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P A S T O R A L E    B R I E V E N

BRIEVENgeloofs





 

Het is maart 2020. De laatste maanden van werken in Ter Apel breken aan. Er staat nog 
van alles gepland. Kerkdiensten, Pasen en Pinksteren, een filmavond in de Wilpskamp, een 
bijeenkomst met Pauline Broekema, schrijfster van een oorlogsgeschiedenis van een 
Groningse familie, een muziekdienst en een afscheidsviering. Dan opeens staat alles stil. 
Naar buiten gaan wordt gevaarlijk. Bij elkaar komen onmogelijk. Iedereen houdt op eigen 
wijze contact met familie, vrienden, het dorp en de kerk. Museum is dicht. Het Boschhuis 
is gesloten. Om de paar dagen is er een persconferentie van de minister-president met de 
laatste stand van zaken en de maatregelen. Heel Nederland kijkt er naar. Vooral de ouderen 
en speciaal de mensen in de zorgcentra worden zwaar getroffen. Veel mensen overlijden. 
Veel mensen komen op de Intensive Care. De ziekenhuizen zijn overbelast.

Wat kan er nog wel gebeuren? Dit is de grote vraag voor iedereen. Heel Nederland stort zich 
op de mogelijkheden van de smartphone en het internet. Vergaderen via Microsoft TEAMS 
of Zoom, spelen en zingen, kerkzijn, politieke bijeenkomsten, alles gebeurt thuis achter de 
computer. Via de smartphone kan men elkaar toch zien en met elkaar praten. Je hebt geluk 
als je een tuin hebt. 

Het gewone gesprek wordt gezocht. Direct in de buurt. Alles op anderhalve meter afstand. 
Het gesprek is belangrijk. Het is contact en dat heeft iedereen nodig. Normaal is er bezoek-
werk van de kerk. Nu is er de telefoon. De dominee belt iedereen op. De hele dag achter de 
telefoon. Dat werkt eigenlijk best goed. Gewoon er de tijd voor nemen. Soms een wande-
ling. Even langs wat mensen lopen. Praten in de tuin. Even zwaaien voor het raam. 
Met Pasen iedereen een kaartje brengen. 

Er ontstaat een mooi idee. Elke dag even een berichtje van de kerk op de telefoon of in de 
mail. De zogenoemde digitale Scheurkalender. Elke morgen een oppeppertje. Een mooie 
boodschap, een gedicht, een lied, een grappig filmpje. Velen doen eraan mee. Het werkt 
echt. Het doet goed. Er is betrokkenheid.

Op zondag is er geen dienst. Dan maar een brief. Met als resultaat … brieven. en als Peter 
Hijzelendoorn het waagt om de camera ter hand te nemen gaat ook de Kloosterkerk Ter 
Apel online met kleine vieringen met muziek en zang en de voorgelezen brief van de 
zondag.

Het afscheid gaat ook komen. Gelukkig is het mooi weer. Ieder die zin heeft is welkom om 
even in de tuin van de pastorie te komen zitten. Met een hapje en een glaasje. De kerken-
raad, de bekenden uit de buurt, de ouderen van wat verder weg, de programmacommissie, 
de kosters. En ieder die zo even aan wil waaien. Toch even persoonlijk ontmoeten, buiten en 
op afstand. 
De schapen in het weiland van Dries slaan het geduldig gade.

En dit zijn de brieven, gebundeld en voorzien van illustraties en met de centrale thema’s van 
de laatste vier jaar. Niet bedoeld om ergens dik over te doen, maar gewoon als herinnering 
van het mooie en hopelijk betekenisvolle. (HT)

VOORWOORD
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15 maart 2020
Lieve mensen,

De derde zondag van de Veertigdagen. We zouden elkaar ontmoeten in de Kloosterkerk. 
Dat gaat nu niet door. Dat is erg uitzonderlijk. Ik ben benieuwd of u dit eerder hebt mee-
gemaakt. Niet eerder maakte ik op deze manier zoiets mee. Dat is een vreemde ervaring. 
Onwennig ook. Het is een lastig gevoel om te leven met de ongewisheid van wat nog gaat 
komen. Om je houding te bepalen tegenover zoveel onzekerheid. Maar we luisteren naar 
de voorschriften van de overheid. Die zich op haar beurt laat adviseren door deskundigen 
op het gebied van virussen. Iedereen erkent de noodzaak om deze epidemie in te dammen 
en wil daaraan meewerken. Maar het doet wat met ons allemaal. En tegelijk scheen van-
daag de zon. En is het ook jammer daar niet van te genieten, want we hebben haar zo ge-
mist in de afgelopen maanden van grauwheid en regen. 
 
Er waren ook ontroerende momenten die we met elkaar konden delen. Een oudere Spaanse 
meneer werd op straat gevraagd of hij alle voorschriften niet zwaar vond. Hij zei: ‘De men-
sen die in het ziekenhuis liggen, dat is pas zwaar. Zo denk ik erover.’ En in een Italiaans dorp 
waren de mensen, die besmet zijn met het virus, op hun balkons gaan staan applaudisseren 
voor alle artsen en verpleegkundigen die zo hard aan het werk zijn in de ziekenhuizen. Een 
ontroerend gebaar. Alles is ineens anders, zo doet De Wereld Draait Door het zonder publiek 
en trad Rob de Nijs vrijdag op. Hij zat ook bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Het ging 
over 50 jaar muzikant zijn en ook over zijn Parkinson. Ineens kwam ter sprake dat Rob een 
paar keer per dag bidt tot Christus. 
 
Dat doet hem goed. Niet dat hij denkt dat er een hemel is. ‘Nee, je moet het hier doen’, zei 
hij. Maar bidden tot Christus hoort bij zijn leven. Dat was een eerlijk en verrassend moment.  
Je uitspreken in gebed. Dat naar buiten komt wat er in je leeft. Ik denk dat dit ook in deze 
onzekere tijden van en met Corona belangrijk is. Als we elkaar in de kloosterkerk hadden 
ontmoet zou de preek over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron zijn gegaan. Een 
kritisch gesprek tussen twee mensen. Het gaat tussen hen beiden heen en weer. Hij zegt 
wat en zij komt met een wedervraag. Jezus is moe, zijn leerlingen halen eten, hij vraagt de 
vrouw bij de bron om water. Zij zegt: ‘U weet toch wel dat u met mij niet mag praten. Een 
buitenlandse, een niet Judese.’  Beiden overtreden zij een taboe. Maar het komt wel tot een 
echte ontmoeting. Als zij hem te drinken geeft zal hij haar levend water geven, zodat ze 
nooit meer dorst krijgt. 
 
Daar voelt zij wel voor, want dan hoeft ze nooit meer in de hitte met haar kruik naar de 
put… In een echte ontmoeting vertellen mensen elkaar dingen die verder gaan dan een 
praatje om een praatje. Jezus laat haar zien wie hij is. En hij toont haar dat hij haar kent. 
Dat raakt haar, waardoor ze hem gelooft. In onze wereld waarin je soms niet meer weet wat 
waar is en waarachtig, kun je hier jaloers op worden. Jezus daagt ons uit iets op het spel te 
zetten.  
Dan wordt het leven de moeite waard en krijgt het zin. Zij zet haar reputatie op het spel als 
ze met hem in gesprek gaat en hem haar kruik leent. Hij geeft haar geestkracht en nieuwe 
zin in haar leven. 
 
In dit verhaal hebben we een referentiepunt. Een uitdaging om na te denken, een stimulans 
voor ons handelen en ook troost en betekenis voor het leven. Dit keer beleven we dit niet 
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met elkaar samen in de dienst, maar ieder apart, thuis en toch in zeker zin verbonden. 
Zoals ook het gebed ons verbindt met de persoon van Jezus en zijn wijze van ontmoeten. 
Het gebed verbindt ons ook met elkaar. In deze tijd bidden we om geduld, zoals verwoord in 
het gedicht van Rilke:

 Wat mij raakt (Was sich bewegt)

 Men moet de dingen de eigen stille,
 ongestoorde ontwikkeling laten, die diep
 van binnen komt en door niets gedwongen
 of versneld kan worden.
 Alles in het leven is groeien en vormt zich,
 rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt en rustig
 in de lentestormen staat, zonder angst dat er straks geen
 zomer kan komen.
 Die zomer komt toch!
 Geduld moet men hebben tegenover het 
 onopgeloste van het hart en proberen de
 vragen zelf lief te hebben,
 als afgesloten kamers en als boeken,
 die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
 Het komt erop aan alles te leven.
 Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam maar
 zeker, zonder het te merken, op een goede dag,
 het antwoord in.

 Rainer Maria Rilke

Ik wens u goede moed en geestkracht in deze ongewisse tijd. En als u contact op prijs stelt, 
bel of mail gerust.
 
Met hartelijke groet!
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i n s p i r a t i e b r o n n e n

In een gespreksgroep moet er eerst veiligheid en vertrouwen groeien voordat mensen vertellen 
wat hen moed, kracht en hoop geeft in het leven. Dat vraagt tijd. Over veiligheid kun je spelregels 
afspreken. ‘Wat je in de groep aan elkaar vertelt blijft in de groep’ is zo’n regel. Ook zeg je niet: 
‘Dat is niet zo.’ Hooguit: ‘Dat zie ik anders.’
Je geloof en overtuigingen gaan over wat je houvast geeft. Dat zijn dingen waar niet gauw aan 
getornd kan worden. Veel mensen ontvangen steun van hun gezin, familie en vrienden als ze het 
moeilijk krijgen. Mensen vertellen ook dat ze niet zonder hun geloof in God kunnen. Dat draagt 
hen in tijden van tegenslag. Anderen noemen ook: wetenschap, filosofie, muziek, sport, natuur en 
kunst als belangrijke bronnen van inspiratie.

met andere woorden 



19 maart 2020
Woord bij de tijd

Beste allemaal, 

Het is bijna niet te geloven, dat wat we meemaken echt gebeurt. 
Dat is eigenlijk altijd zo bij grote gebeurtenissen in de geschiedenis. Op die manier overvalt 
het ons en schrikken we ervan. Dat is logisch. Het laat zien dat de mens nooit alles kan 
overzien. Maar ondertussen staat wel veel onder grote druk en we kunnen niet meer 
vertrouwen op onze vaste zekerheden van geld en goed. 

Waar we nu vertrouwen moeten zoeken is in elkaar. Dat is ook de hoop van velen in deze 
tijd. Dat het kan. Los van welke groep of partij wij zijn, los van onze kleur en status, van onze 
identiteit. Dat we vertrouwen op de bereidheid om wie dan ook in onze omgeving  
bij te staan. Al is het maar met een vriendelijk woord. Een gesprek.  
Misschien is een gesprek via de telefoon of Skype nog het veiligst. We zien mensen die met 
hart en ziel werken voor de ander, ondanks dat ze tot voor kort moesten smeken om 
voldoende salaris.

Het geeft ons zorgen en van alles om over te denken. We hebben heel veel te danken aan 
onze ouders en hun generatie. Daarom moeten we hen beschermen. Zij hebben vaak in 
grote bescheidenheid gewerkt voor een betere toekomst. 

Wij leven door de tijden heen met ons idee van geloof. Dit biedt ons een gevoel van gebor-
genheid, daardoor troost het en biedt het ons manieren om over het leven na te denken, te 
bidden, te lezen en te zingen. En het helpt ons eerlijk naar onszelf te kijken en ook naar de 
wereld. Zonder gelijkhebberigheid, maar met ontferming. Ontferming is een liefdevol 
‘gelovig’ begrip van betrokkenheid en erkenning van onmacht. In die zin is de persoon Jezus 
een voorbeeld. Hij leefde dat voor en hield toch ook zijn mond niet. We vormen op deze 
basis een gemeenschap en we helpen elkaar en zoveel mogelijk mensen in onze buurt. 

Wij denken aan hen die direct getroffen worden door deze ziekte, de overledenen en hun 
familie, waarbij uitgebreid afscheid nemen niet of nauwelijks mogelijk is. We denken aan 
hen van wie het verlies aan werk en inkomen grote zorgen baart.

De laatste dagen heb ik met meerdere mensen van de gemeente telefonisch gesproken. 
Velen hebben een raar gevoel bij wat er nu gaande is. Soms is er verward gevoel, soms ook 
angst. Zoiets heeft niemand na de oorlog ooit meegemaakt. Toch gaan de meeste mensen 
rustig door met hun dagelijkse dingen. Sommigen werken ineens vanuit hun huis. Het is 
wennen, maar toch. Afleiding helpt om lastige gevoelens de baas te blijven en kalmte te 
bewaren. Ook buiten zijn, in het bos, op de fiets of in de tuin wordt als heilzaam ervaren. 
Maar ook lezen, puzzelen, muziek maken en contact met familie en bekenden doet goed. 
Soms is er de verrassing dat mensen spontaan komen helpen bij een klusje. Anderen komen 
er eindelijk aan toe in huis te gaan opruimen.  
In verbinding blijven met elkaar doet goed en helpt om de moed er in te houden.

Veel sterkte allen. Contact kan altijd telefonisch of via de mail. Even een gesprekje?  
Het kan. Bemoedig elkaar en laat het weten als er iets helemaal niet lukt.

Hartelijke groet, Matthy Bijleveld mede namens Herke Tichelaar.

5

geloofsBRIEVEN



d o r p s k e r k

Misschien is de mens in de komende tijd wel veel meer aangewezen op de directe omgeving. 
Dat zou voor milieu en bedrijvigheid in een dorp heel gunstig zijn. Alles kopen bij de lokale 
mensen. Geen gigantische bedrijven met kolossale vervoersmiddelen. Thuiswerken. 
Deelnemen in de lokale activiteiten. Misschien komen er meer mensen die de rust en de mooie 
natuur belangrijk vinden. (Schaarse goederen!) Misschien komt de kerk als belangrijke plek ook 
meer in beeld. Daar kan de kerkelijke gemeenschap zelf ook aan bijdragen. 
Door de eigen activiteiten meer te richten op het dorp en ook dorpsactiviteiten te ondersteunen. 
(Denk aan zorg, onderwijs en cultuur.)

Belangrijke mogelijkheden zijn:
-    Dorpskerk zijn met alle kerken. Dus Raad van kerken actiever maken. 
     Zoals met mooie en aantrekkelijke oecumenische vieringen.
-    Iets samen doen met de scholen. Bijvoorbeeld Palmpasen met kinderoptocht. 
 Ook met RK kerk.
- Activiteiten rond het Carnaval en Middeleeuws Ter Apel integreren in het eigen rooster.
- Uitdaging: meer inhoudelijke en creatieve samenwerking met het Kloostermuseum.
- Contact met de gemeente over armoede en andere sociale problematiek.
- Opvang van asielzoekers die contact met de kerk zoeken. Engelstalige liturgie altijd   
 aanwezig.
- Aandacht voor de Groningse taal en cultuur in elke dienst.
- Meer deelname via muziek en voordracht van mensen uit het dorp.
- Speciale diensten.

Een voorbeeld van zo’n dorpskerkactiviteit vond november 2019 plaats. Toen de Gedachtenis-
dienst openstond voor iedereen. Dit was via de plaatselijke krant bekendgemaakt.

Al is dit slechts gedeeltelijk mogelijk als er maar samenwerking is met anderen. (HT)

met andere woorden 
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29 maart 2020
Vijfde zondag van de Veertig Dagen

Psalm 23 /vertaling Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde

 1 De Heer is mijn herder,
 mij zal niets ontbreken.
 2 Hij wijst mij te liggen
 in grazige weiden,
 hij voert mij naar wateren der rust.
 3 Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
 hij leidt mij in sporen van waarheid
 getrouw aan zijn naam.
 4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
 kwaad zou ik niet vrezen.
 Want naast mij gaat gij,
 uw stok en uw staf
 zij doen mij getroost zijn.
 5 Een tafel richt gij mij aan
 in het aangezicht van mijn belagers
 en zalft met olie mijn hoofd.
 Mijn beker vloeit over.
 6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
 al de dagen mijns levens.
 Verblijven mag ik in het huis van de Heer
 tot in lengte van dagen.

De berijmde eerste verzen van deze psalm in het Grunnegers:

 De Here is mien hedder, aal mien doagen.
 ‘K heb overvloud, zo huif ik nait te kloagen
 zien zörg brengt mie ien vrizze, gruine streken.
 Hai geft mie rust bie kaalme wotterbeken,
 Hai dut mie goud, Hai laaidt mie op mien poaden,
 zo wordt zien noam vereerd om aal zien doaden.

Een psalm lezen we als een gebed, las ik eens. Dan kunnen we nu in deze onzekere tijd 
bidden:
‘God, al gaan wij door dit dal van grote onzekerheid, laat het kwaad ons niet overspoelen, 
zodat wij verstandig handelen en er juist nu rust kan zijn.
Dat wij nu iets van ons geloof ervaren, draagkracht met uitstraling naar onze medemensen, 
bron van alle leven, Geheim, U bent er.’

In Ter Apel, waar er ruimte is en bos en niet zoveel mensen op een kluitje wonen, merken we 
dat er sinds twee weken steeds meer is veranderd. 
Zoveel mogelijk binnen blijven, op straat en in de winkels ruim afstand houden. Niet onno-
dig naar buiten gaan, dat kwam afgelopen week bovenop de maatregelen die er al waren. 
Het wordt menens. Die sfeer merken we als we elkaar tegenkomen in het dorp op weg om 
onze boodschappen te halen. Tegelijk wordt er ook vriendelijk gegroet en desinfecteren 
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asielzoekers met toewijding winkelwagentjes.  
Daarnaast merkte ik bij mezelf deze afgelopen week voor het eerst een gevoel van gelaten-
heid, terwijl af en toe ook de angst en de onrust weer voorbijkomen. Vooral als er berichten 
klinken dat het einde van de crisis nog niet in zicht is. Als ik dat hoor bekruipt me een 
angstig gevoel. Dat laat ik er even zijn, het ebt ook weer weg. Na zo’n moment put ik troost 
uit een bijbels woord.  
Het staat in Mattheus : ‘Wees niet te bezorgd voor de dag van morgen, want elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Leven van dag tot dag. Een wijs woord. Vandaag kunnen we 
nog een beetje overzien. Morgen komt morgen aan de beurt…

In de ziekenhuizen, ook in de stad, is het zeker menens. En ook als je hoort dat er een 
bekende is opgenomen en wordt beademd. Dan is er het bange wachten voor de patiënt en 
zijn familie. 

Huub Oosterhuis, zoals vele dichters, maakte ook zijn eigen versie van psalm 23.   
Over de momenten waarin het echt erop aan komt schrijft hij:

 ‘Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal bang zijn
 -ben jij naast mij- ik zal niet doodgaan van angst.’

Dat is reëel, want ieder mens gaat in haar of zijn leven soms langs de afgrond en soms ook 
de afgrond in. Dat kan niemand voorkomen, hoe hard men ook bidt. Maar mochten die 
momenten komen, en voor een groot aantal van onze landgenoten is die tijd er nu. Mensen 
sterven zonder hun familie op een intensive care van een ziekenhuis. Familieleden die in 
verdriet en met gemis achterblijven en niet die omhelzingen ontvangen die ze juist nu no-
dig hebben. Zoveel leed hier in eigen land en natuurlijk ook het grote leed van de mensen 
verder weg aan de grenzen van Europa die helemaal niets meer hebben. Geen huis, geen 
medische verzorging en land waar ze welkom zijn en veilig kunnen wonen. Dat ook zij in 
beeld blijven nu de crisis ook ons treft.
Voor iedereen die onder bedreigende situaties moet overleven is het belangrijk dat ze zich 
kunnen uiten. Dat ze hun verhaal aan iemand kwijt kunnen. Maar is daar nu op een IC ruim-
te voor? Misschien lukt het iemand zich te uiten in gebed: ‘ik ben bang, maar als u naast me 
bent zal ik niet doodgaan van angst.’

Die oude psalm 23 is een houvast in bange tijden. Een gebed voor ons allemaal. Want ook al 
is niet iedereen ziek of in doodsnood, we leven nu allemaal in onzekerheid. Allemaal zijn we 
in zekere zin gevangenen van het virus.

