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Voorwoord 

 

Twee keer per jaar komt er een Oecuwelle uit, het informatieblad van het 
Oecumenisch Initiatief Gouda. Het biedt de kerngroep de mogelijkheid 
achtergrondinformatie te geven aan geïnteresseerden in onze activiteiten 
en te laten zien wat ons bezighoudt.  
In dit nummer kijken we terug op de traditionele januari-lezing dit jaar 
verzorgd door Hans Achterhuis, de viering van februari (thema: brood en 
inzicht) en de gesprekavonden over poëzie en rond “techniek en ethiek” 
en de daarmee verbonden viering in maart (thema: mens of machine). We 
kijken vooruit naar de vieringen van het komende seizoen en de 
activiteiten die we nog dit jaar gepland hebben. Verder vindt u teksten die 
-tenminste één van ons- aanspraken.  
De reacties van de bezoekers van de vieringen en andere activiteiten 
geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. We kunnen deze 
weg typeren als het zoeken naar nieuwe woorden om oude waarheden 
over te brengen, passende vormen te bieden om deze waarheid met 
elkaar te delen en vooral verbondenheid met elkaar en het goddelijke te 
vieren.  
Ik ervaar het zelf dan ook als een groot voorrecht vieringen te mogen 
voorbereiden; dit geldt denk ik voor alle kerngroepleden.  
Toch lopen we er geregeld tegenaan dat er ideeën zijn die we niet kunnen 
uitvoeren, omdat de menskracht van de kerngroep beperkt is. We zoeken 
daarom steeds naar mensen die zaken met en/of voor ons willen en 
kunnen doen. Als u -als geïnteresseerde in het werk van het OIG- ook eens 
een activiteit wilt trekken, laat het ons weten.  
Als ik zo naar de inhoud van deze Oecuwelle kijk, valt mij op dat er een 
breed scala van activiteiten is. Ik hoop dat de inhoud u inspireert. 
 
Wouter den Ouden 
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Jezus 

 
Of Hij kleine joodse jongen, ooit geboren 
 
in een arcadisch landschap vrij van kwaad, 
 
alsof geen macht het sprookje kon verstoren, 
 
zo denkt, zo wil men later dat het gaat.  
 
 
Helaas, zijn volgers spraken andere talen 
 
dan hij. Zij maakten hem symbool van macht 
 
ze bouwden imposante kathedralen. 
 
Hij werd het boegbeeld dat hun glorie bracht. 
 
 
Nu, in een tijd van angstig onbehagen 
 
waarin de mensen mensen misverstaan, 
 
komt het moment om weer aan hem te vragen 
 
 
waarvoor hij kwam, wat hij nu had gedaan?  
 
En ach, het antwoord, hij verzwijgt het niet: 
 
“Ik houd van christen, jood en islamiet”. 
 
   Jaap van Dijkhuizen 
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De thema’s van de komende vieringen 

 
In voorgaande jaren konden we nu soms al een tipje van de sluier 
oplichten voor de thema’s van de vieringen na de zomer. Dat is dit jaar 
nog niet het geval. De werkgroep die zich hierover buigt is bijna klaar en 
de Kerngroep zal waarschijnlijk op 4 april de plannen overnemen. 
Voor de laatste maanden van het huidige seizoen zijn nog twee vieringen 
gepland. Op 7 mei is het thema “Erf de ogen van een kind”. Als je jouw 
omgeving onbevangen en onbelast kunt zien zoals 
een kind dat doet, is er een wereld te winnen. Over ontdekken, opnieuw 
kijken en het wekken van je zachtheid. Het verwelkomen van het kind in 
jezelf. Voorganger zal Ineke Polet zijn.  
Het thema van de viering van 4 juni (Eerste Pinksterdag) is “Tong en taal”. 
Een viering over grenzen heen met teksten, gospels, Iona-liederen en 
andere spirituele muziek. Veel ruimte voor poëzie en het beleven van de 
pinkstergedachte: elkaar verstaan. 
Zoals gezegd zijn de thema’s voor het volgende seizoen nog niet 
vastgesteld, maar we weten wel zeker, dat de eerste viering van het 
seizoen traditiegetrouw een viering in de traditie van Taizé zal zijn. Nadere 
informatie zal te zijner tijd te vinden zijn op onze site www.oiggouda.nl 
 
