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Voorwoord 

 

Oecuwelle verschijnt twee keer per jaar en u leest nu het tweede 

nummer van 2017, tevens het eerste nummer van het seizoen 2017-

2018.  

In deze zin ligt een spanning besloten die de Kerngroep van het 

Oecumenisch Initiatief Gouda ervaart: graag informeren wij de 

geïnteresseerden in het OIG over actuele zaken, maar de menskracht 

ontbreekt om dat frequent te doen met een nieuwsbrief. De site is 

veel actueler en kan indien nodig dagelijks worden geactualiseerd. 

U, de lezer, kijkt echter niet dagelijks op onze site.  

Een nieuwsbrief biedt ons meer mogelijkheid inzichten te delen, 

zoals een inspirerende tekst die een van de Kerngroepleden is 

tegengekomen. We moeten dus maar accepteren dat Oecuwelle 

feitelijk niet actueel is, maar daarvoor krijgt u er spirituele gedachten 

bij.  

 

Op 19 september hebben we de eerste gespreksavond gehad. Deze is 

bij verschijning van dit nummer al geweest, maar er is geen verslag 

beschikbaar. Toch was deze avond actueel, omdat de inhoud van de 

gespreksavond bouwstenen opleverde voor de viering van november. 

Vorig seizoen hebben we een vergelijkbare opzet gehad: een avond 

waarin we met elkaar spraken over ethische dilemma’s rond het 

toepassen van (medische) technologie en een viering rond het thema 

“mens of machine”.  

 

Verder is er in deze Oecuwelle ruimte voor activiteiten van de 

Meditatiegroep: een verslag van een kloosterweekend en de 

startconferentie. Het verslag van het kloosterweekend is geschreven 

door het vroegere Kerngroeplid Henk Verweg. Na zijn verhuizing 

naar Zeeuws-Vlaanderen leeft hij nog steeds mee met het OIG. Ook 

andere oud-kerngroepleden leven letterlijk op afstand mee. De 

startconferentie laat zien, dat hoewel meditatie een manier is om uit 

de waan van de dag te komen, het toch noodzakelijk is om soms 

even stil te staan bij organisatorische zaken. Mediteren - en vieren – 

is een spiritueel proces, maar vraagt wel organisatie en enthousiaste 

handen om het mogelijk te maken.  
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Wel actueel zijn we met de informatie over de januari-bijeenkomst. 

Ook dit jaar hebben we een interessante spreker gevonden: Janneke 

Stegeman, tot eind september theoloog des Vaderlands. Reserveer 7 

januari 2018 al vast in uw agenda. Verderop in dit nummer leest u er 

meer over. 

 

In dit nummer komen ook materiële zaken aan de orde. Sandra 

Damen houdt de financiën bij en doet verslag van de stand van het 

aardse slijk. Er is een grote betrokkenheid van de deelnemers aan de 

vieringen en dat vertaalt zich in collecte-opbrengst. Giften blijven 

echter welkom. We willen u niet de garantie geven dat “als het 

muntje in het busje klinkt, het zieltje in de hemel springt”. Luther 

heeft 500 jaar geleden terecht deze praktijk van fondsenwerving aan 

de kaak gesteld. Wel kunnen we zeggen, dat zonder financiën het 

OIG niet door kan gaan.  

 

Actualiteit & achtergrond, spiritualiteit & materie en inspiratie & 

transpiratie zijn de (ambitieuze) bouwstenen van het OIG en dus ook 

voor deze Oecuwelle.  

 

Wouter den Ouden 
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Druppels 

 

 Kijkend in 't aards theater 

 neem ik in gedachten mee  

 druppeltjes van levend water 

 samen vormen zij de zee 

 

 Zeeën zonder grenzen 

 nemen druppels mee 

 druppeltjes van mensen 

 uit onze eigen mensenzee 

 

 Druppeltje uit de mensenzee 

 vluchtend uit 't vreemde land 

 't kon niet verder met ons mee 

 ligt als druppel op 't strand 

 

 Door ons eigen onvermogen 

 verschijnen druppels uit dezelfde ogen 

 druppels op zichzelf gericht 

 blijven druppels zonder zee gezicht 

 

 In de Ark van ons behoud 

 zal het Licht door druppels schijnen 

 wanneer je op de Liefde bouwt 

 zal Gods regenboog verschijnen 

 op t' kleine kinderhoofd 

 is dat met druppels ons beloofd.   