Bidden geeft lucht. Bidden brengt wat binnen leeft naar buiten. Probeer te bidden en leg 
het alleen of met elkaar in een andere ruimte dan binnen de eigen getergde en gepantserde 
ziel.  
Dat is goed voor jezelf en voor hen die direct bij je zijn. En voor hen die ver weg zijn. Die we-
ten: er wordt voor mij gebeden. Dat is een warm gevoel, want het is het aandachtigste en 
meest opene wat er is. Het is ook vaak moeilijk, want we weten soms geen raad met bidden. 
Net zoals in de dienst: gewoon durven zeggen wat op je hart ligt en dan weten dat allen 
aanwezig je mee zullen dragen. Dat is God’s aanwezigheid tastbaar maken. Open voor ieder, 
een geestelijke rijkdom, je gedragen voelen, ook al ben je alleen. Het is hetzelfde wat mu-
ziek voor velen van ons kan doen,  
een gevoel van gedragen zijn, omdat zovelen met je mee voelen.  
Bidden en muziek doen hetzelfde. 

Heel veel mensen hebben veel met de melodie van Psalm 23. Velen ontroert de Engelse 
versie. ‘The Lord’s my shepard…’

9
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Psalm 23 in het Gronings: ‘Zien zörg brengt mie ien vrizze, gruine streken. 
    Hai geft mie rust bie kaalme wotterbeken’

Er is een visioen. Een droom, een punt aan de horizon. Degene die bidt ziet groene weiden,  
een plaats om achterover te liggen in het gras met je handen onder je hoofd en een gras-
sprietje tussen je tanden en de zon op je gezicht en een hoedje over je ogen. Een lammetje 
draaft door de wei, het is de eerste warme dag van de lente. Voorlopig is deze vorm van een-
voudig geluk voldoende. Juist in een tijd waarin we niet goed weten hoe het verder moet. 

Een gebed om vertrouwen. Probeer maar van dag tot dag te leven met in gedachten dit 
zelfde voor iedereen en onze geliefden. 
Tot het op een dag anders zal zijn, er nieuw leven komt en grazige weiden voor jong en dar-
tel vee. Nieuw leven voor ons allemaal. Daar dromen we van.
Dan is het Pasen.

Met hartelijke groet,

Matthy Bijleveld, ook namens Herke Tichelaar.
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Wereldwijd draagt deze psalm hoop en geloof als geestelijke kracht voor het leven.
Geen garantie voor voorspoed, wel de voorwaarde van menszijn en reden voor 
dankbaarheid.

De bekendste psalm ien t Grunnegers:

 1. De Here is mien hedder, aal mien doagen,
 k Heb overvloud, zo huif ik nait te kloagen,
 Zien zörg brengt mie ien vrizze, gruine streken,
 Hai geft mie rust bie kaalme wotterbeken,
 Hai dut mie goud, hai laaidt mie op mien poaden,
 zo wordt zien noam vereerd om aal zien doaden.

 2. Al mout ik ook deur duust’re doalen lopen,
 ik bin naait baang: op Joe mag ik ja hopen,
 Ie stoan mie bie as wilde baisten graauwen,
 joen stòk, joen staf, doar kin ik op vertraauwen.
 Ik wait Joe aan mien zied op stoere wegen,
 gain onhaail dat doar draaigt, moakt mie verlegen.

 3. k Zit aan joen feestmoal, God van mien vertraauwen,
 veur t oog van ale lu dij mie benaauwen.
 k Wor deur Joe zaalfd. Ik krieg een volle beker.
 Zo laank as k leef bin k van joen laifde zeker.
 Ik zel ien t haaileg hoes van God, de Here,
 dag ien, dag oet, zien grode noam vereren.

De taal van het hart is dichtbij. In elke dienst een Gronings lied of een couplet. (HT)

met andere woorden 



5 april 2020
Lieve mensen,

Hoe gaat het nu met jullie?  Het is vreemd om alleen contact met elkaar te hebben via de 
telefoon of via een brief. Het is alweer een tijd geleden dat we elkaar in de kloosterkerk ont-
moetten. Deze komende week, de Stille week, zouden we elkaar meerdere keren gaan ont-
moeten. Helaas niet. En het is de vraag hoe lang we nog geduld moeten hebben. 
Er wordt wel wat van ons uithoudingsvermogen gevraagd, zoveel is zeker. 
Bij mijzelf merk ik dat het van binnen wat rustiger wordt. Deze week voelde ik voor het eerst 
de rust om een dikke roman te pakken. Het begin heb ik gemaakt. Maar het leest nog niet 
zo vlot.  
 
Morgen is het Palmpasen. Normaal een zondag in verschillende kerken met kinderen die in 
optocht binnen komen met hun palmpaasstokken. Heel feestelijk en met lekkere dingen en 
kleurige slingers van crêpe papier… Hoewel we dat in de kloosterkerk al een tijd niet meer 
meemaakten. Misschien wordt er in de toekomst in Ter Apel zo’n tocht georganiseerd en 
daar doen dan de kinderen van alle scholen en kerken aan mee. Een optocht, door de 
gangpaden van een van de kerken van Ter Apel waar alle kinderen, hun families en 
kerkmensen in passen. Een mooi visioen. 
 
Palmpasen is een zondag van vreugde en ook van verdriet. ‘Heden hosanna’, roept het volk 
en morgen roept het: ‘Kruisigt hem’. Eerst wordt Jezus als held binnengehaald, daarna 
verworpen. De kleur van feestelijkheid is rood. De kleur van de omslag naar het lijden is 
paars. In de kerk verbeelden we dit met een vaas met rode en paarse tulpen. Die hebben 
we vandaag dan ook gekocht, dat wil zeggen: Herke.
 
Velen van ons houden van de Matthäus-Passion. Zondagmiddag 5 april om 12.00 uur te 
beluisteren op NPO-radio 4. Johann Sebastian Bach schreef deze passie juist voor deze 
zondag, aan het begin van de Stille week. Hieronder vindt u de link met het openingskoor 
o.l.v. Jos van Veldhoven.
 
https://www.youtube.com/watch?v=RnkSFKJ4rC0
 
Het begin is overweldigend, we zitten in een processie. In een rouwstoet. Het is een verwij-
zing naar het slot: Jezus’ dood. Dit openingskoor is de inleiding van het Evangelieverhaal. 
En in een inleiding komen alle thema’s al voorbij. Alles leidt toe naar de processie, de rouw-
stoet die aan het einde zal komen. Er zijn twee koren: koor 1 is erbij, zij zijn getuige van het 
verhaal. Zij zijn een onderdeel van het gebeuren. Koor 2, dat zijn wij, de gelovigen, die niet 
hebben gezien en toch geloven. Wij vragen: ‘Wat gebeurt er? Over wie gaat het?’  Bovendien 
is er - tot aan het einde van het eerste deel van de de Matthäus een Kinderkoor, dat is het 
onschuldige engelenkoor, dat toekijkt van boven.
  
Koor 1 zingt: ‘Zie, kijk! Help ons klagen.’ Koor 2 zingt: ‘Wat dan? Waarom moeten we helpen 
klagen, wat is er aan de hand?’ Het Kinderkoor zingt helder een koraal: ‘O, Lamm Gottes.’ 
 
Zij bezingen de onschuld. Wij zijn de schuldigen en het lam Gods neemt de schuld op zich.
Hier in het openingskoor komt in kort bestek alles al langs. Het leidende verhaal is de 
Evangelietekst uit Mattheus. De verteller is de Evangelist, hij leidt ons door het verhaal. 
Hij wordt droog begeleid door een orgeltje. Terwijl Jezus daarentegen heel stralend begeleid 
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wordt door veel strijkers. In het meesterstuk zitten meer van deze tegenstellingen, alles 
zorgvuldig gekozen en verklankt om de boodschap over te brengen bij ons, de luisteraar.  
De gelovige mens.
Als u meer wilt weten over de details en mooie vondsten die Bach inzet om het verhaal 
dramatisch en met veel gevoel in noten om te zetten, verwijs ik u naar de tweedelige pod-
cast die Carel den Hertog en Lex Bohlmeijer in 2019 over de Matthäus-Passion maakten 
voor radio NPO 4. 

Een mooie Alt aria uit het begin wil ik u hier niet onthouden: 
 Buss’ und Reu  
 Knirscht das Sündenherz entzwei, 
 Dass die Tropfen meiner Zähren 
 Angenehme Spezerei, 
 Treuer Jesu dir gebären. 

In onze tijd zijn wij het niet zo gewend om ons af te vragen ‘Wat hebben wij verkeerd 
gedaan? Hoe kan ik iets rechtzetten?’ En uit te roepen: ‘God, heb erbarmen over ons 
tekortschieten!’ 
De nieuwe tijd waarin we terecht zijn gekomen brengt deze vragen op een nieuwe manier 
bij ons terug, denk ik. Crisis maakt duidelijk wat belangrijk is en wat niet… En we durven pas 
echt oorzaken aan te wijzen als we mensen hebben die de schuld op zich nemen, maar dan 
is het van het grootste belang dat wij inzien dat wij hen niet kunnen veroordelen. Schuld op 
je nemen als samenleving en een werkelijk besef van wie het zwaar hebben in deze wereld 
is de essentie van het christelijk geloof.  
Dat is de betekenis van de Matthäus. Het begrijpen is het begin van een vergevingsgezinde 
mens. Dat visioen moeten we ook behouden.

Pijn en verdriet zijn in deze tijd zeer dichtbij en ook opeens heel voorstelbaar en dus voel-
baar. Pijn en verdriet zijn voor anderen in onze wereld elke dag de werkelijkheid.  
Wat velen van jullie misschien al wel hebben gehoord is dat schoonzoon Martijn, de man 
van Ria Schavers dochter Karin, in de afgelopen week plotseling is overleden.  
Wij wensen Ria en haar familie Gods nabijheid en veel liefde en sterkte toe, nu zij opnieuw 
een groot verlies te verwerken hebben.  
 
Tot slot sprak ik afgelopen week via de telefoon met burgemeester Jaap Velema. Hij heeft 
ons als burgers van de gemeente Westerwolde ook een brief geschreven. U kunt die lezen 
op: www.westerwolde.nl.  Daarnaast beantwoordt hij wekelijks in de studio van Radio 
Westerwolde vragen van burgers. Zijn ‘Preek van de Leek’ zoals gepland op 10 mei a.s.  
gaat niet door, maar hij komt deze graag op een later tijdstip houden in de Kloosterkerk.  
‘Wat in het vat zit verzuurt niet.’ Hij vroeg me of ik jullie allemaal van hem wilde groeten.  
Dat deed hij met de woorden: ‘We komen er samen goed doorheen!’ 
 
Een goede Stille week, stiller dan nu was hij niet.

Met hartelijke groet,

Matthy Bijleveld, en ook namens Herke Tichelaar.
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z i n g e v i n g

Zingeving gaat in de eerste plaats over heel gewone dingen. De vraag of je zin of plezier beleeft 
aan je leven is daarbij een belangrijke vraag. Zin geven aan je leven gaat over: opstaan, structuur 
aanbrengen in je dag, school, (vrijwilligers)werk, boodschappen doen, koken, huishouden, hob-
by’s, vrienden ontmoeten, kerkbezoek. Veel mensen die dit aardig op orde hebben, hebben zin in 
hun leven. Een stap verder gaat zingeving over: ‘Welke doelen stel je jezelf?’ ‘Wat is van betekenis 
en van waarde in je leven?’ Andere mensen helpen, bijvoorbeeld, wordt als heel zinvol ervaren.  
Wie iemand helpt, voelt zich nuttig en tevreden. Je geeft iets en je ontvangt iets.  
Hetzelfde geldt voor doelen stellen. Dit geeft richting aan je leven. Je werkt naar iets toe. 
Je doet wat je het liefste doet. Of je ontzegt je iets om een hoger doel te bereiken. Als je niet doet 
wat je graag doet, gaat dit vaak vroeger of later knellen. Dat gaat gepaard met een vaag gevoel van 
ontevredenheid of zelfs lusteloosheid of depressieve gevoelens. Een bepaalde periode afzien van 
verplichtingen of gewoon wat lummelen, tuinieren, wandelen, niets doen helpt om erachter te 
komen of je op het goede spoor zit. Goed leren voelen is in dit verband een belangrijke bron om 
uit te putten.

Het geloof is een hulp bij zingeving, want het geeft een richting aan en ideeën over wat belangrijk 
is in het leven. Maar dat werkt het beste als je bij jezelf nagaat en kunt verwoorden wat het geloof 
met je doet. Dat is vaak positief, maar als we eerlijk zijn, kan het ons soms ook gevangen houden 
in verplichtingen. Dat kunnen we voelen.

met andere woorden 
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12 april 2020
 
Helpende (Paas)gedachte

Lieve mensen, 

Opnieuw een brief, een Paasbrief deze keer. 
 
Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? 
Kunt u het in uw situatie met minder sociale contacten en veel minder lijfelijk contact met 
dierbaren en bekenden nog een beetje volhouden? 
U heeft vast een nieuwe manier van doen gevonden sinds we met de beperkingen vanwege  
het Coronavirus te maken hebben. Of misschien worstelt u daar nog mee. Lukt het de ene 
dag beter dan de andere om een vaste structuur in de dag vast te houden. Ook al heb je een 
nieuw dagelijks ritme gevonden, dan nog kunnen je gevoelens per dag heen en weer gaan.
Tenminste zo vergaat het mij. Een tijdlang gaat het goed en dan is er ineens een angstig 
gevoel. 
Soms is er gelatenheid en soms onrust. Meestal helpt het mij dit maar gewoon te voelen. 
Als ik rustig door ga met mijn bezigheden dan ebt onbehagen of ongemakkelijk gevoel ook 
wel weer weg. 
Van dag tot dag. Van week tot week. En ineens deze week gaat het lastiger. Waar zou dat 
mee te maken hebben? Misschien omdat het de Stille week is op weg naar Pasen. Een 
bijzondere week in de kerk. Normaal een week waarin we elkaar als gelovigen meerdere 
keren ontmoeten. Een intense tijd waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus. Het lijden in 
de wereld. En ook ons eigen verdriet en gemis. Nu door deze crisis is hier zoveel meer lijden 
en verdriet aan toegevoegd. In ons eigen land, in onze eigen dorp, in de steden en misschien 
ook al in onze eigen kring van bekenden of familie.

Ik mis de vieringen, ik mis mijn medegelovigen. Ik mis u. 
Juist nu. Omdat we in de vieringen, in het Kyrië met name zo goed alles waar we aan lijden,  
wat op ons drukt, kwijt kunnen. Het helpt om te kunnen uiten waaronder je gebukt gaat.  
Het ruimt op en geeft verlichting. Ook dat we dit samen met elkaar doen. We dragen het 
aan God op, vragen om ontferming. Voor al die dingen waarin we tekortschieten… We 
bidden ook voor een ieder die gebukt gaat onder zijn of haar leven. Ieder mens heeft stil 
verdriet bij zich.  
In de liturgie delen we dit met elkaar. Delen doet helen. 
Ook het grote verdriet van mensen op de vlucht, zonder eigen plek in de wereld dragen we 
aan God op. En in de tussentijd steunen we het Rode kruis, Vluchtelingenwerk, Stichting 
Vluchteling en de Vastenpot van onze eigen kerk bij het noodzakelijke werk. We vragen de 
leiders van ons eigen land en van Europa om zich in te spannen voor iedereen in nood aan 
de buitengrenzen van ons continent. Nu er zoveel miljarden op tafel komen, dan toch ook 
voor hen in directe en nijpende nood?!
 
In deze tijd waarin onze vrijheid wordt ingeperkt en we een vaag gevoel van dreiging met 
ons meedragen, een tijd waarin we ons machteloos en verdrietig voelen omdat we onze 
familieleden in verpleeg- en verzorgingshuizen niet kunnen bezoeken, kunnen we ons 
gemakkelijker verplaatsen in anderen van wie het leven helemaal niet gaat zoals ze 
 hoopten. Door ons eigen lijden komen we daar dichterbij. Evenals bij de vraag: ‘Hoe willen 
we met elkaar samenleven na deze crisis?’ 
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Een vraag die ook prinses Irene deze week via een ingezonden brief in de krant aan ons 
voorlegde. ‘Willen we straks weer alle voorrang geven aan de economie? Of zijn er andere 
dingen van grotere waarde voor ons?’ Het samenleven met elkaar bijvoorbeeld. Een beetje 
tijd en aandacht voor wie veel alleen is en eenzaam. Horen we de aarde huilen? En de men-
sen die geen leven hebben?  

Ik vind het fijn om hard te lopen. Zoals heel veel mensen. Hardlopen is ook een beetje lijden.  
Vooral als je langere afstanden loopt in een bepaald tempo. Ik loop 10 km. De ene keer gaat 
het makkelijk. De andere keer gaat het stroever. En er komt vaak ook een moment dat ik 
denk: ‘Gaat dit wel lukken?’ Dan heb ik een zinnetje dat mij steunt en me door een moeilijk 
moment heen helpt. 
Een zogenoemde ‘helpende gedachte’. Daarmee wordt ook gewerkt in de Psychiatrie waar 
ik werkzaam ben als geestelijk verzorger. Als je zwaar zit of tobt spreek dan voor jezelf een 
‘helpende gedachte’ uit. Dat kan ook helpen in deze tijd van het Coronavirus waarin we 
wachten en leven met wisselende lastige gevoelens. Als ik het tijdens het hardlopen moei-
lijk krijg denk ik: ‘Het lijkt altijd onmogelijk totdat het bijna klaar is.’ Het is de vertaling van 
een Engels zinnetje: ‘It always looks impossible until it’s almost done.’ Alleen weet ik intus-
sen hoe lang 10 km lopen duurt. Dat weten we van deze crisis niet. Van dag tot dag leven, 
zoals de bijbel adviseert. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar op weg 
naar Pasen zou ik toch ook een helpende Paasgedachte met u willen delen gebaseerd op het 
verhaal van het lijden en opstaan van Jezus. ’Samen met elkaar geloof in het leven behou-
den.’ Juist nu!
 
Wij schieten tekort en weten ons met onze schuld geen raad. Jezus is de zondebok, het lam 
van God dat de zonde en schuld van de wereld op zich nam, liet ons ook zien wat de kracht 
van vergeven is. Hij roept aan het kruis in zijn nood: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u mij 
verlaten?’  Hieruit spreekt grote verlatenheid. En dan toch daarna: de opstanding. Het Paas-
geheim. De uitzichtloosheid is het einde niet. Er breekt een nieuwe, andere tijd aan: 
opstanding. Christus, als opgestaan geloof, gaat ons voor op die weg. Laten wij hem hierin 
volgen door het geloof in het leven te behouden. En laten we werken aan een andere 
wereld. Misschien is dit best wel theologie.  
Ik wens u een gezegend Pasen. 

ds. Matthy Bijleveld.
En ook de hartelijke groeten van Herke.
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p i o n i e r s p l e k

Pasen is opstaan. De kerk bevindt zich niet in een succesvolle periode wat bezoekers betreft. 
De jeugd heeft eigenlijk geen enkel idee bij de kerk. Dat is ook wel begrijpelijk. Het is voor hen 
ach-terhaald dat je een soort draagkracht buiten jezelf en je ouders en vrienden nodig hebt. 
En wellicht kun je ook wel zonder. Het leven ligt ook vooral ergens anders. Daar ben je jong voor. 

Waar kan de kerk wel voor dienen? Natuurlijk voor haar eigen trouwe aanwezigen en voor de 
directe kring daaromheen. Voor het Dorp. Plaats van bezinning en spiritualiteit, met een open deur. 
Maar Ter Apel heeft zo’n mooie plek met het klooster en het bos, daar is wel meer mee mogelijk. 
Zoals wat men in Friesland in Jorwerd ook doet. Mensen uit veel wijdere omgeving aantrekken 
met belangstelling voor modernisering van het idee van religieuze beleving. 

Ook de PKN is geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden voor de kerk. Het hangt af van ons idee 
van de waarde van het geloof. En hoe je dat met elkaar vormgeeft. Misschien juist wel met de 
oudere rijpere mens die al veel van het leven gezien heeft. De jeugd is interessant en levendig, 
maar de meesten moeten op het terrein van het leven nog veel leren. 
Voor iets dergelijks kun je een nieuwe vorm vinden.

De kerkenraad is 30 juni 2018 op werkbezoek geweest in Nij Kleaster.

