin het religieus
geladen wijding zit.
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Hoeveel mensen zijn er niet geweest die al dan niet
geïnspireerd door de christelijke traditie heel hun leven
hebben gewijd aan een taak, een roeping, aan hulp, zorg,
ontwikkeling.
En zo zijn er meer woorden, door ieder op zijn of haar
manier in te vullen, woorden, geen credo’s, woorden om
steeds weer bij stil te staan, richtingwijzers.
Laat aandacht voor dergelijke woorden het beeld zijn van
religie, van levensoriëntatie, richtinggevend in de
zoektocht naar die humane samenleving, naar die
verantwoorde omgang met de aarde, zin van ons bestaan.
Mijn utopie. Er zijn vele andere, gelukkig maar!

Het geheim van de wereld
is het zichtbare, niet het onzichtbare
(Fernando Pessoa)

Jannes Hoeksema
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Vrijzinnig doormodderen
Hoe ziet de toekomst van
de vrijzinnigheid eruit?
En ís er überhaupt wel
een toekomst voor de
vrijzinnigheid?
Het is een prangende
vraag. Want als we om
ons heen kijken, zien we
dat
het
aantal
vrijzinnigen in Nederland
kleiner en kleiner wordt.
Wie ver vooruit kijkt, ziet
de vrijzinnigheid onherroepelijk uitsterven.
Mijn advies is daarom: kijk niet te ver vooruit! Want een
toekomstbestendige vrijzinnigheid snelt niet vooruit, maar
moddert rustig door...
Als voorganger van een jonge generatie (bouwjaar 1987) heb
ik de hoogtijdagen van de kerk nooit meegemaakt.
Laat staan van de vrijzinnigheid.
Vrijzinnige jongeren kom ik vrijwel alleen nog in de
archieven tegen, voor mijn onderzoek naar de geschiedenis
van de V.C.J.C. (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale)
Ik weet niet anders dan dat kerken en geloofsgemeenschappen een tamelijk marginale rol spelen in de
samenleving en dat hun activiteiten doorgaans door slechts
een handjevol – overwegend oudere – mensen worden
bezocht. Ik maak mij daarom geen al te grote droombeelden
over de toekomst.
Dat betekent echter niet dat ik cynisch ben. Integendeel.
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Het bevrijdt me juist van een grote last op mijn schouders.
We zijn met weinig en dat is wel best.
Gesomber over teruglopende ledenaantallen laat ik graag
aan mij voorbijgaan.
Evenals grootscheepse renovatieplannen. In plaats daarvan
pleit ik ervoor lekker te blijven doormodderen.
Daarmee bedoel ik niet zomaar wat te doen, want dat is
aanmodderen. Ik zal uitleggen wat ik dan wél bedoel.
Eind jaren 1950 schreef
Charles E. Lindblom, destijds
hoogleraar economie aan de
universiteit van Yale, een
artikel over ‘de wetenschap
van het doormodderen’.
Hij vergelijkt daarin twee
ideaaltypen van beleidsvoering: de wortelmethode
(root method) en de takmethode (branch method).
De wortelmethode is die van het daadkrachtig aanpakken.
Met de wortelmethode wordt het probleem eerst zo
uitvoerig mogelijk – tot de wortel – geanalyseerd.
Daarna wordt een doel vastgesteld en aan de hand daarvan
de geschiktste middelen bepaald.
Het beleidsproces van de wortelmethode stoelt op een
theoretische onderbouw en bestaat uit een aantal grote,
zorgvuldig geplande veranderingen in de praktijk.
Volgens Lindblom belooft zo’n doel-middel-methode echter
oplossingen die bij een ingewikkeld probleem helemaal niet
waargemaakt kunnen worden.
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Complexe problemen – zoals de vraag waarom de
vrijzinnigheid niet meer mensen trekt – kennen nu eenmaal
geen eenduidige oorzaak.
Bovendien zijn er te veel mensen, met hun eigen –vaak heel
verschillende– ideeën en wensen bij betrokken om één
gezamenlijk doel te kunnen formuleren.
De kern van Lindbloms kritiek op de wortelmethode is dat
de mens intellectueel eenvoudigweg niet in staat is om
complexe problemen geheel te ontkleden en op te lossen.
Zelfs weldenkende, intelligente vrijzinnigen lukt dat niet!
Het alternatief is volgens Lindblom de takmethode: de
methode van verstandig doormodderen.
Bij de takmethode gebeurt de besluitvorming bij stukjes en
beetjes, worden telkens kleine stapjes genomen.
Anders dan de pretentieuze wortelmethode richt de
takmethode zich bescheiden op een kleine verbetering van
de bestaande situatie.
Het stelt vooraf geen groots plan op om dat vervolgens uit
te voeren, maar gaat te werk middels een eindeloze reeks
aanpassingen.
De takmethode schept geen valse verwachtingen van
definitieve oplossingen.
Een besluit is in de takmethode slechts één stapje.
Is die stap succesvol, dan wordt vlot daarna de volgende
stap gezegd.
Faalt het besluit, dan wordt het beleid aangepast.
Het is een methode van telkens opnieuw een poging wagen.
Het is een kwestie van doormodderen.
Hoopvol relativeren en nuchter verder fladderen.
Zo zou ik dit doormodderen willen typeren.
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En volgens mij komen wij daarmee als vrijzinnigen veel
verder dan met één grote sprong in het diepe.
Als er een weg naar een vrijzinnige toekomst bestaat, zal
dat godzijdank een omweg zijn.
Een weg van onverwachte tegenvallers én –ongetwijfeld–
verrassende meevallers.
Een weg van vallen, opstaan en weer doorgaan.
Kortom: een weg van samen doormodderen.
En dat is misschien nog wel zo vrijzinnig ook!
Klaas Douwes
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Columns ‘De Poort van Dijk’

Uitdaging of geborgenheid?
Wanneer jij het voor het zeggen zou hebben, waar kies je
dan voor: uitdaging of geborgenheid. Of is dit een nutteloze
vraag en kunnen beide dingen, hoewel totaal verschillend,
wellicht naast elkaar bestaan?
Of elkaar misschien juist verrijken?
‘Geloof’ bijvoorbeeld, betekent voor velen het kiezen voor
een vast kader waarin het leven zin en betekenis heeft.
‘Geloof je in God?’, is dan ja of nee en daarmee is je
levenshouding duidelijk. Vrijzinnigen, die openstaan voor
een andere omgang met religieuze vragen, kunnen niet zo
duidelijk antwoorden.
Hier passen geen belijdenissen, dogma’s en oude beelden.
Wel kernwoorden, die richting geven in de zoektocht naar
goed leven.
Twee van die kernwoorden, in relaties tussen mensen, zijn
de bijna haaks op elkaar staande begrippen uitdaging en
geborgenheid. Mensen zoeken geborgenheid, veiligheid bij
en met anderen in eigen groepen, gezin, familie, vrienden,
collega’s.
Maar tegelijkertijd vormen die andere mensen, binnen en
buiten de eigen groep een uitdaging; een oproep om mee te
doen, een nieuwe rol te vervullen in de gemeenschap,
dingen te doen die je misschien anders niet zou doen.
Ook in de kleinst denkbare leefeenheid, intieme relaties
tussen levenspartners: geborgenheid, je vertrouwd voelen
met en bij elkaar, maar ook de uitdaging van anders zijn,
anders willen, anders doen. Elkaar hiertoe stimuleren.

18

Kijk eens op internet naar afbeeldingen bij de woorden
geborgenheid en uitdaging.
Geborgenheid wordt altijd in relaties uitgebeeld, uitdaging
daarentegen zeer zelden. Terwijl toch ook uitdaging
wezenlijk is voor relaties, om niet in een sleur te raken.
Problemen worden vaak ervaren als het ontbreken van
geborgenheid, terwijl juist de uitdaging van een probleem
van grote betekenis kan zijn.
Dit geldt niet in de laatste plaats voor geloofsrelaties.
Vrijzinnig Hattem probeert juist vanuit de geborgenheid de
uitdaging aan te gaan. Een zeer leerzaam, verrijkend
proces, wat onder andere in onze vieringen gestalte krijgt.

