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Voorwoord 

 

 

Het OIG bestaat dit jaar 25 jaar, het kan u niet zijn ontgaan! Op 12 

oktober 1993 is besloten om in Goverwelle een oecumenische 

geloofsgemeenschap te starten. Met steun van de Goudse Raad van 

Kerken en mede door het enthousiasme van onder meer Ineke Polet 

lukte het om van start te gaan. Dat gebeurde in de  

Goejanverwelleschool met de eerste vieringen in de vorm van 

vespers. 

Wat is er veel veranderd in die 25 jaar! De droom van een 

geloofsgemeenschap met een groot aantal leden is niet helemaal 

uitgekomen. Maar we zijn er nog steeds en -nog belangrijker- we 

zijn ons nog steeds aan het ontwikkelen! Alle details van onze 

geschiedenis kunt u vinden in het mooie boekje dat Klaas Goudriaan 

in 2013 schreef toen we 20 jaar bestonden, “Een liefdevol mozaïek”.  

Wat gebleven is sinds 1993 :  openheid en respect voor ieders 

overtuiging, een gezonde nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten, 

een sterk gemeenschapsgevoel, aandacht voor elkaar, goede 

gesprekken, liturgische verkenningen, afwisselende vieringen 

voorbereid door de vaste en minder vaste bezoekers, meditaties in 

het klooster in Hekendorp, jaarlijks verblijf in een klooster, een kring 

van trouwe bezoekers, een toegewijde kerngroep, inspirerende 

lezingen aan het begin van elk jaar met na afloop een borrel …   

Wat kunnen we blij zijn met dit alles. Ik hoop dat we nog lang door 

kunnen gaan en dat u, lieve lezer, betrokken blijft bij ons OIG! 

 

Annemarie  
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25 jaar OIG – een terugblik 

 

 

Op 12 oktober is het precies 25 jaar geleden dat het OIG is gestart. 

Het eerste begin was de wens van een paar kerkelijk betrokken 

mensen om in de wijk Goverwelle oecumene vorm te geven. 

Samenwerken tussen de kerken en het liefst een gemeenschappelijk 

kerkgebouw van alle Goudse Kerken. In de nieuwbouwwijk 

Goverwelle zou het goed mogelijk moeten zijn iets dergelijks te 

realiseren, samen met de Raad van Kerken en de deelnemende 

kerken. De oprichters van dit Oecumenisch Initiatief Goverwelle, 

kwamen uit andere streken van het land waar de samenwerking 

tussen de kerken als enige mogelijkheid werd gezien om als kerk te 

kunnen overleven of als de vervulling van de roeping om één kerk te 

willen zijn.  

Na een half jaar voorbereiding durfden we het aan om in de laatste 

maanden van het kerkelijk seizoen 1993/1994 drie vieringen te 

organiseren. Deze vieringen hadden als thema: geloof, hoop en 

liefde. Het initiatief sloeg aan: naar huidige begrippen gigantische 

aantallen bezoekers kwamen naar deze vieringen. Na de 

zomervakantie gingen we dan ook met groot enthousiasme verder. 

De eerste periode zaten we in de aula van een basisschool voor de 

maandelijkse vieringen; daarna gingen we groter wonen en gebruik 

maken van de grote zaal van het zorgcentrum. Zo’n 80 bezoekers 

met verschillende kerkelijke achtergronden. We ondervonden veel 

steun van de Raad van Kerken, maar ook de voorgangers van de 

verschillende kerken verleenden hun medewerking.  

Vanaf het allereerste begin zijn de vieringen voorbereid door 

bezoekers van de vieringen samen met de voorgangers. De 

voorgangers leerden daardoor wat er onder de bezoekers van de 

vieringen leefde en konden zo in de overdenking daarbij aansluiten. 

Juist hierdoor ontwikkelde het OIG zich tot een kritische 

geloofsgemeenschap. Dit sloot minder goed bij aan bij de wens van 

reguliere kerken om zich op de eigen groep te richten. De meeste 

kerkgenootschappen focusten op diensten in hun eigen 

kerkgebouwen in oost of centrum; de Nederlands Hervormde Kerk 

en de Gereformeerde Kerk kozen voor eigen kerkgebouwen in de 

wijk. Het visioen van een kerkgenootschap voor alle kerken in 
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Goverwelle werd daardoor niet gerealiseerd. Toch werd het OIG 

binnen de kerken gewaardeerd. Het werd gezien als de 

ontmoetingsplek voor kritische kerkgangers die zich in de 

traditionele kerkdiensten minder thuis voelden. Zoals een van de 

voorgangers van de kerken zei: het OIG is het afdakje voor de kerk. 