Zie voor meer informatie over pioniersplekken:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/verdieping/hoe-start-je-met-pionieren/?gc-
lid=EAIaIQobChMI3tGr-r6T6gIVFrd3Ch2dFgVmEAAYASAAEgI_jfD_BwE

Voorbeeld van een pioniersplek: Nij Kleaster: http://www.nijkleaster.nl/
Hier vindt u ook een 4 minuten durend YouTube filmpje over hun plannen om een klooster te 
bouwen.  (HT)

met andere woorden 



19 april 2020

 

Hertaling Liedtekst Fragile van Sting – Martin Stoop

 In lentelicht het bijenvolk ontwaakt, 
 zoemend in de warmte van de ochtendzon. 
 De bijendans, zij wijst de rest de weg 
 naar velden in de buurt naar geur van bloem. 
 Protesteer! Nee! Spuit geen gif! 
 Misschien voel jij ook in je hart, 
 Cultuur is door de BIJ gestart, 
 Want zonder Vruchten geen cultuur en liefde kreeg geen kans! 
 Behoed de BIJ, belaagd door gif en geld. 
 Vergeet toch niet hoe kwetsbaar we zijn. 
 Protesteer! Nee! Spuit geen gif! 
 Op ons BIJEN-terrein. 
 Op ons BIJEN-terrein. 
 Gezoem in bloem het BIJEN-volk 
 Hoe kwetsbaar we zijn. …..Hoe kwetsbaar we zijn.

Lieve allemaal, nu na ruim 5 weken ‘intelligente lockdown’ weten we heel goed dat we 
kwetsbaar zijn. En dat de natuur kwetsbaar is weten we ook. Maar dit weekend kunnen we 
daar ook iets aan doen. Wat de vele imkers in Ter Apel al langer doen. Het is namelijk bij-
en-tel weekend. Op: www.nationalebijentelling.nl kunt u zien hoe u mee kunt doen. Als je 
op het broekje van de hommel let, kom je al een heel eind. Zoals de liedtekst hierboven ook 
vertelt zijn bijen wezenlijk voor ons leven op aarde. Zonder bijen geen groenten en vruch-
ten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de honing die ze voor zichzelf en voor 
ons maken.

19

geloofsBRIEVEN



Een mooi beeld, een bij op een bloem. Een bij die bij haar nectar en stuifmeelkorrels komt 
halen. Zoals bekend: Bijen zorgen ervoor dat stuifmeel uit de ene bloem (dat is manne-
lijk zaad van een plant) over gebracht wordt op de stamper van een andere bloem. Onder 
in die stamper zit de vrouwelijke eicel van de bloem die met het stuifmeel moet worden                
bevrucht. 80% van de groenten en het fruit dat we in de winkels kopen danken we aan de 
bijen.

Nog een mooi beeld in de krant van afgelopen week vond ik de foto van de 99-jarige oud-ka-
pitein Tom Moore die in zijn tuin met zijn rollator100 rondjes loopt. Hij hoopte met zijn 
sponsorloop voor de National Health Service 1000 pond bijeen te lopen. Met giften uit bin-
nen-en buitenland werd dit een bedrag van 12 miljoen pond !(16 miljoen euro).

Prachtige foto’s maakte ook fotograaf Frank Ruiter van zijn jonge kinderen. Na 5 weken in 
en om huis slaat op momenten ook bij hen de verveling toe. Je ziet ze hangen op de trap, 
onderste boven hangen in een stoel, de een met een slaapzak om zich heen op de bank, de 
ander staand in de hoek van de bank met een gitaar in zijn handen.

Van week tot week verandert ons gevoel nu we met sociale beperkingen moeten leven. 
Sommige mensen kunnen goed met de ingeperkte vrijheid omgaan, ze vinden het lekker 
rustig. Anderen worden het moe en vragen ‘hoe lang nog?’. Ze missen het huid op huid con-
tact, de knuffel, de omhelzing of een klopje op de schouder. Dat merk ik ook als ik jullie aan 
de telefoon spreek. Het knuffelen van de (kleinste) kleinkinderen wordt het meest gemist. 
Als dat voor ons geldt, zoveel meer nog voor de oudere mensen opgesloten in hun kamer 
in een tehuis. Vragen komen naar boven of het moeten missen van menselijke nabijheid in 
verhouding staat tot…

‘Hoelang nog?’ is een vraag over tijd. Prediker 3, wie kent de tekst niet? ‘Alles heeft zijn tijd.’ 
The Byrds maakten op de eerste 8 verzen van deze tekst hun beroemde hit: ‘Turn turn.’ Het 
lied eindigt met de regels: ‘Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd 
voor vrede, ik bezweer je het is niet te laat.’ De lezingen uit het Evangelie gaan in deze tijd 
over de vraag hoe Jezus doorleeft. Destijds en nu. Als een onvermoede reisgenoot tijdens 
een wandeltocht. En dan de tijd nemen om elkaar te ontmoeten. Als een persoon die zijn 
wonden laat zien. Er is geleden, besef dat goed. Jezus als de persoon bij uitstek, die ons 
vrede wenst. En als iemand die bemoedigt om te geloven en daarmee ook op pad te gaan. 
Het geloof is een boodschap hebben voor de wereld en aan de wereld. Het vergt nogal wat 
geloof om te laten zien dat er een andere wereld mogelijk is dan die we nu hebben. Het leed 
van nu kan ook een andere betekenis krijgen, als reden om dingen anders te doen.

Er is een belangrijke boodschap voor deze tijd: Een andere wereld is wel mogelijk, een be-
scheidener mens, een bereidheid om nu te delen. En dat in vrede te doen. Vrede met onszelf, 
met onze huisgenoten. Met onze dorpsgenoten. Met onze landgenoten. (Ik denk dan ook 
dat het Noorden solidair moet zijn met de rest van Nederland en wachten tot iedereen over 
kan gaan naar versoepeling van de beperkingen). Vrede met de andere Europeanen. Vrede 
met Afrika, dat er niet goed voorstaat. Als we een Global Village zijn, een werelddorp moe-
ten we wereldwijd ook elkaar bij willen staan tijdens deze crisis. Dat is in ons eigen belang, 
dat is in het belang van de ander. Hopelijk is er nu tijd voor deze vraag.

Vandaag is het Beloken Pasen, met andere woorden: ‘Klein Pasen’. Als we in de kerk zouden 
zijn, deden we Pasen nog es dunnetjes over. Ik denk dan aan het lied dat we in de Kloos-
terkerk zo graag met elkaar zingen, zeker ook met Pasen. Vers 1 is in deze tijd heel her-
kenbaar: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één 
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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.’

Na ruim 5 weken missen we onze echte contactmomenten. Zonder al de contacten en ac-
tiviteiten wordt het leven vlakker. Het maakt weemoedig. We missen het om naar dingen 
uit te kijken. Iemand zei; ‘Nooit gedacht dat ik er naar uit zou zien om weer naar de kerk te 
gaan…’ De doelen die we ons stellen geven het leven reliëf. Het vieren geeft de tijd haar rit-
me. Als zegen voor deze week de laatste regels van het derde vers van lied 601:

‘Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht laatste woord van Hem die leeft.’

Dat dit licht over ons blijft schijnen, dat wij over elkaar waken en de saamhorigheid trouw 
blijven wens ik ons toe!

Hartelijke groet, Matthy, ook van Herke.

PS Als u ook de bijen wilt helpen ga naar: www.kro-ncrv.nl/beefriendly. Steun de petitie en 
vraag een gratis zakje bloemenzaad aan.

Snel naar
Mike Schenkel
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met andere woorden  
b i j b e l s   m i l i e u v e r h a a l
(Geïnspireerd op de visie van professor Ellen ten Wolde op Genesis)

In het scheppingsverhaal in het bijbelboek Genesis zijn twee personen het onderwerp. 
Een verteller en God. De verteller voert God als persoon ten tonele. God laat de mens zien dat 
alles in het leven zijn structuur heeft. Elke dag van de week heeft een eigen agenda, een eigen 
sfeer. Alles wat met veel zorg geordend is heeft onderhoud nodig. De prachtige aarde, de zee die 
krioelt van leven en de hemel vol duizelingwekkende sterren en planeten vragen om ontzag en 
koestering. 

In het Oude of Eerste Testament roept God de mens op om de partner te zijn. Van God gaat het 
appèl uit om de zorgvuldig aangeklede schepping te verzorgen. God heeft haar gezegend, 
hoezo zouden wij haar verwoesten en uitbuiten? …

Maar God zag al snel dat het aanbrengen van orde niet voldoende was. Adam, de eerste mens, 
was ongelukkig en liep met zijn ziel onder de arm door de paradijstuin. Hij wist zich met de 
eenzaamheid geen raad. Dit verdroeg God niet en Hij schiep voor Adam een partner, een geliefde. 
Eenzaamheid vraagt om een antwoord. De mens wil zich met een ander mens verbinden. 
Hoe dan ook iets samen doen.

Behalve over het orde scheppen, het aanbrengen van tijd en ruimte en het scheppen van taal 
gaat het scheppingsverhaal ook over de waarde van samenzijn.



26 april 2020
Evangelielezing: Johannes 21, 1-14, Jezus aan de waterkant

              

Bridge over troubled water/ Simon & Garfunkel, hieronder vindt u de link om de song 
te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=NQ8zfRJfUuc

Nederlandse vertaling:
 Als je vermoeid bent en je voelt je klein 
 Als de tranen in je ogen staan, zal ik ze allemaal drogen 
 Ik sta aan jouw kant, oh, als er ruige tijden zijn 
 En je geen vrienden kunt vinden. 

refrein: Als een brug over woelig water, zal ik mij neerleggen 
              Als een brug over woelig, zal ik mij uitstrekken. 
 
 ls je uitgeput bent en op straat staat 
 Als de avond je zwaar valt 
 ik zal je troosten  
 Ik zal jouw deel overnemen, oh, als de duisternis valt 
 En de pijn alom is 

refrein: Als een brug over woelig water, zal ik mij neerleggen 
              Als een brug over woelig, zal ik mij uitstrekken. 
 
 Zeil door, zilveren meisje, zeil voorbij 
 Jouw tijd is gekomen om te stralen 
 Als je dromen zijn bezig om uit te komen 
 Zie hoe ze stralen, oh, als je een vriend nodig hebt 
 ik vaar vlak achter je.

Rode loper/ Stadskanaal
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refrein: Als een brug over woelig water, zal ik mij neerleggen 
              Als een brug over woelig, zal ik mij uitstrekken. 
 

Lieve mensen van onze geloofsgemeenschap,
 
Mist u ons contact ook zo? Het samen vieren in de Kloosterkerk, de ontmoeting bij de koffie 
na afloop? De vergaderingen, de pastorale ontmoetingen met de Wijkhoofden en met de 
dominee? 
Ik mis het contact met jullie. ‘k Heb daar ook last van. Afgelopen week had ik een dag dat 
het helemaal niet wilde. De rek om te bellen was er even uit. De kaartjes waren geschreven 
en bezorgd en zaterdagochtend (het moment dat ik de pastorale brief schrijf) was nog ver. 
De hele dag voelde ik onrust (troubled). Was het woelig van binnen. Ik kon mijn draai niet 
vinden. Ook was er een gevoel van verdriet dat mijn werk met en bij jullie zo eindigt…
 
Ineens kreeg ik zin om mooie bloemen te gaan uitzoeken bij het Groene Huys. Bloemen 
staan voor mij voor schoonheid. Die troost zocht ik op dat moment. Ook vroeg ik me af 
waarom ik me juist die  dag zo onrustig voelde. Ik merkte dat ik mijn adem inhield. Als je dat 
onbewust en een hele dag doet ga je op een gegeven moment een beetje hyperventileren 
en je naar voelen. Ik ben daarna gaan hardlopen. Letterlijk voor mij een manier om weer op 
adem te komen. Als je bij sporten niet goed ademt hou je het niet vol. Ik kwam ook achter 
de oorzaak van de ingehouden adem: de volgende dag moest ik iets spannends doen met 
computers en ik hou niet echt van computers.
 
Nu de crisis nog in ieder geval tot 20 mei alles in de wacht zet zie je dat er andere lastige 
emoties om de hoek komen kijken. Mensen voelen hun angst, hun gedeprimeerdheid, wor-
den soms echt somber. Bij weer anderen slaat de verveling toe. Herke en ik zijn de dag na 
mijn ‘offday’ begonnen met het inrichten van de dag volgens een ‘kloosterritme’. Wandelen, 
eten, werken, pauzes; alles op een vast tijdstip. En dan ’s avonds vrij. Scheiding aanbrengen 
tussen activiteiten, want heel geleidelijk was ik ook ’s avonds en in het weekend blijven 
werken, omdat de productiviteit nu lager is dan eerder. Onbewust was ik bezig om dat te 
compenseren. Ik merkte dat daardoor de grenzen tussen werk en vrije tijd waren vervaagd. 
Vandaar dus sinds deze week een ‘kloosterritme’ om ons door de dag te helpen. Ter Apel is 
een kloosterkerk, adeldom verplicht. 
 
Ooit verscheen er een mooi boekje over de getijdengebeden die het ritme van de dag in een 
klooster bepaalt. ‘Muziek van de stilte’, heet het, geschreven door David Stendall Rast, Sha-
ron Lebell & Julius Wintjes, uitgegeven bij Servire. Het zijn meditaties over de spirituele 
betekenis van het getijdengebed, met speciale aandacht voor de gregoriaanse muziek. De 
gebeden en de muziek moeten de kloosterlingen helpen om in het hier en nu te komen. 
Zodra de bel voor het gebed klinkt moet iedereen letterlijk alles laten vallen om zich naar de 
kapel te spoeden. Niet nog even dit, niet nog even dat. Wat ik zelf wel makkelijk doe. Het is 
helemaal niet zo makkelijk om in het moment te leven. Het ritme van de gebeden door de 
dag, van het krieken van de dag (de metten) tot het laatste gebed in de avond (de comple-
ten), helpt hierbij. Het eten is klaar, de bel gaat, computer dicht. 
 
Als je ooit je werk kwijt raakte, ziek werd of een dierbare verloor heb je al eens ervaren waar 
wij nu met zijn allen ook achter komen. Namelijk dat een situatie van verlies gepaard gaat 
met veel soorten emoties. Soms ook hele lastige emoties. Boosheid, verdriet, wanhoop, het 
komt of je wilt of niet zomaar ineens op. Je wilt niet dat het gebeurt. Maar het gebeurt en 
je moet ertoe verhouden. Sommige mensen doen dat door hun hoofd in het zand te steken. 
Dat kan en sommige mensen helpt het. Bij de meeste mensen werkt dit echter niet. Omdat 
je emoties wel een tijd kunt wegdrukken maar niet voor lang. Daar hebt u vast ervaring 
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mee. Lastige emoties hebben een functie. Ze zijn te vergelijken met vrienden die je willen 
helpen als je hulp kunt gebruiken. Ik zal dit toelichten. Dan wordt u ook duidelijk waarom 
deze brief begint met de afbeelding van een brug. 
 
Als je een groot verlies moet verwerken is het menselijk dat je het gebeurde ongedaan wilt 
maken. Ontkennen dat het je is overkomen. Maar als het niet meer te ontkennen valt, zou je 
willen dat iemand de last van je schouders neemt en je troost. Die tegen je zegt: ’Ik zal jouw 
deel overnemen, oh, als de duisternis valt. En de pijn alom is.’ … Ik zal mij als een brug over 
het woelige, onrustige water van je leven neerleggen. Zoals het wordt beschreven in het be-
kende lied van Simon & Garfunkel. Maar zo gaat het niet, weten we uit eigen ervaring. We 
moeten zelf door een moeilijke periode heen. Niet dat er geen troost is. Maar de pijn 
van het verlies moet je zelf verwerken.  
En daar kunnen de lastige emoties je bij helpen. Zij kunnen je vrienden zijn als je hen dat 
toestaat. Een natuurlijke reactie is alles wat lastig voelt wegdrukken. Maar dan hoopt de 
spanning op.  
En blijf je met onverwerkt verdriet zitten. Lastige emoties helpen je over de brug. 
Voel het verdriet, voel de pijn van het gemis, voel de onrust, ervaar de wanhoop. 
Zij brengen je van de ene kant van de brug naar de overkant.
 
Deze kant van de brug symboliseert het moment dat alles nog ‘normaal’ en goed was. 
De andere kant symboliseert de nieuwe, huidige situatie waarin het verlies een feit is. 
Verwerken van verlies is dat je van de oude situatie naar de nieuwe situatie komt.  
Van de ene kant van de brug naar de overzijde. Als je de emoties die naar boven komen 
- als verlies zich aandient - laat komen, helpen zij jou om het verlies een plaats te geven. 
Het oude is voorbij en komt niet meer. Als de emoties er mogen zijn helpen zij je naar de 
overkant. En ze leren je stap voor stap leven met de verandering die niet te ontkennen valt. 
Juist dit is de mogelijkheid tot contact met de ander, want ook al toont die het niet, hij of zij 
worstelt met hetzelfde. 
 
Gisteren deelde Gretha met ons de prachtige tekst van het lied ‘Heb het leven lief’, geschre-
ven door Hans Kooreneef en vooral op latere leeftijd in Carré zo mooi vertolkt door Liesbeth 
List. In dit lied komt ook de waarde van het doorleven van emoties goed naar voren als ze 
zingt: ‘Als de stormwind komt en de lente komt en verberg je niet.’ En in het bijzonder: ‘Huil 
als het moet totdat je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave 
als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen.’ … ‘En als de regen valt, en de donder knalt, 
zing het hoogste lied, heb het leven lief,  
en wees niet bang!’ 
 
…De leerlingen van Jezus zijn van slag en verdrietig nadat hun vriend en meester is gestor-
ven. Ze geloven het niet. Maar het is waar. Ze zoeken een nieuwe weg. Hij is er wel, hij is er 
niet. Ze zien hem. Ze herinneren zich hoe hij was. En wat hij hen voorleefde. Hij verschijnt 
hen in hun dromen. 
Zo ook als ze op een dag weer proberen over te gaan tot de orde van de dag. En doen wat 
ze eerder deden: vissen. Opnieuw ontmoeten ze hem, voor de derde keer na zijn dood. De 
hele nacht hebben ze niets gevangen. Waren ze er met hun hoofd niet bij? Overmand door 
emoties? In ieder geval is hun net ’s ochtends na een nacht op het meer nog leeg. Dan zien 
ze hem staan, hij zegt: ‘Gooi het over de andere boeg! Vis niet waar geen vis te vangen is.’ Ze 
doen wat hij hen zegt en halen een net vol vis binnen, ongelooflijk. Dat ze dit zelf niet za-
gen. Hoe herkenbaar is dit. Hoe vaak hengelen wij zelf ook niet op plekken waar er voor ons 
niets te halen valt. Toch blijven we dit keer op keer herhalen. We zien het niet. De brug over 
getroebleerd water.
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Wanneer u nu langs Stadskanaal rijdt, onder de Rode Loper door, ziet u deze prachtige brug 
als de Golden Gate Bridge van Westerwolde, een teken van emotie, van de ene kant naar de 
andere.
 
Met hartelijke groet, 

Matthy (ds.matthybijleveld@xs4all.nl) 

en natuurlijk ook van Herke.
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n i e t   v i s s e n   w a a r   g e e n   v i s   t e   v a n g e n   v a l t  
Over dingen loslaten die niet kunnen 
 
Ieder mens heeft eigen verlangens. Vaak zijn ze al heel oud. Verlangens die iedere keer weer terug-
komen hebben te maken met je kindertijd. Het zijn dingen die toen niet mogelijk waren of die niet 
mochten en die je hebt gemist. Soms lieten ze een leegte achter. Een leegte die je steeds hoopt te 
kunnen vullen. 
Het kan zijn dat het gaat over een bodemloze put. Wat je ook doet om het gemis weg te werken,  
het blijft bestaan, hoe je ook je best doet. Een gevoelige ander voelt aan dat dit gemis er is en 
wil je troosten en helpen. Maar niemand kan dit voor je helemaal goed maken. Je zult er zelf de 
verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Het gemis, deze pijn hoort bij jouw leven. Als het te 
zeer wringt, als je er zwaar onder gebukt gaat, zoek dan hulp. Iemand die je er verder bij helpt. 
Zo iemand leert je alsnog te rouwen over iets dat je (al jong) verloren bent. Maar zoek het niet op 
plekken waar niets te halen valt. Het voelt als tevergeefs hengelen naar… Zie onder ogen dat wat 
niet kan worden gerepareerd, toon de emoties en laat los. In de ruimte die dit geeft kan iets nieuws 
opbloeien. 