Paul Prieckaerts 

 

http://www.oiggouda.nl/


 7 

8 januari 2017, Hans Achterhuis 

 

Onlangs was half Gouda uitgelopen voor de eerste OIG-bijeenkomst in 

2017. In Sociëteit Concordia zou Hans Achterhuis spreken over het thema 

‘De banaliteit van het kwaad’, een thema dat bekend is geworden door 

Hanna Arendt (1906-1975). Veel mensen voelen zich niet gehoord en een 

deel vlucht in een ideologie. Een soortgelijke onvrede veroorzaakte de 

Holocaust. Wat zal de onvrede in onze tijd teweeg brengen? Wat 

betekent dit voor ons? 

Na inleidende klanken en woorden en het 

ontsteken van het licht in ons midden, 

introduceert Achterhuis allereerst zijn 

eigen ontdekking van en omgang met 

Hanna Arendt. Bescheiden schaart hij 

zichzelf onder de filosofen, die volgens 

Arendt redeneren en uitleggen, maar 

weinig of niet zelf denken. De leeservaring 

van haar boek ‘De banaliteit van het 

kwaad’ was voor de twintiger Hans 

Achterhuis zo ingrijpend dat hij anderhalve 

dag geheel van slag was. Zijn levenslange 

verwantschap met Arendt komt wellicht 

door zijn fascinatie met grote 

levensvragen, zoals ’wat moet ik doen?’ en 

’hoe moet ik leven?’ In genoemd boek 

over het Eichmann- proces stelt Arendt eigenlijk soortgelijke vragen: Hoe 

zou ik in zo’n situatie handelen? Zit dat kwaad ook in mij?’ Haar 

antwoorden zijn ongemakkelijk. In haar (matig vertaalde) boek ‘The 

human condition’ claimt Arendt dat er is geen ultieme toetssteen is voor 

goed handelen: In een situatie moet je de mens telkens begrijpen vanuit 

zijn diverse relaties. 

In haar leven wisselt Arendt de vita contemplativa, het beschouwende 

leven, en de vita activa, het actieve leven, af. Opgroeiend in Koningberg 

las ze het werk van de aldaar geboren Immanuel Kant. In 1924 vervolgde 
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ze haar beschouwende leven met een studie filosofie en theologie in 

Berlijn, waarna ze verder studeerde bij Heidegger, Husserl en Karl Jaspers. 

Bij Jaspers promoveerde ze in 1929 op het begrip liefde bij Augustinus. 

Ondertussen ging Arendt politieker denken en handelen, wat in 1933 

leidde tot haar vlucht uit Duitsland. In Parijs leidde ze een actief leven, in 

lijn met de instructie van haar moeder om als Joodse voor haar rechten op 

te komen door te protesteren en anders weg te lopen. Gevlucht uit een 

onbeholpen internering in 1941 week ze met haar tweede man Heinrich 

Blücher uit naar de Verenigde Staten waar ze lang actief bleef. Na de 

oorlog ging ze werken voor de commissie voor Europese Joodse culturele 

wederopbouw. Ze brak als politiek denkster door met de studie over de 

‘Oorsprong van het totalitarisme’, in 1958 vervolgd door het bekende 

boek The Human Condition. Bekend werd ze als verslaggever voor The 

New Yorker bij en als schrijfster van het boek over het Eichmann-proces. 

Later nam het beschouwende leven weer de overhand. 

Achterhuis gaat vervolgens in op enkele belangrijke concepten in haar 

denken, met name waar theologie een rol speelt. Arendt geeft concepten 

alledaagse woorden mee: Wat doen mensen zoal? Ze arbeiden, werken, 

en handelen. De mens moet arbeiden en zorgen, om in leven te blijven, te 

overleven. Dit gaat in principe altijd maar door, en geeft hoogstens 

tevredenheid. Werken echter kan mensen trots maken: Door je wereld in 

te richten maak je iets af. Hierbij passen ook de architectuur en kunsten. 