 

 

 www.robertdoek.nl 
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De thema’s van de komende vieringen 

 

In september zijn we zoals gewoonlijk weer gestart met een Taizé-

viering, waarbij Marjo Broos ons met haar prachtige stem en haar 

gitaar meenam in het zingen en Marja Griffioen ons een hart onder 

de riem stak met haar meditatie. Een mooi begin van een 

veelbelovend seizoen!                          

Op 1 oktober komt Kim Magnée weer eens bij ons als voorganger.  

Het thema dat aan de orde komt is:  Van wie ben jij er één? Als u 

deze Oecuwelle leest, is deze viering al geweest. Hopelijk was u 

erbij! Maar ook als dat niet het geval zou zijn: er zijn gelukkig nog  

8 vieringen over waardoor we ons zullen kunnen laten inspireren.                                                                                                                              

Op 5 november in een speciale viering, waarvan de inhoud bepaald 

is door de deelnemers aan de gespreksavond van 19 september jl. 

Het onderwerp is dan: Liefde als weerwoord. Aandacht voor elkaar  

is misschien het enige antwoord op deze tijd waarin geweld, egoïsme 

en eigenbelang de dienst uit lijken te maken.                                                                                                                                       

En dan zijn we al weer in de adventstijd beland. Op 3 december is 

Mirjam van Esschoten onze voorganger en het thema is dan: 

Dromen met open ogen. We gaan het oude verhaal over de 

geboorte van een kind lezen met onze ogen van nu.                                           

En dan organiseren we op 7 januari 2018 onze jaarlijkse lezing. 

Hierover kunt u meer lezen in een apart stukje dat hieraan is gewijd. 

Het wordt zeker weer een bijzondere middag!                                   

De vieringen van februari, maart en april zijn thematisch met elkaar 

verbonden. Ze vormen samen een drieluik over “Reizen door het 

labyrint”. In de 1
e
 viering van deze serie op 4 februari is het 

onderwerp Pelgrims op weg, over de levensreis die ieder mens 

aflegt en de obstakels die we daarbij ondervinden. Nel Verburg is op 

deze zondag onze voorganger.                                                                                                                                                   

De andere vieringen hebben als onderwerp Stilstaan en bezinnen (4 

maart) en Verder gaan met nieuw elan (1 april). De drie vieringen 

zijn natuurlijk ook apart te volgen. In de volgende Oecuwelle vindt u 

informatie over de resterende vieringen.                                                                                           

Iedereen van harte welkom in De Berk aan de Krugerlaan 79 om 

16.30 uur.   

Annemarie Wolters      
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Kloosterweekend Koningsoord Oosterbeek. 

 

Op 21 april reden we naar Oosterbeek bij Arnhem voor ons jaarlijkse 

kloosterweekend. Deze keer geen oud en koud klooster dat de sfeer 

van vele jaren gebed uitstraalt, maar een prachtig en warm, nieuw 

gebouw, waar de Trapistinnen in 2009 naar verhuisd zijn vanuit 

Berkel-Enschot.  

Ruim 20 krachtige, 

zelfbewuste zusters, 

jong en oud met 

lijntjes naar ruim 

een tiental 

alleroudsten die 

even verderop in een 

verzorgingshuis 

wonen. En zelfs nog 

zeer verbonden met 

hun overleden 

zusters die ze vanuit 

Berkel-Enschot 

allemaal hebben meegenomen naar hun nieuwe begraafplaats. 

Een mooie groep zusters die liefde en zorg naar elkaar en hun gasten 

uitstralen. En hoewel ze wel een aantal keer vertellen dat er soms 

ook spanningen zijn en dat ze het in de jaren tachtig best moeilijk 

hebben gehad, zie je en voel je aan hen dat het nu echt goed gaat en 

dat ze er hun best voor doen……God komt hen te hulp ! 