Dit klinkt als onmogelijk in sommige oren en misschien denk je dat degene die het zegt 
niet echt weet om wat voor pijn het gaat, maar er kan op dit punt meer dan we vaak denken.  
Minder zwaar leven, iets meer vrij, ook voor je omgeving. 
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3 mei 2020
De Evangelielezing is uit Johannes 10, 1-10

Lieve gemeenteleden, 
 
Door de week voer ik als het ware een stil gesprek met jullie. Dat weten jullie niet, maar dat 
is zo. Ook met het oog op de brief op zondag. Daarom wil ik drie van die vragen aan u/jullie 
voorleggen. 
Misschien hebt u zelf deze vragen ook. 
Als we die beantwoorden weten we in een keer allemaal iets van elkaar terwijl we elkaar 
niet ontmoeten. Dan is het alsof we toch even met elkaar napraten, zoals eerder bij de koffie 
op zondag na de dienst.
 
Hier komen de vragen: 
1. Wat was voor u een lichtpuntje in de afgelopen week? 
2. Hoe ervaar je deze tijd waarin we niet dichtbij elkaar mogen komen? 
3. Welke vraag zou u aan een gemeentelid/de gemeenteleden van de Kloosterkerk willen 
stellen? 
 
Deze vragen ziet u ook staan in de mail die Geertje Tuinstra heeft doorgestuurd toen zij u 
deze pastorale brief mailde. Wat zou het leuk zijn als u de vragen wilt beantwoorden, ik 
kijk er naar uit. En meer mensen met mij, schat ik in. Als je van elkaar hoort geef je elkaar 
energie!

We zitten nu zeven weken min of meer op slot. Veel mensen hebben al een zogenoemde 
‘lockdown verjaardag of -jubileum’ gevierd. Ook de koning in de afgelopen week. Het was 
een andere koningsdag dan eerder was gepland. Het werd een Woningsdag en toch was er 
wel feestelijkheid en waren er leuke plaatjes van mensen die er iets van maakten. 
 
Hetzelfde zal gelden voor de grote 4 mei Herdenking en het grote Bevrijdingsfeest dat we 
morgen en overmorgen, 75 jaar na de oorlog, zouden vieren. Ik beleef zelf ook een soort-
gelijke verjaardag. De vierdagen worden gevierd maar dan anders. Meer appjes, (sms-jes in 
mijn geval…) kaarten en telefoontjes dan andere jaren. En er zijn altijd mensen die vinding-
rijk zijn in het bedenken van een verrassing. Meneer de Vegt vertelde dat zijn buurt op een 
leuke manier op hem betrokken was op Koningsdag. ’s Ochtends brachten ze hem koffie 
met iets lekkers en bij de lunch werd hij opnieuw door hen verrast. Een vriendin van me 
vertelde dat ze te ver van haar ouders woont om hun wekelijkse boodschappen te doen. Het 
maakt haar blij dat de jonge achterburen van haar ouders spontaan hebben aangeboden dit 
voor haar ouders, die in de negentig zijn, te doen. 
   
Wat ik ook hoor en lees is dat mensen zich vragen beginnen te stellen over de tijd na dit al-
les. ‘Hoe gaat ons samenleven er uitzien?’ ‘Kunnen we weer een museum bezoeken?’ ‘Zullen 
we weer naar theater en concert kunnen gaan of naar de bioscoop?’ ‘Zo, ja, hoe gaat dat er 
uit zien?’ Indringende vragen zijn er ook. ‘Wordt de kloof tussen kansrijken en kansarmen 
dieper?’ ‘Hoe ziet de toekomst van de jongeren eruit die moesten stoppen met hun stages? 
Hoe komen zij aan hun praktijkervaring?’ ‘Lopen kinderen uit gezinnen zonder computer en 
met een taalhindernis een moeilijk te overbruggen achterstand op? De levens van mensen 
die in asielcentra verblijven blijven nog langer in de wacht staan dan ze al deden. ‘Wat gaat 
het voor Europa betekenen? Zal er voldoende solidariteit zijn tussen het Noorden en Zui-
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den? Gaat Oost-Europa sterkere banden aan met Rusland en China?’ ‘Zal het noodzakelijke 
migratiebeleid dat Europa eindelijk moet gaan voeren er komen?’ Kortom veel vragen. Wij 
kunnen dit nu nog allemaal niet overzien, maar hebben wel behoefte aan inzicht hierin. Dat 
zaken op een rijtje worden gezet. 

Die behoefte was er al, want ook voor de Coronacrisis was er veel in Europa aan de hand,  
vertelt Geert Mak ons in zijn nieuwste boek. Verhalen die worden ondersteund door de in-
zichten van Europa-correspondent Saskia Dekkers. En vluchtelingen- en migratiedeskundige 
Linda Polman. ‘Gaat de bezorgdheid die er al was over Europa voor deze crisis verder toene-
men?’ 
En welke mogelijkheden hebben wij om in een crisis nieuwe mogelijkheden te scheppen? 
Profetes Debora zittend onder de palmboom/ Marc Chagall 

Samenlevingen gaan van crises naar crises. Soms heeft dit direct invloed op het leven. Wie 
de televisieserie over kunstenaar Marc Chagall volgt kan zich hierover verbazen. Eerst kreeg 
hij te maken met de Eerste Wereldoorlog, daarna werd zijn leven bepaald door de Russische 
Revolutie en toen hij eenmaal weer in Parijs was en weer flink aan de slag wilde gaan moest 
hij vanwege  Hitler vluchten naar het platteland in het Zuiden van Frankrijk. Toen hij daar 
net een fijn huis had, 
was het ook daar niet meer veilig. Hij wilde er niet weg, maar onder druk van anderen heeft 
hij vandaar de overtocht naar de Verenigde Staten gemaakt. Daar verloor hij enkele jaren 
later zijn geliefde Bella…

Gelukkig werd hij oud en heeft hij ook rustige jaren gekend, jaren waarin hij nog heel veel 
mooi werk heeft gemaakt. In de jaren dertig is hij naar Palestina gereisd omdat hem was 
gevraagd om de bijbel te illustreren. Ik heb de zogenoemde ‘Chagall bijbel’ er weer eens bij 
gepakt. En ben gaan zoeken naar een afbeelding van een profeet. Omdat profeten mensen 
zijn die oplossingen aanreiken in tijden van crises.

Profetes Debora zittend onder 
de palmboom/ Marc Chagall
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De joodse geleerde Abraham Joshua Heschel schreef een boeiend en inspirerend boek, 
genaamd De Profeten. Zij bepalen ons bij God’s zorg en liefde voor recht en mensen. Heschel 
laat zien dat God in de profetie stem geeft aan het woordeloze lijden, een stem voor de 
uitgebuite armen.  
Zo ervaren we God’s aanwezigheid in de wereld als boodschap. Volgens Heschel is de 
profeet de universele mens in de geschiedenis. God bestaat, zo maken de profeten duidelijk,  
in betrokkenheid bij het leven, de mens en gerechtigheid.

Bij het bladeren in ‘de Chagall bijbel’ kwam ik uit bij de profetes Debora (haar naam bete-
kent ‘de bij’ (!) ). Er wordt over haar verteld in Richteren 4 & 5. Zij spreekt recht over heel 
IsraëI en is tegelijk een redster in militaire noodgevallen. In de afbeelding van Chagall hier-
boven ziet u haar zitten onder haar palmboom. Volgens veel bijbeluitleggers heeft ze haar 
ambtszetel verplaatst naar het open veld om niet in opspraak te komen als een man haar 
zijn vraag voorlegt.  
Hier adviseert ze de militair Barak. Ook al zit ze, ze is actief op Barak betrokken, haar handen 
spreken boekdelen.

De Evangelielezing van deze zondag is uit Johannes 10, 1-10, waar Jezus in een gelijkenis 
tot de Farizeeën spreekt. Hij probeert hen iets uit te leggen. Het gaat over de nauwe band 
tussen mens en dier. Schaapherder en schapen. Jezus zegt dat de herder de schaapskooi 
door de deur binnenkomt. Dat hij de schapen kent en dat de schapen de stem van de herder 
herkennen.  
Jezus zegt hen dat de herder in tegenstelling tot dieven en rovers bereid is zijn leven voor 
de schapen te geven. Dat gaat ver. ’Ik ben de deur: als iemand door mij binnenkomt zal hij 
gered worden: hij zal binnenkomen en uittrekken en weide vinden.’ Hier onthult Jezus wie 
hij is, verderop in dit Evangelie beschrijft hij de nauwe band die hij heeft met de Vader. Jezus 
staat in de traditie van de profeten. Hij voelt een nauwe band met een God die betrokken 
is bij het leven, de mens en de gerechtigheid. Een God die vragen stelt en tot nadenken op-
roept. Nu bij ons vele deuren dicht zitten, kunnen we ons afvragen of Jezus nog steeds een 
deur is, waar we doorheen kunnen. 
 
Als wij ons als christenen afvragen wat een waardevol uitgangspunt is voor het oppakken 
van ons leven en samenleven in Nederland, in Europa, op deze aarde dan ligt het voor de 
hand om door deze deur te gaan nu veel andere deuren dicht zijn. Hoe ziet de ruimte achter 
deze deur eruit? 
 
Met het oog op 4/5 mei - gedenken van de doden en het vieren van de vrijheid - gaat het in 
onze huidige tijd ook om de vraag of wij met elkaar willen kijken naar de invloed van ons 
handelen op de vluchtelingenstromen in de wereld. En dat wij ons door feiten laten leiden 
en niet door onze angst.  
 
Wij bidden om profetische wijsheid voor onze regeringsleiders. Hierover en over de inrich-
ting van onze gezamenlijke toekomst. Wij bidden voor onszelf en onze familie, voor ons 
dorp, voor de stad, het land, Europa, de wereld. En dat we dit uithouden. En dat wij met el-
kaar geloof in het leven behouden! 

Passend en prachtig om in het kader van oorlog en vrede naar te luisteren is  
Da pace domine van Arvo Pärt: 
 
https://youtu.be/9abfi6OPjUs

Een mooie nieuwe week toegewenst! Matthy Bijleveld, Ook van Herke Tichelaar.
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o n t - m o e t e n 
 
Een echte ontmoeting daar knap je van op. Er hoeft niets. Het voelt niet geforceerd. Het contact 
gaat vanzelf, want de ander staat open voor jou. En jij neemt de tijd voor die ander. Je hebt het 
gevoel dat je gehoord wordt. De ander denkt: ‘Ik voel me gezien, er is belangstelling voor wat ik 
vertel.’ Dat geeft een ontspannen gevoel. De openheid groeit. Je vraagt je af: ‘Wat gebeurt er?  
Ik word geraakt.’ Een mens hoort het eigen verhaal als nieuw. 
De ander stelt vragen die een nieuw licht werpen. In jouw geval op wie je bent en hoe je leven is 
gelopen. Dat gebeurt niet elke dag. Maar het  blijft de rest van je leven bij je. 
Zo’n ontmoeting is een co-productie, iets wat je samen maakt.

Het bewustzijn van het bovenstaande helpt in de ontmoeting. 
 
 

met andere woorden
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10 mei 2020
Lieve mensen,

Vandaag, zondag 10 mei ’20 is het Nationaal Vogelconcert en Moederdag!

Ik had me erg verheugd op deze Moederdag, want burgemeester Jaap Velema zou de eerste 
preek van de leek houden in de Kloosterkerk. Ik dacht de moeders (en hun kinderen) een 
half uur eerder uit te nodigen en hen dan op een kopje thee of koffie met een croissantje 
met jam te ontvangen…
Wie weet kan dit alles een jaar worden vooruitgeschoven.

Nu we elkaar niet eerder dan hopelijk in juli in of om de kerk kunnen ontmoeten, zoals we 
afgelopen dinsdag 5 mei van premier Rutte hoorden, kan iedereen die van vogels en muziek 
houdt tussen 7.00 en 10.00 uur afstemmen op Vroege vogels op NPO Radio 1 voor het Nati-
onale Vogelconcert. Te beluisteren zijn de musici: de wielewaal, de Cetti’s zanger, de kleine 
karekiet, de nachtegaal en ook de merel. De vogelzang is te horen vanuit bos, duinen, stad, 
moeras en weide. Van harte aanbevolen. Als u van moderne klassieke muziek houdt ben ik 
benieuwd wat u vindt van het Benedictus uit the Armed man - a mass for peace van Karl 
Jenkins: https://youtube/5KdLTxOD1KM (De reclame maar even skippen!)

Vorige week stelde ik jullie drie vragen en kreeg daarop enthousiaste antwoorden. Het is 
meer werk dan ik dacht om de antwoorden in deze brief door te geven. Dat komt volgende 
week. Ik pluk er toch alvast een uit van Franciska. Leuk jullie te laten delen in een haar vro-
lijk stemmend moment. Dit had betrekking op Koningsdag/Woningsdag. Frits Spits had in 
de Taalstaat gevraagd om een alternatieve naam te bedenken voor Woningsdag. Een reactie 
was: Willem Alex-andersdag. 
‘Ik vond dit echt een sublieme vondst.’, schreef Francisca, ’Jammer dat de Oranjeverenigin-
gen er niet aan wilden. Ik was helemaal blij.’ 

Wat ik hier ook nog even wil noemen is: ‘Hebt u een vraag aan de kerkenraad? Laat het de 
kerkenraad weten.’ Met de vieringen en de ontmoetingen bij de koffie na de dienst missen 
we in de maand juni ook het bekende ‘Vragenhalfuurtje’ na afloop. Eerder een mooi mo-
ment om vragen die er in de gemeente leven direct aan elkaar en aan de voorzitter voor te 
leggen. Ja, de coronacrisis brengt veel te weeg. En doet ons elkaar erg missen. Dat is een 
tweede punt dat in de antwoorden op de mini-enquête bijna bij iedereen naar voren kwam.
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‘Ik mis jullie! Missen jullie mij ook?’ De wens om echt iets van elkaar te horen is groot. Waar 
is iedereen mee bezig? Wat wordt er besproken? Laat iets horen, ook al voegt het niet direct 
iets toe, het gaat om het gevoel van contact, dat is duidelijk. Dat haalt voor sommigen de 
druk wat van de ketel van alle verplichtingen die we onszelf opleggen. De andere kant is dat 
het toch erg stil wordt ondanks alle communicatiemogelijkheden. En de machteloosheid bij 
het meemaken van ziekte en eenzaamheid van anderen is groter, want we kunnen er niet 
heen. Dat is verdrietig. 
Wat de grote crisis betreft lijkt het alsof er een beetje controle is en veel mensen proberen 
zich sociaal op te stellen. Dat is een lichtpunt.

Zelf waren de vele kaarten die ik zondag 3 mei van jullie voor mijn verjaardag ontving een 
blijde verrassing en daarmee een groot lichtpunt! Hartelijk dank daarvoor. Het was mede 
hierdoor een gedenkwaardige verjaardag. Ik was niet alleen jarig, ook Ina Kokenberg was 
onlangs jarig, zij werd 70 jaar en was blij dat ze toch een verantwoorde vorm vond om dit 
met haar familie te vieren. Ina, nog van harte gefeliciteerd met je zevende kruisje!

Op 4 mei werden velen geraakt door de rede van de koning. ‘Sobibor begint bij het Vondel-
park’ is een zin die ik niet zal vergeten. Bij mij kwam de speech van Arnon Grunberg binnen. 
Hij wilde bereiken dat je het echt tot je moet laten doordringen wat er gebeurd is, anders 
heeft herdenken geen zin. Een heel belangrijke waarheid, die eigenlijk heel vaak geldt, ook 
voor een grotere wereld dan Neder-land, en ook voor het nu. En niet alleen 75 jaar geleden. 
Dat is niet eenvoudig en je wordt er soms echt een beetje ziek van… Op zich is herdenken 
goed om de doden te eren, maar het is ook vooral bedoeld om te blijven nadenken. 
Eigenlijk precies waar elk bijbelverhaal toe oproept. 
Helaas is de tijd nemen om na te denken niet de sterkste kant van de mens op het terrein 
van vrede en rechtvaardigheid. De mens is beter in het maken van dingen, zoals auto’s, 
computers, medicijnen, vliegtuigen, 5G. Maar nadenken over wat een eerlijke verdeling is, 
is blijkbaar te ingewikkeld voor mensen. Dat zou tot bescheidenheid moeten leiden, maar 
helaas. 
Als je je God in de hemel voorstelt1 die toekijkt, dan zie je een persoon die wel heel vaak 
meewarig het hoofd moet schudden over zoveel menselijke onkunde. Hopelijk verblijdt God 
zich er dan ook over als mensen iets extra’s doen voor een ander en zich daarover blij voelen 
met elkaar. En de tekst van deze zondag over de plaats met de vele woningen geeft aan dat 
er heel veel ruimte bij God is. Een ruimte waar iedereen in zou moeten passen. Het geloof in 
die mogelijkheid voorkomt dat we mensen gaan buitensluiten. 

Tot slot wil ik u nog een heugelijk bericht vertellen. Herinnert u zich nog dat Alireza en La-
dan uit Iran een aantal maanden bij ons naar de kerk kwamen? In december zijn ze na een 
interview plotseling weer verplaatst naar Limburg. Na nog een heel aantal maanden wach-
ten hoorden zij afgelopen week het goede nieuws dat ze een verblijfsvergunning krijgen en 
dat de tijd is aangebroken om zich het Ne-derlands eigen te maken. Lizette schreef dat zij 
hen daarbij gaan helpen! 

Mocht u het op prijs stellen en het zien zitten dat ik u bij mooi weer eens in de tuin kom 
bezoeken mailt of belt u me dan? Naar de pastorietuin komen of een afspraak maken in de 
kerk kan ook. Er komt gelukkig weer een beetje lucht…
Sommigen mensen schrijven dat ze het jammer vinden dat onze laatste maanden met 
elkaar zo verlo-pen als nu gebeurt. Dat is ook zo, maar ‘de vlinder telt geen maanden doch 
momenten. En heeft tijd genoeg.’  Deze bemoedigende tekst stond op een van de vele 
mooie verjaardagskaarten en daar trek ik me aan op. Ik hoop jullie ook.

Mooie Moederdag en een goede week!

Matthy, en de groeten ook van Herke.
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g o o g l e   G o d  

Een god of godheid is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, 
bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten 
van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. 
Dit is de ge-googelde Wikipedia-definitie van het woord ‘God’. 

Het is leuk om zo nu en dan definities van een woord op te zoeken en je dan af te vragen of het op 
deze manier iets voor je betekent. Als iemand je vraagt: ‘Je gelooft in God, toch?’, kun je dan een 
antwoord geven wat bij je past? De Wikipedia-definitie hierboven is best bruikbaar om uitleg te 
geven. Er staat: ’God is het idee of gevoel van de mens dat er een geheim is wat achter of boven de 
werkelijkheid bestaat.’ Dit gevoel of idee heeft kracht voor mij. Ik heb er respect voor. Daarom bid 
ik, zing ik en doe mee aan liturgie. Samen met anderen. Liefst doe ik dat met zoveel mogelijk ver-
schillende culturen. Want ik eigen mij God niet toe. Ik zie het gevoel wat deze definitie weergeeft 
wel als een reden om over het geheim van mijn leven te kunnen spreken. 

Google nu het woord ‘liefde’ en volg dezelfde procedure. (HT)

met andere woorden



17 mei 2020
Lieve mensen, 
 
Voelt u nog verbondenheid met de Kloosterkerkgemeente? En met iedereen die worstelt 
met de huidige, stille ramp? Ons verbonden blijven voelen met elkaar is belangrijk voor ons 
persoonlijk welzijn. Voor nu en de tijd die komt. Ons verbonden blijven voelen met iedereen 
die door deze crisis groot verlies lijdt is belangrijk, zodat er straks geen nieuwe kloof ont-
staat in onze samenleving. Tussen mensen die door willen met hun leven en hen die in de 
rouw zijn. Op kleine schaal kunnen we bijdragen aan het behouden van de band met elkaar 
in de kerk en in onze dorpsgemeenschap. Ook kunnen we verbondenheid hoog houden bin-
nen de Nederlandse samenleving. Het is een poging om menselijk om te gaan met de ingrij-
pende situatie die je de Corona-crisis kunt noemen. Persoonlijke reacties op de antwoorden 
van gemeenteleden op de drie enquête vragen maken ons herkenbaar voor elkaar. 