Handelen doen mensen binnen netwerken van menselijke relaties, wat 

het leven zin en betekenis geeft. Als held van het handelen noemt Arendt 

Achilles, die om gezien te worden koos voor een kort maar roemrijk leven. 

De mens zou steeds opnieuw kunnen beginnen met het gaan handelen in 

de publieke ruimte. Wanneer het handelen, schijnbaar onomkeerbaar, 

verkeerd uitpakt, verwijst Arendt naar de theologie om twee remedies te 

duiden. Ten eerste, zoals Abraham afspraken maakt met God, kunnen wij 

elkaar beloftes doen. Dit kan de cyclus van wraak en weerwraak 

doorbreken. Ten tweede, zoals in het Nieuwe Testament kunnen mensen 

weer verder met elkaar door te vergeven, niet via God maar tussen 

mensen onderling. Denk hierbij aan de waarheids- en 

verzoeningscommissies in Zuid-Afrika en elders. 
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Tenslotte, het Eichmann-proces uit 1961, dat Arendt per se wilde 

meemaken. Eichmann bleek niet de personificatie van het kwaad, maar 

een bureauklerk, een schreibtisch burger, de gewone man die opklom 

door orders gewoon goed uit te voeren, door niet na te denken. Zijn 

holocaust-treinen gingen zelfs voor de munitietreinen. hij kon de wereld 

blijkbaar ook niet in andere dan ambtelijke woorden vatten. Gewone 

mensen zijn dus samen als in een raderwerk tot het vreselijkste kwaad in 

staat. Het leerde Arendt enerzijds dat kwaad blijkbaar geen diepgang 

heeft, als een paddenstoel over de wereld kan woekeren. Eichmann zou 

zich pas langzamerhand vereenzelvigen met Hitler. Anderzijds kan actief 

handelen wellicht het kwaad stoppen door dit zichtbaar te maken, 

mensen aan het denken te zetten. Het door de koning weigeren van 

uitlevering van Deense Joden zorgde ervoor dat ze tijdig naar Zweden 

konden vluchten. 

Desgevraagd denkt Achterhuis dat in onze tijd Arendt feiten niet zou 

relativeren. Maar feiten moeten betekenis krijgen, in perspectief worden 

geplaatst. Manipulatie wordt 

moeilijker wanneer dat je 

perspectieven van anderen 

meeneemt, kritisch nadenkt. 

Arendt wilde vooral begrijpen, iets 

doorzien. Daardoor bekritiseerde ze 

al vroeg de coöperatie van de 

Joodse Raad. Ze relativeerde 

Eichmann’s werk niet; zijn werk was 

mogelijk erger dan zelf gedood 

hebben.  

Ook bevestigde Achterhuis dat we 

in zekere zin leven in een donkere 

tijd, die vraagt om te getuigen. 

Achterhuis werd weinig specifiek 

over hedendaagse implicaties van 

Arendt voor gewone mensen. Als het goede niet wordt benadrukt, kan 

het kwade overheersen. Velen zoeken zondebokken, zoals Eichmann er 
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ook een was geworden. Helaas is het kwaad banaler, niet zo gemakkelijk 

toe te schrijven, en ongemakkelijker dus ook. 

De middag werd plenair als volgt afgesloten: ‘Deel je kennis en kunde, je 

talenten en liefde, en je zult leven zoals ik leef. Solidariteit betekent 

macht in positieve zin; een onvoorstelbare kracht.’ Een mooie oproep dat 

we dit jaar niet alleen arbeiden, of werken, maar ook handelen. 