En wij, de gasten van dat weekend, we hebben mooie kamers en we 

ontmoeten elkaar weer als vanouds. Een beetje reünie is het altijd, 

bijpraten, zwijgend eten en naast elkaar in de kerk. Het is zo 

vertrouwd na al die jaren. 

Er is geen programma, hoewel wandelen, mediteren en koffiedrinken 

vaste onderdelen zijn. De diensten (zeven per dag) maken de dag 

ook vol genoeg, maar niets moet, je kunt er je eigen route in kiezen 

met je eigen stilte. 

We komen ook andere gasten tegen. Zoals die jonge vrouw die bij de 

maaltijd aanschuift en vertelt dat ze op bezoek is bij haar vriendin, 

die hier postulante is. Ze heeft een uur om haar vriendin te spreken 

en ze vindt het zichtbaar spannend. Na de maaltijd is ze snel weg 

naar het gesprek, geen minuut te verliezen…..Na haar gesprek is ze 
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in de kerk bij de volgende dienst die eindigt met dikke tranen in haar 

ogen. 

De binnenwereld en de buitenwereld van het klooster komen we dit 

weekend vaker tegen. Waarom mag een postulante maar zo weinig 

contact met de buitenwereld hebben, zelfs met haar ouders, vragen 

we aan zuster Scholastica (de enige zuster met een S in het enige 

vrouwenklooster van Nederland, zegt ze). Dat heeft toch ook grote 

gevolgen voor wie achterblijven?!  Zuster Scholastica geeft een lang, 

maar mooi antwoord, dat tot nadenken stemt. Het komt er in het kort 

op neer dat je niet in twee werelden kunt blijven leven, je moet echt 

kiezen, met alle consequenties. 

In het klein merken we het zelf ook dat weekend. Dankzij de gsm 

houden we contact met ons thuisfront met als resultaat dat drie van 

ons  eerder vertrekken. Ook wij kunnen blijkbaar niet in twee 

werelden leven als het er echt op aan komt, zelfs geen weekend, hoe 

mooi en fijn het bij de zusters Trapistinnen ook is. 

 

Henk Verweg. 
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Heeft bidden nog zin? 

 

                 

Men denkt weleens dat een 

 gebed zinloos kan zijn, 

 wat heeft het voor nut, 

 dit probleem is zo klein. 

 

 Of bidden heeft dit op 

 moment totaal geen zin, 

 het is alleen maar verdriet en 

 ellende, zit er middenin. 

 

 Al lijkt de hemel een 

 grote koperen plaat, 

 waar het gebed nooit 

 doorheen gaat. 

 

 Ik weet het zeker er is een God 

 die luistert naar ons gebed, 

 heb het mogen ervaren 

 en Hij heeft het zelf gezegd. 
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Financieel jaarverslag OIG 2016 

 
In het onderstaande overzicht kunt u de begroting en de daadwerkelijke 
uitgaven van 2016 zien. 
Op 8 mei jl. is de kascontrolecommissie, bestaande uit Adry Lexmond en 
Hans Vermeulen, bij elkaar geweest en die heeft de exploitatie van 2016 
goedgekeurd.  
 

Exploitatieoverzicht  2016 

     Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven 

 

Begroot Werkelijk 

Collectes   800,00 886,00 Schenking doelen 400,00 460,00 

Collecte lezing 275,00 368,60 PR Kosten 200,00 135,70 

Collecte federatie P.M.           

        administratiekosten 175,00 103,90 

Giften   800,00 941,20         

        Zaalhuur de Berk 480,00 480,00 

overige inkomsten   0,00         

        kosten viering 275,00 287,54 

                

Meditatieavonden 360,00 160,00 Meditatieavonden 360,00 160,00 

                

Uit vermogen 70,00 

 

Diversen        

        spreker januari 280,00 275,00 

        zaalhuur januari 100,00 100,00 

        kosten januari 35,00 151,90 

        dienst federatie P.M. 0,00 

        overige kosten   21,45 

                

                

TOTAAL   2.305,00 2.355,80 TOTAAL   2.305,00 2.175,49 

        Saldo   180,31 

      
Ik zal nu een en ander over dit schema uitleggen.  
 
