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Voorwoord
U hebt nu het najaarsnummer van de Oecuwelle in uw hand. Het woord
najaar roept bij mij het beeld op van het jaar dat naar zijn einde loopt. Alles
wordt minder, het wordt herfst en dan komt de winter waarin alles in de
natuur tot stilstand komt. Dit geldt dit jaar ook voor het OIG: het
jubileumjaar, 25-jaar OIG, loopt naar het einde. Het afgelopen jaar bood
weer een aantal verrassende vieringen en een bijzonder goed bezochte
jubileum-lezing in januari. Veel lovende woorden bij het jubileum, zoals het
hoort. Maar we waren er toch heel blij mee, omdat het duidelijk was dat de
sprekers het meenden. En nu naar de rust van de winter ….

Als u met deze verwachting dit najaarsnummer gaat lezen, moeten wij u
teleurstellen. Er wordt weliswaar een korte terugblik gegeven namelijk op het
Gouwe Moment dat door het OIG in augustus is verzorgd, maar verder staan
er alleen maar plannen in:
Welke vieringen staan er op de rol?
Wie komt de jaarlijkse themabijeenkomst in januari 2020 verzorgen?
Bezinning: moeten we niet nadrukkelijker de andere religies van het
boek (Islam, Jodendom) of een van de andere wereldgodsdiensten bij
de inhoud van de vieringen betrekken?
Nieuw elan ook doordat Lia de Kerngroep is komen versterken
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Wij voelen ons echt een 25-jarige. Gegroeid naar volwassenheid, met de
energie en zin om dingen op te pakken. Een heel leven voor ons, dat we nog
helemaal kunnen invullen. Ambitieus ook wel. We zijn ons er echter ook van
bewust dat plannen maken alleen zinvol is, als ze ook kunnen worden
gerealiseerd. Soms willen we wel meer, maar de beperkte menskracht dwingt
ons realistisch te blijven.
Wij zijn blij met de trouwe bezoekers aan onze vieringen. Een kleine groep
mensen die samen de zoektocht naar antwoorden op levensvragen willen
volgen. Samen vieringen willen voorbereiden en inzichten met elkaar delen.
Samen de plannen realiseren en tot een goed einde brengen. Weer een heel
jaar lang. En dat kunt u allemaal lezen in het najaarsnummer.
Wouter den Ouden