Wat ertoe doet …
Zomaar slaat het toe.
Een vriend die een moeilijke boodschap door moet geven:
zijn lief blijkt, ondanks haar supergezonde manier van
leven, een hersentumor te hebben.
Een krantenbericht: volslagen onbekenden blijken een oude
man in elkaar geslagen te hebben, gewoon, voor de sport.
Een boom wordt door de harde wind geveld: valt op een
onschuldige voorbijganger.
Zomaar slaat het toe.
De gedachte dat het leven wel eens zinloos zou kunnen zijn,
ondanks alle fijne dingen die zich voordoen.
De ervaring, dat wat je ook doet, dit eigenlijk tot niets
leidt.
De ongecontroleerde emotie van angstige mensen, die des
te meer angst oproept.
Zomaar slaat het toe. Zowel letterlijk als figuurlijk.
Een bom slaat in.
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Mensen dragen de dood mee, tot midden in het
uitgaansleven, en ontploffen. Waar is verberg?
Daar, waar zwijgen past, barst onmiddellijk brallende
retoriek los.
Geen moment van bezinning wordt een mens gegund.
Althans, dat
gunt die mens
zichzelf niet,
door
voortdurend
de media in
het oog te
houden. In
plaats van in
een terugtrekkende beweging de stilte te zoeken.
Een stilte waarin weliswaar niet het antwoord besloten ligt,
maar waarin wel de lange adem van de traditie op het spoor
gekomen kan worden: een traditie, die leert dat geweld niet
het enige is, maar dat dit gewelddadige zich ook altijd weer
herstelt.
Al zolang de mens bestaat.
Vermoedelijk is één van de weinige plekken waar deze stilte
nog beoefend wordt, de plaats waar de geloofsgemeenschap
samenkomt.
Geen grote woorden of stellige antwoorden zoekend, maar
gezamenlijk het breekbare ervaren van de kwetsbaarheid
van het bestaan.
Wat er ten diepste toe doet is: hoe wij samen met het
onvoorziene noodlot omgaan.
Elkaar door de tijd van onzekerheid dragen totdat de
binnenkant van de mens even weer rust kan ervaren.
Opdat we krachten opdoen voor de dag van morgen.
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Licht!
Er gaat een verhaal. Ergens in de afgelopen dagen werd ik
er weer aan herinnerd. Zoals dat gaat met verhalen die
leven aan de binnenkant, zijn de oorspronkelijke woorden
verdwenen, maar wat blijft is de waarde, die kleeft aan de
herinnering. Het gaat ongeveer zo:
Zij is al een oude vrouw en voelt het einde van haar leven
naderen.
Deze vrouw heeft drie dochters, en alle drie gunt ze
natuurlijk het beste. Maar zie, zij is onmogelijk in staat haar
erfenis in drieën te verdelen.

Ze zegt het: ‘Wat ik nalaat ís niet te verdelen.’ Dus besluit
ze om datgene, wat ondeelbaar is, te vermaken aan die
dochter, die het helderste en slimste inzicht bezit.
De moeder neemt drie munten in haar hand, en geeft ieder
kind één geldstuk, zeggend: ‘Wie van jullie iets koopt,
waarmee de hut waarin wij wonen geheel gevuld kan
worden, die zal alles erven!’
De drie jongere vrouwen trekken de wereld in. De eerste
dochter koopt een berg stro, maar daarmee kan de hut maar
deels gevuld worden. De tweede schaft zakkenvol veren
aan, maar ook die hoeveelheid is ontoereikend voor het
gestelde doel.
21

De derde dochter denkt diep na, zoekt in haar ziel, en
plotseling weet ze het. Ze koopt iets kleins, ja haast nietigs.
Zij wacht met het tonen van haar aandeel, totdat het geheel
donker is geworden.
Dan steekt ze de kleine kaars aan, en wordt de schamel
ingerichte hut geheel gevuld met licht!
Dit prachtige verhaal –nu weet ik het weer– kwam naar
boven drijven in alle zwaarte die de (social) media de
wereld in slingeren. Is er dan geen sprankje hoop, ergens,
waar dan ook?
Er is zo weinig voor nodig om licht te verspreiden. Zoals we
dat bij Vrijzinnig Hattem trachten te doen, wanneer we,
voordat de viering begint, een kaars aansteken. Hierom.

Vakantie mijmeringen
Het zal een kleine vijftien jaar geleden zijn.
Na een trektocht door een fascinerend en stil berggebied in
Noorwegen moesten we de bewoonde wereld weer
opzoeken.
Dus, regelen van vervoer dat ons naar de huiswaartse trein
kon transporteren. Dat zou moeten wennen. Na de rust van
het vrije trekken met alleen rugzak, tent en voedsel voor
meerdere dagen; na kamperen bij grandioze meertjes en
ongeëvenaarde vergezichten, grillige bergtoppen en stenige
grond.
Het zwijgen van de bergen had zich bijna voelbaar onder de
huid genesteld. Met de rauwe kreet van een eenzame vogel
in het stille berggebied en het gemurmel van kleine
riviertjes in het achterhoofd, naderden we de drukke
wereld van wegen, auto’s en woningen.
De laatste nacht, want dichtbij bushalte, op een camping
doorgebracht.
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De beheerder, die even meeliep en met weids gebaar het
terrein liet zien, zei, met brede grijns op zijn lippen en dito
armzwaai: ‘Ruhig, was?’ We keken elkaar veelbetekenend
aan, hoezo rustig?

Na de stilte van de bergen viel het daverende geluid van de
drukke, belendende snelweg op als een drilboor te
middernacht in een flatgebouw.
Hoezo, ruhig? Sindsdien roepen we, als er mensen naast hun
auto aan de rand van de snelweg zitten en rustig een kopje
koffie drinken of broodje nuttigen: ‘ruhig was?’
Tot vorig jaar zomer.
Ik fietste van mijn woning naar het dorp. Kennelijk was er
iets ondefinieerbaars in de atmosfeer wat me terug deed
denken aan toen, aan dat kampeerterrein naast de snelweg.
Plotsklaps realiseerde ik mij tóen pas wat de beheerder met
zijn brede armzwaai ‘ruhig was?’ werkelijk bedoeld had: wij
waren de enige kampeerders!
Na zoveel lange jaren, eindelijk begrepen.
Vakantie. Rust zoeken. Aan de overkant van de bergen is het
gras altijd groener.
… Ontdekken, zelfs soms jaren later, dat de dingen anders
kunnen zijn dan ze schijnen.
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Buitenkansvrouw
Hij kreeg een vervelend infarct in de hersenen. Sindsdien
ontbreekt er een contactje tussen juiste spelling en
correcte woorden.
Dit leidt bij tijd en wijle tot de meest hilarische, maar ook
erg tragische versprekingen.
Hij kan er zelf gelukkig hartelijk om lachen en dikwijls
schalt tijdens onze gesprekken zijn gulle lach door het
vertrek.
Soms levert het gesprek langdurige vertraging op, omdat uit
het zinsverband niet altijd blijkt wat hij wil vertellen.
Onlangs werd hij opgenomen in het ziekenhuis.
Hij vertelde smakelijk van zijn avonturen in de niet
alledaagse omgeving.
Over de gekkigheden van de verpleegkundigen, over een
onbedaarlijk snurkende buurman, over zijn buurvrouw. Een
buitenkansvrouw.
De spellingcontrole van mijn computer herkent deze term
onmiddellijk, ik niet. Buitenkansvrouw: een mooi woord.
Een vrouw die buitengewone kansen krijgt. Pas een stukje
verder in het verhaal bleek mijn vergissing. 'Het was zo`n
bijzonder aardige vrouw!
Ze droeg weliswaar een hoofddoek, maar ze was zo
vriendelijk en behulpzaam'. Het kwartje viel.
Buitenkansvrouw was natuurlijk een verhaspeling van
buitenlandse vrouw.
Na het bezoek bleef die buitenkansvrouw door mijn hoofd
rondspoken. Het woord 'buitenlanders' roept bij veel
mensen een nare associatie op.
De hoofddoek is in hun denken synoniem aan een achterlijke
religie.
Een buitengewoon gevaarlijke gedachte.
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De gehele islam verwordt zo tot een vergaarbak van
ondefinieerbare angsten, waarvan het vuurtje op slinkse
wijze aangewakkerd wordt door domme botheid die het op
onverklaarbare wijze in de pers erg goed doet.
Evenals het christendom scherpe trekjes kent die mensen
buitengewoon kunnen bezeren, is dat bij andere religies ook
het geval. Maar het getuigt van christendómmelijkheid (dit
woord kent de spellingcontrole van mijn computer niet) met de nadruk op dom - om andere religies af te doen als
minderwaardig.
Oprecht luisteren naar de 'andersheid van de ander' biedt
een buitengewone kans op verrijkend inzicht.
Daag maar uit, die buitenkansvrouw.