Het biedt een goede plek voor mensen, die zich niet meer in de kerk 

thuis voelen, zodat die niet in de kou komen te staan. 

Het OIG wilde midden in de wijk staan. Zo kwam er naast de 

vieringen “Goverwelle in gesprek”: belangwekkende onderwerpen 

werden in gesprekavonden besproken, waarbij inleiders met 

verschillende achtergronden werden uitgenodigd. Geleidelijk aan is 

deze functie overgenomen door het Agnietenconvent, dat ongeveer 

gelijk met het OIG is gestart met een focus op de hele stad. Ook het 

Agnietenconvent viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. 

Heel snel kwam er ook een meditatiegroep die maandelijks bij elkaar 

komt in het klooster van Hekendorp. Deze groep wil in stilte en rust 

spiritualiteit ervaren. Het is een groep met tussen d 10 en 15 

deelnemers. Een van de activiteiten is jaarlijks een weekend naar een 

klooster. 

Geleidelijk aan ontwikkelde het OIG zich tot een gemeenschap van 

mensen die op zoek is naar vormen van spiritualiteit die aansluit bij 

de beleving van mensen in de 21-ste eeuw. Vorm en inhoud werden 

daardoor ook vrijer. De doelgroep werd in plaats van bewoners in 

Goverwelle alle bewoners van Gouda. De naam werd dan ook 

gewijzigd in Oecumenisch Initiatief Gouda. De afstand met de 

kerken werd daardoor groter. Bezoekers van de vieringen, die meer 

behoefte hebben aan traditionele vieringen haakten af, het nieuwtje 

was er af. Er bleef een vaste kern van zo’n 25 bezoekers. De grote 

zaal werd te groot; de Berk past beter bij dit aantal bezoekers.  

Heden 

Nu is het OIG een hechte groep vaste bezoekers. Het nadeel daarvan 

is dat nieuwe mensen zich snel buitengesloten voelen. Dit is een 

belangrijk punt van aandacht. Juist ook omdat ook bij het OIG de 

gemiddelde leeftijd van de bezoekers elk jaar een jaar hoger is. Er 

komen weinig nieuwe bezoekers. Waar het aantal bezoekers van de 

kerken terugloopt, verwachten we dat er mensen zullen zijn die 

behoefte hebben aan de vorm zoals die binnen het OIG wordt 

gehanteerd. Open voor alle religies, lezen uit heilige boeken van 

andere geloofsrichtingen met nadruk op de christelijke invalshoek, 
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omdat we daar nu eenmaal mee zijn opgegroeid. Als er mensen met 

een andere achtergrond bij zouden komen, zouden we dat als een 

grote verrijking beschouwen. Gebleven is de betrokkenheid van de 

voorgangers, die vanaf het eerste begin meegewerkt hebben. Nieuwe 

voorgangers zijn soms wat minder makkelijk te verleiden mee te 

werken met het OIG. Juist ook doordat zij alle tijd moeten besteden 

aan activiteiten in hun eigen kring, waarvoor steeds minder ruimte 

beschikbaar is.  

Gebleven is ook de gedrevenheid bij de leden van de kerngroep om 

vorm te geven aan vieringen en meditatiebijeenkomsten; de 

gespreksavonden bestaan nog wel maar in een beperkt aantal per 

jaar, omdat de menskracht voor meer ontbreekt. 

Waar het OIG in de beginjaren als een werkgroep van de lokale 

Raad van Kerken functioneerde met een financiële ondersteuning, 

hebben we ons ontwikkeld tot een lid van de Raad van Kerken dat 

een financiële bijdrage levert aan de samenwerking tussen de 

deelnemende kerken. Hoewel we op deze manier lid zijn, voelen we 

ons geen kerkgenootschap.  

Verre toekomst 

Wat de toekomst van het OIG betreft is er uiteraard weinig over te 

zeggen. Bij het begin in 1993 werd het OIG een levensverwachting 

van hoogstens 3 jaar gegeven. Nu we bijna tien keer zo lang bestaan, 

voelt dat niet als een prestatie. De tijd gaat snel. In een interview heb 

ik wel eens gezegd dat we over 20 jaar misschien wel OIZ heten: 

Oecumenisch Initiatief Zuid-Holland. Maar misschien moeten we 

over 5 jaar constateren dat het OIG dermate verouderd is, dat het niet 

meer levensvatbaar is en een vorm van euthanasie de enige oplossing 

is. 