Onze organist Jan van der Wal noemde in zijn antwoord op deze vragen, dat het spelen van 
de oersterke psalm-melodieën hem kracht en ruimte geven. Dat vind ik een mooie aanleiding 
om vandaag twee Psalmen naar voren te laten komen. Psalmen als een bron van inspiratie, 
reflectie en troost. Hoe mooi zou het zijn als Jan de psalmen op het orgel van de Klooster-
kerk weer kan laten klinken!
 
De vragen in willekeurige volgorde waren:
-Hoe ervaar je deze tijd waarin we niet dicht bij elkaar mogen komen? 
-Wat was voor u een lichtpuntje in de afgelopen week? 
-Welke vraag zou u aan een gemeentelid/de gemeenteleden van de Kloosterkerk 
willen stellen? 

Glas-in-loodraam van Koning David, 
Grossmünster, Zürich, gemaakt door Sigmar Polke
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Peter verwoordde zijn reactie op deze vragen in de vorm van een soort moderne psalm: 
 In tijden van corona
 Uit balans door uitzichtloosheid
 vervreemding door gebrek aan echt contact
 emoties door gebrek aan grip
 heimwee naar wat was
 verwarring door dwarrelende gedachten
 allergisch voor ‘het nieuwe normaal’
 
 Aaneengeregen lichtpuntjes
 door echte gesprekken
 door lange wandelingen
 in het groen van het voorjaar
 voorzichtig hervonden evenwicht
 door overgave en hoop
 op een andere wereld 
 
In de psalmen, die worden toegeschreven aan koning David, wordt meestal eerst het leed 
geuit, de emoties verwoord. Dit kan klinken als een klaagzang, het gaat maar door. Maar 
dan ergens na het midden vindt er een omslag plaats en komt er ruimte. Een nieuw per-
spectief. De psalmdichter ziet weer uitkomst. Door het zingen van een psalm word je in die 
beweging meegenomen. Na het uiten van je gevoelens en emoties word je een ander mens. 
 
Op een bepaalde manier zien we dit in de verwoording van psalm 62 door Huub Oosterhuis:

 Wees stil, mijn zieltje, wees bij God. 
 Zet je niet schrap, laat hem, 
 de Rots, hij komt 
 op zachte voeten, en luistert. 
 
 Ik ben een wankele muur 
 die je makkelijk omduwt, 
 een mens die je zo vermoordt. 
 Wees bij God, mijn ziel, 
 bij hem is rust en bezinning. 
 De Rots, hij komt 
 met zachte handen, om te troosten. 
 
 Jachtig en ijl 
 is onze generatie 
 pluizen die niets wegen, 
 waaien hoog op, zijn weg. 
 
 Wees stil, wees bij God. 
 Niet vergelden, niet oordelen 
 zal hij, hij komt luisteren 
 hij wil begrijpen. 
 
Vriendschap 
Aan rust komen sommigen van jullie in deze tijd zeker toe. De tuin, het wandelen in het bos, 
genieten van lege agenda’s, luisteren naar muziek, lezen. Meer tijd voor elkaar als gezin, 
nu iedereen thuis moet werken. Genieten van elkaars humor. Genieten hoe de kinderen 
zichzelf en elkaar vermaken. Bezinning in de kerk wordt juist gemist. Hierover schrijft Leny:  
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…’een weemoed naar wat nu niet mogelijk is. Het ontmoeten met mijn dierbaren en het delen 
van geloof en ontvangen tijdens de diensten in de Kloosterkerk. Naarmate de weken verstrij-
ken verlang ik hier steeds meer naar.’  Dit wordt door meerdere gemeenteleden gedeeld. 
Lies vraagt ons: ‘Wat mis je, wat geeft de kerkdienst je?’ Een mooie vraag om even op te 
broeden. ‘Het samenkomen en onverwachte gesprekjes hebben missen wij heel erg. We hopen 
dat de kerk weer snel open mag voor bijeenkomsten.’  schrijven Hans & Sophia. Jo schrijft 
over bezoekjes, druk bezig zijn in tuin en huis, het bouwen van een schuurtje, maar ook over 
wandelen in de bossen van Appelscha. Ze zou er veel voor over hebben om de last van de 
mensen die door deze crisis getroffen zijn lichter te maken. 

Weest stil, wees bij God… 
Onze emoties en gevoelens zijn tweeslachtig. Ze gaan heen en weer. Er is rust en onrust. We 
voelen ons gevangen gemaakt door een virus en tegelijk is er ook ineens meer tijd voor een 
praatje. Maar ook: ‘Hoe kunnen wij stil zijn, terwijl er al wekenlang wereldwijd een ramp 
gaande is?’  
Wij weten niet wanneer die voorbij is en wij weer opgelucht kunnen ademhalen. Dat deze 
crisis wel een begin maar nog geen eind kent is iets wat als heel moeilijk wordt ervaren. Wij 
zijn bij tijden in ademnood. Of zoals Peter het verwoordt:
 Uit balans door uitzichtloosheid
 vervreemding door gebrek aan echt contact
 emoties door gebrek aan grip
 heimwee naar wat was
 verwarring door dwarrelende gedachten
 allergisch voor ‘het nieuwe normaal’

Toos vertelt, dat ze goed alleen kan zijn en zegt: ‘ik ben bevoorrecht met mijn huis en mijn 
tuin, met mijn kinderen en kleinkinderen, die het onderling goed met elkaar kunnen vinden, 
en de vrijheid om een eindje te wandelen.’ Lies schrijft ‘dat het heel akelig voelt! De manier, 
hoe mensen elkaar mijden!’ Door anderen wordt deze tijd ‘heel stil en nogal saai gevonden.’ 
Lizette ervaart het ‘als heel naar, vooral als je bedenkt dat het misschien wel nooit meer zoals 
in de pre-corona tijd zal worden. Het is bevreemdend om je geliefden steeds te moeten ontwij-
ken. Dat is toch bizar?’  
‘Meer stilte waarin vaak mijn gedachten en gevoelens heen weer geslingerd worden tussen 
rust vinden en verlangen…’, zegt Leny. ‘Het missen van het contact met je geliefden doet je 
ervaren hoe rijk je bent in het bezit ervan.’, schrijft Jan. ’Lastig, vooral het niet kunnen knuf-
felen enz. voelt heel afstandelijk, ook beginnen we zo langzamerhand de fysieke contacten te 
missen, vooral de zondagen worden lastig. Wij begonnen ons net een beetje op onze plek te 
voelen’, schrijven Ina & Eddie, die nog niet zolang lid zijn van de Kloosterkerk. ‘Wat mij nog 
meer dan anders bezighoudt’, mailt Gré, ‘is de vraag hoe dit afloopt. Het blijkt nu dat het co-
ronavirus en de vernietiging van ecosystemen een relatie hebben.’ Hink & Dieneke schrijven 
dat ze ook iets ervaren van: ‘Dichtbij elkaar: persoonlijk contact missen we wel, maar een 
praatje, als je mensen tegenkomt of in de tuin werkt, is er. De telefoontjes en kaartjes; mensen 
geven aan dit te waarderen en bellen terug met: ‘nu bel ik jou een keer.’ 
Tot zover een greep uit de ontvangen reacties. Veel dank!
 
Bij iedereen is er het gevoelde ongemak van de afstand en tegelijk de ervaring dat contacten 
directer en intensiever zijn. Een vreemde tegenstelling, iets naars naast iets positiefs. 
Psalm 62 schrijft dat God luistert zonder oordeel. Als wij ons bezinnen luisteren ook wij 
meer naar onszelf, wij gaan naar binnen, bij onszelf te rade en we luisteren meer naar el-
kaar. We maken er tijd voor, omdat wij daar nu behoefte aan hebben.

Vorig jaar was er een mooi project van het Nederlands Kamerkoor. Ze brachten op heel ver-
schillende wijzen de 150 psalmen ten gehore. Op hun website lees je hierover: 
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150 Psalmen om de stilte te vullen.
Het Nederlands Kamerkoor streamt 150 psalmen van 150 componisten in 150 dagen.  
De thema’s van de psalmen, teksten van duizenden jaren oud, zijn nog even actueel als toen 
ze geschreven waren. De psalmen verhalen over hoop en verdriet, over leiders in tijden van 
wanhoop en over machteloosheid en feest. De psalmen zijn een afspiegeling van onze men-
selijkheid.  
Het Nederlands Kamerkoor, de Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en the Choir of Trinity 
Wall Street delen deze opnames met de wereld om de stilte mee te vullen, in de hoop dat we 
over 150 dagen op een punt zijn waar we weer live-muziek kunnen maken voor ons publiek.  
De psalmen zijn opgenomen door cultuurzender Parmando 24Culture.  

En nu gratis online te beluisteren via www.Nederlandskamerkoor.nl   
(Op de dag dat u dit leest is dag 17 aangebroken, en staat psalm 17 in de schijnwerpers)

Vrijdag 15 mei jongstleden waren zij aangekomen bij Psalm 15:
Thema van deze psalm: Spiegel voor de maatschappij 
Een passend thema voor onze tijd.
De geschiedenis is als een les. Een les voor de maatschappij, een les om de juiste weg te vin-
den en te volgen. Niet alleen toen, maar vooral nu. Gerard Swüste: ‘Die weg wordt met name 
gewezen in de Tora, de Tien Woorden. Geen kille geboden, maar wegwijzers: als je zo leeft, 
dan zal je gelukkig zijn. Op het eerste gezicht staat die weg regelmatig haaks op wat mensen 
aantrekkelijk vinden, maar toch: het is de weg naar geluk.’

Tekst van psalm 15:  
 1. Jij, wie mag zich welkom weten in je tent?
 Wie wonen op je hemelse hoogte?
 2. Die integer is, die recht doet,
 3. die van harte waarheid spreekt;
 geen praatjes rondstrooit,
 geen kwaad doet aan zijn medemens,
 geen smaad laadt op zijn naaste.
 4. Een verdorven mens is verachtelijk in zijn ogen,
 maar hij respecteert ieder die ontzag heeft voor de Levende;
 zijn woord breekt hij niet, ook al komt hem dat goed uit;
 5. geld leent hij uit zonder rente,
 hij laat zich niet omkopen ten koste van een onschuldige.
 Wie zo doet die staat als een huis voor altijd.

Berthold Gersons, emiritus hoogleraar Psychiatrie en deskundige op het gebied van rampen, 
zegt, dat het er bij een ramp op aankomt dat de overheid betrouwbaar is. Dat zij oog heeft 
voor de nood van de slachtoffers. Dit zijn mensen die dierbaren verloren, dit zijn ook de 
mensen die hun werk of andere belangrijke zaken verloren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
overheid moet zorgen dat er daadwerkelijk wordt geholpen en dat het gevoel van gezamen-
lijkheid wordt bewaard. Deze crisis is iets gemeenschappelijks van alle Nederlanders. Het 
is belangrijk dat er geen kloof komt tussen hen die met hun leven verder willen en hen die 
rouwen om wat zij door de Corona-crisis zijn verloren. 
Deze ramp vraagt dus om solidariteit, zegt Gersons. Maar dat is voor mensen heel moeilijk. 
Voor Groningen is Brabant ver en andersom. Wat hier zou kunnen helpen, zo zou Gersons 
premier Rutte willen adviseren, is het scheppen van een mogelijkheid tot herdenken. Door 
monumenten of rituelen te creëren. Zo drukken Engelse kranten foto’s af van de zorgmede-
werkers die zijn gestorven door het virus. Zo krijgen de slachtoffers een gezicht, kunnen we 
hen eren, meer dan met een minuut stilte en het klappen voor de medewerkers in de zorg 
zoals dit in het begin gebeurde. Misschien is het goed dat er een nationale dag van rouw 
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komt waarin alle slachtoffers van Corona herdacht worden. Een ritueel om de solidariteit te 
voeden en te bewaren. 
Psalm 15 roept op tot een betrouwbare overheid. Ze roept ons op om de slachtoffers niet 
alleen te laten met hun verdriet en eenzaamheid. Onze solidariteit kunnen we ook tot uit-
drukking brengen door niet een of een paar groepen de prijs voor deze crisis te laten beta-
len. Niet alleen de zorgmedewerkers die grote offers brachten, de nabestaanden of de 
( jonge) mensen zonder werk.  
Wij samen gaan dit dragen. Dat is menselijk, daartoe roepen de Psalmen al eeuwenlang op.  
Ook vandaag! Dat wordt bedoeld met ontzag hebben voor de Levende. 

Wat kunnen wij in de tussentijd doen om de verbinding te behouden? 
Misschien een telefoontje naar degene die altijd bij u in de buurt zat in de kerk? 
Of een kaartje als u dat makkelijker vindt.  
 
We voelen wat we voelen en blijven waakzaam, proberen door bezinning onze geestkracht 
te bewaren en bidden voor onze overheid en bewindslieden dat ze de juiste dingen voor ons 
allemaal doen, Amen.
 
Met hartelijke groet, Matthy, en ook van Herke. 

PS van Herke: 
‘Het is de moeite waard om elke dag een psalm te zingen of een ander mooi lied, elke mor-
gen, alleen of met elkaar. Een tekst zingen is heel iets anders dan lezen of luisteren naar een 
ander. Nee, niet alleen luisteren…., zelf doen! Iedereen kan zingen volgens mij…..en schoor-
voetend zingen is het mooiste wat er is….in de badkamer misschien?
Stoere gedetineerden in de gevangenis durven vaak ook niet te zingen, dus bij dezen de ver-
taling van een tekst van Kevin Ayers, gitarist van The Soft Machine, een band uit de jaren 60:
‘Zing maar een lied in de morgen, zing het in de nacht als het moet, je weet soms niet eens 
waarover je zingt, maar je weet het doet je hart zo goed, oh yeah! Je weet het doet je hart zo 
goed.’ Hij noemde dit liedje apart genoeg : ‘Religious Experience’ (Zingen als religieuze erva-
ring). Kevin Ayers is al vrij snel uit de Soft Machine gestapt omdat hij vond dat ze te weinig 
zongen. Het was namelijk vooral een instrumentale experimentele jazzrock-band.  
Ik zou het willen aanbevelen als psalm 151.’

 

v e r b i n d e n

Vier jaar geleden begonnen we met het jaarthema: ‘Vrijheid in verbondenheid.’ In 2019/2020 is 
ons thema ‘Verbinden’. Dat is iets actiefs. Het begint met verbinding leggen met jezelf. Je thuis-
voelen bij jezelf, dat is de basis. Daarna kun je je verbinden met anderen. Mensen hebben behoefte 
aan gemeenschapszin. Contact maken is belangrijk. Een dominee, die voor ons beiden belangrijk 
en inspirerend is geweest, was een groot voorbeeld in verbinden. Als wij bij hem op een feestje 
kwamen, ontving hij iedere gast heel hartelijk en persoonlijk. Kwam er tegelijk met jou iemand 
binnen, werd die met dezelfde egards onthaald. En vervolgens zei hij: ‘Dit zijn Matthy & Herke, 
ken je hen al?’ En tegen ons zei hij: ‘Dit is André, kennen jullie hem al?’ En zo bracht hij al zijn 
gasten met elkaar in verbinding en ging hijzelf met een goed glas wijn in zijn handen verder met 
de ontvangst van nieuwe gasten. Aan het eind kende iedereen elkaar zo’n beetje… Vriendelijk zijn, 
je openstellen voor een ander. In de kerk komen we voor de ontmoeting met God. En met elkaar. 
Wat kun je de kerk als plaats van verbinding en ontmoeting missen.
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24 mei 2020
Lieve mensen,

Vanmorgen keek ik uit het raam en zag het jonge, rode katje van de buren rustig om zich 
heen kijken in het gras. Dat ben ik van hem niet gewend, het is een dartel, vrolijk jong dier, 
een en al levendigheid en drukte. Maar vanmorgen zat hij voor zijn doen heel lang stil op 
een plek.  
Hij keek naar alle kanten om zich heen. Maar heel rustig, op één plek. Als beschouwde hij  
de wereld om hem heen. ‘Waar ben ik nu, wat zie ik om mij heen?’  
En na een tijdje werd hij wakker en rende weer vrolijk de bosjes in,  
op zoek naar een nieuw avontuur….
 
Ja, en waar zitten wij in de tijd? Het is alweer de 11e brief sinds de kerkdienst op 15 maart 
jl. voor het eerst niet doorging. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag, een stralen-
de zomerdag.  
En deze zondag is het de zondag vóór Pinksteren.  
Deze brief is dit keer een onderdeel van de eerste viering sinds 15 maart.  
De eerste online vanuit de Kloosterkerk. Opgenomen met een camera en uitgezonden via 
het YouTube-kanaal van de kerk. 

Dit weekend vieren moslims het einde van de Ramadan en begint het Suikerfeest.  
Na een maand vasten is het feest. Allerlei lekkers komt op tafel, normaal komt de familie  
bijeen. En wordt er uitgedeeld aan de armen. De mensen die wel een steuntje kunnen 
gebruiken. Vasten houd je beter vol als je het samen doet. Dat was dit jaar heel lastig  
omdat de moskeeën gesloten waren. Eén van de 100 namen van God is ‘de Barmhartige’,  
dat betekent voor islamitische gelovigen dat zij zich oefenen in barmhartigheid.  
Dus iedereen deelt mee in het feest. In de media was er mooie en goede belangstelling 
voor, viel mij op. Met onze belangstelling voor het religieuze lijken we op elkaar.
 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet in onze kalender ‘Wezenzondag’. 
De discipelen hebben hun geestelijk leidsman naar de hemel zien gaan,  
steeds verder bij hen vandaan. Nu is hij definitief niet meer onder hen. 
Ze moeten alleen verder. Ze zijn dan wel bij elkaar in een huis in Jeruzalem, maar ze    
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voelen zich verweesd. Zonder de inspirator die in de afgelopen drie jaar zo belangrijk voor 
hen is geworden.  
Die hen veel over het leven heeft geleerd. Kunnen ze wel verder zonder hem? 
Hoe is het geweest, daar met elkaar in een huis, in afwachting?  
Want Hij had het hen gezegd: ‘Wacht met elkaar. Er komt nog iets. Wacht het samen af.  
Er komt een Trooster’… 

…Als je verdriet hebt is het goed dat je wordt getroost. Dat er mensen zijn die delen in je 
verdriet. Bij wie je kunt uithuilen. Dat er iemand is die een arm om je schouder slaat en een 
bemoedigend en lief woord spreekt.    
‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij, der hulpelozen hulp, wees mij nabij’, bijvoorbeeld wordt 
in het geloof als een troostend lied ervaren. Het wordt ook vaak tijdens een christelijke 
begrafenis gezongen. We kennen allemaal de behoefte aan troost. En we hebben de 
ervaring van getroost worden.  
Je bent in de rouw, maar er zijn mensen die er voor je zijn. En soms zijn er dieren die je 
troosten. Een hond in de wachtkamer van de psychiater die veel eerder dan de arts of de 
patiënt aanvoelt dat de patiënt verdrietig is en naar haar toeloopt om zich door haar te la-
ten aaien… 
Of de poes die normaal helemaal niet aanhankelijk is, maar wel op het moment dat een 
huisgenoot een fietsongeluk heeft gehad. Ze komt naast hem zitten bij de kachel. Haar 
aanwezigheid is een bron van troost. Een huisdier dat zich laat aaien vermindert aanwezige 
stress. 

In de afgelopen tijd van corona voelden wij ons ook verweesd.  
Het is een vaag verdrietig gevoel alsof je een beetje in de rouw bent. Dat klopt ook.  
We zijn iets belangrijks verloren. Onze vanzelfsprekende, menselijke en natuurlijke omgang 
met elkaar. Het gewone leven zoals we dat gewend waren verloopt ineens heel anders.  
We moeten afstand houden, zelfs van onze vrienden en familie. Dat gaat ver.
 