Ruimte
Het was dat ik -gelukkig tijdelijk- in een rolstoel zat, anders
had hij mij prompt op de voeten getrapt. Sprakeloze
bezoekers staarden aandachtig naar de expositie van
werken van diverse kunstenaars in een Berlijns museum.
Hij echter had alleen oog voor zijn camera. Kunstwerk na
kunstwerk werd nauwkeurig met het optisch oog opgezocht
en vastgelegd.
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Zonder op of om te kijken spoedde hij zich van de ene zaal
naar de andere, voortdurend het fototoestel gericht op de
objecten tegen de wand. Niet alleen staarde ik zelf, evenals
al die anderen, sprakeloos naar de tentoongestelde werken.
Ook werd ik bijkans geobsedeerd door de toerist die slechts
oog had voor - ja voor wat?
Wat zag hij, welke emotie maakte zich meester van de
fotograaf? Of bewaarde hij de eventuele
ontroering voor het moment dat hij
straks thuis, achter zijn computer de
foto`s op het beeldscherm helder
en duidelijk tevoorschijn zou
toveren?
Hoe dan ook, het voorval zette me
wel aan het denken.
Want ja, het is gemakkelijk om deze
zo op het oog niet al te gevoelige
toerist ergens in een hokje te plaatsen,
eenkennigheid of een al te starre houding aan te meten.
Maar wat doe ik zelf? Hoe kijk ik, net als al die anderen,
naar datgene wat ik zie? Zie ik wat zij zien? Wat doet mijn
manier van kijken met mij, met anderen?
Vanzelfsprekend treedt op dat moment van bezinning
prompt een zekere beroepsdeformatie naar voren en denk
ik natuurlijk aan het kerkelijk erf.
Gut, wat hebben we toch snel een oordeel klaar over elkaar.
Té orthodox is een halsstarrig gedoe, té vrijzinnig is al
helemaal niks.
In plaats van elkaar de ruimte te gunnen is er vaak sprake
van ruimte inperken. Hoe kijk ik naar jou, hoe kijk jij naar
mij? Waar maakt een mens zich in vredesnaam druk over?
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Mededogen
Wat is een woord waard? Economisch gezien geen rooie
cent. Toch bestaan er woorden van waarde. Juist omdat dié
woorden van waarde in staat zijn taal te geven aan het bijna
onverwoordbare.
Vrijzinnig Hattem is, bij het ontbreken van een
'geloofsbelijdenis', voortdurend op zoek naar woorden van
waarde.
Geen bindende, maar richtinggevende woorden, die mensen
onderling verbinden.
Eén van die richting aangevende woorden is dat haast
ouderwetse woord: mededogen. In een wat moderner jasje
gestoken ook wel vertaald als Compassie.
Compassie of mededogen is grondslag voor de meeste
ethische en religieuze tradities. Het is een woord, dat de
gulden regel in zich draagt. 'Behandel de ander, zoals jijzelf
behandeld wilt worden.' Wie kan hier op tegen zijn?
Karen Armstrong, theoloog, schreef over die compassie een
boek. Een citaat hieruit:
Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te
zetten voor het verzachten van het leed van onze
medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt
van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen
en recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder
mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te
behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en
respect.
Wie wil dit nu niet?
Door de gevoeligheid voor compassie te vergroten hoopt zij
op een wereld met meer vrede en meer geluk en welzijn
voor iedereen.
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Religies moeten bijdragen aan de oplossing van de
problemen en niet juist een deel van het probleem zijn.
Compassie met politieke betekenis.
Maria Frencken schrijft:
Compassie is een rotgevoel. Het overkomt je, het ontregelt
je. Meelijden met een ander, machteloos meemaken dat die
kapot gaat, daar zelf aan lijden zet je leven op z’n kop.
Het klassieke (bijbel)verhaal over mededogen, de
barmhartige Samaritaan, wordt door Willem Drees jr.
samengevat in één zin:
'Een man geslagen door rovers wordt verzorgd door een
vijand. 'Mededogen. Een fraaie richtingwijzer.

Kerst 2015
voorbij grenzen gelopen
vlucht voor dreiging en geweld
geen plaats in de herberg
weerloos het kind
voorbij huizen gelopen
warme handen en harten
geopend voor kwetsbaarheid
veilig het kind
voorbij verstilde advent gelopen
de hoop op licht gevoeld
breekbaar verlangen geuit
welkom raakbaar kind
Foekje Dijk
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Vreemd
Niet dat ik me wil mengen in de onmogelijke discussie over
het te voeren vluchtelingenbeleid in Europa, daar worden al
té veel woorden aan verspild.
Liever kijk ik naar wat er ondertussen gebeurt bij hen, die
zich ruimhartig openstellen en daarbij aanbieden om nood
te lenigen van mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld,
hongersnood en marteling.

Maar vooral houd ik me graag bezig met de vraag wat dat
toch is in mensen, dat het onbekende, het vreemde, afwijst
zonder zich voorafgaand te verdiepen in dat vreemde, dat
onbekende. ‘Onbekend maakt onbemind.’
‘Wat de boer niet kent dat lust hij niet.’
We hebben meerdere zegswijzen en spreekwoorden voor de
angst voor het onbekende, voor het anders zijn van de
ander.
Je ként mekaar niet eens, hoe kun je dan die ander haten?
Lijvige rapporten van psychologen, sociologen, andragogen
of antropologen zullen vele antwoorden aanreiken op de
vraag waar de angst voor het onbekende vandaan komt.
Ook interessant natuurlijk.
29

Maar in de kerkelijke veertigdagentijd, periode voorafgaand
aan het feest van Pasen, periode van bezinning, wordt het
pas écht interessant wanneer je die vraag aan jezelf
voorlegt.
En in alle eerlijkheid tracht een antwoord te vinden.
Waar ben jij bang voor in het anders zijn van de ander?
Durf je wel open te staan voor dat anders zijn?
Mocht je het lef hebben en het huis van die ander bezoeken
komt een mens vaak tot de verrassende ontdekking dat in
dat huis dezelfde dingen staan als in het jouwe.
Zo is het ook met het hart: als je de deur opent, kan iemand
naar binnen komen.
Maar als je de deur dichthoudt, weet niemand wie jij bent.
Dan blijf je een vreemde voor de ander, die een vreemde
blijft voor jou…. Wie durft de sprong in het diepe te wagen?

Passie

Plotseling die herinnering. Ik bevind me op het snijvlak van
de (paas)tijd in het huis van een dierbare vriend.
Gekeuvel en geklets alom, en haast ongemerkt daalt het
gesprek af naar een dieper niveau.
De meesten van ons studeren theologie, maar er lopen ook
wat seculiere vrienden rond. Eéntje van hen is ronduit
atheïstisch en steekt dat bepaald niet onder stoelen of
banken.
De tijd is op dat moment al weer een poosje onderweg naar
het christelijke paasfeest. Overal in de stad hangen affiches
van diverse muzikale passie uitvoeringen. Waaronder
natuurlijk de onvermijdelijke en absolute topper ‘De
Mattheuspassion’.
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We krijgen het over lijden, sterven én over de passionen.
Op dat moment verheft onze atheïstische vriend
hartstochtelijk zijn stem (en wij houden onze adem in, want
ja, wel heel erg anti, he?!):

‘Oh jongens, wat is dat toch gvd’se mooie muziek!’
U begrijpt, omwille van de taal en uit respect voor de lezers
zal ik hier niet voluit schrijven hoe zijn welgemeende en
vooral diep ontroerde vloek klonk.
De tranen stonden in zijn ogen en je zag hem innerlijk
schouwen.
Even kon hij, die altijd zijn woordje klaar had, geen taal
meer vinden voor de schoonheid en het ontzag voor zulk een
muzikale uitbeelding van het lijden.
Weer gaan we richting christelijk Pasen.
En weer, nu ruim veertig jaar later, hangen overal affiches
met aankondigingen van diverse uitvoeringen van passionen.
Passie.
Het woord kent twee betekenissen.
De ene is lijden, de andere is hartstocht.
Hier komen atheïst en gelovige bij elkaar, immers, het is
een universeel menselijke ervaring.
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Hartstochtelijk leven en ook lijden aan het leven bestaan
naast elkaar.
Tussen deze twee uitersten beweegt zich het menselijk
voelen en ervaren.
Wat is het toch bijzonder, dat we elkaar – gelovigen en
ongelovigen – tussen deze uitersten mogen ontmoeten.