Het jubileumseizoen 

Zinvoller is het om naar de nabije toekomst te kijken. Dan zien we 

dat in het komende seizoen weer 10 vieringen op de rol staan met 

boeiende thema’s (elders in het nummer wordt hier aandacht aan 

besteed). 

Hier wil ik noemen de eerste bijeenkomst van januari. Al jaren in de 

vorm van een lezing. Dit jaar hebben we Paul Abels bereid gevonden 

te spreken over “tolerantie in Gouda door de eeuwen heen”. In de 

loop der jaren zijn er verschuivingen geweest in de mate van 

tolerantie voor andersdenkenden. Gouda was soms een vrijplaats 

voor vervolgden en andere ketters, soms werden er geen afwijkingen 



 8 

van de heersende moraal getolereerd. In dit jubileumjaar van het 

OIG vinden we dit een passend onderwerp: het OIG is een plek 

geworden waar ruimte is voor alle vormen van spiritualiteit. De 

enige beperking daarbij is, dat de aanhangers moeten deelnemen aan 

de activiteiten van het OIG. In 25 jaar is door de buitenwacht op 

verschillende manieren tegen ons aangekeken, waarbij de 

verwachtingen van de buitenstaanders veranderd zijn en dus ook de 

mate waarin we werden getolereerd.  

De lezing van Paul Abels vindt plaats op 6 januari 2019 in de 

Sociëteit Concordia aan de Westhaven, aanvang 15:30 uur. 

Aansluitend vindt de viering van het jubileum plaats. Via een flyer 

en persberichten zal hierover nadere informatie worden verspreid.  

 

Wouter den Ouden 

 
Dit artikel is een persoonlijk gekleurde terugblik. Voor een meer gedetailleerde 

beschrijving van de geschiedenis van het OIG verwijs ik naar “Een kleurrijk 

Mozaïek”; een publicatie die is samengesteld bij het 20 jarig jubileum. Dit boekje 

is nog te koop voor € 3.00 (+verzendkosten) via het secretariaat. 
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Raad van Kerken Gouda 

 

 

Al vanaf het begin van ons OIG zijn we lid van de Goudse Raad van 

Kerken. Inmiddels bestaat deze 50 jaar en dat werd en wordt gevierd. 

De activiteiten van de Raad onttrekken zich misschien aan uw 

waarneming, maar ze zijn er zeker! Zo is het Gouwe Moment op 

donderdag in de zomermaanden niet meer weg te denken uit het 

Goudse. Dit jaar is Wouter den Ouden, onze secretaris, hierbij een 

keer voorganger geweest; een mooi Moment met veel stilte en 

mogelijkheid tot nadenken. Ook de oecumenische vieringen in 

januari en september worden door de Raad van Kerken 

georganiseerd evenals de jaarlijkse herdenking op 4 mei.  

 

Op 10 oktober is er een avond in het Wellant College bedoeld om 

het belang van “anders eten” toe te lichten, van 20.00 - 22.00 uur.                                                                                                                                                   

In mei is er een viering in de St.Janskerk geweest om het jubileum te 

vieren en op zaterdag 3 november worden de feestelijkheden 

afgesloten met een Conferentie van hoop. Deze bijeenkomst wordt 

gehouden in de St. Josephkerk aan het Aalberseplein van 14.00 – 

17.00 uur. Het begint met een prikkelende lezing van filosoof Gerko 

Tempelman, auteur van het binnenkort verschijnende boek 

“Ongeneeslijk religieus”. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in 

gesprek te gaan en te zien waartoe een geloof of een 

levensovertuiging mensen aanzet een positieve rol in de 

maatschappij te spelen.  

Alle overige activiteiten zijn vermeld op de site van de Raad van 

Kerken: www.rvkgouda.nl 

De Goudse activiteitenagenda is overvol, een teken van een vitale 

stad van betrokken burgers. Fijn om in zo’n stad te wonen! 

 

Annemarie  
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Getekend 

 
 
Leef je 

van seizoen tot seizoen, 

 

leef je zo lichamelijk, 

zo aards 

als je geschapen bent, 

 

steeds mooier word je, 

steeds voltooider. 