Een nieuw seizoen met nieuwe thema’s, 2019-2020
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen starten al vroeg in het jaar. Elk
jaar melden zich spontaan OIG-ers , zowel uit de kerngroep als daarbuiten,
die het een leuke klus vinden om nieuwe onderwerpen te bedenken. Zo ook
dit jaar en het resultaat mag er zijn: een prikkelende reeks van thema’s met
als vaste punten de Taizé-viering in september en de lezing in januari. Dan
blijven er nog acht zondagen over.
De september- en oktoberviering zijn al achter de rug als jullie dit lezen, maar
over de andere vieringen zal ik hier wat vermelden.
Op 3 november zullen we met vreugde onze vaste voorganger begroeten,
Ineke Polet. Het onderwerp van deze zondag heeft uiteraard te maken met
de tijd van het jaar, Allerheiligen en Allerzielen: Had ik de liefde niet…. In deze
viering denken we aan de mensen die niet meer bij ons zijn in het dagelijks
leven, maar wel voor altijd in ons hart.
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Op 1 december willen we, rond de Internationale dag van de afschaffing van
de slavernij, onze aandacht vestigen op de zwarte bladzijden van ons eigen
kolonialistisch verleden: Verbreek de ketenen… Ook in onze tijd heeft er nog
steeds economische uitbuiting plaats. Wat kunnen we zelf doen om dat te
verminderen? Bert Robben is op deze zondag onze voorganger.
Op 12 januari 2020 zal onze jaarlijkse lezing plaatsvinden in “Concordia”
Hierover leest u elders in dit nummer.
Op 2 februari 2020 gaan we ons met Mirjam van Esschoten buigen over de
figuur van Maria. Ze heeft veel namen en rollen en speelde vroeger en nog
steeds een belangrijke rol in het leven van (met name) katholieke gelovigen.
Tegenwoordig wordt ze meer gezien als het vrouwelijk aspect van het
goddelijke. Wat kan zij voor ons in deze tijd betekenen? Daarover zal het gaan
in deze viering.
Op 1 maart 2020 is het thema: Uw God is mijn God. Lydia Roosendaal is dan
onze voorganger en we zullen stilstaan bij het verhaal van Naomi en Ruth,
maar ook bij de rol van andere godsdiensten en andere visies op God.
Misschien zijn er meer overeenkomsten dan we denken….
En dan komen er nog 3 vieringen waarover we graag iets vermelden in de
Oecuwelle die zal verschijnen in het voorjaar van 2020. Gelukkig kunnen we
altijd voorgangers en voorbereiders vinden die met elkaar onze vieringen
vorm geven. Steeds weer worden de voorbereidingen ervaren als zinvolle en
fijne bijeenkomsten. Het is essentieel voor onze manier van geloof beleven
dat er plaats is voor iedereen, letterlijk en figuurlijk. Daarom zijn we heel blij
dat we af en toe nieuwe gezichten zien en vooral dat die soms blijven komen!
Misschien wil jij ook eens meedoen? Van harte welkom!
Annemarie
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Werkelijke kracht
kan zeer zacht zijn,
werkelijk leven
zeer kwetsbaar.
Vernielen is makkelijk.
Maar ik heb slechts
zoveel liefde
als ik dankbaar ontvang.
Ik begrijp slechts
zoveel Waarheid
als God mij toont.
Er is slechts zoveel licht in mij
als Hij in mij plant.
Er is een heel leven voor nodig,
om te leren, eerbied te hebben
voor de kleine kracht.
Jörg Zink
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Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2020 – Leo Lucassen
Tot onze grote vreugde hebben wij prof. dr. Leo
Lucassen bereid gevonden om op onze
nieuwjaarsbijeenkomst een lezing te houden over
massa-emigratie en alles wat daarbij speelt. Leo
Lucassen is hoogleraar in Leiden en Directeur
Onderzoek van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis. Hij promoveerde op het
proefschrift met als titel : “En men noemde hen
zigeuners”.
Er zijn weinig actualiteitenprogramma’s waarin Leo Lucassen,
migratiespecialist, de laatste jaren niet aanschoof. Zijn boodschap is, kort
samengevat, de apocalyptische angst voor vluchtelingen is ongegrond. Deze
angst komt voort uit ongerustheid, Lucassen probeert die angst weg te
nemen in debatten, opiniestukken en boeken door te vertellen hoe het
volgens hem werkelijk zit.
Hij weet inmiddels dat hij de hardcore antimigranten niet zal overtuigen,
maar hij is ervan overtuigd dat veel mensen zich laten leiden door de publieke
mening, dat ”die buitenlanders nou eenmaal verkrachters en
bijstandstrekker zijn”.
In een artikel in de NRC van 9 september 2019 stelt Leo Lucassen dat ook
migranten bijdragen aan de Europese cultuur in plaats van een bedreiging te
vormen voor deze cultuur. Een deel van de Europeanen ziet migranten met
name uit Islamitische landen als personen die Europa willen ‘islamiseren’ en
onder meer sinds de aanslagen in 2015 in Parijs kwam daar de angst voor
terroristische aanslagen nog bij.
Het idee dat Europa wordt bedreigd door immigranten voedt de ijver van de
lidstaten en de EU om deze immigranten buiten hun grenzen te houden, zelfs
als dat neerkomt op het letterlijk buiten boord houden en laten verdrinken
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van heel veel vluchtelingen. NGO’s worden gecriminaliseerd als er
reddingspogingen worden ondernomen.
Velen voelen menselijke verontwaardiging bij deze gang van zaken, maar zien
wel problemen bij integratie en bijvoorbeeld bij de indoctrinatie door
salafistische scholen. Maar de meeste migranten hebben net zo’n hekel aan
dit extremisme als de meeste autochtonen.
We lijken vergeten te zijn hoe migranten en hun nakomelingen al eeuwen
bijdragen aan de veranderende Europese cultuur. Daarvan zijn zo veel
voorbeelden en het stemt niet vrolijk dat men zich, ook op het hoogste
Europese niveau, niet bewust lijkt te zijn van deze zich steeds herhalende
Europese geschiedenis.
Magda van Roon