Allereerst de inkomsten. Er is in 2016 meer binnengekomen via collectes 
en giften dan begroot. Ook de opbrengst van de collecte na afloop van de 
lezing was hoger dan begroot. Er is een veel lager bedrag geboekt bij 
inkomsten van de post meditatieavonden. Dat komt doordat in december 
2015 al 200 euro voor het jaar 2016 is overgemaakt.  
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Dan naar de volgende kolommen: de uitgaven. Daar is direct te zien dat de 
post ‘schenking doelen’ hoger uitgepakt is dan begroot. Dat komt doordat 
er ook een grotere opbrengst uit de collecte was, daardoor ontstond ruimte 
om meer geld over te maken naar de goede doelen. De PR- en 
administratiekosten zijn lager uitgepakt dan tevoren werd ingeschat. Het 
klooster dat voor de meditatie-avonden wordt gehuurd, wilde dat het OIG 
maar 160 euro overmaakte voor de huur. De kosten van de lezing zijn 
hoger dan begroot, maar wel reëler! Er zijn meer bonnetjes van gemaakte 
kosten ingediend bij de penningmeester. 
 
Het is fijn dat 2016 met een positief saldo is afgesloten! Financiële 
ondersteuning blijft natuurlijk welkom èn noodzakelijk om de activiteiten 
van het OIG mogelijk te maken. Het OIG blijft afhankelijk van uw giften. We 
doen daarom een dringende oproep om in 2017 een gift aan het OIG te 
(blijven) doen. U kunt uw giften storten op NL57 INGB 0003 5634 53 ten 
name van Oecumenisch Initiatief Gouda. Daarnaast kunnen giften in de 
vorm van bijdrage aan de collecte of een bijdrage aan de kosten van de 
viering gegeven worden.  
 
Als u belangstelling heeft, kunt u bij mij een kopie van de jaarrekening 
2016 en de begroting 2017 opvragen. Sandra Damen, penningmeester 
OIG. 
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Meditatiegroep praktisch met mystiek aan de gang                                                                                                                                                                          

                
Op zondag 10 september j.l. is ook de Meditatiegroep OIG weer aan 

haar nieuwe seizoen begonnen. Zoals gebruikelijk start de groep het 

seizoen met een mini-conferentie. Dat betekent met elkaar aan tafel 

met door eenieder meegebrachte gerechten en vervolgens de 

technische en inhoudelijke zaken van de komende meditaties 

bespreken. Hoogtepunt van elke miniconferentie is een spreker van 

buiten die vertelt wat haar of zijn belangrijkste inspiratiebron in het 

leven is. Vorig jaar was dat Mark-Robin Hoogland, provinciaal van 

de Nederlandse Passionisten. Dit jaar waren het Ria Visser en 

Subhan Bauke de Wreede van de Soefi Beweging Nederland, 

verbonden aan het Soeficentrum in Rotterdam. Het thema van deze 

workshop was Mystiek in Praktijk, en Ria was hierbij 

workshopbegeleider.  

 

Ria (Fredrika) Visser (Rotterdam, 1958), vroeger werkzaam in het 

maatschappelijk werk, onderzoekt sinds 1998 op verschillende 

manieren het onderwerp "mystiek" met zijn diverse facetten. Een 

spontane spirituele doorbraak via een mystieke ervaring stimuleerde 

Ria tot een persoonlijke zoektocht naar de betekenis van mystiek in 

verschillende spirituele tradities. In essentie is een mystieke ervaring 

te typeren als de vereniging van de menselijke ziel met het 

Goddelijke, de "unio mystica". De ervaring zelf is nauwelijks in 

woorden uit te drukken. Ria leidt gespreksgroepen van het 

Rotterdamse Soeficentrum . Ook begeleidt ze belangstellenden voor 

het Universeel Soefisme, via een-op-een-gesprekken, op hun eigen, 

strikt persoonlijke spirituele weg. Daarnaast geeft ze soms lezingen 

over het werk van Hazrat Inayat Khan en over haar eigen boeken.  