 

Veel verlies je, 

maar verliezen is winnen, 

armer is rijker. 

 

Mens, boom 

van een mens ben je, 

 

mens 

getekend door weer en wind, 

mens van aarde en licht. 

 

Hans Bouma 
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Interview met Gert-Jan Droogers 

 

 

Nu Gert-Jan Droogers gaat verhuizen naar het Land van Maas en 

Waal, om meer ruimte voor zijn bloeiende bedrijf te krijgen, is het 

tijd om hem eens te interviewen. Zelf is hij zo bescheiden dat bijna 

niemand weet dat hij al een kleine twintig jaar, op de achtergrond, 

veel printwerk doet voor het OIG. Ook doet hij de opmaak van 

Oecuwelle. Paul Prieckaerts en Magda van Roon hadden het 

genoegen hem wat vragen over zijn achtergronden te stellen. 

 

Wil je iets vertellen over je kerkelijke achtergrond en je loopbaan? 

Gert-Jan vertelt dat hij uit een traditioneel gereformeerd nest komt, 

het ouderlijk huis stond in Kamerik. “Mijn vader was daar ouderling 

en ik ging met mijn broer en zus altijd twee keer ‘s zondags naar de 

kerk. Ik beschouw mijzelf als een gelovig mens, maar ik heb wel wat 

dogmatiek achter me gelaten. Mijn drie kinderen zijn gedoopt en ik 

vond het fijn dat ze graag meegingen naar de OIG-vieringen.“ 

“Wat betreft mijn loopbaan, dat was niet bepaald een rechte weg. Na 

de LTS ben ik begonnen in de zorg, bij verstandelijk gehandicapten, 

maar door een bedrijfsongeval brak ik mijn rug. Toen ben ik, werk 

en studie combinerend, via de MTS en de HTS senior constructeur 

geworden. Ik ben nu in mijn eigen bedrijf met veel plezier bezig met 

het ontwikkelen van prototypes en werk daarvoor veel met een 3D-

printer. Voor het bedrijf The Ocean Cleanup,  een idee van de  

Delftse student Boyan Slat, heb ik meegewerkt aan het ontwerp om 

de plastic soep in de oceanen op te ruimen. Noodzakelijk en 

inspirerend werk vind ik dat, de plasticvanger is onlangs te water 

gelaten, spannend.” 

Gert-Jan kan het zo zien dat alle moeilijke dingen die op zijn pad 

zijn gekomen, ten slotte tot iets goeds geleid hebben, wij praten 

vanavond met een man met een zeer positieve instelling en een groot 

doorzettingsvermogen. 

 

Hoe ben je terecht gekomen bij het OIG, wat hoopte je daar te 

vinden?  

“Toen we in Gouda gingen wonen, hebben Ineke en ik een soort 

vergelijkend warenonderzoek bij verschillende kerken gedaan. Wij 
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wilden de kinderen echt iets meegeven. Bij het OIG vonden we dat. 

De kinderen kijken nog steeds met plezier terug op de 

kindernevendiensten. Ik vind dat ze goede mensen zijn geworden, 

behulpzaam en eerlijk. Ik vond het ook fijn om mee te doen aan de 

voorbereiding van de vieringen.” 

 

Je bent bij elke viering aanwezig, je hebt zelf gezien dat het OIG ook 

ontwikkelingen heeft doorgemaakt, hebben die ontwikkelingen jouw 

belangstelling niet beïnvloed?  

“Nee, natuurlijk zag ik wel dat er dingen veranderen, ik mis de 

kindernevendiensten, maar ik voel me thuis bij mensen die niet 

alleen in de kerk “gelovig” zijn en bovendien, als ik me verbonden 

heb aan iets, dan ben ik trouw. Het doel van samen iets beleven, 

waarvan je overtuigd bent, is veel waard voor mij. Ik hecht ook aan 

de rituelen, zoals het aansteken van de kaars en het delen.” 

 

Je hebt heel lang Oecuwelle vorm gegeven, hoe vond je dat ?   

“Ja, ik kijk weer terug naar vroeger, toen er nog veel jonge gezinnen 

in de vieringen kwamen, Ik maakte graag kleur- en bouwplaten die 

iets te maken hadden met het thema van de viering, het was zo leuk 

te zien welke associaties de kinderen hadden. Toen de jonge 

kinderen niet meer kwamen, wilde ik toch graag een bijdrage aan het 

OIG leveren, die bijdrage werd het vormgeven van Oecuwelle.” 