De bijeenkomst bracht aanwezigen een lezing, gedachtewisseling, 

inleidende en afsluitende woorden, muziek en een nieuwjaarsborrel. Ellen 

Appünn (cello) en Martin van der Puijl (piano) vertolkten bijpassende 

stukken van onder andere Rachmaninov, Saint-Saëns, en Fauré. Terecht 

was applaus hun deel, waarna, onder het genot van een borrel, nog vele 

gedachten werden gewisseld over goed en kwaad. 

Emiel Wubben 

 

 
 
                  



 11 

Wanneer de lente komt, 

 
en als ik dan al dood ben 

zullen de bloemen net zo bloeien 

en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar. 

De werkelijkheid heeft mij niet nodig. 

Ik voel een enorme vreugde 

bij de gedachte dat mijn dood volkomen onbelangrijk is. 

 

Wanneer ik wist dat ik morgen zou sterven 

en het was overmorgen lente 

zou ik tevreden sterven omdat het overmorgen lente was 

als dat haar tijd is, wanneer zou ze dan moeten komen, tenzij op haar tijd? 

Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zo als het moet zijn; 

Daar houd ik van omdat het zo zou wezen, ook als ik er niet van hield. 

Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden, 

want alles is werkelijk en alles is zoals het  moet zijn. 

 

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil. 

Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen. 

Ik heb geen voorkeur voor de tijd wanneer ik toch geen voorkeur meer 

kan hebben. 

wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal zijn wat het is.   

                 

Fernando Pessoa 
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Brood en inzicht, een viering 

5 maart 2017 
 
In een grote kring stemden wij af op stilte, luisteren en delen.  
Bijbelteksten, die onder woorden brachten hoezeer wij mensen voedsel 
nodig hebben. 
Niet alleen brood om te leven, maar ook geestelijk voedsel. 
Uit Johannes 6 werd voorgelezen; wij hebben het brood van het leven 
nodig, ofwel liefde, inzicht en bewustwording van de Goddelijke 
aanwezigheid die ons draagt. 
Maar ook met onze benen op de grond, op deze aarde. We moeten ons 
lichaam verzorgen en voeden. En dan maar vertrouwen dat dat ook 
mogelijk is. 
Zoals in dat verhaal over die merkwaardige spijziging van 5000 mensen. 
Terwijl er nauwelijks eten aanwezig was. Natuurlijk, symbolisch, maar wel 
met een boodschap over vertrouwen, dat ook als er weinig is, God zal 
zorgen.  
Onze wereld is vol van onrecht, geweld en onzekerheid. en dan is het  niet 
vanzelfsprekend, voedsel en kleding. Dat roept vragen op.  
We zongen daarover en luisteren naar begeleidende woorden. 
We besloten de viering met een gezamenlijke broodmaaltijd. In een 
oogwenk was door vele handen een eettafel klaargemaakt vol met brood 
en ander voedsel.  
Het delen daarvan was een goede afsluiting van deze themaviering.  
“Volgend jaar weer!” zeiden we tegen elkaar. 
 
In het brood is het graan, de akker,  
de wassende maan, de brandende zon. 
In het brood is de boer die ploegt, 
de hand van de bakker. 
In het brood is de Bron en proef ik 
het Geheim dat in het al de Ene is. 
  Hein Stufkens  
 
K.G. 
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Waar doen we het allemaal van? 