OIG-Gouwe Moment
Ook deze zomer werd het OIG gevraagd één van de Gouwe Momenten die in
de maanden juli en augustus worden gehouden te willen verzorgen. Wouter
was bereid dit te doen net als vorig jaar. Zijn idee was om het boek van Henri
Nouwen “Eindelijk thuis” als uitgangspunt te nemen, gedachten bij het
schilderij van Rembrandt “De terugkeer van de verloren zoon”. Het prachtige
werk was tijdens de bijeenkomst zichtbaar op de beamer. Wouter las het
verhaal voor van de vader en de twee zonen (Lucas 15: 11-32) en vertelde er
iets over. Daarna werd iedere bezoeker uitgenodigd in stilte voor zichzelf na
te denken over de vraag in welk van de drie hoofdpersonen uit het verhaal
men zich het meest herkende, in de vader, de oudere zoon of de jongere.
Voor en na deze meditatieve stilte zongen we met elkaar, de bezoekers
konden een kaarsje aansteken en mee doen met het gebed.
Het was naar mijn mening een Gouwe Moment zoals dat bedoeld is: een half
uurtje met anderen doorbrengen in rust en stilte en geestelijk even op adem
komen.
Annemarie
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Poëzie-avond op 26 november 2019: Had ik de liefde niet …
De novemberviering heeft de zelfde titel. Maar waar deze viering de tekst van
1 Korintiërs 13 centraal stelt, luisteren we op deze avond naar liefdespoëzie
van Nederlandse dichters. We zullen een aantal gedichten lezen en aan de
hand van Magda van Roon bespreken. Uiteraard krijgt iedereen de teksten
ook mee.
De locatie is op dit moment nog niet bekend, maar als u zich opgeeft hoort u
tijdig waar de avond gehouden wordt. We beginnen in ieder geval om 20.00
uur met koffie. U kunt zich opgeven bij Wouter den Ouden.
Magda van Roon en Paul Prieckaerts

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.
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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/
Willeke Vos

