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Voorwoord  
  
Twee keer per jaar verschijnt het informatieblad van het Oecumenisch 
Initiatief Gouda. 
 
In dit voorjaarsnummer blikken wij onder meer terug op de bijzondere 
bijeenkomst op zes januari in Concordia waar de Goudse kerkhistoricus, 
professor Paul Abels, een zeer boeiende lezing hield met als thema 
“Tolerantie in Gouda, vroeger en nu”. Een verslag van deze lezing vindt u 
elders in deze Oecuwelle. 
Voor het O.I.G. was deze bijeenkomst een zeer feestelijke, want na de 
lezing van Paul Abels vierden wij het vijfentwintig-jarig bestaan van het 
Oecumenisch Initiatief met een druk bezochte receptie.  
Met dankbaarheid en vreugde kijken we terug op vijfentwintig jaar 
zingeving, spiritualiteit en verbondenheid. Een relatief kleine 
gemeenschap die steeds weer inspiratie vindt om vieringen voor te 
bereiden, vieringen waarbij we ook steeds weer bezoekers mogen 
begroeten die ons vertellen hoe graag ze naar de bijeenkomsten in De 
Berk komen. 
Hoewel het O.I.G. met jonge mensen begon - er werden zelfs 
kindernevendiensten gehouden - en de initiatiefnemers over het 
algemeen wat grijzer en misschien ook wat rijper zijn geworden, het elan 
is nog steeds jeugdig. In deze Oecuwelle treft u ook een gesprek met 
Jannie Derksen, de verhalenvertelster, een trouwe bezoekster, die nog 
steeds met haar rollator de weg naar onze vieringen weet te vinden. 
 
‘De kunst van het ontvangen’ was het thema in februari. Bij 
afhankelijkheid is het moeilijker te ontvangen, maar bedenk dan dat je, 
door het aanvaarden van je afhankelijkheid, de ander de mogelijkheid 
geeft, iets voor je te doen. 
 
De maart-viering had als thema ‘Carpe Diem’ , onlosmakelijk verbonden 
met het ‘Memento Mori’ , vier het leven in goede en kwade dagen. 
Als voorbereiding op de viering van 7 april was er een gespreksavond 
over vergeving en verzoening, bij de viering over dit onderwerp laten we 



4 

 

ons leiden door de woorden uit het Aramees Onze Vader : Maak de 
koorden van fouten los, opdat we kunnen omgaan met het verleden. 
De vieringen van 5 mei en 2 juni hebben als thema respectievelijk 
‘Bevrijding’ , ook spirituele bevrijding en in juni ‘ Vergeet niet te leven’ , 
geef jezelf tijd om de drukte van alledag los te laten en dan het goed 
aardse te zien en ruimte te voelen. 
 
Het voorbereiden van de vieringen wordt door de deelnemers aan zo’n 
voorbereiding als inspirerend en verrijkend ervaren. Doe een keer mee : 
warm aanbevolen. De thema’s voor de tien vieringen die wel elk jaar 
houden zijn in voorbereiding ! 
 
Magda van Roon 
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Vieringen 
 
Het seizoen 2018-2019 loopt alweer op z’n einde. Er resten nog de 
vieringen van mei en juni.  In mei valt de eerste zondag precies op 5 mei. 
Uiteraard zal het gaan over Bevrijding.  Als voorganger mogen we dan Ria 
Visser begroeten. Zij is actief bij de Soefi’s in Rotterdam. Voor haar als 
soefi heeft bevrijding een extra dimensie. We zijn benieuwd hoe zij dat 
met de voorbereiders en met de bezoekers gaat verkennen. Op 2 juni 
komt Kim Magnée, de voorganger van de Federatie. Wij zijn blij dat ze 
bijna elk jaar in haar drukke leven plaats voor het OIG inruimt! Het 
onderwerp van die zondag zal zijn:  “Vergeet niet te leven”.  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gestart. Elk 
jaar is er een ander groepje dat het programma maakt voor het volgende 
jaar, zo ook deze keer. Fijn dat er steeds weer mensen bereid zijn om dit 
te doen.  Wat ook positief stemt is de bereidheid van voorgangers en 
voorbereiders om alle vieringen in elkaar te zetten en ook dat met veel 
plezier. Alleen zo zijn we in staat u  elk jaar een inspirerend en 
afwisselend programma aan te bieden.    
Van harte welkom in De Berk! 
 
Annemarie  
 
 
 



6 

 

Maak de koorden los 
 
Vernederd en geslagen   Een mens zoals je zelf bent 
tot prooi en klein gemaakt,  verdwaald van ’t goede spoor, 
niemand durft nog te vragen  omdat je wel de weg kent 
hoe dat zo is geraakt.   maar uit het oog verloor. 
 