 
Misschien vraagt u zich wel eens af hoe het OIG rond komt. Zaalhuur, 
kosten van vieringen, kosten  spreker, kopieerkosten, noem maar op. En 
dan gaat er ook nog best een substantieel bedrag elk jaar op onze 
begroting naar goede doelen. 
Allereerst vormen giften een belangrijk deel van de inkomsten van het 
Oecumenisch Initiatief. Het kunnen zowel giften in geld zijn, overgemaakt 
op onze rekening, als giften in natura (kosten kopieerwerk, kosten 
bloemen, etc.) Deze laatste giften worden voor de helderheid zowel als 
giften en als kosten in onze jaarrekening opgenomen. Alleen op deze 
manier kunnen we een duidelijk beeld krijgen van onze werkelijke kosten. 
De relatief hoge kosten van de januari-lezing worden gelukkig voor een 
heel groot deel gedragen door de vrijwillige bijdragen die bezoekers in de 
mandjes achterlaten. Zonder deze bijdragen was het niet mogelijk om elk 
jaar een spreker naar Gouda te halen. Een andere belangrijke geldstroom 
zijn de collectes in de vieringen. Deze geldstroom is met name belangrijk 
omdat hieruit de bijdragen voor goede doelen betaald worden, maar ook 
de directe kosten van de vieringen bestreden worden. Het beleid van het 
OIG is, dat van elke collecte de helft van de opbrengst naar het goede doel 
gaat, met een minimum van € 50; dus ook bij een collecte met een heel 
lage opbrengst gaat € 50 naar het doel. 
Als u wilt weten hoe de financiën van het OIG precies in het elkaar zitten 
en om welke bedragen het gaat, dan kunt u bij het secretariaat een kopie 
van de jaarrekening opvragen. Als u vindt dat het OIG een financieel 
steuntje in de rug verdient, dan kunt u een gift overmaken naar onze 
bankrekening:   
NL57 INGB 0003 5634 53 t.n.v. 
Penningmeester OIG  
 
Paul Prieckaerts 
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Esoterische ontmoetingen                                                                                                                                                                             

                 
Soms kom je voor het eerst iemand tegen, waarbij je het gevoel krijgt dat 
je die al eerder hebt ontmoet. Dat kan ook op gevoelsniveau gebeuren. Zo 
kwam ik Alice Bailey tegen. Niet lijfelijk maar in de vorm van haar leer als 
theosofe. Alice Ann Bailey was oorspronkelijk een Brits schrijfster; ze 
leefde van 1880 tot 1949.  Haar gedachtegoed betrof het gebied van 
esoterie en theosofie. Ze wordt gezien als voortzetster van het levenswerk 
van theosofe H.P. Blavatsky, Rusland  1831-1891. Blavatsky werd tijdens 
haar leven gezien als een zeer controversiële vrouw. En eigenlijk was dat 
met Bailey niet anders. 
Zij droeg een leer uit, die een synthese was van wetenschap, religie en 
filosofie. Deze leer werd als occult gezien en als een bedreiging van de 
exoterische leer van de kerken. 
Denk aan de uitroeiing van de Katharen, in de twaalfde en dertiende eeuw 
in zuid Frankrijk. Zij werden door de Rooms Katholieke kerk in 
opeenvolgende kruistochten afgeslacht. Deze weerstand in de kerken is 
tot op vandaag overeind gebleven. Gelukkig niet zo bloeddorstig. 
 
De exoterische leer gaat er van uit dat ‘God’  gezien en ervaren wordt als 
‘iemand’ die zich ‘ergens’ bevindt, en van daaruit de aarde en haar 
bewoners bestuurt.  
Het esoterisch geloven behelst een systeem waarbij uitgangspunt is, dat 
de mens een onderdeel van het goddelijke is. De mens draagt een 
monade, goddelijke vonk, in zich. (Joh. 10:34 , Ps. 82:6). 
Esoterisch denken is een manier die het wezen van alle dingen in de 
gehele kosmos wil insluiten. Mensen, dieren, planten, planeten, melkweg, 
de gehele kosmos is één in ‘zijn Goddelijke hand’.  
Alle dingen hebben samenhang en betekenis.  
Een Chinees spreekwoord zegt: “Wanneer iemand een rijstkorrel breekt, 
beroert hij een ster”. 
Het besef, onderdeel te zijn van die grootsheid, is een overweldigende 
ervaring.  
Bailey is evenals Blavatsky, een medium geweest, waardoor veel kennis 
op dat gebied onder woorden is gebracht. Het maakt duidelijk dat ons 
leven met alle gebeurtenissen ons niet willekeurig overkomt, maar 
onderdeel is van een groter plan. De dingen gaan zoals ze moeten en de 
hele kosmos – inclusief wijzelf – zijn daarin betrokken.  
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Dat betekent niet dat wij als mensen geen verantwoordelijkheid hebben. 
Wij zijn gehouden de aarde en al wat daarbij hoort, op een liefdevolle 
manier te onderhouden. Maar er is geen goddelijke veroordeling in ‘goed’ 
of ‘fout’; onze fouten zijn om van te leren en daaruit te groeien.  
De esoterische leer schrijft gebeurtenissen niet toe aan een god, die 
ergens voortdurend als scherprechter keuzes maakt.   
Vragen als “Hoe kan God dit toelaten”  of “Waarom heeft God dit gewild” 
zijn niet toepasbaar op gebeurtenissen in ons mensenbestaan.  