Start nieuwe seizoen meditatiegroep met mini-conferentie
Sinds een aantal jaren is het een traditie om het nieuwe meditatieseizoen te
starten met een mini-conferentie. Zondag 8 september vond deze miniconferentie plaats in het klooster te Haastrecht.
Na een kort welkom was het eerste programma onderdeel een discussie
bijeenkomst over het thema spirituele groei. Hierbij werd gebruik gemaakt
van een aflevering van de serie De Verwondering. In de bewuste aflevering
nam Jan Geurtz ons mee in zijn persoonlijke ervaringen met de spirituele
groei.
Na een interessante uitwisseling van ervaringen begon het 2de programma
onderdeel: De evaluatie van afgelopen meditatieseizoen. Dit resulteerden in
een aantal nieuwe afspraken voor het komende meditatieseizoen.
Vervolgens hebben de aanwezige deelnemers een gezamenlijke maaltijd
genoten, waarbij iedere deelnemer thuis zijn voorbereidingen voor had
uitgevoerd.
Het laatste onderdeel was de gebruikelijke meditatiesessie.
De deelnemers kijken terug op een geslaagde mini-conferentie.
Hans Vermeulen
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Soefisme en het OIG
Het universeel Soefisme vertegenwoordigt een levenshouding die streeft los
te komen van dogma’s, principes en verschillen. Deze eigentijdse vorm
verbindt oosterse en westerse waarden en zoekt naar eenheid, geestelijke
vrijheid, liefde en schoonheid.
Waar afzonderlijke religies zich vaak verschansen in eigen gelijk, wordt in het
universeel Soefisme de gelijkheid van alle godsdiensten onderschreven. Alle
manieren van geloof beleven komen uit dezelfde bron en leiden naar
dezelfde God. Het Soefisme is daarbij niet zelf een religie.
In hun samenkomsten zijn rituelen belangrijk. Zo worden er steeds zeven
kaarsen aangestoken: één voor het hindoeïsme, één voor het boeddhisme,
één voor het zoroastrisme, één voor het jodendom, één voor het
christendom, één voor de islam, en één voor allen die het verbindende licht
voor allen hoog houden.
Deze levenshouding vraagt om te groeien in spiritualiteit waarbij je je bewust
wordt dat het Goddelijke niet ergens in leefregels of dogma’s verborgen is,
maar deel van jezelf uitmaakt.
Ook het OIG streeft het gedachtegoed na, dat alle manieren van geloven
welkom zijn en ook van waarde zijn. Wij willen oefenen in het bewustzijn dat
we ten diepste bij elkaar horen, met respect voor ieders religie en cultuur.
Daarvoor is het niet nodig de rituelen uit het Soefisme over te nemen.
Maar het is wel goed om ons daar bewust van te zijn in de manieren waarop
wij onze vieringen vorm geven. Misschien daadwerkelijk wat meer benoemen
dat verschillen geen afstand behoeven te betekenen. Misschien wat meer
meditatief bezinnen hoe wij vanuit de liefde die in ons is, open kunnen staan
voor wat wij vaak noemen ‘anders denkenden’.
In de viering van 5 april 2020 zal er bijzondere aandacht gegeven worden aan
deze levenshouding.
Klaas Goudriaan
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De Raad van Kerken Gouda
Al vanaf het ontstaan van het OIG heeft het een vertegenwoordiger gehad in
de Raad van Kerken. Jarenlang was dat Klaas Goudriaan en nu doe ik dat
inmiddels ook al lange tijd. Zo blijven we betrokken bij het kerkelijk leven in
Gouda, al zijn we wel eens door één van onze voorgangers “het afdakje”
genoemd van de kerk. Dat moeten we dan maar als een geuzennaam zien.
In de Goudse Raad komen zaken aan de orde die het belang van de
afzonderlijke kerken overstijgen, zoals het organiseren van de Gouwe
Momenten, oecumenische diensten, het verkiezingsdebat, de Roze Zaterdag.
De meeste Goudse kerken hebben een afgevaardigde in de Raad, zoals RKkerk, de Oud-Katholieke Kerk ( de voorzitter, Henk Schoon) , de Federatie en
van de PKN de Sint Jan, de Veste, de Westerkerk, de Ontmoetingskerk. De
Christelijk Gereformeerde Kerk is als waarnemer meestal aanwezig, maar niet
echt lid, en de Lutherse Kerk was tot voor kort ook vertegenwoordigd. Voor
de Oostpoort en de Pauluskerk wordt al lang naar een vertegenwoordiger
gezocht.
Binnen de Raad van Kerken zijn er drie werkgroepen die hun eigen taken
hebben: Vieren, Dialoog en ZIN. De leden van de wekgroepen hoeven niet per
se de vertegenwoordigers te zijn. De Werkgroep vieren organiseert o.l.v Jan
Willem Fortuin twee keer per jaar een oecumenische dienst, in september,
rond de Vredesweek, en in januari, rond de gebedsweek voor Eenheid onder
christenen. De Werkgroep dialoog houdt zich bezig met het contact met
moslims. Arjan Blok en Fred van Ipenburg zijn de trouwe en volhardende
voortrekkers hiervan. De Werkgroep ZIN zet zich in voor alles wat als zinvol
wordt ervaren: een Ontmoetingsdag in 2016, Duurzaamheidsactiviteiten in
2017 en 2018, de Conferentie van Hoop in 2018, de Hackaton en de
Duurzaamheidsdag afgelopen weken.
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Op 5 mei 2020 zal in heel Nederland, dus ook in Gouda, op grootse wijze
herdacht worden dat we 75 jaar in vrijheid leven. De Goudse Raad van Kerken
heeft een aandeel in de organisatie in de vorm van het opzetten van
activiteiten in de St-Jan van 11 uur ’s morgens tot en met een vesper om
17.00 uur. Het wordt een prachtig feest met een programma voor iedereen
ongeacht afkomst, voor jong en
Houd de datum vrij: dinsdag 5 mei 2020!
Annemarie
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Drie herfst-haiku’s

Tussen de twijgen
een zilveren mandala
geduldig de spin

Witte chrysanten
Worden vegen in de mist
Nooit meer oorlog

De wind veroorzaakt
geklingel en geklepper
toch blijft het stil
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