Een dader, een verwoester,  O mogen wij verwerven 
meer dan de and’re wang  ondanks verdriet en pijn, 
dan kan alleen, dus moest er  dat liefde niet zal sterven, 
wel volgen levenslang.   dat haat niet hoeft te zijn.  
 
Vergeef ons onze schulden  Wij vragen: los de koorden 
zo klinkt in het gebed;   ’t verleden is ten eind, 
maar dat is niet te dulden  het lied krijgt nieuwe woorden 
voor overheid en wet.   waar liefde in verschijnt. 
 
Wij mensen moeten omgaan 
met wie het deed, waarom; 
en zoeken naar een antwoord 
hoe dat een mens zo kon. 
 
 
Naar aanleiding van een gespreksavond op 19 februari 2019 
met als thema een strofe uit het Jezusgebed: 
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
 
 
 
Klaas Goudriaan 
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Lezing Paul Abels op 6 januari 2019 
 
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar hadden we weer onze jaarlijkse 
lezing. Nu met een hele feestelijk rand, want we vierden ons 25-jarig 
bestaan als OIG! 
De opkomst was groot: we hebben zo’n 120 bezoekers geteld die allen 
hebben genoten van een hartelijk welkom met koffie en/of thee met 
zelfgemaakte lekkernijen, mooie muziek, een heel interessante lezing en 
een gezellige receptie na afloop. En er was voor ieder een mooi 
cadeautje: een prachtige boeklegger, die Klaas had gemaakt met daarop 
woorden die bij het OIG passen: aandachtig leven is aandacht voor 
elkaar. 
Paul Abels hield een lezing over  tolerantie in Gouda in de loop van de 
geschiedenis, speciaal over de periode van de Goudse Vrijheid, van 1572-
1618 toen de stad bekend stond als vrijplaats voor alle geloven.   
 
Gouda was van oudsher een stad met veel verschillende religieuze 
stromingen, waarmee de overheid moest dealen. Om alle religies ruimte 
te geven en toch als stad een eenheid te blijven werd er gekozen voor 
een vorm van “omgangsoecumene”. Het stadsbestuur streefde ernaar 
dat de Goudse burgers ondanks de verschillen in geloof  in het dagelijks 
leven goed met elkaar om gingen.   
 
De invloed van Erasmus en zijn volgelingen op het Goudse denken was 
groot. De Reformatie van 1572 bracht overal, ook in Gouda, grote 
veranderingen, maar tot een beeldenstorm is het hier nooit gekomen. 
Erasmus wilde de kerk van binnen uit hervormen. Er was dan ook weinig 
sympathie voor mensen die met geweld streefden naar afscheiding.  Zo 
werd de gedwongen executie van de wederdoper Faes Dirksz  betreurd, 
omdat  het stadsbestuur er  juist naar streefde om de Goudse burgers 
onder één kerkelijk dak te verenigen.   
 
De overgang van Gouda naar de zijde van de Prins van Oranje ging niet 
zonder slag of stoot, waarbij geuzenbendes en de angst daarvoor een 
grote  rol speelden.  
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De Sint-Janskerk ging tijdelijk op slot om de kerk op een fatsoenlijke 
manier over te dragen aan de protestanten. Daarbij gestreefd werd naar 
een compromis: ook de rooms- katholieken mochten woorddiensten 
houden in de kerk. Steeds heeft het stadsbestuur gezocht naar 
tussenfiguren die een brug konden slaan tussen de beide groepen, zoals 
Herman Herbers. Gouda werd vanaf zijn komst naar Gouda in 1582  
pleitbezorger van gewetensvrijheid. Herbers stelde, samen met zijn zoon,  
een eigen Goudse catechismus op.  
 
Het tolerante geestelijke klimaat trok onorthodoxe  vrijdenkers aan zoals 
Coornhert, die zich in Gouda vestigde toen hij uit Delft werd verjaagd 
wegens zijn tolerante opvattingen.  Het stadsbestuur stuurde na zijn 
overlijden in 1590 tien exemplaren van een door hem geschreven  
publicatie op naar prins Maurits als demonstratief gebaar.  
 
De discussie over een theologische kwestie, de leer van de 
voorbeschikking, begon in Gouda en ook in andere plaatsen, zoals in 
Leiden, te spelen. De hoogleraren Arminius en Gomarus kregen ieder hun 
eigen volgelingen, de remonstranten en de contraremonstranten. De 
remonstranten, de meer rekkelijken,  vonden steun bij de  Goudse 
predikanten. Gouda kreeg zo een slechte naam bij orthodoxe calvinisten 
(“rattennest ende dreckwagen van alle ketterijen”).  De 
meningsverschillen liepen hoog op en de contraremonstranten zonden in 
het geheim een verzoekschrift naar prins Maurits waarin zij vroegen om 
een eigen kerk en predikant voor hen en hun geloofsbroeders. Maurits 
kwam zelf in 1618 naar Gouda om in te grijpen.  
 