 
     Harold Kushner 
Alle gebeurtenissen in onze wereld, en in de gehele kosmos, zijn nodig om 
te komen tot vervolmaking van de Goddelijke eenheid.  
De ideeën van Bailey evenals het werk  van Blavatsky,  die ingegeven en 
onder woorden gebracht zijn, dragen tot op de dag van vandaag bij aan 
een meditatieve levenshouding van velen. 
 
Bronnen:  
Alice Ann Bailey, studiegroep esoterische lering. 
Bhagavad Gita 
Bijbel 
H.P. Blavatsky, “De geheime leer” syntese van wetenschap, religie en 
filosofie. 
Harold S. Kushner, “Als ’t kwaad goede mensen treft”. 
 
Klaas Goudriaan 
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Techniek in gesprek en in de viering 

 
Op Op 31 januari hielden we een gespreksavond rond het thema 

“techniek en ethiek”. In de voorbereidende notitie waren drie thema’s 

benoemd: orgaandonatie, hulpmiddelen en sociale contacten. In de 

beschrijving van deze thema’s werd steeds een lijn neergezet die liep van 

een breed geaccepteerde praktijk tot toekomstmuziek, die soms 

bedreigend lijkt. Bij donatie ging het van bloed 

doneren, via transplantatie van organen van 

(overleden) personen tot speciaal gekweekte 

organen of implanteerbare techniek. Bij sociale 

contacten van brieven schrijven, via telefoon, 

WhatsApp tot het overbrengen van tactiele 

informatie via digitaal verbonden handschoenen .  

In het gesprek ging het erom of we konden formuleren waar de grenzen 

lagen, wat acceptabel was en wat niet. Zoals te verwachten was, lag de 

grens voor iedere deelnemer ergens anders. Bij orgaandonatie was het 

voor sommigen essentieel, dat het afstaan van een orgaan (ook na het 

overlijden van de persoon) een overwogen beslissing is. Een vraag die 

daarbij op kwam of de ziel wel voldoende tijd kreeg om het lichaam te 

verlaten, als de organen “zo vers mogelijk” worden uitgenomen. Een 

andere vraag was of je wel recht hebt op een orgaan, als je zelf geen 

organen wilt afstaan. Maar ook de andere kant kwam aan het bod: als 

iedereen een orgaan wil als dat nodig is, dan kan dat alleen maar als 

iedereen ook automatisch donor is. Iedereen was het erover eens dat het 

belangrijk is dat mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun 

eigen handelen. Je kunt niet volstaan met af te wachten wat er door 

anderen wordt beslist. Door er met elkaar over te spreken, konden we de 

dilemma’s met elkaar delen. We kwamen er niet uit, maar het leidde tot 

meer inzicht in het eigen standpunt.  

Een vergelijkbaar gesprek hebben we 

gevoerd over sociale contacten. Hoewel 

de deelnemers alle een goed gesprek 

van mensen die in de dezelfde ruimte 
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zijn, prefereerden boven contacten op afstand, was er geen eenduidigheid 

waar de grens ligt. Gezien de leeftijd van de deelnemers was het niet 

verwonderlijk dat een goede brief of een telefoongesprek de voorkeur 

hadden boven SMS-en, maar het gebruik van social media om het echte 

gesprek te ondersteunen (stuur een WhatsApp bericht om een afspraak te 

maken om te bellen) werd ook als voordeel gezien. Ook hier was de 

conclusie dat mensen hun verantwoordelijkheid voor elkaar moeten 

nemen en hoe is dan minder belangrijk. De “echte” ontmoeting was voor 

de deelnemers daarbij het belangrijkste. 