Olympische hoop.
Nee, zeker niet: het woord in de titel van dit stukje is noch
een verschrijving, noch een vergissing.
Hoewel het hart vol is van olympische medailles die onze
sporters veroveren bij de ‘spelen’, is het belangrijkste
daarbij vermoedelijk de hoop.
Trouwe lezers weten inmiddels dat Vrijzinnig Hattem zich
o.a. oriënteert op een aantal woorden en begrippen die
richtinggevend kunnen zijn voor het leven.
De ongelooflijke prestaties van de deelnemers aan de
Spelen van 2014, worden vooral gedragen door zo’n
specifiek richtinggevend woord: hoop.
Hoop is het middelste van de trits geloof, hoop en liefde.
Aaneengeregen woorden in een volgorde die bijna iedereen
wel kent.
De meningen over ‘hoopvol leven’ verschillen.
Schrijver Gerard Reve stelt in een interview: “De mens moet
sober en ingetogen leven, dat is punt één natuurlijk.
Hij moet bereid zijn om in te zien dat er geen enkele hoop
is, bereid zijn om te kunnen leven zonder enige hoop, enige
verwachting …”
Maar is hoop niet de voorwaarde voor slagen in alles wat
mensen ondernemen?
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Klemmen we ons niet vast, evenals de olympische sporters,
aan de hoop op goede uitkomsten?
En hoe zit het met de uiteindelijke hoop op een betere
toekomst voor heel de mensheid?
Er bestaat een prachtig gedicht van Charles Péguy, waarvan
hier enkele regels:

Het is dat kleine meisje hoop/ dat de mensen laat zien, /
soms even, wat in het leven mogelijk is.
God zelf zegt: Geloof, dat verwondert me niet. / En Liefde,
dat is geen wonder./ Maar de hoop, dat is bijna niet te
geloven./ Ikzelf, zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Leven zonder perspectief, zonder enig uitzicht, dat is geen
leven.
Hoop hoort bij het leven, hoop doet leven.
Religie geeft uiteraard geen antwoord op de vraag “Wat
kunnen we weten?”
Daarvoor bestaat wetenschap.
Religie zoekt eerder antwoord op de vraag “Wat mogen we
hopen?”
Hoop sluit aan bij het diep menselijke begrip verlangen.
Hoop, een richtinggevend, gouden woord.
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Vakantietijd

Het is mij altijd een doorn in het oog geweest.
Maar zo langzamerhand begin ikzelf de irritante gewoonte
te ontwikkelen, om zinnen te beginnen met:
‘Toen ik nog jong was …’, of, een vergelijkbare variant: ‘In
mijn jeugd …’
De vakantieperiode is bij uitstek geschikt om herinneringen
terug te laten dwalen.
Vacantie, schreven we vroeger (!).
Het betekent o.a. leeg, onbezet. Het wordt nog slechts
gebruikt wanneer een predikantsplaats open is gevallen: de
kerkelijke gemeente heet dan, heel ouderwets, ‘vacant’.
Enfin, dat terzijde. Die vakantie dus, bij uitstek een
onbezette leegte voor mijmeringen, voerde mij terug naar
mijn vroege jeugd. Ik kan er niets aan doen.
Plotseling zag ik ons weer zitten aan de kant van de
dorpsweg. Notitieblokje op de knieën, potlood in de hand –
ballpoints waren nog niet zo in zwang, ik schreef mijn
opstellen nog met kroontjespen en inkt uit een potje. Ik was
dit alles glad vergeten.
Wij waren, wat we toen nog niet wisten, nogal
avantgardistisch bezig realiseerde ik mij onlangs. Ik toefde
op een vliegveld, om te gaan van hier naar daar.
Plotseling zag ik drommen mensen met de neus tegen
allerlei dranghekken gedrukt, gretige blik in de ogen,
loerend naar nog niet eerder ontwaarde vliegtuigen, om
deze af te kunnen strepen (of bij te kunnen schrijven) op
hun lijstjes.
Ah, eindelijk zag ik ze met eigen ogen bij drommen tegelijk,
vliegtuigspotters.
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Totdat ik me daar, in den vreemde, plotseling realiseerde
dat ik vroeger ongeveer hetzelfde deed: samen met
klasgenootjes zat ik langs de rand van die dorpsweg een
soort van avantgardistische vliegtuigspotter te zijn, door
kentekens te noteren van de zeer sporadisch langsrijdende
auto’s.
Genieten! Waar vacant(ie) al niet goed voor kan zijn.
De kerkelijke gemeente heeft gelijk, door dat woord voor
onbezette leegte vast te willen houden! Het brengt nieuwe,
onvermoede vergezichten.

Liefhebben
Mijn oog valt op een ietwat moeilijke zin: ‘Het is geen
manier van leven, om te wachten met liefhebben.’ Na drie
keer lezen begrijp ik de bedoeling. Althans, dat hoop ik.
Want wat is liefhebben? En hoe doe je dat, als er niemand
is om lief te hebben? Leef je dan wel?
Gelukkig bezit ik wat achtergrondinformatie. Deze woorden
zijn ontsnapt aan de lippen van een jonge Soedanese
vluchteling, genoemd Valentino Achak Deng. Een zo
genoemde lost boy, minderjarige vluchteling zonder ouders
of begeleiders, overgeleverd aan het geweld van een
chaotisch werelddeel. Als je dan eindelijk in veiligheid
bent, ben je er nog lang niet! Dan begint een geheel andere
problematiek.
In dit citaat vertolkt de jonge vluchteling een tragisch
besef, dat iedereen zich aan mag trekken. Vooral wanneer
de komst van mensen, op de vlucht voor nietsontziende
gewelddadigheden die meer dan levensbedreigend zijn,
tegengehouden wordt en zij niet welkom zijn in de veilige
omgeving van dit land.
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Meer dan levensbedreigend, kan dat? Ja, dat kan. Een mens
kan dusdanig verminkt worden, dat de dood te verkiezen is
boven het leven. Maar dit terzijde.
Nog een citaat uit de mond van de jonge Soedanees: ‘We
dachten dat we jong waren en er nog tijd genoeg was om
ergens in de toekomst op de juiste manier van elkaar te
houden. Maar het is verschrikkelijk om zo te denken. Als ik
ooit weer van iemand houd, zal ik niet wachten zo lief te
hebben als ik maar kan.’

Valentino Achak Deng in zijn geboortestad Marial Bai, ZuidSoedan, waar hij met de Amerikaanse hulp een nieuwe
middelbare school heeft opgericht

Liefhebben. Het woord gaat verder dan de relatie van mens
tot mens. Het heeft te maken met voluit leven. Het heeft
zelfs te maken met politieke systemen zoals onze geweldige
democratie, waarin mensen mogen leven en liefhebben
zoals ze ten diepste zijn.
Het is ronduit beschamend, dat in een dergelijke omgeving
de getormenteerde en angstige vluchteling niet welkom is.
Inderdaad, het is geen manier van leven, om te wachten
met liefhebben!
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Vrijzinnig. Waarom ik? (deel 1)
Velen die deze column geregeld lezen, vragen zich dikwijls
af: je schrijft dat nu allemaal wel, over Vrijzinnig Hattem,
over mensen die een mening hebben over kritisch geloven,
over bepaalde religieuze richtingen binnen en buiten de
kerk. Maar waar sta je zelf?
Een goede vraag, waarop de vragensteller recht heeft op
‘een’ antwoord. ‘Het’ antwoord bestaat namelijk niet, dat
zal in het verdere verhaal duidelijk worden.
Deze week het eerste deel van een tweeluik over de vraag
waarom ik vrijzinnig ben.
Wanneer iemand mij de vraag zou stellen waarom ik
vrijzinnig ben, zou ik waarschijnlijk gedurende lange tijd
het zwijgen er toe doen.
Het wezen van de vrijzinnigheid zelf noopt daartoe.
Er is geen richtlijn die van A tot Z uitlegt wat (religieuze)
vrijzinnigheid precies inhoudt.
Ja, het valt binnen bepaalde definities.
Als ik de Van Dale mag geloven wordt er in het algemeen
bedoeld: tot vrijheid gezind. Of vooruitstrevend liberaal.
Of vrijheid van mening voorstaand, dogma’s afwijzend.
In België betekent het woord: ongelovig.
Bij al deze omschrijvingen voel ik me wel thuis, maar dat
maakt me nog niet vrijzinnig.
De vraag is gerechtvaardigd of het alleen een kwestie van
definitie is, of dat het ook met karakter te maken heeft.
Vrijzinnig heeft voor mij vooral de betekenis in de zin van
‘levenshouding’.
Misschien is er domweg geen antwoord op de vraag waarom
ik vrijzinnig ben.
Waarom is een mens die ze is?
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Waarom kan de één niet leven zonder de duidelijkheid van
het uitroepteken, terwijl een ander het alleen maar in een
vraagteken uit kan houden?
Wat zijn de eigenschappen van (mijn) vrijzinnigheid?’
Tot zover het eerste deel van een tweeluik. Let voor het
vervolg op de volgende Dijkpoorter.
In die tussentijd wordt er zoals gebruikelijk door vrijzinnig
Hattem een viering gehouden.
Voelt u zich daar vooral welkom!