Zo konden uiteindelijk de contraremonstranten de Sint-Jan in bezit 
nemen en kreeg Gouda  een calvinistisch-gereformeerde gemeente. De 
remonstranten waren vanaf nu gedoemd tot een clandestien en 
opgejaagd  bestaan. Dit was het einde van de Goudse Vrijheid. . . 
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Het is niet voor niets dat het OIG voor haar 
jubileumlezing dit onderwerp heeft gekozen. 
Met de vele geloofsgemeenschappen die 
Gouda op het ogenblik herbergt, is de 
noodzaak groter dan ooit om  respectvol en 
tolerant met elkaar om te gaan. Laten we 
hierbij bedenken dat  Glas 1 in de Sint-Janskerk 
is gewijd aan “de vrijheid van consciëntie” 
(geweten)! 
 
Na de lezing van Paul Abels nam wethouder 
Corine Dijkstra het woord en als laatste Ineke 
Polet, die aan de wieg stond van het OIG. Zij 
vervult vanaf het begin een stimulerende rol 
en leidt elk jaar één van de vieringen. Wij zijn 
haar dankbaar voor haar voortdurende 
inspiratie! 
 

 
Hiermee was het officiële gedeelte achter de rug en konden we elkaar 
een goed 2019 wensen onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het was een prachtige middag waar we met veel plezier en met nieuw 
elan op terugzien! 
 
Annemarie 
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Enkele sfeerbeelden van de lezing op 6 januari 2019 
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Financieel jaarverslag OIG 2018 
 
In het onderstaande overzicht kunt u de begroting en de daadwerkelijke 
uitgaven van 2018 zien. 
Op 25 februari  jl.  is de kascontrolecommissie, bestaande uit Lia 
Sevenhoven en Hugo Vos, bij elkaar geweest en die heeft de exploitatie 
van 2018 goedgekeurd.  
 

Exploitatieoverzicht 2018 
     

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven 
 

Begroot Werkelijk 

Collectes   850.00 939.14 Schenking doelen 400.00 460.00 

Collecte lezing 400.00 162.91 PR Kosten 200.00 156.70 

        Raad van Kerken 50.00 50.00 

        
Adminstratie 
kosten 125.00 110.11 

Giften   800.00 876.94         

        Zaalhuur de Berk 540.00 360.00 

overige inkomsten   0.00         

        kosten viering 200.00 271.44 

                

Meditatieavonden 400.00 400.00 Meditatieavonden 400.00 400.00 

                

Uit vermogen 115.00 
 

Diversen        

        spreker januari 350.00 365.00 

        zaalhuur januari 100.00 100.00 

        kosten januari 150.00 117.30 

        overige kosten: 50.00 68.68 

TOTAAL   2.565.00 2.378.99 TOTAAL   2.565.00 2.459.23 

        
Saldo   -80.24 

      

Ik zal nu een en ander over dit schema uitleggen.  
 
Allereerst de inkomsten. Er is in 2018 meer binnengekomen via collectes 
en giften dan begroot. De collecte na afloop van de lezing was 
daarentegen een heel stuk lager dan werd ingeschat.  
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Dan naar de volgende kolommen: de uitgaven. Daar is te zien dat de post 
‘schenking doelen’  hoger uitgepakt is dan begroot. Dat komt doordat er 
ook een grotere opbrengst uit de collecte was, de afspraak is dat dan 
ruimte is om meer geld over te maken naar de goede doelen. De PR- en 
administratiekosten zijn lager uitgepakt dan tevoren werd begroot. De 
post ‘zaalhuur de Berk’ laat zien dat daar op 31 december nog een bedrag 
van 180 euro niet betaald was, we hadden nl. geen rekening ontvangen. 
Dit komt in de uitgaven van 2019 terug. De kosten van de vieringen zijn 
hoger dan van tevoren werd begroot. Er zijn nog 3 boekenbonnen (dat is  
45 euro) om in 2019 te besteden.  
 
2018 is dus met een negatief saldo afgesloten. Financiële ondersteuning 
blijft 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 2018 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 
2018 en de begroting 2019 opvragen.  
 
Vriendelijke groeten, Sandra Damen, penningmeester OIG 
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Als ik zou willen dat je het begreep 
      had ik het wel duidelijker uitgelegd 

                                                                                                       Johan Cruijff 

 
We begrijpen elkaar niet altijd even goed. Dat kan soms tot rare, zelfs 
vervelende misverstanden leiden. Maar misschien kunnen we er ook met 
humor naar kijken.  

 
Leerkracht: ‘Hoe oud is jouw vader?’ 
Kind:’ Zes jaar’  
Leerkracht: ’Dat kan toch niet?’  
Kind: ‘Jawel hoor, hij werd pas vader toen ik geboren werd’. 
 