Het onderdeel over hulpmiddelen is niet meer aan de orde geweest. 

Gezien de uitkomsten van de andere twee thema’s verwacht ik dat ook 

hier vergelijkbare conclusies zouden zijn getrokken. 

Met de uitkomsten van deze gespreksavond hebben we een viering 

vormgegeven. Het thema van deze viering was “mens of machine”. In 

verschillende periodes zijn steeds andere beelden gebruikt om het 

functioneren van mensen te beschrijven. Het beeld van de machine is 

daarbij sinds de negentiende eeuw in gebruik. In deze tijd wordt het beeld 

extremer: als een onderdeel het niet zo goed meer doet, vervangen we 

door een beter. Zoals je in een auto de accu verwisselt als deze stuk is, 

vervang je ook de lever als die het niet zo goed meer doet. Hoe kunnen 

we tegen deze visie aankijken? Is de techniek een gevolg van het feit dat 

mensen geschapen zijn naar Gods beeld of miskennen we daarmee dat de 

mens een sterfelijk wezen is.  

In een tweede reflectie werd ingegaan op het vertrouwen dat we als 

mensen mogen hebben dat alles dat we doen “ten goede gebruikt kan 

worden”. Hoe kun je als mens ook maar een el aan je levensduur 

toevoegen? Het vertrouwen werd uitgedrukt in een bewerking van de 

bekende psalm 23: De Heer is mijn herder. 
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Tegenover deze invalshoeken van iemand die een wens heeft om te leven 

of angst om te sterven de rol van de omgeving 

geplaats. We moeten oog hebben voor de 

angsten en wensen van mensen met een 

(terminale) ziekte: een beetje aandacht en een 

beetje liefde is al voldoende.  

De viering was aangekleed met muziek door 

Jurjan (viool) en Ingrid Rietveld (piano). 

 

Wouter den Ouden 

 

 

Geïnteresseerden kunnen de gespreksnotitie opvragen bij het 

secretariaat. 
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“Wanneer gaat de R nou eens uit de maand?” 

 
Om te begrijpen waarom een van mijn broertjes deze prangende vraag 
aan onze moeder stelde, moet ik toch een tafereel uit mijn kinderjaren 
beschrijven. 
In september zat die R al in de maand, en hij bleef maar in de maand tot 
eind april. Mijn moeder, vastbesloten haar kinderen zo gezond mogelijk 
groot te brengen, maakte van die R in de maand een ernstige zaak. Na het 
avondeten moesten alle kinderen uit ons gezin, dat waren 
er acht, langs bij mijn moeder om een lepel levertraan in 
ontvangst te nemen, niet die comfortabele capsules die 
later kwamen, nee de enige echte Noorse levertraan. Om 
de vieze smaak weg te nemen, kregen we na het griezelend 
doorslikken een halve door mijn vader geschilde en 
gesneden goudrenet. Om het beeld compleet te maken, 
meld ik  dat deze gewoonte zeer lang volgehouden werd, ik  
moest nog meedoen toen ik al een vriendje had. 
Waarom dit “grootmoeder vertelt”-verhaaltje ? Nou, ik 
verlang dit voorjaar ook zo erg naar een maand zonder R. Ik  verlang 
ernaar aan de kant van het slootje achter mijn huis te zitten, naar de 
vogels te luisteren in plaats  van naar het weerbericht, naar het gevoel dat 
alles weer opnieuw gaat beginnen, na de donkere herfst en winter verlang 
ik naar het gevoel dat alles weer nieuw wordt, ik verlang zo naar het licht 
dat  na de sombere, donkere maanden komt. 
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We hebben een viering met de Goudse schilder Willem Hesseling, die in 
zijn veertien kruiswegstaties de weg van het heel donkere naar het licht 
laat zien. Als alle hoop bijna opgegeven is, is daar dat het licht van de 
opstanding, de belofte dat alles weer nieuw wordt. Deze woorden 