De zorg kan een vloedgolf van nieuwe besmettingen niet aan.  
We houden afstand, wassen vaak onze handen en tegelijk worden langzaamaan de regels 
soepeler. Vanaf 1 juni mogen, mits we de anderhalve meter afstand in acht nemen, weer 30 
personen bij elkaar komen. We kijken of het mogelijk is dat wij elkaar als kerkgemeenschap 
dan ook weer kunnen ontmoeten. 
We missen elkaar en het speciale moment van samenkomen.
 
Ouders missen kinderen. Kinderen missen ouders. Vrienden missen vrienden.  
En iedereen in de zorginstellingen, zij zijn zwaar getroffen door de maatregelingen.  
Sommigen van hen begrijpen daar niets van, zoals ook mevrouw Buining in de Heggerank. 
Ze zegt: ‘De jonge verzorgers mogen wel bij mij binnen komen, ook zij komen van buiten 
en mijn eigen kinderen mogen niet bij mij komen. Hoe kan dat?’ De kinderen komen niet 
verder dan de drempel van het huis om de was af te leveren. Een verweesd en onwerkelijk 
gevoel is dat voor hen.
  
Jacqueline schreef eerder ook hierover in haar reactie op de kleine enquête van een tijdje 
terug. Zij zagen haar moeder iedere week en ineens kon dat niet meer. Wat een opluchting 
gaf het toen ze haar in klein gezelschap weer een bezoek konden brengen, al was het op 
twee meter afstand. 
 
Nu gaan we langzamerhand naar een nieuwe fase en wordt het wat soepeler.  
Familie en vrienden zoeken elkaar weer voorzichtig op. Maar het blijft een onhandig om 
elkaar heen dansen met die anderhalve meter en elkaar niet mogen aanraken. 
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Op die voetzoen na, dan.  
We hopen van harte dat mevrouw Buining, die komende dinsdag 90 jaar wordt!, dit in ieder 
geval met één van haar kinderen mag vieren, al is het dan nog net niet 1 juni.  
Verweesd voelen we ons allemaal. Dat we elkaar weer meer kunnen zien doet goed,  
‘daar knap je van op!’, schreef iemand deze week. 
 
In de afgelopen tijd hebben wij ons ook op ons leven kunnen bezinnen. Evenals op ons 
samenleven. 
Die tijd van afwachting in dat huis in Jeruzalem heeft ook de apostelen van Jezus iets 
gebracht. Er staat dat ze in eensgezindheid samen waren. Jezus was voor hen allemaal 
belangrijk. Hij was voor hen allen een geestelijke coach op hun levenspad. Hij wees een weg.  
Liet hen zien waar het in het leven om gaat. 
Ze hebben op dat moment allemaal verdriet om hem.  
Ze rouwen samen, ze missen hem. Maar nú moeten ze verder.  
En zal blijken dat ze veel bagage hebben meegekregen om ook verder te kúnnen.  
Wij zijn sterker dan we vaak denken. 
 
De boodschap die Jezus hen leerde is niet weg, die gaat met hen verder.  
Dat zit in hen. Ze kunnen het nu zelf, samen met de hulp van de kracht waarop ze wachten: 
Gedreven spirit, heilig vuur om de boodschap van liefde te verspreiden. 
Boodschap van liefde is er een van verbondenheid.  
Van oefenen in barmhartigheid, zoals de Islam ook leert.  
Praktische voorbeelden daarvan hoor je elke dag.  

Onze bezinning van de afgelopen tijd laat zien dat we sommige dingen graag anders willen 
gaan doen in de toekomst. Dat wensen sommigen van ons. Een beter milieu, bijvoorbeeld.  
Door meer te fietsen, zoals in Italië waar fietspaden uit het niets verschijnen en mensen 
subsidie krijgen als ze een elektrische fiets aanschaffen. Minder vliegen wordt eveneens 
omarmd.  
Of samen de lasten dragen van een crisis die nog veel gevolgen zal hebben voor de nabije 
toekomst. Gevolgen die veel mensen hard raken. Zoals de mensen die hun brood verdienen 
in de culturele sector en de kleine bedrijven. De zzp-ers. 

Wat kunnen wij doen vanuit de inspiratie van onze onzichtbare lnspirator?  
Wij kunnen initiatieven van verbondenheid steunen in onze omgeving en denken hierbij 
aan: het steunen van kleine en lokale bedrijven, de cultuur in onze omgeving, zoals de 
kruidentuin van het Kloostermuseum, de organisaties voor beter natuurbeheer, de 
armoedebestrijding, de Diaconie. 

En verder weg de wereld in blijft de vraag ook: ‘Wat komt er nu?’ 
‘Welke geest en welke inspiratie is nodig?’  
Nu we toch weer een beetje overnieuw moeten beginnen. Het vraagt wel geloof.  
Dat we elkaar hier op een vriendelijke en liefdevolle manier bij kunnen betrekken, is onze 
wens. 

Amen. 
 
PS: 
Wie wat kan missen en van kunst houdt kan tot 21 juni a.s. een mooi initiatief steunen. Zie: 
https://doemeemetjeaow.nl/ 
Geef (een deel van) het vakantiegeld van je AOW of een gewone gift aan cultuur. Je kunt zelf 
aangeven of je de muziek, de beeldende kunst of het theater wilt sponsoren.
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p a s t o r a a t 

Pastoraat als ruimte geven aan je levensverhaal. Wie ben je? Hoe is je leven van je geboorte tot nu 
gelopen? Wat heeft je vader voor je betekend?… En je moeder, wat betekende zij voor je? …
Het hoeveelste kind was je thuis? Als je vertelt wie je bent en hoe je leven is gelopen ontdek je soms 
dat er een rode lijn door je leven loopt. Wat zijn de dingen die altijd weer terugkomen? 
Wat drijft je? Waar maak je je telkens weer druk over? Wat zijn de dingen van waarde voor jou? 
Waarom zijn dat juist die dingen? Kwamen die thema’s ook al voor bij je ouders of je grootouders? 
Elk verhaal is de moeite van het vertellen waard. En als je vertelt hoe je leven is verlopen, met de 
vreugde, het verdriet, je Achilleshiel en de dingen waarover je je schaamt merk je dat je een beetje 
meer bij jezelf thuis komt. Dat je jezelf accepteert. Dit is jouw leven. En als er dingen zijn die erg 
moeilijk voor je zijn, waar je alleen niet uitkomt en waar je wel onder lijdt? Dan kan dat een reden 
zijn om de hulp van een ander in te roepen. We hebben anderen nodig om verder te komen. In het 
pastoraat gaat het dus om goede zelfzorg. Als je het goed hebt met jezelf zie je beter wat er om je 
heen ge-beurt. Zie je een ander en kun je je voor haar/hem openen?

Daarnaast gaat pastoraat om het verhaal van je geloof. Het verhaal van je spiritualiteit en geest-
kracht. Hierover gaat de toelichting bij de Pinksterbrief (12)
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31 mei 2020 
Ter Apel, Pinksteren, 2020 
 
Lieve mensen, 
 
De tijden zijn aan het veranderen. ‘The times they are changing.’ Bob Dylan die deze 
week 79 werd zong hier 60 jaar geleden over. Telkens opnieuw veranderen de tijden. 
Het is een vraag die er altijd is. In ons eigen leven is er het ouder worden, steeds een 
andere periode, maar ook steeds in een andere wereld. En soms verandert de wereld 
ineens, plotseling.
 
Dit is een belangrijke kwestie op de geboortedag van de kerk. Want dat is 
Pinksteren.  
De verjaardag van het ontstaan van het christendom. Een feest van nieuwe kracht, 
nieuw elan. De leerlingen van Jezus maken een verandering door. Van volgers 
worden zij apostelen. Ze krijgen een opdracht. De boodschap van liefde en verbon-
denheid tussen mensen verder verspreiden in de wereld. Ze doen dit niet helemaal 
uit zichzelf. Ze worden ertoe geïnspireerd door een Geest. Deze overvalt hen. Een 
geluid als een hevige windvlaag dat hele huis waar zij bij elkaar zaten vult. Er ver-
schijnen tongen als van vuur op de hoofden. Het is de door Jezus beloofde Trooster 
die hen sterk maakt en moedig. 

Op het Pinksterfeest spreken ze een menigte toe. Iedereen verstaat hen. Hoe is het 
mogelijk? Mensen kunnen elkaar begrijpen. Dat klinkt heel goed. 
In een paar brieven van een navolger van Jezus, wordt beschreven wat die Geest in-
houdt. Het is een Geest die sterk maakt. Een Geest die verschillende gaven uitdeelt:  
de een heeft visie, een ander kan goed hulpverlenen, weer iemand kan onderwijzen 
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of troosten. Er zijn mensen die goed kunnen delen met anderen of leidinggeven. Of 
ze zijn begiftigd met wijsheid. Ook kunnen profeteren is zo’n geschenk. Wat jou ook 
als gave is gegeven, doe wat je kunt met je volle inzet! Wees oprecht in het naar 
buiten brengen van wat je kunt bijdragen aan je omgeving. Ontdek wat bij je past. 
En doe waar je goed in bent! Als je barmhartig bent voor een ander - doe dat 
blijmoedig!
 
Voor een mens is het een kunst om erachter te komen wat hij of zij het liefste doet. 
Waar je goed in bent. Soms heb je die kans ook minder gekregen of je hebt niet 
beseft dat je een kans had. Toch geldt: soms krijg je de geest. Probeer iets, maak 
wat.  Als je iets maakt ben je bezig. Je geeft je helemaal over aan het proces van het 
scheppen. 
 
We weten al lang dat de kerk kleiner wordt. We leven in een wereld waarin zo veel 
te kiezen valt. Waarin jonge mensen eigen keuzes maken. Dat de kerk zich naar de 
vorm wel moet aanpassen als ze wil overleven. Dat geldt ook voor de Kloosterkerk! 
Welke stappen zullen we zetten? Is er geloof in ons? Is er vertrouwen? Kunnen we 
de deuren van de kerk openzetten naar de toekomst? Voor de wereld om ons heen? 
De kerk als een plek waar mensen een tijd kunnen verblijven om op adem te komen? 
Een pleisterplaats. Een modern bedevaartsoord.
 
Jonge mensen gaan niet meer naar de kerk. Maar ze hebben wel belangstelling voor 
meditatie en mindfulness. Ze lopen soms ook vast doordat de maatschappij veel van 
hen vraagt.  
Bezinning kan de kerk bieden. Daar is ze goed in. Wat zou het mooi zijn als dat kan 
op zo’n mooie plek als de kloosterkerk. Waar al 555 jaar mensen samenkomen voor 
gebed, bezinning en dienst aan de wereld. Mensen helpen verder te komen met hun 
leven. Jonge mensen coachen, hen verder helpen bij de vragen waar het leven je 
voor stelt. Een viering van levenswijsheid. 
 
Deze tijd van de Corona-crises laat ons zien dat dingen ook anders kunnen. Mensen 
vergaderen via internet. Er wordt minder gevlogen. Dit heeft goede gevolgen voor 
het milieu en de dieren. Maar ook voor mensen biedt deze tijd van wereldwijde 
lockdown nieuwe mogelijkheden. Laten we onze wereldhandel eens onder de loep 
nemen. 
 
Hopelijk gaan we wel terug naar een ‘gewonere’ wereld. Ik vind het woord ‘gewoon’ 
mooier dan normaal. Want was onze wereld eigenlijk wel zo normaal? Dus liever 
geen nieuw-normaal. Daarvoor is een andere wind, een andere geest nodig. 
Gewoner betekent menselijker.  
 
Het gaat niet om de kerk. De boodschap die de kerk voor mensen heeft, daar gaat 
het om.De boodschap van aandacht, vriendschap, troost, gerechtigheid is de 
moeite waard. Is een belangrijk kompas voor het samenleven. Dat iedere mens telt 
voor God. Heel belangrijk is deze boodschap.

Juist op Pinksteren is dat de gewone boodschap. De boodschap die altijd klinkt met 
Pinksteren. Maar klinkt ze deze keer anders? …. Hier en nu… Zullen we er een 
gebarentolk bij nemen?
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Vrijdag was harpiste Lavinia Meijer naar de Psychiatrische kliniek in Groningen ge-
komen om de patiënten die het juist nu heel moeilijk hebben te bemoedigen.  
In de buitenlucht gaf ze twee prachtige concerten. De mensen zaten in het gras naar 
haar te luisteren. Toen ze even stil was hoorde je de wind door haar harp, de Geest 
zong een eigen lied…

Iets van de Geest proberen wij telkens te bezitten. En hoe oud of jong we zijn, of 
we ziek zijn of gezond, in welke club of kerk we zitten of in welke maatschappelijke 
positie we ons bevinden. Ergens kunnen we die geest allemaal best begrijpen. Dat is 
een heel hoopvol gevoel.   
Toch… hoe meer je bezit, hoe rijker je bent, …het wordt wel moeilijker om het te be-
grijpen, dat heeft Jezus ook gezegd. En dat blijkt wel telkens weer. 
Mooier kunnen we het niet maken. Of toch wel? De Geest denkt van wel! Amen.

p a s t o r a a t   a l s   h e t   v e r h a a l   v a n   g e e s t k r a c h t 

Weet je nog van wie je de verhalen over geloof hebt gehoord? Was dat vader? Of juist moeder?
Soms was het opa of oma. Spannende verhalen uit de kinderbijbel. Of hoorde je ze voor het eerst 
op school? Ieder mens groeit op met verhalen die het leven richting geven. Verhalen die vertrou-
wen in het leven voeden. Het zijn vormende verhalen. Soms zijn ze onbegrijpelijk. Soms gruwe-
lijk, terwijl andere heel mooi,  troostend of betoverend zijn. Wat is je lievelingsverhaal? 
Wat vertelt dit verhaal over jezelf? Aan wie heb jij bijbelse verhalen verteld?

Pinksteren is het feest van inspiratie. Het gaat over de Geest van God. Die geest kom je in en bui-
ten de bijbel tegen. De geest die waait waarheen zij wil. Ze wordt verbonden met de vrouwelijke 
kant van God. De Schechina. (De geest van God die over de oervloed ging.) Ze heeft iets ongrijp-
baars. Het heeft met creativiteit van doen. Soms krijg je de geest en ga je iets maken. Er gebeurt 
iets nieuws. Je krijgt nieuwe hoop. Geestkracht. Na een moeilijke tijd kom je eindelijk weer in 
actie. Ieder mens heeft een eigen spiritualiteit. Ideeën of verhalen die je persoonlijk raken en aan-
spreken. Van welke gedachten, boeken, films of filosofieën raak jij enthousiast?
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Lucas 15 : 3-7  (NBV) 
3. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4. ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waar-
van één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn 
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5. En als 
hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6. en gaat naar huis. Daar 
roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb 
het schaap gevonden dat verdwaald was.’ 7. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn 
over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen 
inkeer nodig hebben.

7 juni 2020
 
Lieve allemaal,

Mensen zeggen wel eens: ‘Ik hou niet zo van het Oude Testament, daarin komen zoveel ver-
halen voor over geweld. En over een nare reactie van God. Daar kan ik niet in geloven. Nou, 
ja, de psalmen vind ik wel mooi.’ Ik moet dan denken aan wat ik ooit las bij Chagall over het 
Eerste of Oude Testament. ‘Het zijn menselijke uitingen.’ Je ziet er de zwarte kanten van het 
menszijn in terug en ook de vreugde en de hoogtepunten. Geweld, liefde, hoop, wanhoop 
je komt het allemaal in de bijbel tegen, omdat het menselijke ervaringen met het leven zijn. 
En ervaringen die mensen hebben opgedaan met het Geheim van het leven. De bron die wij 
en zij God noemen. Tegelijk projecteren ze veel onmacht en onvermogen op de Eeuwige. Als 
zou God degene zijn die geweld tegen mensen aan zou wakkeren. Terwijl dit voortkomt uit 
de eigen boosaardige natuur. Alles wat menselijk is komen we daarom ook in de bijbelse 
verhalen tegen. Verhalen zijn een spiegel van hoe wij zelf zijn. Tot en met de zwartste kan-
ten van de ziel.  
 
De afgelopen week waren er demonstraties tegen discriminatie, politiegeweld en het ach-
terstellen van minderheden. Het begon met protesten tegen de gewelddadige dood van de 
gewone burger George Floyd door een Amerikaanse politieman. Het protest verspreidde 
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zich naar andere grote steden in de wereld. Als protest tegen achterstelling en etnisch 
profileren in het eigen land. 
‘We nemen het niet langer dat we als tweederangsburgers worden behandeld door de 
meerderheid. Als burgers zijn we voor de wet gelijk, maar we worden niet als zodanig 
behandeld. Het is genoeg.’ 
Een jonge man, Tim Wes (26) zegt daarover tegen een krant:
‘Het is niet zwart tegen wit. Het is de mensheid tegen racisme. Mijn ouders komen beiden uit 
Suriname, ik heb Creools bloed, Hindoestaans bloed, Javaans bloed, Joods bloed, allemaal 
volkeren die zijn onderdrukt. Dus ik voel echt die pijn, ik voel wat er speelt. Ik zie de mensen als 
broeders en zusters. ‘k Ben gelovig. Jezus had honderd schapen en eentje liep weg en hij ging 
dat verloren schaap zoeken. Niet omdat die andere 99 niet belangrijk waren, maar omdat die 
laatste in gevaar was. Dat is wat er nu gebeurt. De zwarte bevolking in Amerika loopt gevaar. 
Die mensen worden vermoord en er is geen rechtvaardigheid. Daarom moeten we solidair zijn.
Ik wil niet zelf in een slachtofferrol. Hoe je het ook wendt of keert, ik ben in Rotterdam 
opgegroeid in een geprivilegieerde omgeving. Ik heb kansen, ik kan mijn stem gebruiken, ik 
kan vechten. Maar er zijn veel broeders om me heen, jongens met wie ik ben opgegroeid, die 
wel van alles hebben meegemaakt. Dus voor al die mensen vecht ik. Ik voel me verbonden met 
ze, ik ben deel van hen. En in andere landen of plekken is het duizend keer erger, daarom wil ik 
niet in een slachtofferrol. Dit is gewoon een statement dat nu moet worden gemaakt, dat kan 
niet morgen, maar dat moet nu.’
 
Deze jongeman motiveert zijn verzet vanuit zijn geloof. Het is zijn interpretatie van de 
gelijkenis over het verloren schaap uit Lucas 15. Heel concreet en to the point. Het verloren 
schaap loopt gevaar, daar bekommert Jezus zich om. 
 
Ooit volgde ik tijdens de predikantenopleiding een workshop over discriminatie. Een van 
de dingen die ik daarin heb ervaren en onthouden: ‘Racisme zit in ons allemaal.’ Je wilt het 
misschien niet, maar het is wel zo. Dan moet je beginnen met het erkennen dat dit zo is. 
Tijdens de workshop liet de workshopleider Doreen Hazel ons voelen hoe het is om door 
een dominante groep te worden gediscrimineerd. Toen wij als studenten naar de zaal liepen 
waar de workshop zou plaats vinden stond Doreen bij de deur. Sommigen van ons werden 
binnengelaten, anderen niet. Zij moesten buiten blijven. Ik hoorde bij de groep die niet naar 
binnen mocht. En wat dat met ons deed! Het maakte ons, het maakte mij boos. Dat je niet 
weet waarom anderen wel en jij niet wordt binnengelaten. We zochten met elkaar naar 
redenen. Was het de kleur van onze ogen? Wat kon het zijn? We vertrokken naar een andere 
ruimte om ons te beraden. Wat konden we met onze boosheid doen? Dit kon gewoon niet! 
 
Het is een ervaring die ik nooit ben vergeten, zonder dat je de reden kent, ben jij ergens niet 
welkom. Voor zwarte mensen is dit een dagelijkse werkelijkheid. En daar komt de last van 
het verdriet van het verleden nog bij. De vernederende en pijnlijke ervaring van slavernij. 
Doreen Hazel liet zich ooit tegenover een krant als volgt hierover uit:  
‘Maar voor ons is racisme in de allereerste plaats ziekmakend.’