Leerkracht: ‘Saïda, wijs eens aan op de kaart waar Groenland ligt’. 
Saïda gaat naar de kaart en wijst  
Groenland aan.  
Leerkracht tegen de klas: ‘Wie 
heeft Groenland ontdekt?’ 
De klas: ‘Saïda!’ 

 
Leerkracht: ‘Sam, hoe spel je 
jaguar?’ 
Sam: ‘D-j-e-g-o-e-w-a-r’ 
Leerkracht: ‘Dat is fout! Je spelt het 
zo: j-a-g-u-a-r’. 
Sam: ‘Ja, maar u vroeg hoe ìk het 
spel’ 

 
Leerkracht: ‘ Alex, jouw opstel over de hond is precies hetzelfde 
als dat van je broer’. 
Alex: ‘Het gaat ook over dezelfde hond’. 

 
                                                                                                                             bron: Coachingskalender 
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Een rondje Westmalle 
 
Het laatste weekend van maart vertrekken de deelnemers aan het 
kloosterweekend naar de gerenoveerde Trappistenabdij van Westmalle. 
De meeste personen komen met de auto; Irene, Bart, Hans en Marjo 
kiezen voor een sportieve route. Het is prachtig weer en het eerste deel 
van de route is met de trein  van Gouda naar Dordrecht. Marjo schrikt: 
twee racefietsen en een e-bike staan al in de trein. Zij komt met haar 
vakantiefiets met volle bepakking, de anderen hebben hun bagage 
meegegeven in de auto. Dat wordt hard trappen! In Dordrecht is Marjo 
opeens verdwenen, ze staat aan de verkeerde kant van het station. Dom 
natuurlijk, België ligt in het zuiden, niet in het noorden. Geduldig haalt 
Hans haar op en via de Moerdijkbrug gaat de fietstocht naar een 
zonovergoten terras in Zevenkerken. Grote glazen bier lonken ons 
tegemoet, maar wij houden het bij koffie. Ons rondje Westmalle komt 
nog wel. Verder, via Etten-Leur en Zundert naar Wuustwezel. Daar is 
weer een terras, maar het is gesloten. We eten een droge boterham en 
drinken water uit de bidons. Als we aankomen bij het klooster kunnen we 
net even opfrissen en dan beginnen de Vespers. Een prachtig psalmgebed 
met vijftien minuten stilte aan het einde. Dan een broodmaaltijd, met 
kaas en jam, veel koffie en (te) weinig thee. Om 19.30 uur is het laatste 
gebed, de monniken krijgen nog een zegen van hun abt en gaan naar bed. 
Wij niet natuurlijk, we hebben elkaar een poos niet gesproken en 20.00 
uur is nog geen bedtijd. De gastenbroeder heeft ons tevoren al verteld 
dat het niet de bedoeling is om op vrijdagavond een feestje te bouwen 
met Trappistbier of andere alcohol, ook niet in onze eigen ruimte. Het is 
de Vastenperiode en daar moeten we ons aan houden. Koffie en thee 
dan maar, maar dat blijkt ook een niet te honoreren wens. Na een 
moeizaam gesprekje met de gastenbroeder ontfutselen we de 
waterkoker en drinken om de beurt thee, er zijn maar vijf theeglazen. De 
wijn kijkt ons treurig aan en blijft in de fles.  
 
Zaterdagochtend 3.45 uur. Ik hoor iets raars, een grappig muziekje. Het 
blijkt de wekker van mijn mobiel te zijn en nog half in slaap vertrek ik 
naar de kerk voor de Vespers, de eerste viering. Het is donker, het is 
mooi. Na nog een uurtje slapen is om 7.00 uur de tweede viering van de 
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dag (Lauden) en daarna het ontbijt. We gaan een rondje wandelen rond 
de abdij en we doen samen een fijne meditatie in de gastenkapel.  
Om 10.45 uur is de terts met aansluitend de eucharistieviering. Dan komt 
het hoogtepunt van ons sobere vastenweekend: het diner. De tafels zijn 
prachtig gedekt. Er zijn veel gasten in het klooster en we zitten in de 
feestzaal met aan elke muur een abt die ons toekijkt. Na een aardige 
groentesoep worden er aardappeltjes op tafel gezet, een bruin sausje, 
een plateau met teveel spiegeleieren en paarse rode kool. Nu weet ik wel 
dat paars de kleur van de vasten is, maar deze rode kool was meer 
boetedoening dan wij aankonden. Over het toetje geen klagen, dat was 
er niet; gelukkig wel een stukje fruit.    