Vrijzinnig. Waarom ik? (deel 2)
Velen die deze column geregeld lezen, vroegen zich dikwijls
af: je schrijft dat nu allemaal wel, over Vrijzinnig Hattem,
over mensen die een mening hebben over kritisch geloven,
over bepaalde religieuze richtingen binnen en buiten de
kerk. Maar waar sta je zelf?
Deze week het tweede en laatste deel van een tweeluik over
de vraag waarom ik vrijzinnig ben.
Ik houd niet van een keurslijf, van dogma’s.
Mensen moeten de ruimte hebben om te zijn die ze zijn
(weliswaar moeten hier de grenzen van de humaniteit wel
in het oog worden gehouden).
Ik houd van een pluriforme samenleving, waarin plek is voor
een veelheid van geluiden die, zonder elkaar al te veel te
overstemmen, hun eigen unieke partituur kunnen blijven
zingen.
Ik houd van mondige mensen die weigeren zich in de waan
van de dag mee te laten slepen of zich zonder nadenken op
sleeptouw laten nemen door ideeën van anderen.
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Ik houd van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen,
loyaal zijn ten aanzien van de zwakste schakels, die
bekommernis op kunnen brengen voor het deerniswekkende.
Ik houd van mensen die hun eigen fouten durven erkennen,
die negatieve eigenschappen niet schaamteloos wegwitten,
maar het wagen om de schaduwzijde tot leermoment te
maken.
Ik houd van mensen die kunnen luisteren naar anderen, ook
al zijn ze het niet met elkaar eens, die genuanceerd durven
denken en het anders zijn van de ander als verrijking zien.
Et cetera.
Dit alles, en nog veel meer, past naadloos op mijn manier
van staan in het leven. Maar dat alles maakt mij nog niet
vrijzinnig. Er is meer dan de som der delen.

Misschien kan ik voorlopig volstaan met de conclusie dat ik
vrijzinnig ben, omdat ik ben die ik ben’.
Foekje Dijk
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Willem Wilmink
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Geschiedenis
Het is donderdagavond 30 augustus 1917.
Rondom het pluche op de tafels in Hotel Schenk hebben zich
een dertigtal mensen verzameld.

Klokslag zeven uur spreekt gelegenheidsvoorzitter L.
Temminck zijn voldoening uit, dat er zovelen aan de oproep
gehoor hebben gegeven om naar deze plek te komen.
Daaruit blijkt dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een
‘vereniging als de onze …’
De vergadering benoemt, geheel in de stijl van die tijd, drie
gewaardeerde mannenbroeders tot leden van het bestuur.
Als voorzitter wordt benoemd de heer Koker; de heer
Herbschleb tot secretaris en de heer Prins van Wijngaarden
tot penningmeester.
Alle drie nemen ze zonder aarzeling de benoeming aan.
De oprichting van de Nederlandse Protestanten Bond in
Hattem en Wapenveld is een feit.
Maar dan ontstaat de vraag of deze Vereniging, ook wat de
financiële kant betreft, levensvatbaarheid heeft.
Lege briefjes gaan de tafel rond, een ieder noteert welk
bedrag zij of hij van plan is te contribueren.
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Het resultaat wordt met enthousiast applaus begroet: maar
liefst fl. 93, - is er reeds bijeengesprokkeld. Niet alleen
bestemd voor de preekvoorziening, maar ook voor het
godsdienstonderwijs op lagere scholen.
De tijd vordert en uit de predikbeurtenlijst valt op te maken
dat er in 1918 diensten gepland zijn in Hotel Blom in Hattem
en het Stationskoffiehuis te Wapenveld. Zoals op vele
plaatsen in de ontstaansgeschiedenis van de georganiseerde
vrijzinnigheid blijkt, dat de leden nauwe banden
onderhouden met het goede des levens.
De jaren verglijden, en er komt een probleem op tafel dat
in de huidige tijd onbestaanbaar lijkt: het voorstel, om een
mededeling in de courant te plaatsen, dat er geen kinderen
meer bij de zondagsschool aangemeld kunnen worden. De
groep wordt te groot!
Maar, en hier komen eindelijk de vrouwelijke leden in zicht,
er wordt tenslotte besloten tot het oprichten van twee
groepen, geleid door mevrouw van Rhijn en mevrouw
Herbschleb.
Interessant wordt de discussie, wanneer er geopperd wordt
om slechts kinderen van leden toe te laten tot de
zondagsschool. De vergadering is het hier volstrekt mee
oneens, en er wordt gesteld dat men de kinderen van nietleden zeker niet mag uitsluiten. Immers, men kan via de
kinderen tot de ouders komen… Zelfs een woord als
‘huichelarij’ gaat over de tafel!
In 1920 komt het verlangen naar een eigen gebouw op. Dit
roept de nodige vragen op, want ook de burgerlijke
gemeente loopt met plannen rond om een algemeen
vergaderlokaal te stichten. Terstond wordt er een
commissie in het leven geroepen die het bestuur adviseert.
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Inmiddels heeft hotel Blom een andere eigenaar gekregen
en wordt er vanaf nu gepreekt in Hotel Vergeer.
Er zijn plannen om tijdens de godsdienstoefeningen de
gemeentezang te ondersteunen door een koortje op te
richten, onder leiding van mejuffrouw Vinke (die ‘enkele
dames onderwijzeressen kent die goede stemmen hebben’).
Ondertussen gaat de tijd voort en wordt, geheel volgens
vrijzinnige traditie dwars op de orthodoxe ideeën, ook zo nu
en dan een vrouw uitgenodigd om voor te gaan in de
kerkdiensten, te weten mejuffrouw Tony de Ridder uit
Oosterbeek.
Vaste huispredikant is inmiddels de
bekende Horreüs de Haas.
In
deze
beginjaren
zijn
er
vanzelfsprekend ook de nodige
problemen. Zo is er op 14 juli 1921
een
buitengewone
ledenvergadering, naar aanleiding van het
feit dat de heer Koker wil aftreden.
Hij is ontstemd over het besluit,
genomen
in
een
eerdere
vergadering, dat het bestuur meer
aan propaganda zou moeten doen.
Evenals in de huidige tijd heeft de penningmeester te
kampen met grote tekorten. Voorstellen om de contributie
te verhogen of de predikbeurten te minderen passeren de
vergadering. Fijnzinnig wordt gerefereerd aan voorbeelden
van offervaardigheid uit andere afdelingen.
Er wordt mede hierom van afgezien om nieuwe liedbundels
aan te schaffen. Maar niet alleen daarom, maar ook
vanwege de dikwijls vrij lastige melodieën die het
zangtalent van de gemeente op de proef stellen.
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Dit laatste doet mevrouw Cramer – van Woudenberg zich tot
de voorzitter wenden, die verzocht wordt om de organist
aan te zetten tot een vlugger tempo ter bevordering van een
meer opgewekte zang.
Er blijkt niets nieuws onder de zon.
Om de kas te spekken worden voorstellen gedaan om een
kunstavond te houden.
Er ‘behoeft op zulk een avond niet te worden gedanst’.
Niet dat spreker daartegen is, maar ‘niet op de Protestanten
Bond’. Ook de voorzitter meent dat een kunstavond niet de
religieuze aard van de Bond hoeft aan te tasten.
In 1926 komt er een zeer actueel onderwerp ter sprake,
namelijk dat er zo weinig jongeren de kerk bezoeken.
Wellicht een predikant uitnodigen die speciaal is opgeleid
voor jongeren?
Ook wordt eindelijk een nieuwe zangbundel aangeschaft en
ingevoerd.
De notulenboeken melden dat de eerste scheurtjes tot een
afscheiding van Wapenveld zichtbaar worden.
Onderzocht wordt of de beide verenigingen zelfstandig
verder kunnen gaan.
Het gaat er soms venijnig aan toe.
Bestuursfuncties worden boos opgezegd, om vervolgens
weer gewoon opgepakt te worden.
De positie van Hattem in Opper Veluwe, een
samenwerkingsverband, komt op losse schroeven te staan.
Vergelijkingen worden gemaakt, financiële plaatjes naast
elkaar neergelegd en onderzocht wordt hoe het kan, dat in
Hattem slechts 25 % van de leden naar de diensten komt, en
in Wapenveld maar liefst 75%.
Dat komt ‘natuurlijk doordat de dominee in Wapenveld
woont en ook zijn vrouw daar zeer veel mensen kent ….’ ,
zoals de scribent een beetje zuur noteert.
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Ook het huisbezoek door de leden van de contactcommissie
levert een opmerking op, namelijk: ‘deze bezoekers moet
niet theoloogje spelen, en niet met de mensen in discussie
gaan…´
Zo kabbelt het door en komen om de zoveel tijd alle vragen
weer terug die tot op de huidige dag zo nu en dan ter tafel
komen. Het 40-jarig jubileum wordt groots gevierd in de
stemmig aangeklede zaal van Hotel de Boer.