 

Hazrat Inayat Khan (Brits-Indië, 1882 – 1927) was grondlegger van 

het universeel soefisme. Hij was een van de eersten die het 

gedachtegoed van het Oosten naar een westers publiek bracht en de 

wederzijdse verbinding zocht. De soefi-boodschap is er een van 

eenheid, geestelijke vrijheid, liefde, harmonie en schoonheid, 

bestemd voor de gehele mensheid. Zij omvat zowel religie, filosofie 

als psychologie. Het universeel soefisme is geen nieuwe religie, 

maar een ideaal, een levenshouding die erop gericht is om los te 
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komen van dogma's, knellende principes, onderscheid en verschillen. 

De traditie waar men uit voortkomt, hoeft dus niet verloochend te 

worden. Sterker nog, het inzicht in de eigen traditie en waar die in 

essentie om gaat, wordt vaak verdiept. De boodschap van Inayat 

Khan is juist nu uiterst actueel. Ze kan veel inspiratie bieden aan wie 

geïnteresseerd zijn in spirituele groei. 

 

Kenmerkend voor de werkwijze bij Mystiek in Praktijk is het 

interactieve karakter. Zo ook bij de sessie met onze meditatiegroep. 

Er werd veel tijd ingeruimd voor stilte, voor verkenning van de eigen 

spiritualiteit en voor persoonlijke vragen over het innerlijk leven. De 

basis was het onderlinge gesprek, gezamenlijke uitwisseling, waarbij 

eigen beleving en uitwisseling van ervaringen voorop stonden. 

Vooraf was afgesproken dat onderlinge discussie of het verkondigen 

van standpunten en meningen juist zouden worden vermeden.  

 

Prachtige symboliek zat in het ritueel waarmee Ria opende: het 

vullen van zes kleine flesjes vanuit een grote karaf met water. 

Daarmee symboliseerde zij dat alle godsdiensten schijnbaar 

afgescheiden entiteiten zijn, maar feitelijk putten uit dezelfde 

oorsprong, de Ene Bron. Het mystieke verlangen is dat iedere 

menselijke ziel ten diepste heeft om daar weer mee verenigd te 

worden. Het Goddelijke wordt ook wel aangeduid als de “Geest van 

Leiding”. Meditatie kan een weg zijn om beter met die Geest van 

Leiding in contact te komen en diens werking te onderscheiden. 

Spirituele groei is meer een weg van ont-wikkelen en ont-leren dan 

van inspiratieliteratuur verslinden. Meditatie is echter niet altijd een 

makkelijke weg, omdat ons Ego met zijn drukke geest, onze 

uitvoeringsdrang, die gedachten die 

schijnbaar onbeheersbaar zijn als 

galopperende paarden ons soms 

danig in de weg kunnen zitten. 

Uiteindelijk kwamen we,  als variatie 

op Geloof, Hoop en Liefde, uit op 

Vertrouwen en Liefde. Geen blind 

vertrouwen, maar wel de controle uit 

handen durven geven. Erop durven te 

vertrouwen dat de Geest van Leiding 

in ons werkzaam is, ons 
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betekenisvolle contacten geeft en ons, ook bij ingrijpende 

gebeurtenissen, krachten geeft om die te doorstaan en er sterker van 

te worden. Erop vertrouwen dat we, ondanks soms scherpe 

haarspeldbochten, op weg zijn naar het Licht.  

 

Meer weten? 

- Over het werk van Ria Visser: www.visserslicht.nl 

- Over de Soefi Beweging Nederland en het Rotterdamse 

Soeficentrum: http://www.soefi.nl/centrasitemap/rotterdam 

Mondelinge informatie: Bart Been (moerid), bartbeen@xs4all.nl en 

tel. 0182-510446. 

 

 

http://www.visserslicht.nl/
http://www.soefi.nl/centrasitemap/rotterdam
mailto:bartbeen@xs4all.nl
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Duurzaamheidsdag voor iedereen in Gouda 

 

Op zaterdag 28 oktober is er een boeiende Duurzaamheidsdag voor 

heel Gouda in en rond het gebouw van het Coornhert Gymnasium. 