 
 
’s Middags hebben we een heerlijke  wandeling gemaakt  in de omgeving 
van het klooster, met dank aan Chita! We wilden nog langs het terras 
waar ze Trappist schenken, maar de tijd was net te krap. Gelukkig waren 
de Vespers weer heel mooi en brood met Trappistenkaas smaakt prima 
na zo’n lange boswandeling. Op zaterdagavond wordt de Vasten naar 
goed katholiek gebruik even onderbroken en we hebben samen een heel 
gezellige avond doorgebracht. Hans gaf een rondje Trappist (eindelijk!) en 
Sandra verzorgde de rest van de borrel.  Tijdens het kringgesprek 
realiseerden we ons hoe waardevol en hoe vertrouwd de contacten van 
onze “Kloostergroep” inmiddels zijn. We delen deze kloosterbezoeken al 
zoveel jaren met elkaar. De behoefte van de deelnemers varieert: 
sommigen komen vooral voor de stilte en gebed, anderen meer voor de 
sociale contacten en boeiende gesprekken. Over het algemeen is het een 
mooie mix met een gedeeld verlangen naar spiritualiteit en samen zijn.   



17 

 

’s Nachts is de tijd verzet en hoewel de monniken de eerste viering naar 
5.00 uur verplaatst hebben zijn er maar weinig lekengasten aanwezig. De 
kippen en de haan onder mijn raam zijn wel vroeg wakker, zij kunnen 
blijkbaar niet klok lezen… Om 7.30 uur is iedereen present in de kerk en 
na de viering ontbijten we in stilte, samen met de andere gasten. Na het 
ontbijt is er tijd voor een korte meditatie in de kapel of een wandeling. 
Tijdens de eucharistie – hoogtepunt van de zondag voor de monniken – 
wordt er prachtig gezongen en de voorganger preekt over het verhaal 
van de Verloren Zoon. Hij legt uit dat je je vleugels uit moet slaan en er 
op uit moet trekken om uiteindelijk tot inkeer te komen, om jezelf te 
vinden, om thuis te kunnen komen. Vanuit dat perspectief vraagt hij zich 
af of niet eigenlijk de keurige oudste zoon als verloren zoon moet worden 
beschouwd. Dat is een nieuw gezichtspunt voor mij. Ik kon me altijd 
identificeren met de oudste zoon en zijn boosheid leek me logisch.  
 
Na de eucharistieviering zijn de fietsers vertrokken met een straffe 
noordenwind tegen. Zij krijgen nog een paar uur extra vrijheid cadeau. 
Fietsen is een mooie manier om rustig los te koppelen van het klooster.  
Chita, Miep, Marja, Willeke, Sandra, Boukje, Henk, Lenie, Leo en Wil zijn 
nog blijven eten (ongetwijfeld een feestelijk zondagsmaal!) en met de 
auto veilig teruggekeerd. Ieder heeft nog een beetje heimwee, maar we 
zijn weer thuis. 
Wie zijn vleugels uitslaat en erop uittrekt kan ook werkelijk thuiskomen.  
Dat wens ik u allen toe.  
 
Een hartelijke groet namens de Kloostergroep,  
 
Marjo  
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LHBTIQAPC… 
   

                                                           
“Een jongen ontmoet op een dansfeest een aardig meisje dat hij erg lief 
vindt. Hij wil wel vaker bij haar zijn. En het is wederzijds. Ze nemen in het 
donker afscheid en spreken af, meteen al voor de volgende dag. Maar de 
volgende dag in het heldere licht, ziet de jongen dat het meisje blauwe 
ogen heeft. Hij schrikt en keert zich van haar af. Het meisje is inmiddels 
stevig verliefd en is verbaasd door zijn afkeer. “Ik wil niet iemand met 
blauwe ogen” zegt hij korzelig. Ze stamelt “Maar die heb ik al vanaf mijn 
geboorte”… De jongen draait zich om en laat haar staan; ze blijft 
verbijsterd achter. 
 
Ondenkbaar? Raar verhaal? 
Er zijn veel mensen die om een eigenschap die ze hebben vanaf hun 
geboorte worden gekwetst en gediscrimineerd. Vaak verpakt in een mooi 
jasje. “Je mag wel zijn wie je bent, als wij dat maar niet merken, als wij 
dat maar niet zien”.   
Zodra het om seksuele geaardheid gaat, wordt het ingewikkelder. Zeker 
als mensen hun waardeoordeel afmeten aan religieuze criteria.  De 
Nashville verklaring heeft dit onomwonden zichtbaar gemaakt.De 
Nederlandse vertaling is – bijna in een reflex – door een aantal 
geestelijken en anderen in Nederland ondertekend.  
In tweede instantie, misschien wel na beter nadenken en ook als gevolg 
van de uitvoerige reacties via de media, is er soms geantwoord, dat het 
anders gelezen moet worden, dat het niet zo zwartwit bedoeld is. Er 
wordt weer aan gesleuteld, maar de intentie blijft. 
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Ik waag me niet aan commentaar op die Nashville verklaring. 
Zoals de meeste onderwerpen die tegen het licht van de Bijbel worden 
gehouden, is ook hier een standpunt naar eigen behoefte, goed te 
maken. Bekend is, dat de schrijvers van Bijbelteksten in de 
vroegchristelijke tijden onder woorden brachten wat de mores was in die 
tijd en in die cultuur. Er zijn voldoende Bijbelse meningen, leefregels en 
criteria te vinden die vandaag de dag niet meer als passend in deze tijd 
gevonden worden.  
In de Bijbelse boodschap staat de liefde centraal. Dat wordt ook in dit 
verband gehanteerd. “Je bent wel zo, maar we houden toch van je”.. Wat 
schrijnend kan de afwijzing zijn die er op volgt. “Je bent wel zo, maar je 
mag niet zó leven”. 
Er zijn stemmen die zeggen er is niets nieuws onder de zon; dit was toch 
al lang bekend. Maar het feit dat deze hernieuwde stellingname  zoveel - 
en zoveel verschillende - reacties oproept, laat zien dat het een 
onderwerp is wat nog steeds tot pijnlijke tegenstellingen en 
veroordelingen leidt.   
 