 

Je ging ook wel mee naar de kloosterweekenden, daar ben je mee 

gestopt. Is er iets voor in de plaats gekomen? 

“Ja, ik heb een poos yoga lessen gevolgd, dat vond ik erg fijn, maar 

helaas stierf onze leraar. Hoe je yoga beleeft, hangt nauw samen met 

de band die je met je leraar hebt. Wel mediteer ik dagelijks twintig 

minuten, ik heb er behoefte aan en het doet mij goed.” 

 

Als we je vragen wat je mooiste herinneringen zijn aan het OIG, 

waar denk je dan aan? 

“Ja, toch wel aan de begintijd, toen de vieringen nog werden 

gehouden in “het bejaardenhuis” en de kinderen, niet altijd tot 

vreugde van alle voorgangers, op zo’n vrolijke manier van hun 

aanwezigheid blijk gaven.” 
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Gert-Jan, wil je het OIG nog iets meegeven bij je door ons zo 

betreurde afscheid? 

“Ik wens jullie toe dat er nog lang veel mensen plezier en inspiratie 

zullen beleven aan de vieringen en dat de kerngroep geïnspireerd 

mag blijven om zulke samenbindende vieringen voor te bereiden.” 

 

 

Vieringen in het seizoen 2018-2019 

 

 

We zijn op 2 september weer gestart met een Taizé-viering. Elk jaar 

begeleidt Marjo Broos ons daarbij met haar gitaar en mooie stem, 

ook deze keer, en ze had Niek van der Heijden meegenomen die met 

zijn contrabas de muzikale ondersteuning compleet maakte. Een 

mooi begin van een veelbelovend seizoen! 

 

Op 7 oktober zal Mirjam van Esschoten voorgaan en het thema is 

dan “Natuur als inspiratie”, een passend onderwerp in de week 

waarin ook de door Urgenda opgezette  Duurzaamheidsdag valt.                                                                                            

Deze beide vieringen zijn al achter de rug wanneer u deze 

Goverwelle leest. 

 

Op 4  november hebben we een primeur: Bert Robben, de vroegere 

directeur van de Savelberg, komt bij ons en uiteraard past het thema 

van deze dag bij de speciale periode van het jaar, Allerheiligen en 

Allerzielen op 1 en 2 november: Herdenken geeft moed. 

 

En dan zijn we al weer in de Advent: 2 december. Op deze zondag 

komt Wout Schonewille, ook een nieuw gezicht binnen het OIG. 

Wout is een betrokken burger van Gouda, raadslid voor de Christen 

Unie. Hij voelt zich betrokken bij het internationale ICF. Hoop op 

een nieuwe wereld is het onderwerp van deze viering. 

 

Dan zijn we beland op 6 januari 2019 : Feest! We vieren dan ons 25-

jarig bestaan met een lezing van Paul Abels: Gouda, van tolerant 

naar tolerant?, in Concordia om half 4 ’s middags. Na afloop is er 
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gelegenheid elkaar een goed nieuw jaar te wensen. Elders kunt u 

hierover meer lezen. 

 

Op 3 februari 2019 komt Ineke Polet, onze trouwe voorganger, die 

nooit ontbreekt in ons jaarrooster. Met haar gaan we ons buigen over 

De kunst van het ontvangen; over afhankelijkheid en 

wederkerigheid in je relaties. 

3 maart 2019 is het thema van onze viering Carpe Diem! Met Liny 

Bosland gaan we verkennen hoe je dat moet doen. Fijn dat Liny 

inmiddels ook een jaarlijks terugkerende voorganger bij ons is! 

 

En dan is het voorjaar 2019 en kunt u een nieuwe Goverwelle 

verwachten met nieuws over de laatste 3 vieringen van het seizoen. 

Graag wil ik daarover dan wat schrijven. Wel kan ik vast melden dat 

ook deze vieringen u zullen verrassen! Het is voor ons een vreugde 

dat we elk jaar weer genoeg voorgangers kunnen vinden en ook 

genoeg mensen uit onze bezoekerskring die mee willen helpen met 

voorbereiden. Zo kunnen we met elkaar onze vieringen inspirerend 

houden. 