herinneren aan wat we vroeger zongen: “Wacht maar, stil maar, alles 
wordt nieuw”  Wij weten heel goed dat er op allerlei gebied heel veel is 
op onze beproefde wereld dat niet meer, nooit meer, nieuw zal worden, 
maar misschien kan toch het licht van Pasen troostend zijn en hoop 
bieden, er staan altijd ook weer mensen op die zich inzetten voor 
degenen die de hoop dreigen te verliezen, die moed kunnen putten uit de 
gedachte dat ze niet alleen hoeven te staan.  De kruiswegstaties tonen 
een  gang van het donker naar het licht.  
 
Magda van Roon 
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Heeft u onze vernieuwde site al bezocht? 

 
De 2e helft van 2014 hebben we de site helemaal opnieuw opgebouw, in 
een modern pakket mèt goede beveiliging en in een heel nieuwe, 
eigentijdse en frisse vormgeving. Ook is er meer informatie op gezet en is 
het nu ook eenvoudiger om via de site te reageren. Ga vooral eens kijken 
op deze verjongde site, waar we best trots op zijn, en vertel ons wat u er 
van vindt en ook wat u nog mist … 
U kunt ons vinden op: 

www.oiggouda.nl 
 

 
 

Wouter den Ouden 
Paul Prieckaerts 

http://www.oiggouda.nl/
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Meditatiegroep 

 
Iedere 2e zondagavond  van de maand is in het Passionistenklooster in 
Hekendorp een meditatieviering van het OIG. De bijeenkomsten kennen 
een duidelijke structuur. Hierin staat de 
meditatie van 20 minuten centraal. Deze 
wordt vooraf gegaan door muziek, 
ontspanning en tekst. 
De bijeenkomsten betekenen voor veel 
deelnemers een rustpunt in jachtige tijden. In 
stilte thuiskomen bij jezelf en herkenning 
vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen 
kennen. Je toevertrouwen aan de Eeuwige, die 
met jou deze weg gaat.   
 
Ook  organiseert de groep ieder jaar een 
kloosterweekend. Dit jaar zal het weekend 
plaatsvinden op  21, 22 en 23 april, bij de 
zusters trappistinnen van de Abdij Koningsoord 
in Arnhem. Een verslag hierover verschijnt in 
het najaarsnummer. 
 
Als u belangstelling heeft of meer informatie 
wilt informeer dan bij: Wouter den Ouden (secretaris), telefoon: 0182 – 
581 847 
Mail: oig@xs4all.nl 
 
Het klooster heeft ook een eigen website; 
http://www.passionisten.nl/  
 

http://www.passionisten.nl/
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Meelopen of navolgen  – Nachtwake op Witte 
Donderdag 

 
Op Witte Donderdag 13 april wordt in de H.-Josephkerk weer de 

oecumenische  nachtwake gehouden. De wake gedenkt de nacht waarin 

Jezus gevangen werd genomen om gekruisigd te worden en verbindt die 

met onze eigen tijd.  Het thema van de wake is dit jaar ‘Meelopen of 

navolgen’. De wake bestaat uit drie uren, waarin achtereenvolgens  de 

worsteling van Jezus, de worsteling van Pilatus en de worsteling van jezelf  

hier en nu centraal staan. 

De wake wordt verzorgd door leden van verschillende kerken in Gouda. 

Iedereen is welkom, katholiek, protestant, of helemaal niet van een kerk. 

Ieder kan een uurtje aansluiten en weer weggaan, of meerdere uren 

meedoen. Elk uur heeft zijn eigen inhoud; we bidden, zingen, lezen uit de 

Schrift, steken een kaarsje aan voor wie in nood zijn en houden ruime 

stiltes. 

De uren beginnen om 21.00, 22.00 en 23.00 uur. Tien minuten voor elk 

uur is er gelegenheid om binnen te komen, te vertrekken of even te 

pauzeren. 

Kom naar de stilte van de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2,  en waak mee! 
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