Er wordt gememoreerd dat ´besturen kwamen en gingen, zo
ook de werkers, de wevers en weefsters van het patroon der
NPB - afdeling´.
Er worden bij dit jubileum ook hoogte- en dieptepunten
genoemd, zoals het verhuizen van het hotel naar een lokaal
in het Groene Kruisgebouw, het uitgeven van een
gezamenlijk bulletin ‘Ons Blad’, de benoeming van
catecheet de heer van Loenen, de eerste bevestiging van
een huwelijk, aansluiting bij het Streekverband Opper
Veluwe. De oorlogsjaren kwam men met moeite door,
kerkdiensten en avondmaal werden aan huis gehouden,
soms zelfs zonder predikant.
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In 1944 werd de vrouwenvereniging opgericht en vond in
datzelfde jaar de eerste doopdienst plaats. De oorlogsjaren
kenmerkten zich door hoog kerkbezoek, wat nadien al
spoedig verflauwde.
Predikanten kwamen en gingen. Na het vertrek van dominee
Steenbeek in 1963 komt er via de afdeling Harderwijk ene
ds. C. A. Paap in beeld, net teruggekeerd uit Suriname.
Ook Hattem is geïnteresseerd, maar Opper Veluwe heeft
hier geen oren naar. Het leidt tot afscheiding en een nieuwe
Stichting Noord - Oost Veluwe aanschouwt het licht.
Ds. Paap wordt aangesteld voor de afdelingen Harderwijk,
Nunspeet en Hattem.
Er wordt door de familie Prins van Wijngaarden een woning
ter beschikking gesteld en een regeling getroffen voor het
gebruik en de financiering van een automobiel.
In die jaren blijkt het kerkgebouw, dat in 1961 gebouwd
werd, toch niet zo solide te zijn als men dacht, en ook de
verwarming doet het niet goed.
Het dak begint te lekken en dit alles geeft een ellende die
zich nog jaren voortsleept.
In mei 1964 wordt de heer E.D. Schipper secretaris van het
bestuur, en in april 1965 wordt de heer C.A. Paap junior lid
van de afdeling.
In datzelfde jaar ontstaat de gewoonte om als predikant
afscheid te nemen van de kerkgangers bij de voordeur.
Nieuwe moeilijkheden ontstaan, Nunspeet kan zijn
financiële verplichtingen niet meer waarmaken.
De intrededienst van Da. Thomson vindt plaats in 1966.
In die tijd staat de volgende prachtige zin in de notulen:
‘Tenslotte valt het woord bibliotheek weer eens;
vermoedelijk blijft het daar voorlopig bij, want over deze
aangelegenheid schijnt geen zinnig woord te zeggen te
zijn.’
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Terzelfdertijd rolt het eerste
contactblad van de ‘afdeling
Hattem’ van de pers. Het is een
voortzetting van het gezamenlijke
orgaan van Harderwijk, Hattem en
Nunspeet.
Da. Thomson voelt de tijdgeest
fijntjes aan en gaat over tot de
oprichting van een gesprekskring
voor jonge vrouwen, met een
inleiding over het paasfeest in
Oosterse kerken.
In september van 1967 (nadat in augustus het 50-jarige
bestaan van de NPB Hattem uitbundig is gevierd, door onder
andere het eerste gedrukte exemplaar van ‘Contact’, én het
aanbieden van een in witperkament gebonden kanselbijbel)
komt het ontwerp voor een avondmaalstafel aan de orde.
Er worden 2 ontwerpen ingeleverd.
Architect van het gebouw, de heer Buchta, levert een
voorstel in, en secretaris Schipper.
Het ontwerp van de laatste wordt gekozen.
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De maand daarop meldt de voorzitter dat de heer en
mevrouw Buchta hun lidmaatschap van de afdeling hebben
opgezegd.

De avondmaalstafel wordt nog steeds gebruikt bij de
bijeenkomsten.

Dit koperen plaatje is aan de achterkant van de tafel geplaatst
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In 1968 wordt de contributie fors verhoogd, van fl. 60, - naar
maar liefst 68 gulden. Het jaar daarop wordt getreurd dat
er zo weinig catechisanten zijn.
Maar dan lijkt het pessimistisch tij te keren: in 1971 gaat
men over tot de aanschaf van een nieuw orgel met een
volledig voetpedaal. Opdat de diensten goed en gevarieerd
begeleid kunnen worden.
In datzelfde jaar volgt een dringend advies van het bestuur,
om in verband met een volkstelling toch vooral het
kerklidmaatschap in te vullen! Men is lid van de NPB, en mag
dus niet tot de onkerkelijken gerekend worden.
Er blijken in diezelfde tijd 103 ingeschreven leden te zijn
en er wordt stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het
kerkgebouw. Typisch vrijzinnig om toch overal maar een
feestje van te bouwen.
In de loop van de tijd blijkt dat de oudejaarsdiensten slecht
worden bezocht. Deze worden in het vervolg geschrapt.
Ook vinden er besprekingen plaats met Heerde/Wapenveld
en Wezep om gezamenlijk een predikant aan te stellen na
het vertrek van da. Thomson in 1972.
Niet alleen haar vertrek komt in de boeken terecht, maar
ook een verslag van de Commissie Goede Diensten die zich
buigt over een vergaand conflict, waarbij maar liefst vier
bestuursleden gemeend hebben te moeten bedanken voor
hun functie.
Zoals dat meestal het geval is bij conflicten is één en ander
bevorderd door een aantal ongelukkige samenlopen van
omstandigheden. Debet aan de ‘enigszins archaïstische
verhouding tussen da. Thomson en de voorzitter, die op
zichzelf van de zijde van de voorzitter zeer goed was
bedoeld, doch aanleiding kon geven tot spanningen’, aldus
de conclusie van de Commissie van Goede Diensten.
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Gelukkig kan op 13 mei 1973 ds. E.M. Roebert uit
Winterswijk de vacante plek invullen.
In het blad CONTACT, maandelijkse mededelingen van de
NPB afd. Hattem schrijft hij o.a. ‘Allereerst dan een woord
van hartelijke dank, mede ook namens mijn vrouw, voor de
wijze waarop U ons hebt ontvangen en de hulp spontaan ons
aangeboden, bij de inrichting van ons huis.’
En passant worden de kinderen van de zondagsschool
bedankt voor de fleurige verrassing en wordt voor
noodgevallen het telefoonnummer vermeld: 1171.
Helaas overlijdt de door jong en oud zeer gewaardeerde ds.
Roebert een jaar later.
Jaarvergaderingen zijn over het algemeen niet de drukst
bezochte aangelegenheden, maar in het jaar van
overlijden van ds. Roebert kwamen er slechts 14 mensen
opdagen, tot grote teleurstelling van het bestuur.