 

Annemarie 

 

 

Gespreksavond "Meer geluk dan grijsheid" 

 

Ouder worden als levensfase. De problemen nemen toe. Maar 

misschien ook levenswijsheid. Als je geest niet meer wil, waar blijf 

je dan? Er zijn misschien grenzen aan zinvol leven. Dat geeft 

moeilijke dilemma’s; wie geeft de antwoorden? Waar vind je 

vertrouwen, dat het goed komt? 

Op 27 november is er een gespreksavond over dit onderwerp. De 

avond begint om 20.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar 

wordt doorgegeven na opgave. Opgeven kan bij leden van de 

Kerngroep. 
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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.   

Elk jaar organiseert de groep ook een miniconferentie in het klooster. 

Hoogtepunt van elke miniconferentie is een spreker van buiten die 

vertelt wat haar of zijn belangrijkste inspiratiebron in het leven is. 

Zondag 9 september was mevrouw Annemieke de Jong - van 

Campen uitgenodigd. Annemieke is opgeleid als theoloog en heeft 

veel expertise op het gebied van o.a. mystagogie, meditatie en 

energetische training. (zie verslag van de miniconferentie hierna) 

Ook  organiseert de groep ieder jaar een kloosterweekend. In 2019 

zal het weekend plaatsvinden van 29 – 31 maart bij de monniken van 

de Abdij der Trappisten in Westmalle (België). 

Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt, informeer dan bij: 

Wouter den Ouden (secretaris), telefoon: 0182 – 581 847 en mail: 

oig@xs4all.nl  

Het klooster heeft ook een eigen website; 

http://www.passionisten.nl/ 

 

 

 

http://www.passionisten.nl/
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Aftrap nieuw seizoen OIG-meditatiegroep  
 
 
Na een zomerstop is de OIG-meditatiegroep op zondag 9 september 

jl. gestart met een nieuw seizoen. Traditiegetrouw gebeurde dat in de 

vorm van een miniconferentie in het klooster in Haastrecht, 

voorafgegaan door een gezamenlijk maaltijd waarvoor eenieder wat 

meeneemt. Naast bespreking van praktische zaken en de 

jaarplanning voor het komende seizoen is het een goed gebruik om 

een gastspreker uit te nodigen. Deze keer was dat mevrouw 

Annemieke de Jong - van Campen. Annemieke  is opgeleid als 

theoloog en heeft veel expertise op het gebied van o.a. mystagogie, 

meditatie en energetische training. Ze heeft gewerkt als pastoraal 

werkster in twee parochies en in een centrum voor nieuwetijds 

spiritualiteit.  

Annemiek ging met ons in gesprek over het thema “Hoe kan ik 

volop in het leven staan, maar niet geleefd worden door alle externe 

pikkels? Hoe zorg ik voor balans met de stille kant in mijzelf, het 

meditatieve, de innerlijke mysticus? 

Externe prikkels zijn voortdurend om ons heen en vaak hebben we er 

een oordeel over. De vraag is: hoe ga je om met die prikkels. De 

onderliggende vraag is: kan ik aanvaarden wat er gebeurt en wat er is 

of wil ik voorwaarden stellen en in verzet komen, bv. als het gaat om 

een feest waar je eigenlijk niet naar toe wilt. Annemiek legt uit dat je 

elk moment van de dag een nieuw besluit kunt nemen zonder oordeel 

naar anderen en naar jezelf: dit is wat er is, dit is liefde en daar ja 

tegen zeggen. Dat lukt soms wel, soms niet. Emoties zijn er en het is 

goed ze niet te ontwijken maar ze te doorvoelen, dan kom je 

uiteindelijk uit bij vrede, vertrouwen en liefde en God is daarin 

aanwezig. Annemiek noemt het voorbeeld angst voor straling en de 

mogelijke nadelige effecten daarvan. Je verzetten kost veel energie, 

je kunt ook overdenken waarom je er zo bang voor bent en hoe je 

daarmee om kunt gaan. Dan kun je het accepteren en de strijd  

opgeven. Uiteindelijk kan dit helpen om milder te zijn voor jezelf, 

jezelf beter/anders te leren kennen en kunnen externe prikkels op een 

andere manier binnenkomen. Het gaat om een samenspel tussen jou 
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en de ander. Annemiek trekt een vergelijking met het paard rijden. 

Als ruiter mag je de teugels in handen nemen (ook een vorm van ja 

zeggen) maar je moet luisteren naar het paard en meebewegen, zo 

blijf je in balans.  

Annemiek heeft nog een paar praktische tips en oefeningen voor ons. 