Uit onderzoek blijkt dat witte mensen heel moeilijk uit de voeten kunnen met het feit dat ze 
discrimineren. Dit is schaamtevol om te moeten toegeven. Er is ook angst om in de huidige 
discussie dingen verkeerd te zeggen, maar zwarte mensen zeggen: ‘Het maakt niet uit dat 
je dingen niet goed zegt, dat je fouten maakt, als we maar met elkaar in gesprek raken over 
dit pijnlijke, verdrietige onderwerp. Alles beter dan het verzwijgen en eromheen dansen uit 
schaamte.’ 
Dr. Martin Luther King zei ooit dat het wel begrijpelijk is dat mensen woedend worden als 
ze niet meetellen en niet als volwaardige burgers worden gezien. Maar geweld was niet zijn 
antwoord op maatschappelijke vernedering. In de jaren zestig trainde hij jonge zwarte 
mensen in geweldloze weerbaarheid. Hij maakte hen innerlijk weerbaar, zodat ze zich niet 
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uit de tent lieten lokken als ze werden geïntimideerd. In Memphis in het motel waar hij op 
het balkon werd doodgeschoten is nu een museum waar je dit allemaal zelf kunt ervaren, 
door plaats te nemen in een bus en dan verzocht te worden om achterin te gaan zitten 
omdat de plaatsten voorin voor jou verboden zijn. 
 
Tim Wes zegt: ‘Jezus had honderd schapen en eentje liep weg en hij ging dat verloren 
schaap zoeken. Niet omdat die andere 99 niet belangrijk waren, maar omdat die laatste in 
gevaar was.’ Dat sluit aan bij ons geloof dat voor God ieder mens telt en van waarde is. En 
het is een mooie uitleg van deze gelijkenis van Jezus, want het punt van het geloof is eruit 
gelaten. Het gaat erom dat we niemand kwijtraken. Dat er oog voor is. Misschien begint een 
zinvolle discussie over discriminatie met luisteren. Want mensen die rustig luisteren naar de 
verhalen van pijn en uitstoting maken daar ruimte voor. Aan de basis van alle protesten ligt 
ook het gevoel ‘wij worden niet gehoord’. Dat komt ook voor bij de arme mensen, bij de jon-
geren die vragen om je zorgen te maken over het klimaat. Er is geen gemakkelijk antwoord. 
Maar er is wel een gevoel dat het anders kan, als er meer oog voor de problemen is. Dat 
geloof is heel belangrijk.  
In principe is dit het paasverhaal; dat de dood van één mens het heil voor ons allemaal gaat 
betekenen. Het gevoel dat je als mensen met elkaar, van welke cultuur ook, iets met elkaar 
kunt doen, wordt getoond in de prachtige uitvoering van het nummer ‘Blowing in the wind’ 
van Bob Dylan, zoals dat afgelopen maandag voor de digitale Scheurkalender is rondge-
stuurd door Foppe en Ali. Waarin mensen uit allerlei culturen samen zingen. 

Wij hopen natuurlijk om zelf ook weer samen te kunnen zingen. 

Een goede zondag en week gewenst!

Hartelijke groet,

Matthy (Ook van Herke) 
 

 c o n t e x t u e e l   b i j b e l l e z e n  

Je kunt met allerlei groepen bijbellezen. Ook met mensen die de verhalen niet kennen. Een goed 
verhaal roept spontane reacties op. En een goed verhaal kan meerdere betekenissen hebben en 
heeft die ook. Ook met een groep dementerende mensen die met het geloof zijn opgegroeid kun je 
een bijbelverhaal lezen en dit met hen bespreken. Er komen herinneringen naar boven. 
Invallen naar aanleiding van de tekst. Op zo’n spontane manier lazen we afgelopen herfst met 
elkaar bijbelverhalen in de Consistorie van de Kloosterkerk. 
Om open en veilig van gedachten te kunnen wisselen lieten we aan het begin en eind een kaars 
rondgaan. Ieder beantwoordde aan het begin de vraag; ‘Wat heeft iemand de afgelopen week met 
je gedeeld dat je echt iets deed?’ Zo openden we ons voor elkaar en bespraken vervolgens onder-
meer de gelijkenis van ‘de verloren Zoon’. ‘Wat raakt je positief in dit verhaal?’ ‘Wat stoort je 
eraan?’ ‘Waar heb je een vraagteken bij?’ Vanuit jezelf antwoorden op vragen met betrekking tot 
het gelezen bijbelverhaal - dat is contextueel bijbellezen. Je antwoordt niet op grond van wat je 
eerder hebt geleerd over een verhaal en de uitleg ervan, maar vanuit je eigen gevoel en denken. 
Dat levert vaak nieuwe inzichten op. Het verhaal komt veel dichter bij ons eigen leven. En gaat 
daardoor nieuw en anders voor ons leven. Aan het eind van het gesprek toen de kaars opnieuw 
voorbij kwam, vertelden we elkaar wat we van deze bijeenkomst zouden onthouden en meenemen 
naar huis. 
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14 juni 2020
Kerk in de gevangenis. 

Beste gemeenteleden, (broeders en zusters),

Deze keer schrijf ik de pastorale brief i.p.v. Matthy. Ik doe dat als ex-gevangenispredikant. 
Want de afgelopen jaren hebben een aantal mensen mij gevraagd wat het werk van de kerk 
in de gevangenis precies inhoudt. Een aantal keren heb ik in de omgeving van Ter Apel op 
aanvraag daarover ook een inleiding gehouden bij verschillende soorten groepen. Gemeen-
teavonden van andere kerken, ouderenbonden PCOB, Vrouwenverenigingen, Passage, Odd 
Fellows en Serviceclubs zoals Rotary. Dat hoorde ook bij mijn taak. Want mensen straffen 
die verkeerde daden hebben gedaan is een ingewikkelde zaak. En deze zaak kun je niet ge-
heel naar Politie en Justitie schuiven. Dat is niet eerlijk. Een ander met een ingewikkelde 
taak opzadelen en zelf alleen maar toekijken en hard schreeuwen als er iets fout gaat, is 
niet de oplossing. Hoewel hard schreeuwen soms ook nodig is. Direct zien we al het verband 
met de kwestie die deze laatste twee weken zo sterk naar voren komt. Verborgen discrimi-
natie, die er echt is, ook in Nederland. En dat valt niet mee. Ik heb veel verhalen gehoord 
tijdens mijn werk over achterstelling en kleine vernederingen, angstige blikken en quasi- 
grappige opmerkingen. Sommige mensen kunnen daar heel lang goed mee omgaan en dat 
is knap. Maar anderen met wie het persoonlijk slecht gaat of die uit armoedige omstandig-
heden komen, zoals de buitenlandse gedetineerden in de P.I. Ter Apel, die zien geen andere 
weg dan geweld of criminaliteit. De cijfers over welke groepen het meeste onze gevangenis-
sen bevolken maken dat duidelijk. Net als in de USA waar veel meer Afro-Amerikanen 
opgesloten raken. 
Mensen die niet de tijd nemen om daarover te willen nadenken zijn daar gauw klaar mee. 
Zij zeggen: Zie je wel; ‘een slecht soort mensen’, dat wisten we al toch? Zelfs in de politiek 
kun je ver komen met deze mening. Blijkbaar denken veel mensen dit stiekem ook. Het is 
wel te begrijpen, want als je zelf ook moet ploeteren en het zit je niet mee en je houd je wel 
aan de wet, dan is het moeilijk daar veel begrip voor op te brengen.

Hier is een belangrijk punt. Begrip opbrengen hoeft ook niet! Maar wat wel nodig is, is de 
poging het te begrijpen. Straffen moet ook. Maar de vraag is: ‘Hoe straf je het beste en ook 
nog rechtvaardig?’ De dader vindt de straf vaak te hoog. De slachtoffers vinden de straf veel 
te laag. 
Ik heb beide gevallen meegemaakt. Soms vond ik een straf te hoog. Soms kon ik de slachtof-
fers goed begrijpen en vond ik ook de straf te laag. Want hoe gestraft wordt, raakt direct aan 
je rechtvaardigheidsgevoel. Het aangedane leed moet in balans komen met een vorm van 
vergelding, die ook echt gevoeld wordt. Zowel door de dader als door de slachtoffers. Recht-
vaardigheid staat niet volledig in het wetboek, maar is een gevoel van recht gedaan te zijn.

Op dit belangrijke punt begint het werk van de geestelijke verzorging in de gevangenis. Het 
werk van alle geestelijke verzorgers. De imam, de katholiek, de hindoe-pandit, de boeddhist, 
de humanist, de rabbi en de protestant. In alle godsdiensten en levensbeschouwingen gaat 
het om inzicht in je drijfveren en om rechtvaardiging van wat je doet en om het idee dat een 
mens niet puur samenvalt met zijn daden, maar dat er een persoon achter zit. Een mens 
die ondanks al zijn slechte daden aan te spreken is. Dat heb ik al mijn collega’s steeds weer 
zien doen. Praten met elke gedetineerde. Dat valt soms niet mee. Want niet ieder is er van 
gediend om eerlijk het leven door te nemen. Dat is tegelijkertijd ook het probleem van de 
gevangenis, ondanks dat de bewaarder en al het andere personeel daarop inzetten. Dat er 
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gesprek mogelijk is. Dit gesprek is namelijk ook de beste beveiliging in het systeem. Alle be-
wakingsapparatuur is niet voldoende. Juist het kennen van de persoon geeft inzicht in wat 
er kan gebeuren.

De geestelijke verzorging heeft als extra dat zij een vrijplaats is voor gesprek. Alles wat mij 
ter ore kwam als dominee was echt buiten het systeem, behalve als er gevaar voor anderen 
in het spel is. Er is, zelfs in de gevangenis, een vrije ruimte voor gesprek. Voor het Christen-
dom wordt die ruimte gegeven door de ideeën van het geloof over mens, God, over goede 
daden en over slechte daden en over verantwoordelijkheid.

Om hierover na te denken heb je elkaar als denkende mensen nodig, maar je hebt ook de 
bijbelverhalen. In de gevangenis hebben sommige verhalen een heel directe betekenis. 
Ik noem enkele, die voor mij belangrijk zijn:
- De boom van kennis van goed en kwaad in het paradijs. Het verhaal over hoe je altijd weer 
het paradijs kwijt raakt.
-Kaïn en Abel. De ene broer doodt de andere. De jongste wordt voorgetrokken en is het 
lievelingetje, zelfs van God. De oudste kan die kwetsing niet aan en doodt hem en is 
levenslang gekenmerkt.
-David speelt voor koning Saul, over slecht slapen en gitaarspelen.
-Psalm 23. Om op je rug te laten tatoeëren.
-Alle voorbeelden van hoe Jezus met oordelen omgaat.
-De verloren zoon. Het meest favoriete gevangenisverhaal; verloren zoon komt thuis. 
Vader blij, andere familieleden niet…
-De Kruiswoorden van Jezus: ‘Vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen.’ 
Hoe is vergeving mogelijk? En wanneer weten wij wel wat we doen?
-De Romeinenbrief van apostel Paulus, een filosofische uitleg over schuld en boete….

Het houden van kerkdiensten in de gevangenis is speciaal, vanwege al de verschillende 
culturen die naar de kerkdienst komen. Niet alleen de verschillende talen, maar ook de stij-
len van geloofsbeleving. Van de stijle psalmen via Johannes de Heer naar de Afrikaanse en 
Zuid-Amerikaanse ritmes en de bijbehorende geloofsbeleving. Een Afrikaan wil vanaf de 
eerste minuut swingen in de kerk. Een Oosters Orthodox en een traditionele Katholiek wil 
dat het plechtig is en zeer ernstig. Heel veel mensen houden trouwens van al deze elemen-
ten. Ik zelf ook. En dat blijkt te kunnen! Een dienst die van alles wat neemt en dat een beetje 
naar elkaar toe buigt met allemaal verschillende talen. Dat is het mooiste wat voor mij de 
kerk kan bieden in een wereld anno 2020.

Ik kan mij helemaal niets voorstellen bij kerken die vergaderen over wat er in een dienst wel 
en niet kan. Over of het Evangelie wel geheel volgens de door henzelf verzonnen richtlijnen 
gebracht wordt. Of het te evangelisch is of te vrijzinnig. En zeker als je elkaar de maat gaat 
nemen op deze punten omdat je elkaars theologie niet ziet zitten. Theologie is voor de 
liturgie niet bruikbaar. 
Het zijn toonladderstudies op een instrument. Daarna moet je muziek maken met elkaar. 
De kwaliteit van de deelnemers is ook nauwelijks belangrijk in een kerkdienst. Dat is iets 
wat veel mensen niet begrijpen. Een kerkdienst is geen concert. Het is het samenkomen van 
gelovigen en zoekenden naar de menselijkheid van God en de wereld. Die zoekenden komen 
van de straat. 
Zeker in de gevangenis. Dat is iets om rekening mee te houden. Maar het blijkt te kunnen. 
Want centraal staan de bijbelverhalen, de boodschap en de menselijke waardigheid. Het 
mooie is dat mensen, zeker ook in de gevangenis, hier een gevoel bij hebben. En juist die 
herkenbaarheid van de verhalen en de menselijke gevoelens geven het gevoel van samen 
iets te kunnen beleven. In de dienst in de gevangenis gaat dat vooral over goed en kwaad. 
Over noodlot en verantwoordelijkheid. En daarnaast over de belofte van het geloof dat 



mensen bereid zijn schuld op zich te nemen en het ook met elkaar te dragen. Op die manier 
is dat mogelijk. Een mens alleen kan dat niet.

Dit laatste geldt ook voor onze Nederlandse samenleving. Alleen met elkaar kunnen we de 
schuld van de geschiedenis op ons nemen, zoals die van het koloniale verleden, zowel in 
Indonesië als in Suriname en de Nederlandse Antillen. En van de onbewuste discriminatie 
en het racisme dat elke club, elke natie, elk ras in zich draagt. Een mens kan dat niet alleen. 
Vandaag zag ik een foto in de krant van de agent die in de USA zijn knie houdt op de nek van 
George Floyd. Hij had een gewoon gezicht. Best een vriendelijke man, gewoon. Hij maakt 
een grote fout. Maar hij kan dat niet alleen dragen. Ook de politie in Nederland kan dat niet. 
Iemand die iets fout doet moet daarop worden aangesproken, maar de verantwoordelijk-
heid kunnen we niet op één persoon afschuiven. Het met elkaar dragen is de christelijke 
boodschap bij uitstek. Dit is ons getoond door Jezus die verantwoordelijkheid nam voor 
zaken die hij niet gedaan had. (Dit is moderne uitleg van de Romeinenbrief van de apostel 
Paulus.)

Volgens mij is dit waar ik gaandeweg steeds duidelijker mee bezig ben geweest in de gevan-
genis. In gesprek, groepswerk, muziek en kerkdienst. Ik denk dat het bevrijdend is voor da-
ders en slachtoffers. En dat daarmee een mogelijkheid tot vergeving en acceptatie gegeven 
wordt.

Met dank en vriendelijke groeten,
Herke Tichelaar 
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Op zondag wordt de sportzaal omgebouwd tot kerk, P.I. Ter Apel 
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P.S. Ook uit de Kloosterkerk hebben vrijwilligers meegedaan in de gevangeniskerkdiensten en 
nog steeds is dat zo. En wie straks, als de Corona-crisis hopelijk voorbij is, mee wil doen kan 
zich opgeven bij de P.I. Ter Apel, afdeling Geestelijke Verzorging.

Bijbehorende muziek:
Johnny Cash - I hung my head. (ik boog mijn hoofd)
https://www.youtube.com/watch?v=0M53FcPoWtA

Ron Kenoly - Jesus is the winnerman.  
Een eenvoudig lied vaak gezongen in de gevangenis aan het einde van de dienst. Het gaat 
over het geloof dat het goede het kwade zal overwinnen en de blijdschap die dat geeft als 
het kwaad verliest. It’s fun to see Satan loose!
https://www.youtube.com/watch?v=gvbqL2Wfkeo 

v e r g e v i n g 

Het begrip vergeving is een belangrijk begrip in het christelijk geloof. Het kan niet gemakkelijk 
begrepen worden en toegepast. Wel is er altijd de nadrukkelijke uitdaging: kan iets vergeven wor-
den? In het christelijk geloof hangt het samen met het woord genade (Amazing Grace = verbazing-
wekkende genade). Het betekent dat je op vergeving geen recht hebt, maar het toch ontvangt. Dit 
verwijst naar het idee dat niemand foutloos is en dat dat geen dooddoener is, maar een werkelijk 
besef. Ook het besef dat je onderdeel bent van de hele geschiedenis waaraan je niet zelf persoon-
lijk schuldig bent, maar wel deelnemer. Dit alles geeft een andere kijk op goed en kwaad. 
Een bereidheid om de fouten en beperkingen van mensen wat meer te accepteren. 
En ook die van jezelf toe te laten en te erkennen. Erkenning is het belangrijkste voor slachtoffers. 
Maar eigenlijk ook voor daders. Erkenning van het verhaal. Zonder dit is vergeving niet zinvol. 
Het kan niet zomaar even gedaan worden. Tenzij in kleine gevallen, waarin uitspreken van 
‘vergeven en vergeten’ werkt. Hetzelfde geldt voor excuus aanbieden, het is goed, maar dat wil 
niet zeggen dat je er daarmee bent. Het mooiste is als het werkt en er wederzijds begrip ontstaat. 
Iemand kan ook zichzelf iets wat hij verkeerd heeft gedaan, kwalijk nemen. Een fout had nooit 
gemaakt mogen worden. Zelfvergeving is dan belangrijk, anders zit men innerlijk gevangen. 
Als je niet kunt vergeven, forceer het niet. Toch is de mogelijkheid van vergeven een belangrijk 
perspectief. Het is het perspectief van een nieuw begin. (HT)

met andere woorden



21 juni 2020
Gedachten naar aanleiding van Matteüs 9, 35-36 en Matteüs 10, 1-8

Lieve mensen, 
 
Hoe gaat het met jullie nu de coronacrisis niet voorbij is maar het leven wel alweer gewoner 
wordt? In de kalender van het geloof leven we in de tijd na Pinksteren. Daarover gaat ook de 
gelezen tekst. De leerlingen van Jezus worden erop uitgestuurd, de wereld in. Om hetzelfde 
te doen als Jezus, hun en ons voorbeeld. We lezen dat hij mensen uit de nood hielp. Met an-
dere woorden: hij trok zich het lot aan van mensen. In deze tekst staat dat hij innerlijk be-
wogen was. Zijn meeleven met mensen kwam van binnenuit. Het is geen plicht, geen trucje. 
Hij doet dit niet om zich boven andere mensen te verheffen en om macht over hen uit te 
oefenen. Hij is met name begaan met mensen die afgemat zijn en opgejaagd zijn geweest. 
Als hij spreekt over de toekomst van zijn leerlingen, dan zegt hij dat ze anderen moeten 
genezen van hun kwalen. Het geloof gaat over genezen en helen. Dat is helend geloof. In 
tegenstelling tot ongezond geloof dat overal controle over wil en mensen bang maakt dat 
ze er niet bij horen. 

Helend geloof herken je aan innerlijke bewogenheid. De nood van de ander raakt je van 
binnenuit. Soms voel je het in je eigen lichaam. Mensen in nood hebben in tegenstelling tot 
jou geen leven. De onmenselijke details komen bij ons binnen. Die blijven haken. Mensen 
worden bijvoorbeeld vervolgd om hun overtuiging of geloof, zoals christenen in Iran. Offici-
eel kent Iran vrijheid van godsdienst. Maar in 2018 waren er veelvuldig invallen in geheime 
huisgemeentes en werden christenen meegenomen en gevangengezet. Sommigen overle-
ven dit. Anderen worden nooit meer gezien. Wat doet de Iraanse overheid met hen? Waar 
blijven zij? Op andere plaatsen worden groepen mensen opgejaagd naar buurlanden, zoals 
de Rohinyas in Myanmar, omdat de overheersende cultuur hen niet accepteert. 

Gisteren, zaterdag 20 juni, was het Wereldvluchtelingendag van de Verenigde Naties.
Theater Rotterdam en de Pauluskerk besteedden er aandacht aan. Onder het motto:
‘Ont-hamster mee’ kun je een noodpakket geven voor iemand zonder geldige papieren. 
Onderaan deze brief ziet u hoe u hieraan kunt bijdragen.