De inmiddels benoemde varianten op het gebied van gender identiteit 
zijn nogal uitgebreid. (kijk op internet voor de betekenis) 
De meningen zijn verdeeld over dit hokjes-denken, “want wie sluit je 
misschien nog uit als je alles wilt benoemen”. 
Ik zou de reeks wel graag uitgebreid zien. 
                     LH2BTIQAPC… 
Daarbij staat H2 voor homo  en hetero. Volkomen gelijkwaardig.  Nòg 
liever wil ik een andere afkorting:  
                     AGVM…Alle Genders Volwaardig Mens. 
 
Boven de Nederlandse vertaling van de Nashville declaration staat: 
Psalm 100 vers 3   “Weet dat de Heere God is,  Hij heeft ons gemaakt en 
niet wij-…” 
 
Daar ben ik het helemaal mee eens. 
We zijn allemaal door God gemaakt, bedoeld. Gelukkig. 
 
Klaas Goudriaan  
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Gedicht van Ivo de Wijs  
 
Het is zondagmorgen en de klokken luiden 
En de vromen gaan ter kerke in dit land 
Remonstranten, Synodalen, Doopsgezinden 
Afgescheiden dan wel In Hersteld Verband 
 
De Hervormden, Luthersen, Gereformeerden 
Samen PKN – na zeer veel overleg 
Even afgezien dan van de Protestanten 
Die niks zagen in gezamenlijk op weg 
 
Het is zondagmorgen en de klokken luiden 
De verdeelde wereld wordt vanouds verzaakt 
Door Getuigen, Apostolischen en Bonders 
Van rechtzinnig en bezwaard tot vrijgemaakt 
 
Pinksterbroederschappers en Menistenzusjes 
Zwaar of licht, onorthodox of zwart benauwd 
Adventisten, Heilssoldaten, Jesus People 
Charismatisch, Vol of Vrij of Nieuw of Oud 
 
Het is zondagmorgen en ze gaan ter kerke 
Diepgelovig en verdeeld tot op het bot 
Het is zondagmorgen en de klokken luiden 
Maar ik denk wel ´ns: 
Wie legt het uit aan god? 
 
Bron: Uit de bundel 'Vroege Vogels' Zwanezang (2005)   
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In gesprek met ….  
  
Er was eens, heel lang geleden, een klein meisje, haar vader en moeder 
waren erg blij met haar, ze hadden helemaal niet gedacht dat ze nog een 
kindje zouden krijgen, ze hadden al zulke grote kinderen, en nu was er 
ineens zo’n lief meisje. Wat een verrassing! Ze wisten toen nog niet dat 
dat meisje weliswaar heel klein was, maar dat haar fantasie enorm groot 
was, zo groot dat zij vaak geloofde in haar eigen bedenksels. 
Dat kleine meisje bleef bijna haar leven lang wonen in het ouderlijk huis, 
waar ze zich verstopte in de w.c. in de tuin, als ze iets moest doen waarin 
ze geen zin had.  
 
Bij dat kleine meisje gingen Paul Prieckaerts en ik op bezoek, maar niet in 
dat huis aan de Joubertstraat, Jannie Derksen was na heel veel decennia 
verhuisd naar de Zuidrandflat, zo dichtbij dat haar buren gewoon koffie 
met een stroopwafel konden komen drinken en naar haar verhalen 
konden luisteren. Wij wilden natuurlijk weten hoe Jannie’s leven tot nu 
toe was verlopen, saai was dat allerminst. 