Zo kan het toveren van een glimlach op je gezicht of proberen met 

zachte ogen te kijken al een verandering teweeg brengen. En het 

contact maken met het balanspunt/de goddelijke kern in je buik, dat 

vertrouwen en vreugde geeft en waar je altijd naar terug kunt. Een 

mooie manier om de dag af te sluiten: elke avond voor het slapen 

gaan drie pareltjes van die dag proberen te zien.      

Het was een inspirerende bijeenkomst en daarmee een mooie start 

van het nieuwe seizoen. 

Lenie Brugging 

 

Joodse feesten 
 
 
In april vielen Pasen en Pesach samen. Dat was de aanleiding om een 

viering vorm te geven, waarin de Joodse en Christelijke tradities met 

elkaar werden gecombineerd. Gekozen werd de vorm van de 

Seideravond, waarbij de aanwezigen symbolisch een volledige 

maaltijd werd voorgeschoteld met ongezuurd brood (matses); zoet, 

zout, zuur en bitter zijn de smaken van de geserveerde gerechten, 

waarmee het lijden en de bevrijding ritueel worden herdacht. Hierbij 

gaat het erom dat het Joodse volk werd bevrijd uit slavernij en als 

vrij volk verder kon leven. In Christelijke kring wordt de 

Seideravond vaak gevierd als begin van het verhaal over verlossing 

en bevrijding, waarbij het verhaal over het lijden, sterven en 

herrijzen van Jezus centraal staat. De voorbereidingsgroep (Hans de 

Veen, Magda van Roon en ik) constateerde dat de inhoud van deze 

verhalen op het persoonlijke vlak vrijwel gelijk is. We zijn gewend 

om de verhalen te lezen en dan naar de diepere betekenis te zoeken. 
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Doordat we opgegroeid zijn met deze verhalen hebben we geleerd 

dat de betekenis van deze twee verhalen totaal verschillend is. Juist 

door deze traditie (en het over en weer tegen elkaar afzetten van 

Joden en Christenen) wordt het dan moeilijk in te zien dat de 

inhoudelijke betekenis verwant is. In het Joodse verhaal wordt de 

bevrijding van een volk beschreven; in het Paasverhaal de persoon 

van Jezus, waarbij zijn weg de verlossing voor anderen 

bewerkstelligt. Ook tijdens de voorbereiding bleek het soms moeilijk 

om “door het verhaal heen te kijken”. Het feit dat in de evangeliën 

dit verhaal van Jezus begint op de seideravond, was voor ons een 

belangrijke aanwijzing dat de evangelisten de lezers ook op dit spoor 

wilden zetten.  

Wij zijn er trots op dat het zo gelukt is; de bezoekers van de viering 

hebben deze bijeenkomst hoog gewaardeerd. 

Het smaakt naar meer.  

Uit de Joodse traditie kennen we de grote behoefte aan het “leren” 

(Jiddisch: lernen). Met elkaar nadenken over de betekenis van 

teksten. Het is een vorm van een open gespreksgroep of bijbelkring. 

Binnen het OIG ontbreekt de menskracht om samen met Hans de 

Veen een maandelijks leerhuis volgens Joodse traditie op te zetten. 

Voor de voorbereiding en uitvoering is een vaste groep nodig die we 

niet op de been kunnen krijgen. Maar de Pesach/Paasviering smaakt 

wel naar meer.  

We willen nu met elkaar een avond houden, waarbij een Joods feest 

centraal staat en we willen met elkaar bespreken of de betekenis van 

dit feest door iedereen begrepen en ervaren kan worden. We hebben 

gekozen voor het feest Simchat Thora. De vertaling van de naam van 

dit feest, Vreugde der Wet, roept bij niet-joden al veel onbegrip op, 

dat nog wordt versterkt als je mensen met wetsrollen in de hand in 

extase ziet ronddansen. Simchat Thora wordt dit jaar op 2 oktober 

gevierd.  

Op 19 oktober houden we deze avond. Het is een vrijdagavond, het 

begin van de shabbat. We willen tijdens deze bijeenkomst de vorm 

van de shabbatsviering gebruiken. Wat de inhoud betreft, beginnen 
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we met een uitleg van de betekenis van dit feest en daarna met elkaar 

een gesprek over de betekenis en ervaringen voor het eigen leven.  