In 1975 besluiten Heerde/Wapenveld en Hattem de handen
ineen te slaan en gezamenlijk op te trekken.
Zo wordt het mogelijk gemaakt om ds. de Jongh te
beroepen, die wel wil komen, mits er een huis voor hem is.
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Het is nog even puzzelen, daar de nieuw te beroepen
predikant door ziekte voor 70% is afgekeurd, en de gezonde
30% moet over twee dagen verdeeld worden.
Het goed gelezen Contactblad krijgt in 1977, door de
samenwerking met Heerde/Wapenveld, een nieuwe naam,
namelijk ‘Drieluik’.
Daarin valt ook te lezen dat in datzelfde jaar 29
kerkdiensten gehouden zijn, 1 huwelijk bevestigd is, en
maar liefst 2 avondmaal diensten werden gevierd.
Sommige dingen worden door de tijd ingehaald!
Twee jaar later neemt de vrouwengesprekskring afscheid
van haar voorzitster, mevrouw van der Veen, die 19 jaar
lang de kring geleid heeft.
Kort wordt vermeld dat er nog 7 kinderen op de
zondagsschool zitten.
Het is bijna onvoorstelbaar dat er ooit geopperd werd om
een advertentie in de krant te zetten met de vermelding dat
wegens de grote aantallen geen kinderen meer tot de
zondagsschool toegelaten konden worden.
Inderdaad, soms worden de dingen door de tijd ingehaald.
Dan volgt er in 1980 een nooduitgave van de Drieluik. In
verband met zijn drukke werkzaamheden is de heer J. Prins
van Wijngaarden genoodzaakt zijn activiteiten voor het
contactblad stop te zetten.
Waar o waar vindt men
iemand die zijn taken kan
overnemen en de kopij kan
typen.
In het jaarverslag uit die periode valt te lezen dat ook toen
al mevrouw Gerdie Voskuil samen met enige andere dames
veel werk verrichtte voor de bezoekcommissie.
Tot op de huidige dag is dit nog steeds het geval.
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De tijd gaat voort, en er volgt een noodkreet van de
penningmeester in 1981: ‘In deze periode
is slechts één gift ontvangen, en wel van
fl. 10,-. U weet toch ons rekeningnummer
bij de Rabobank? Dat is…..’
Niet duidelijk is of aan deze noodkreet
gehoor is gegeven!
Wel is er de tevreden constatering in 1983
dat het niet slecht gaat met de afdeling
Hattem. Het ledental neemt toe, het kerkbezoek toont
vooruitgang.
Datzelfde jaar voert de ‘Buitendag’ velen via Deventer naar
Barchem, waar een dienst gehouden wordt in de oude
Hervormde Kerk door ene ds. de Groot uit Apeldoorn.
Bij de uitspanning ‘De Witte Wieven’ in de gemeente
Lochem gebruikt men een kopje koffie en nuttigt het eigen
meegebrachte lunchpakket.
Kennelijk kon dat nog in die tijd.
Er volgt een wandeling en om 14.30 uur was het weer
‘hopla’ de bus in, aldus een medereiziger, en ging men
richting Huis Verwolde in Laren.
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Dezelfde scribent meldt: ‘Toch geloof ik dat wij met z’n
allen een prettige dag hebben gehad en de onderlinge band
weer een beetje is versterkt.’
Ds. de Jongh laat weten dat hij over een jaar of twee graag
met vervroegd emeritaat wil gaan.
Vanzelfsprekend komt het bestuur hem hierin respectvol
tegemoet.
Hij zal opgevolgd worden door ds. Bok.
We maken even een sprongetje in
de tijd, en lezen hoe de heer
Schipper
sombert
over
de
vergrijzing en het teruglopend
ledental in 1992.
In het jaar daarvoor moest bij
gebrek
aan
kinderen
de
zondagsschool worden opgeheven,
‘juffen’ Klaartje Bergman, Anke
Katgert en Gretha de Groot kregen
een prachtig geschreven kaart van
de laatste kinderen die afscheid
namen.
Er wordt van gedachten gewisseld
over de invulling van de georganiseerde gemeenteavonden.
De opkomst is soms zo gering, dat
de vraag gerechtvaardigd is of dit
nog wel een doel dient.
Tevens wordt er onvrede geuit over de kerstwijdingsdienst:
niet alle verandering is een verbetering. Het blijft zoeken
naar een goede vorm.
Toch wordt er weer een feestje gevierd, immers, 75 jaar
NPB Hattem! Drs. C. van der Wal wordt uitgenodigd om iets
te vertellen over de historische vrijzinnigheid.
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Hij doet dit naar aanleiding van het welluidende thema:
‘Wat kan de vrijzinnige interpretatie zijn van het gesprek
tussen Jezus en Nicodemus’. Het stemt de huidige lezers van
dit feit nieuwsgierig. Helaas is er geen verslag overgeleverd
van genoemde lezing.
Wel wordt vermeld dat de heer E. Schipper memoreert: ‘De
leden behoorden tot de gegoede burgerij. Van kort voor tot
na W.O II had de NPB hier de naam “Bontjassenkerk”….’
Twee jaar later valt het besluit om de diensten in
Wapenveld te stoppen.

Kerkje te Wapenveld

En in het jaar 1995 is er de aantekening dat de teller van
het ledental op 56 staat, en dat van de donateurs op 7
mensen. Het ledenbezoek van ds. Bok is een ‘hot item’.
Er blijken misverstanden te bestaan over de activiteiten van
de dominee.
Dan volgt het jaar 1996, waar er onverwacht veel
belangstelling blijkt te bestaan voor de gezamenlijke
gemeenteavond, met als thema: ‘Emoties en zingeving’,
verzorgd door ene mevrouw ds. F. Dijk.
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Dat de term ‘hellend vlak’ niet voorbehouden is aan de
orthodoxe vleugel van kerkelijk Nederland (zoals: kinderen
aan het avondmaal, geen geloofsbelijdenis meer lezen,
hellend vlak!) blijkt uit excuses van de koffieploeg, die
koffie-verkeerd is gaan schenken.
En dat juist in de beginfase van het koffie drinken na de
dienst.
Er ging iets mis, en dat werd koffie verkeerd,
namelijk geen of te weinig koffiesmaak. Iets
wat de redactie van Drieluik de verzuchting
doet slaken zich op een hellend vlak te
bevinden.
Het najaar 1997 breekt aan. De eerste, aarzelende
contacten met de ‘Notenhof’ worden gelegd.
In december is er een kerstwijding met mevrouw ds. Dijk,
die moeite heeft om tegen het geweld van het aangetreden
gospelkoor op te kunnen.
Voorzitter Ernie Schipper brengt dit als volgt onder ogen in
de Drieluik: ‘Mevrouw F. Dijk –landelijk beter bekend als
Foekje Dijk– deed de gebeden en schriftlezingen en
mediteerde over het uitgangspunt ‘Vanuit het donker kun je
beter zien wat er in het licht gebeurt, dan omgekeerd’, een
beschouwing over de marge en de marginalen – onder meer
de herders in dit geval – ziende naar het kind in de kribbe.
Verder werd er uiteraard ook door de ruim honderd
kerkgangers, het circa veertig jongeren tellend koor niet
meegerekend, gezongen.
Al naar ieders persoonlijke invalshoek was het een meer of
minder geslaagde avond met een te licht of te zwaar
(=moeilijk) bevonden “preek” ’.
Met deze woorden zwengelt hij de discussie aan wat de
marges zijn ten aanzien van deze ‘wijding’.
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En hij vraagt zich af: ‘Is het een gewijd stilstaan bij de
herdenking van een gebeurtenis van bijna 2000 jaar
geleden, een samenkomst doortrokken van een zekere
heiligheid, wat het woord wijding bedoelt te zijn óf willen
we een stuk ‘kerstevangelie’ met een (kinderlijke)
overweging en meer kerstliederen, toeters en bellen.
Maar noem het dan geen kerstwijding, maar bijvoorbeeld
kerst-zangavond. Bezin u er alvast eens op!’
Met deze oproep breekt het jaar 1998 aan. Een jaar vol
gebeurtenissen: de akte voor de ‘Notenhof’ wordt
getekend; er wordt afscheid genomen van Gerdie Voskuil,
die tot dan toe altijd de kerk schoon hield. En met Pasen in
datzelfde jaar viert de geloofsgemeenschap het 12½ jaar als
predikant verbonden zijn bij de NPB van ds. Hans Bok.
Het zit allemaal niet mee.
De verbouwing van de ‘Notenhof’ heeft nogal wat voeten in
de aarde, ook het tijdstip waarop valt niet goed.
Hoewel alle leden en begunstigers in staat worden gesteld
om de maquette te aanschouwen, komen er, naast het
voltallig bestuur, tot grote teleurstelling slechts vier
belangstellenden opdagen.
Maar teleurstellingen zijn er om overwonnen te worden,
aldus de voorzitter. ‘Voorlopig laten wij deze zaken liggen,
hoewel wij er achter de schermen mee bezig blijven,
wellicht na enige tijd weer met enthousiasme. Het
winterseizoen vraagt nu andere aandacht.’
Eerst op 1 maart 2000 vangt de verbouwing aan, na ‘een
afnemende hoop op een verschralend geloof in de goede
afloop.’
Maar het blijft de gemoederen bezighouden, de
bouwvergunning is nog steeds in behandeling en het wordt
een welhaast onverkwikkelijke zaak. Het begint te lijken op
een heuse soap. Een jaar later is het eindelijk zover.
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Kerken in een nieuwe hof!
Men zou het niet geloofd hebben wanneer destijds gezegd
was dat in het jaar 2017 nog steeds ‘Notenhof’ perikelen op
de agenda staan.
Ook in 2002 wordt er een Buitendag gehouden. Veertig
personen uit Hattem bezoeken Beilen.
Er ontstaat behoefte aan een pastoraal medewerker, ook
Heerde voelt daar veel voor.
Niet alleen een werker in het pastoraat, tevens wordt er
naar een koster gezocht en ontstaat de noodzaak om een
nieuw orgel aan te schaffen.
Daarnaast is Drieluik aan redactionele vernieuwing toe.
Gelukkig zijn er altijd werkers in het veld die het
estafettestokje willen en kunnen overnemen.
In dit geval een heel bijzonder duo: Carola en Carolien
Schoemaker.
De laatste is nog steeds een zeer betrokken redacteur,
benevens inspirerend koffieschenker en liturgieënmaakster.
Er wordt vol warmte afscheid genomen van Richard
Krabbendam, die maar liefst 13 jaar lang eindredacteur van
Drieluik is geweest.
Gelukkig dienen zich ook kosters aan. Coby Vaandring en
Gerrie Dijk. De twee voelen elkaar goed aan en verzorgen
trouw het klaarzetten van de stoelen voor de bijeenkomsten
en aanverwante karweien.
Helaas moet Gerrie al gauw haar maatje missen.
Coby komt te overlijden, Gerrie blijft tot op de huidige dag
met dezelfde toewijding haar werk doen, maar er ontbreekt
iemand.
In 2004 overlijdt Ernie Schipper. Lange, lange tijd (al vanaf
1965) de spil van NPB Hattem.
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De toenmalige voorzitter Reinier Katgert schrijft op zijn
geheel eigen wijze een prachtig In Memoriam, waarin
gloedvolle woorden gewijd worden aan een bijzonder mens.
Het jaar daarop wordt Arie van Oostveen aangesteld als
pastoraal werker.
Op 12 maart 2006 neemt Hans Bok afscheid, na 23 jaar
predikantschap Hattem en Heerde. Op 1 april reeds is er de
intrededienst van Foekje Dijk. Een jaar later wordt er
afscheid genomen van Arie van Oostveen. In datzelfde jaar
krijgt de Drieluik een andere cover, we gaan met de tijd
mee!