Barmhartigheid, ontferming, compassie het zijn allemaal andere woorden voor deze inner-
lijke geraaktheid. Het gaat daarbij niet om medelijden zoals we compassie wel vertalen. 
Nee, meelijden maakt de mens in nood makkelijk ondergeschikt. Iedereen kan door het 
noodlot worden getroffen. Dat is ontwrichtend. Het gaat met pijn en verdriet gepaard. Daar 
hoeft niet nog een schep bovenop. Wat je ook overkomt je blijft mens en niet minder waard 
omdat het lot je heeft getroffen. Hoeveel mensen worden niet door het lot getroffen. Het 
leven is niet eerlijk. De één wordt geboren met veel verstand. Dan kun je goed leren en kun 
je een vak kiezen waarmee je veel geld verdient. Als je al niet zo fortuinlijk bent geboren, sta 
je op achterstand. Daar komen vervolgens vaak nog veel meer onrechtvaardige dingen bij. 
Hoe het leven ook loopt - als een mens in nood zit moet hij worden geholpen. Dat is niet de 
gewoonste zaak van de wereld. Dat weten we. Maar als we Jezus willen volgen roept hij ons 
wel daartoe op. Laat we ons raken? Van binnenuit?

Vorig jaar maakten we kennis met Ladan en Alireza. Zij kwamen van de Protestantse Bethel-
kerk in Weert naar Ter Apel en zijn in de kloosterkerkgemeente opgevangen. Zij hebben hun 
status gekregen en kunnen binnenkort een huis in de buurt van Sittard betrekken. 
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Kortgeleden zijn Mohammad, Amir, Fereydoon, Hassan, Mahtab, Mahnaz (moeder van 
Mahtab, zij is doof, een zoon woont in Duitsland, ze spreken geen Engels), Merdad & Azita  
naar Ter Apel gekomen. Dominee Jolien Leeffers uit Weert vraagt ons of wij als gemeente 
ons ook een beetje over hen willen ontfermen. Ze hebben als christenen uit Iran de nodige 
bedreigende ervaringen achter de rug. 
 
Ook de Kloosterkerk geeft uitdrukking aan Wereldvluchtelingendag. Zaterdag 27 juni a.s. is 
deze groep mensen welkom in de Kloosterkerk. Voor het aansteken van een kaarsje. Om een 
praatje te maken met een aantal gemeenteleden. We hebben nog te maken met de beper-
kingen van de coronacrisis. Toch willen we uiting geven aan onze innerlijke bewogenheid 
door hun lot. Door eenvoudig onze kerkdeuren voor hen open te zetten. Door met hen ken-
nis te maken. Ze willen ook bijdragen aan het zijn van een gemeente van Christus. Moham-
mad is cameraman. En in Weert heeft hij geholpen met het online zetten van kerkdiensten. 
In een volgende online viering vanuit de Kloosterkerk zal hij in het Farsi (Iraans) voorlezen 
uit het Evangelie naar Matteüs 9 & 10. U kunt deze derde kleine viering op zondag 28 juni 
a.s. volgen op uw pc. 

De kerk denkt anders over bepaalde dingen. Het lot kan ons allemaal treffen. We zijn van 
elkaar afhankelijk. Dit maakt de een niet minder waard dan de ander. Barmhartigheid of 
ontferming gaat ook over gelijkwaardigheid. Jezus liet zich innerlijk raken door een mens 
in nood. Hem navolgen is datzelfde pad proberen te bewandelen. Van harte uitgenodigd om 
onze Iraanse medechristenen de komende tijd warm welkom te heten en een tijdelijk 
geestelijk onderdak te bieden in onze gemeente!

De tijd van ons afscheid nadert. De afscheidsdienst staat gepland op zondag 5 juli a.s. om 
10 uur. Weet dat u vóór die tijd welkom bent in de tuin van de pastorie! Moet u zich even 
melden. 

Met hartelijke groet, 
 
Matthy, en ook van Herke.

PS 1. In heel Europa gaan de muziekfestivals deze zomer niet door. Daarom is er online een 
alternatief bedacht, het heet: Festivals for Compassion (www.festivalsforcompassion.com) 
Onze componist des Vaderlands, de van origine Griekse Calliope Tsoupaki, maakte voor dit 
festival van Ontferming het muziekstuk: Thin Air (dunne lucht). Dit stuk wordt in een 
estafette op allerlei muziekinstrumenten in heel Europa gespeeld. Als een stuk om iedereen 
die door de coronacrisis is getroffen te gedenken. En ook om het leven te vieren! Hieronder 
hoort u de uitvoering door Wiek Hijmans op zijn elektrische gitaar:

https://www.youtube.com/watch?v=ln7eM98sDjk&feature=youtu.be

PS 2. Theater Rotterdam en Pauluskerk op 20 juni: 
Wereldvluchtelingendag Donatie Noodpakket
Ont-hamster mee: geef een noodpakket voor iemand zonder geldige papieren
Er wonen naar schatting tienduizenden mensen ‘ongedocumenteerd’ in Nederland. 
Zij mogen niet werken, geen opleiding volgen, geen huis huren of zich tegen ziektekosten 
verzekeren. Met de coronacrisis verloren veel mensen hun inkomsten. Er is nood aan van 
alles: vooral aan voedsel en geld om de huur te betalen. Op Wereldvluchtelingendag kun je 
helpen door een eigen noodpakket naar de Pauluskerk te brengen, geheel Coronaproof. Do-
neren kan ook. Met het kopen van een ticket via deze website betaal je een noodpakket dat 
door de Pauluskerk wordt gemaakt en uitgedeeld. Je kunt kiezen tussen een klein, middel of 
groot pakket, van 5, 10 of 15 euro. De pakketten worden gevuld met rijst, pasta, olie, blikken 
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groenten en gebruiksartikelen als shampoo en tandpasta.
Je kunt een kaartje kopen per pakket of direct doneren via deze links:
Tikkie: klein pakket 5 euro
Tikkie: medium pakket 10 euro
Tikkie: groot pakket 15 euro

Theater Rotterdam en de Pauluskerk maakten samen onderstaande podcast:
https://soundcloud.com/theaterrotterdam/podcast-catch-22-wereldvluchtelingendag-2020

Lees meer over de positie van ongedocumenteerde vluchtelingen op de website van de Pau-
luskerk. www.pauluskerkrotterdam.nl

Deze slogan hebben ze daar: Overwin het kwade door het goede!
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met andere woorden  
j e   g e l d   o f   j e   l e v e n ?

Er is een beroemd gedicht, dat heet ‘Hebben of zijn?’ 
Het gaat erover dat er twee levenswijzen zijn. Gaat het 
om willen hebben of om wie we als mens willen zijn? 
Dit is zwart-wit gesteld. Helemaal zonder materie kunnen 
we niet. Geld hebben we nodig om te leven. Maar hoe gaan 
we met ons geld om. Heel zuinig, op het gierige af? Of heel 
royaal, bijna verkwistend? 

Wat is meer waard: Je geld of je leven?’ Ben je te zuinig en 
leef je amper? Of ben je juist te royaal, dan klopt er ook iets 
niet. Hoe sta je in je leven? Draait alles om geld of kies je 
de gulden middenweg? Niet te zuinig, niet te verkwistend. 
Als je je dankbaar voelt kun je dan royaal zijn? En als het 
leven tegenzit hou je wat meer de hand op de knip? 
Zo bewandel je de juiste middenweg en geniet 
je waar mogelijk van het leven. 

En: Je kunt zeggen dat bij christelijk geloof een 
beetje royaal zijn hoort! 
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5 juli 2020     

Lieve mensen,

Vier jaar geleden bij de Intrededienst was er een afbeelding van Chagall. Nu is er opnieuw 
een afbeelding van deze schilder. Waarom Chagall? Is hij de kunstenaar die men het meest 
moet bewonderen? Nee, dat niet. Maar hij heeft wel zo veel mooie, bijna dromerige afbeel-
dingen gemaakt bij bijbelse verhalen. Vier jaar geleden kreeg ik een afbeelding van een vrij-
willigster van het ziekenhuis van deze dansende Mirjam met haar vriendinnen. Die had ik 
niet eerder gezien.  
De afbeelding sprak me direct aan door de vrolijkheid. Ik wilde er ooit eens over ‘preken’.  
Jaaaaaa, preken… wat is dat? Overwegen dan maar, …..dat gebeurt vandaag. 

    Dansende Mirjam, Marc Chagall



In 2016 toen ik bij jullie kwam ging het in de Intredeviering over heilige grond en moest 
Mozes, de broer van Mirjam, voordat hij die grond kon betreden, zijn schoenen uit doen.  
Vanuit de brandende braamstruik maakte de Eeuwige aan Mozes zijn naam bekend.  
‘Ik ben, ik ben aanwezig, ik ben erbij’ is mijn naam. De hoop daarop, op de mogelijkheid van 
aanwezig zijn, het geheim van het leven en wij samen, is het begin. 
In het werk voor de Kloosterkerkgemeente probeerde ik aanwezig zijn. Erbij te zijn. In de 
naam van het geheim van het leven. Ik ben begonnen met de leden van de Kerkenraad te 
bezoeken en zo verder. Het zijn vele bezoekjes geworden. Ik heb ervan genoten om samen in 
gesprek te raken. Dat jullie vertelden hoe jullie leven tot nu toe is gelopen en welke rol het 
geloof en de kerk daarin spelen. En ook over de onderlinge band met elkaar.  
 
We hebben elkaar ontmoet in vieringen waarin er veel mogelijk was. Wat we samen ook 
bedachten - het kon allemaal in de Kloosterkerk. Dat heb ik als heel plezierig en stimulerend 
ervaren. In het christelijk geloof gaat het over vertrouwen, hoop en liefde. God, Vader/Moe-
der als geheim van het leven, is soms ver weg en een abstract idee. Waar het in het leven 
om draait, waar het in het contact tussen mensen om gaat, komt dichterbij als we het over 
de persoon Jezus hebben. De mens als profeet, meester, levenscoach. In de vorige pastorale 
brief stond dat hij zich innerlijk liet raken door de nood van mensen. Als mens probeer je 
dat in zijn voetsporen ook te doen. Je openstellen voor mensen die achterstand in het leven 
hebben opgelopen. Je over hen ontfermen zonder je boven hen te verheffen. Deze kant van 
het geloof komt ook duidelijk naar voren in de Diaconale projecten die we als kerken steu-
nen. Streven naar sociale gerechtigheid. Niet alleen met woorden belijden maar, dat je waar 
je in gelooft ook doen. ‘Overwin het kwade door het goede.’ Het is het enige dat we kunnen. 
‘Er zijn’. Soms zet dit zoden aan de dijk, bijvoorbeeld als het om mensen van vlees en bloed 
gaat. Zoals gastvrijheid tonen aan onze Iraanse medechristenen die nu tijdelijk in Ter Apel 
verblijven. 
 
Nu is er het afscheid met een vrolijke afbeelding van Chagall. Mirjam die haar tamboerijn 
pakt en van zich laat horen: ‘Zing voor het leven! Soms na bange strijd.’ Misschien is het een 
beeld voor mij zelf, zo hoop ik het te zien, voor mij zelf. Maar ook als een beeld voor ons 
allemaal.
 
We hebben het goed gehad met elkaar en daar komt nu een einde aan. Hoe valt dat met 
elkaar te rijmen? Wat mooi is aan het geloof is dat men altijd de geplande feesten laat door-
gaan. Wat er ook gebeurt - de feesten worden gevierd. Eeuwenlang kennen mensen 
vervolgingen en verdriet. Toch vieren ze elke week vrijdag, zaterdag of zondag of welke 
heilige dag dan ook. De bron van het leven, geheim van ons bestaan komt lof toe, hoe het 
leven er ook voor staat.  
Onze diensten met het Kyrië als de aanklacht, het Ontferm U God. En het Gloria als de lof-
zang op het leven, worden als het ware in één adem door gezongen. De ernst en de speels-
heid horen bij elkaar, het zijn twee zijden van de medaille. Of begin en einde. Je moet oplet-
ten dat je niet te ernstig wordt. En je moet in de gaten houden dat je niet een losbol wordt 
die het allemaal niets kan schelen wat er in de wereld wel of niet gebeurt. Nee, het gaat 
erom dat ernst en speelsheid elkaar in evenwicht houden. Gedenken & Vieren.
 
Vandaag zijn we misschien verdrietig om wat voorbij is en we zijn blij dat het is geweest!
Een traan en een lach. In de afgelopen weken hebben we onze tijd met elkaar ook gevierd in 
de tuin van de pastorie. We doen het hier vandaan. We maken er een dansje bij en zingen … 
 
Tot slot wil ik u hartelijk danken voor jullie gastvrijheid en openheid. Door de tijd gaan we 
met de Eeuwige, en houd uzelf en houd elkaar in het oog!

Amen. 
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d e   k e r k   v a n   d e   t o e k o m s t

Wat zou het mooi en levendig zijn als er kerkdiensten komen, zo nu en dan, waarin alle culturen 
aanwezig zijn, vele talen worden gesproken, allerlei muziek wordt gespeeld, waarin mensen van 
welke kleur, ras of seksuele identiteit ook, samen zitten, zingen en bidden en samen bijbellezen. 
Het verhaal van geloof, hoop en liefde. En na de viering samen iets eten en drinken en 
elkaar ontmoeten. Waarom kan dat niet regelmatig overal? Dat zou nog eens een teken 
zijn voor de wereld. 
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met andere woorden  



 
Als de coronacrisis er niet was geweest, was dit boekje er niet gekomen. Omdat vanaf mid-
den maart jongstleden de kerkdiensten niet konden doorgaan, ben ik wekelijks een brief 
gaan schrijven. Een beetje zoals de apostel Paulus. Een soort van Paula dus. Toen nog niet 
duidelijk was of er een afscheidsviering zou komen, dacht ik: ‘Misschien is het leuk om een 
boekje te maken van alle brieven.’ Gaandeweg ontstond het idee om elke brief een klein 
commentaar te geven. Dit is een soort toelichting en toont hoe ik in de afgelopen vier jaar 
mijn werk als predikant voor de Kloosterkerk heb gedaan. Een boekje bij het afscheid van 
jullie allemaal, bij wijze van groet en dank.

Brieven zijn geen preken, wel een soort overwegingen en een bericht bij deze tijd waar we 
ineens met elkaar in terecht zijn gekomen. Bij preken geldt: ‘Wie de schoen past trekke hem 
aan.’ Als de boodschap bijvoorbeeld is: ‘Wees een beetje zorgzaam voor elkaar’ en jij bent 
iemand die dat altijd al doet, dan is de boodschap niet direct voor jou bedoeld. Misschien 
is dan juist de boodschap: ‘Doe het maar eens wat rustiger aan.’ Er zullen mensen zijn die 
denken: ‘Ja, dat zou ik wel wat meer kunnen doen.’ Denk aan Martha en Maria, vriendinnen 
van Jezus. Er staat in de tekst: ‘Maria koos het goede deel.’ Ja, denk ik dan: ‘Wie wil niet 
lekker zitten en luisteren? Maar de lunch moet ook worden geserveerd?’ Daar was Martha 
druk mee in de weer. Dat zou niet het goede deel zijn? 
Martha krijgt er genoeg van dat zij alleen aan het zorgen is. En zegt tegen Jezus: ‘Heer, laat 
het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij moet  
helpen.’ ‘Nou, ja, kun je denken, dat doet Martha niet handig.’ Ze had tegen haar zus 
kunnen zeggen, dat ze er genoeg van heeft om in haar eentje voor het zorgen op te draaien. 
‘Kom je me nog een handje helpen of hoe zit dat?’ Dat is directe communicatie. Door zich 
tegenover Jezus te beklagen over haar zus gaat ze in de slachtofferrol. Eigenlijk heet ik niet 
Paula, maar jammer genoeg Martha en wil ik ook wel eens Maria zijn. En dan de mannen 
nog, hoe pakken die het aan? En wie willen zij zijn? 

Communicatie en contact maken, bijna alles in het leven draait daar om. Goed communice-
ren is niet gemakkelijk. Misschien is het wel het moeilijkste wat er is als je bedenkt wat er 
tussen mensen wel niet mis kan gaan. Ons hele leven lang blijven we ons hierin oefenen. 
En als het lukt is het het mooiste wat er is: dat je elkaar ziet en begrijpt! 
Gelukte communicatie is een stukje hemel op aarde.

Het doet me denken aan het spel van licht en schaduw wat je hier in Ter Apel zo mooi kunt 
volgen. De zon die speelt met de vorm van de bomen en de prachtige schaduwen die dit 
geeft. In de huizen, in de tuinen, op de fiets- en wandelpaden. Ik heb het vaak bewonderd 
als ik door de bossen liep. Bij het hardlopen was dit spel een houvast. Rustig ademhalen en 
doorgaan. Van begin naar het eind. Wij spelen ook met elkaar een spel van licht en schaduw. 
Maar toch is het tussen mensen niet zwart-wit. Er zitten veel nuances tussenin. Het gaat er 
altijd weer om dat we elkaar willen begrijpen. 
Dat we proberen samen te werken, ook al levert dit niet altijd evenveel op. Het gaat om de 
poging, de bereidheid. Als christelijke kerk horen we bij elkaar, met elkaar vormen we de 
leden van één lichaam. 

Nu is nu het moment van afscheid gekomen. Als je het goed hebt gehad is dit pijnlijk. Je 
wilt niet dat iets wat goed voelt stopt. Het kan behalve verdriet ook frustratie oproepen. 
‘Na vier jaar weet je wat je aan elkaar hebt en dan stopt het alweer.’ Daarnaast is er ook een 
dankbaar gevoel. Er kon veel en we hebben veel met elkaar gedaan. Voor mij, voor ons, was 
het een verrijkende ervaring. We gaan rijker verder. En ik hoop jullie ook. Al deze gevoelens 
bestaan naast elkaar. Als licht en schaduw. Als zon en bomen. Ga rustig met elkaar door. 
Vergeet niet een beetje naar elkaar om te zien en de blik ook wat naar buiten te richten en 
we zien elkaar weer! 

NAWOORD
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Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor de goede samenwerking! 

Deze dank geldt de Kerkenraad. Het vertrouwen dat er was om op een eigen wijze (soms 
eigenwijze!) vorm en inhoud aan het predikantschap te geven.Voor de gastvrijheid waarmee 
ik bij jullie thuis ben ontvangen ben ik erkentelijk en voor de openheid waarmee we met 
elkaar in gesprek zijn geweest.

In de vieringen was veel mogelijk. Dat was fijn. In veel ideeën zijn jullie meegegaan en aan 
veel soorten vieringen is medewerking verleend. Er zit veel muziek in de Kloosterkerk! 
Dit geldt voor de zang en muziek, maar ook voor de mooie manier waarop de lezingen 
werden voorgedragen, de deelname aan het kunstzinnig Paasproject, de gespreksgroepen 
en de verscheidenheid in bijdragen aan Kerkklanken vanuit de gemeente.

Ook dank voor de samenwerking met alle andere kerken in Ter Apel. De Regenboog in de 
eerste plaats (het Duo-moderamen, de gezamenlijke voorbereiding van de Veertigdagentijd 
en meer), maar niet minder met de andere kerken via de Raad van Kerken. Dat wil zeggen 
de St. Willibrordusparochie (de gezamenlijke oecumenische vieringen, de inzegening van de 
nieuwe Prinsenwagen, januari 2020).

Samenwerken in een dorp is belangrijk, we hebben elkaar nodig. Soms zouden we dat graag 
meer willen. Wie weet of dit in de toekomst gaat gebeuren. Alle kerken worden kleiner, 
samen sta je sterker. Samen dorpskerk zijn is het beste. En uiteindelijk laten we ons door 
dezelfde boodschap van liefde en hoop inspireren.

Tot slot dank ik Herke, mijn man, met wie ik op onverwachte wijze ook in ons beider werk 
leuk heb leren samenwerken. Zonder Herke had ik dit werk niet op deze manier kunnen 
doen!
En ik bedank Matty de Vries voor de correctie van de teksten, de mooie illustraties en 
de vormgeving van dit boekje. 

Met hartelijke groet, en zegen op jullie weg,

Matthy Bijleveld

DANKWOORD
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Mijn theologie: denken, voelen, hopen, loslaten, vertrouwen, liefhebben.  



TER  APELERSLUIS