Zet jij alles op alles om duurzaam te leven, alleen maar groene 

energie te gebruiken, niks dan fairtradeproducten te kopen en spullen 

zo veel mogelijk te hergebruiken? Of twijfel jij juist wie je nou wel 

of niet moet geloven over de opwarming van de aarde en de stijging 

van de zeespiegel? Weet je gewoon niet waar je zou moeten 

beginnen met verduurzamen? 

De Duurzaamheidsdag Gouda is er voor iedereen! 

Inspirerende sprekers, leuke activiteiten en workshops, interessante 

informatie, gezellige ontmoetingen bij een lekkere hapje, een 

diepgaand gesprek en praktische tips, activiteiten voor kinderen en 

uitdagingen voor jongeren, je vindt het er allemaal. De grote 

problemen worden uitgelegd, maar ook wat jij hier en nu zelf kunt 

doen, binnen jouw mogelijkheden en middelen. Alleen of samen met 

anderen. Want duurzaamheid kan best! 

Kom op ideeën op zaterdag 28 oktober, 11.00-16.00 uur, in het 

Coornhert Gymnasium, Jan van Renesseplein, Gouda. Het 

programma heeft verschillende rondes en je kunt komen en gaan 

wanneer je wilt. Toegang is gratis. Kijk voor het programma op 

www.duurzaamheidsdaggouda.nl. 

De Duurzaamheidsdag wordt georganiseerd door de werkgroep ZIN 

van de Raad van Kerken en het Humanistisch Verbond, samen met 

vele anderen.  

 

Voor iedereen die (n)iets met duurzaamheid heeft.... 

 
https://www.duurzaamheidsdaggouda.nl/ 

 

https://www.duurzaamheidsdaggouda.nl/
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Lezing op 7 januari  

 

Het is inmiddels een mooie traditie: aan het begin van het nieuwe 

jaar een boeiende lezing bijwonen en na afloop elkaar het beste 

wensen met een drankje en een goed gesprek. Voor de komende 

lezing hebben we nu eens niet een oudere man gevraagd (hoe 

interessant deze allemaal ook waren!), maar een jonge vrouw, 

Janneke Stegeman, tot eind september van dit jaar de theoloog van 

het jaar.  Het onderwerp waarover zij zal praten is Racisme, witheid 

en theologie. Gesprekken over racisme zijn vaak moeizaam en er 

ontstaat gauw onbegrip omdat mensen zich snel beschuldigd voelen 

als ze voor hun mening uitkomen. Janneke Stegeman gaat in op deze 

spanningen en de rol van religie hierin. Ze speelt een duidelijk rol in 

het publiek debat en ze zal niet aarzelen haar mening te geven. We 

hopen op een mooie en leerzame middag. Allen hartelijk welkom op 

7 januari!  

Gebouw Concordia, Westhaven 27, aanvang 15.30 uur 

 
Link naar haar gedachtengoed; 
http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-
europeanen/ 

 

  

http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-europeanen/
http://www.jannekestegeman.com/2016/03/09/mozes-de-jihadist-en-de-macht-van-europeanen/
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Los laten 

 

Om los te laten is liefde nodig. 

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt. 

Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of 

doen. 

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer.  

Het is het besef dat ik de ander ruimte geef. 

Loslaten is niet het onmogelijk maken 

maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties. 

Loslaten is machteloosheid toegeven, 

hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb. 

Loslaten is niet proberen een ander de 

schuld te geven of een ander te veranderen. 

Het is jezelf zo goed mogelijk maken. 

Loslaten is niet zorgen voor, 

maar geven om. 

Loslaten is niet oordelen, 

maar de ander toestaan mens te zijn. 

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen, 

maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen. 

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf te beschermen, 

het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien. 

Loslaten is niet ontkennen, 

maar accepteren. 

Loslaten is niet alles naar je hand zetten 

maar elke dag nemen zoals het komt en jezelf er gelukkig mee 

prijzen. 

Loslaten is niet de anderen bekritiseren of reguleren, 

maar te worden wat je droomt te kunnen zijn. 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 

maar groeien en leven voor de toekomst. 

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 

 

Toegeschreven aan Nelson Mandela                             
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