kinderen van de kindernevendienst hebben tekeningen gemaakt
voor Foekje Dijk bij haar intrede

De Buitendagen worden nog steeds gehouden, de reizen
gaan naar Kampen, waar het Iconenmuseum bezocht wordt,
en naar het vissersplaatsje Urk.
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Het wordt tijd voor een ‘preek’stoel en een stiltecentrum
waar een kaarsje aangestoken kan worden voor hen die dat
nodig hebben. Er wordt naar een ontwerp gezocht.
Van de Buitendagen wordt steeds minder gebruik gemaakt.
We gaan nog een keer naar Overdinkel en Bad Bentheim.
Anne van der Meiden, populair voorganger, kiest er voor om
zijn 80e verjaardag in de dienst van 12 juli 2009 te vieren.

Ds. Anne v.d. Meiden heeft samen met zoon Willem en
dochter Annemike de dienst geleid

In datzelfde jaar wordt het nieuw liturgisch centrum
ingewijd.
We zitten niet stil, want ook worden de zeven inzichten (zie
elders in deze bundel) op een bestuurlijke ‘heidag’
geformuleerd.
De jaren rijgen zich aaneen en voortdurend worden er
plannen gemaakt, voorstellen gedaan en concrete
veranderingen aangebracht, zoals het eens beleven van een
anders ingevulde zondagochtend. Een experiment, een
themaochtend rondom ‘Verwondering …’ en later wordt het
moeilijke woord ‘Vergeving …’ onder de aandacht gebracht.
60

Mooie bijeenkomsten die naar meer smaken.
De nieuwe ‘preekstoel’ wordt in gebruik genomen, er wordt
een mooie folder samengesteld die in het kort weergeeft
wie wij zijn en wat wij als geloofsgemeenschap beogen.
En ook wordt gevierd dat Foekje Dijk al weer 5 jaar in
Hattem haar schaapjes mag hoeden.
Maar liefst 36 maal ging zij voor, en dat nodigde uit tot het
samenstellen van een top tien van de door haar opgegeven
liederen tijdens de diensten.
Vier uwe vierdagen, aldus een bijbelse uitnodiging.
Dat doen we dan ook dikwijls, zoals het vieren van 50 jaar
kerken aan de Sparrenlaan, het 10-jarig jubileum van
organist Gerben Rorije en het aanstellen van lid van
verdienste Gerdie Voskuil, die naast een oorkonde bloemen
krijgt aangeboden.
Vanaf september 2012 komt er een tweewekelijkse column
in de Dijkpoorter, onder de noemer ‘De Poort van Dijk’ (zie
elders in deze bundel).
En dan, eindelijk, wordt de knoop doorgehakt: de
Buitendagen schieten inmiddels hun doel voorbij, in het
vervolg zullen we het ontmoetingenseizoen openen met een
gezamenlijke lunch.
De eerste keer is meteen zeer geslaagd.
Maar liefst 45 mensen geven zich op.
Met dank aan Daniëlle en Carola Schoemaker, die ‘hun’
organisatietalent van Buitendagen nu richten op de
gezamenlijke lunches.
Nog meer veranderingen vinden plaats, het is een zeer
levendige geloofsgemeenschap, die Hattemse vrijzinnigheid!
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Er komt een nieuwe
klokkentoren,
Reinier
Katgert legt zijn inspirerende voorzittershamer
neer en deze wordt
(tijdelijk)
overgenomen
door Aart Wassing.
De Pinksterdienst wordt
verrassend begroet met
een nieuwe kaars, waarop
de logo’s van de vijf grote
wereldgodsdiensten staan
afgebeeld.
Drieluik raakt haar naam
kwijt en is voortaan
Tweeluik, en de vernieuwde website komt in de
lucht.
We vieren het feit dat mevrouw Nijlunsing 100 jaar wordt,
dat Foekje Dijk al weer 10 jaar predikant is in Hattem en
dat Gerrie Dijk inmiddels 12,5 jaar koster is. Vier uwe
vierdagen! Maar, naast het vieren is er ook verdriet.
Reinier Katgert overlijdt na een slopende ziekte. Wat zullen
we deze gedreven persoon, warme persoonlijkheid en
scherpe geest missen in onze geloofsgemeenschap.
Dan breekt het jaar 2017 aan. Genoeg geschreven over
feestjes vieren, toch kunnen we er niet omheen.
Dit uitgelichte moment van stilstaan bij maar liefst 100 jaar
georganiseerde vrijzinnigheid in Hattem mag niet stilletjes
voorbijgaan.
Het pluchen tafelkleed in het Hotel van weleer heeft plaats
gemaakt voor bestuurstafels in woonkamers, de
kroontjespen is goed opgeborgen in het oudheidkundig
museum, het stencilapparaat en kopieermachine hebben
hun werk gedaan, de computer heeft alles overgenomen.
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Toch bestaat er, om met de woorden van de eerste
voorzitter te spreken, nog wel degelijk behoefte aan een
vereniging als de onze.
Dat zullen we vieren, met daarbij alle goede herinneringen
aan hen, die met hun beste krachten hebben meegewerkt
om deze vrijzinnige geloofsgemeenschap maar liefst 100
jaar te behoeden, te bewaren en te houden tot wat ze nu
nog steeds is: een levendige, hoopvolle gemeenschap van
raakbare mensen die alles niet zeker weten, maar die de
kwetsbaarheid aandurven om te blijven zoeken naar de
onbekende weg.

Met zeer veel dank aan al het voorwerk door Reinier
Katgert.
Foekje Dijk
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Vrijzinnige Inzichten
Geloven als zoektocht
Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een
zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe
vormen en inzichten. Richting gevende woorden
daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet,
vergeving, mededogen, hoop, zorg (voor mens en
wereld), duurzaamheid, geborgenheid en uitdaging,
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Geloofsgemeenschappen
De geloofsgemeenschappen willen een gastvrij
onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg
waar levensvragen aan de orde komen, waar
ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en
zorg hebben voor elkaar en voor anderen.
Bronnen van geloof
Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke
traditie, humanisme, elementen van andere
godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen.
Geloofsbeleving
Geloven is ook beleven: intens ervaren van het
onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen
en boven ons uit, van het geheim van het bestaan,
van verhelderende woorden, beelden en verhalen,
van harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende
klanken, stilte en leegte, van eenheid en heelheid,
van schoonheid en troost, van warmte en liefde in
een gemeenschap van mensen.
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Mens en wereld
Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving
waar mensenrechten gelden en waar
verantwoordelijkheid wordt genomen voor een
duurzame omgang met de aarde.
Pluriformiteit
Verschillen in opvatting van mensen met
verschillende al dan niet kerkelijke achtergronden
zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om
verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.
Vormen en variatie
In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit
van voorgangers en inleiders, met variatie in
vormgeving en onderwerpen met behoud van
aansprekende rituelen.
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De Kruik
Ik droomde dat ik dorst had
en door een weiland liep.
Ik had een put gevonden
en daarin dreef heel diep
een kruik in ’t koele water
waarvan ik drinken wou.
Ik kon de kruik niet redden
zonder een lang stuk touw.

Ik liep om hulp langs huizen,
maar de huizen waren leeg,
zodat ik op mijn roepen
geen enkel antwoord kreeg
en toen ik dan opeens weer
bij die put te huilen zat,
wist ik dat ik bij haar was
die ik zo heb liefgehad.
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’t Was of de kruik ging spreken.
Ze zei: 'Mijn lieveling,
dat ik jouw dorst kon lessen
is een herinnering.
Ik rust bij de andere doden
diep onder ’t groene gras,
maar ik leef, als jij moet denken
aan hoe mooi en goed het was.’

Ik was nu toch wel wakker
en streek langs m’n gezicht
en dat was nat van tranen,
maar buiten werd het licht.
Toen ik de vogels hoorde
en de groene bomen zag,
kon ik voor het eerst weer blij zijn
met een nieuwe lentedag.
Willem Wilmink
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