Jannie werd geboren in een degelijk 
gereformeerd gezin, maar haar natuurlijke 
nieuwsgierigheid maakte dat ze ook 
andere kerken bezocht, bij voorbeeld de 
Oud-Katholieke en in de Veste raakte zij 
onder andere geïnspireerd door Simon 
Schoon. 
Toen er in de Veste het verhaal van de ark 
van Noach werd verteld, en er nog een 
vogel ontbrak, fladderde Jannie vanuit 
haar bank naar voren, en dat is echt 
Jannie.   
Er was een keer onverwachts geen 
voorganger en aan Jannie werd gevraagd 

of ze preeklezer wilde zijn, Jannie peinsde er niet over “een preek van 
een ander voorlezen, dan vertel ik liever zelf iets.” Het verhaal waarbij 
Mozes de stenen tafelen stukgooide uit woede om het gouden 
afgodsbeeld, vertelde Jannie zo beeldend dat zij een voetenbankje 
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optilde, en zoals Mozes deed met de stenen tafel, zo brak Jannie dit 
bankje doormidden. 
Jannie bezoekt niet alleen trouw De Veste, maar is ook altijd bij alle 
vieringen van het OIG. Zij geniet van de kleurrijke bijeenkomsten met 
mensen van zo verschillende achtergronden. Ze ervaart de vieringen als 
een feestje en verheugt zich zeer op de volgende viering als Ineke Polet 
over de kunst van het ontvangen gaat praten. 
 
Het is geen wonder dat deze Jannie heel veel vreugde beleefde aan haar 
baan als kleuterleidster, maar toen er naast de echte onderwijstaken, 
heel veel ambtelijk gedoe kwam met leerplannen en rapportages, die in 
een lade verdwenen, verloor ze het plezier in haar vak. Jannie zou Jannie 
niet zijn als ze geen andere manier vond om haar gave van vertellen te 
gebruiken. Jarenlang heeft ze als verhalenvertelster schoolkinderen 
verteld over de oorlogsjaren en de bevrijding. In de oorlog leerde Jannie 
ook te zwijgen; vlak bij haar woonhuis woonden NSB -ers, toen was het 
nodig dat Jannie, die zo graag iets spannends vertelde, zweeg en dat 
deed ze 
 
Haar kwaliteiten werden ook gezien door een campingbeheerder in Zuid-
Limburg. Hij vroeg Jannie voor het “camping-pastoraat”. Zij verzorgde 
kerkdiensten in de ‘gezellige zaal’ met de fanfare en met groot succes. 
Dat heeft ze heel wat keren gedaan, de tuinman van de camping, 
gespeend van godsdienstige belangstelling, begroette Jannie met de 
woorden : “Zo, jij komt voor de geestelijke hap !” 
Tegenwoordig ervaart Jannie dat haar geest jonger is dan haar lijf. Twee 
jaar geleden danste ze de Weense wals nog bij Inge van Haastrecht. De 
tijd vliegt als je bij Jannie op bezoek gaat, maar nog even laat ze ons zien 
wat ze op de opleiding tot clown heeft geleerd . Ze gaat staan, zet grote 
ogen op en bekijkt verwonderd de bewegingen van haar voeten en van 
haar vingers die blijken aan haar handpalmen vast te zitten : Jannie de 
verhalenvertelster, Jannie de clown, Jannie met het jonge hart. 
Jannie hoopt dat zij nog heel veel vieringen mag meemaken bij het OIG 
en wij hopen ook dat Jannie, met haar humor en haar positieve instelling 
nog lang in ons OIG-midden mag blijven. 
Magda van Roon 
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Het OIG en de Goudse Raad van Kerken 
 
 
 
 
 

Het afgelopen jaar vierde zowel het OIG als de Raad van Kerken Gouda 
een feestje: wij bestonden 25 jaar en de Raad zelfs 50 jaar. Vanaf het 
begin van het OIG hebben we er deel  van uitgemaakt. Jarenlang was 
Klaas Goudriaan onze vertegenwoordiger en nu ook al weer heel lang doe 
ik dat, met overtuiging en inzet. Het is naar mijn mening belangrijk om 
een band te houden met de Goudse kerken, ook al zijn wij misschien een 
“buitenbeentje” of “afdakje”, zoals een voorganger ons eens noemde.  
 
De Raad van Kerken ontleent zijn betekenis aan de diversiteit van de 
leden ervan. Helaas zijn niet alle kerken vertegenwoordigd, maar gelukkig 
wel een flink aantal. Henk Schoon, pastoor van de Oud-Katholieke Kerk, is 
de voorzitter en verder zijn de volgende kerken als lid vertegenwoordigd: 
de Federatie, de Rooms Katholieke Parochie, de Veste, de Westerkerk, de 
Ontmoetingskerk en binnenkort weer de St.Jansgemeente A en B. De 
Christelijk Gereformeerde Kerk is geen lid, maar wel “waarnemer”; Bert 
Loonstra, hun voorganger, is actief in de Werkgroep Dialoog samen met 
Fred van Ipenburg. Er zijn nog 2 werkgroepen: Vieren (Jan Willem 
Fortuin) en ZIN, bestaande uit  Paul Buis, Arjan Blok, Tineke Pennekamp 
en ondergetekende.  
 