 

Als u belangstelling hebt deel te nemen aan deze bijeenkomst, kunt u 

zich bij mij opgeven, telefonisch (0182 581847) of via de mail 

(oig@xs4all.nl). Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de locatie 

worden gekozen.  

Wouter den Ouden 

 

 

 

OP WEG NAAR KERST 
 
 

Op weg naar Kerst?? Is dat niet een beetje vroeg?  

Het is maar wat je wilt. Ik zag onlangs in de supermarkt al taai-taai 

liggen. Op weg naar Sinterklaas? En misschien vinden sommige 

mensen dat ook wel leuk. Als we er over nadenken klopt het wel, dat 

we vaak geneigd zijn plannen te maken voor gebeurtenissen die in de 

toekomst liggen. Dat kan ook leuk zijn. Vakantieplannen 

bijvoorbeeld. Maar te vaak is  dat bezig zijn met de toekomst 

helemaal niet leuk, maar eerder een zorg, een last. “De mens lijdt het 

meest…”  

Wat kunnen we ons een zorgen maken om dingen waarvan we 

denken dat ze wel eens zouden kunnen gebeuren… Is het dan altijd 

verkeerd, om met de toekomst bezig te zijn? Dat hangt er maar van 

af. Het uitzien naar Kerst, naar de blijde boodschap van Kerst en 

naar de blijde belofte die in het kerstverhaal besloten ligt, kan je nù 

blij maken en je op de dag van vandaag energie geven. Dat is nog 

niet zo gek.  

Dat is dus het verschil: je richten op wat je nù doet, wat je nù ervaart, 

hoe je nù leeft…of je laten leiden, meenemen door dingen die je 

helemaal niet weet. En die tegen die tijd heel anders kunnen zijn.  
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           “Tijd is helemaal niet kostbaar; het is een illusie. 

            Wat kostbaar is; en je kunt het ervaren, is bewust 

            nù leven. Wij lijden aan het gekluisterd zijn aan het 

            verleden en het hopen op een betere toekomst”. 
                                         Eckhart Tolle: De kracht van het nu 

 

 

Eckhart Tolle pleit voor een nieuw bewustzijn, een zuivere 

levenshouding. Wees je bewust van wat er nù gebeurt, wat je nù doet 

en welke keuzes je daarbij maakt. 

 

Ik zat in een studiekring met mensen die, met elkaar in gesprek, hun 

zorgen voor de nabije toekomst uitwisselden. De tutor hoorde dat 

aan en vroeg op een geven moment: “Zeg eens, wie van jullie voelt 

zich op dit moment ongelukkig?” 

Het bleef stil. Hij zei: “Laten we dan nu verder gaan waar we voor 

bij elkaar gekomen zijn”.  

 

In een bijbelgedeelte in Mattheus 6 staat het zo mooi: maak je geen 

zorgen voor de dag van morgen. 

 

We moeten oefenen in wat meer vertrouwen.   

Het komt goed. 

 

Klaas Goudriaan 

 

PS. 

We gaan met Kerst ongetwijfeld weer een huiskamerbijeenkomst 

organiseren om iets van de blijde boodschap van hoop met elkaar te 

delen. 

’t Is maar dat u ’t weet. 
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  Advertentie 
 

Wegens het vertrek van Gert-Jan zoekt de 

Kerngroep iemand die de samenstelling en 

opmaak van Oecuwelle kan verzorgen. 

Je werkt 2x per jaar samen met Paul aan ons 

blad. De meeste teksten worden aangeleverd, 

maar je kunt zelf passende illustraties zoeken 

en toevoegen en kleinere toepasselijke teksten 

zoals gedichten als opvulling toevoegen. 

 

Voor dit werk is het fijn als je goed kunt 

omgaan met Word. 

 

Vragen en reacties kun je kwijt bij aan Wouter 

(secretaris) of Paul. Hun telefoonnummers 

staan voorin deze Oecuwelle. 
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Voor meer informatie over het Oecumenisch Initiatief 
Gouda  (OIG) kunt u contact opnemen met de secretaris: 
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78 
2807KB Gouda Tel. 0182-5818 47 

Mail: oig@xs4all.nl Internet: www.oiggouda.nl Twitter: 

@OIGGouda 

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren van 

geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier. U bent 

van harte welkom! 

 

 

 

 
Het OIG is afhankelijk van giften.  
Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  
Rek.nr. NL 57 INGB 0003 5634 53  
t.n.v. Penningmeester OIG Gouda. 