In 2018 zijn er veel activiteiten georganiseerd: het verkiezingsdebat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, de viering van het 50-jarig bestaan van 
de Raad, de geloofsviering op Roze Zaterdag, het Sustainable Food Event 
(samen met andere organisaties), de Conferentie van Hoop, en natuurlijk 
ook de Gouwe Momenten op de donderdagen in juli en augustus. Heel 
bijzonder was het dat “onze”Wouter den Ouden hiervan ook een beurt 
voor zijn rekening heeft genomen. Het was een  mooi Moment, waarbij 
het OIG zich op een prima manier heeft gepresenteerd.                                                                                      
Merkwaardig dat zo veel mensen nauwelijks weten dat we in Gouda zo’n 
actieve Raad van Kerken hebben! 
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Ook voor 2019 staat er weer heel wat op het programma: een activiteit 
op het gebied van Duurzaamheid en een vervolg op de Conferentie van 
Hoop. En vooral ook staat dit jaar in het teken van de voorbereiding op 
de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Daartoe is een commissie 
gevormd waarin ook de secretaris van de Raad van Kerken een plaats 
heeft, Tineke Pennekamp. De werkgroep ZIN zal dan in de St. Jan een 
bijeenkomst verzorgen, waarbij alle burgers van Gouda welkom zijn. 
 
Annemarie  
 
 
Leefwijze 
 
Ooit was Zijn naam misschien een vredig gefluister aan de rand 
van je bed, aan de rand van de nacht, een warm besef 
dat in het straffeloze slapen achterbleef. 
 
Wie lispelde je toe dat Hij vervangen moest? Wie leerde jou Hem 
gaandeweg te willen zijn? Hij groeide groter in je borst. 
Langzaam. Steeds breder, verder opgezwollen. 
 
Hij kreeg je overtuigde blik, je kamervullende gelijk. Je gaf Hem 
afkeer waar de liefde zat, verving Zijn humor door chagrijn. 
Vormde kruisbeeld om tot zwaard van God. 
 
Maar Hij laat zijn woord niet vangen in jouw omgekeerd gebed. 
Hij kruipt niet in je harde hand, niet in je brood, je wijn. 
Jouw schrift is losgezongen van Zijn wet. 
 
Schrijf Zijn naam en zie de jouwe staan. Je eigen vrije wil. 
Je uitverkoren staat. Wie god tot wapen maakt 
verliest zijn schild. 
 
Ester Naomi Perquin  
NRC-Next 9-1-2019 
n.a.v.Nashvilleverklaring
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Lernen bij het begin van de sabbat 
 
Gedurende 2018 hebben we bij het OIG op een bescheiden wijze kennis 
kunnen maken met het Jodendom. In het voorjaar hebben we een 
Pesachmaaltijd gehouden en in het najaar een avond besteed aan 
Simchat Thora (vreugde der wet).  De reacties daarop waren veelal 
positief waardoor ook de kerngroep van het OIG hieraan een vervolg wil 
geven. Mij is gevraagd hier aan mee te werken, waar ik uiteraard toe 
bereid ben. 
 
Het kloppend hart van de Joodse traditie is de wekelijkse sabbat. Op de 
sabbat wordt een gedeelte van de Thora gelezen, een parasha  genoemd. 
Dit is over de gehele wereld het zelfde deel. Op deze manier wordt de 
gehele Thora in een jaar tijd gelezen.  
Het is mijn voorstel om op de dagen dat we gelegenheid hebben bij 
elkaar te komen dat gedeelte van de Thora te lezen die op dat moment 
wereldwijd behandeld wordt. Een parasha bestaat uit meerdere 
hoofdstukken, wat betekent dat we maar een deel daarvan kunnen 
behandelen, logischerwijs.  
Mijn uitgangspunt is dat we allemaal gelijk zijn in kennis en dus op een 
interactieve manier de tekst zullen benaderen. Ik hoop dat u net zo 
enthousiast bent als ik en dat u iets wil leren over een traditie die al heel 
lang te midden van ons heeft bestaan, maar toch zo ontzettend 
onbekend is gebleven. Ik zie er naar uit om een tipje van die sluier op te 
lichten. Tot spoedig hoop ik 
Hans de Veen 
 
Voor alsnog willen we de belangstelling peilen. Tot het eind van het 
seizoen willen we de laatste vrijdag van de maand op deze manier de 
sabbat met elkaar beginnen. Wanneer blijkt dat er voldoende 
belangstelling, is zullen we er de tweede helft van het jaar mee verder ga 
De data voor deze eerste reeks zijn: 26 april, 24 mei en 22 juni 2019. Het 
aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 12. Het is daarom 
noodzakelijk om je van te voren op te geven bij mij.  
 
Wouter den Ouden
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