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Voorwoord 

 
De herfst breekt weer aan. Ook al vind ik dat een mooi seizoen, ik heb 
altijd moeite met afscheid nemen van de zomer: het zoveel mogelijk 
buiten leven, kamperen, de lange zomeravonden. Dit jaar voel ik het 
echter duidelijk anders, want we krijgen een nieuw perspectief. Veel 
beperkingen rondom Covid-19 worden opgeheven. Wat heerlijk om allerlei 
activiteiten weer op te kunnen pakken! Zo hebben we alweer onze eerste 
OIG-viering achter de rug. Wat was het fijn om elkaar weer in levenden 
lijve te ontmoeten!  Ik zie reikhalzend uit naar het vervolg van "ons" 
seizoen. Misschien kunnen we zelfs weer terugkeren naar ons plekje in De 
Berk. 
 
Wie had er in het voorjaar van 2020 kunnen bedenken dat er zo'n lange 
tijd zou aanbreken van isolement en gemis? Voor de meesten van ons was 
het een pittige tijd, soms doordat je zelf of iemand uit je naaste omgeving 
werd getroffen door corona. Maar ook als dat niet het geval was,  liep je 
tegen gemis op. Het gemis van veel sociale contacten, groepsactiviteiten 
die afgelast moesten worden, omgang met vrienden ging op een laag pitje. 
We hebben dan nog het geluk dat wij in een digitaal tijdperk leven zodat 
we in ieder geval nog digitaal contacten konden onderhouden, waarbij we 
de ander zelfs konden zien, zij het dan op een scherm. 
 
Ik werd me er in die tijd veel dieper van bewust hoe gezegend ik ben met 
de lieve mensen in mijn eigen kleine kring. Ik trok me terug in mijn veilige 
cocon en ervoer hoe liefde een belangrijke, zo niet de  belangrijkste bron 
van bestaan is. Het voelde soms wel anders doordat je geliefden niet kon 
knuffelen of beetpakken (ik kon alleen knuffelen met mijn man en met 
mijn kleinzoon van 3 jaar). 
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Ik genoot van mooie initiatieven die spontaan ontstonden. Ik kreeg bijv. 
een briefje in de bus van mensen uit de straat die ik niet kende,  die 
aanboden boodschappen of andere klusjes voor me te doen! 
 
Hopelijk hebben wij van de coronacrisis geleerd en nemen wij die wijsheid 
en vaardigheden mee in ons nieuwe tijdperk. En zoals Mahatma Gandi zei: 
Wees zelf de verandering die je graag ziet. 
 
Lia Sevenhoven 
 
 
Thema’s voor het seizoen 2021-2022   
 
Voor het vorige seizoen hadden we als thema “samen leven” gekozen. 
Slechts een paar vieringen konden door de Covid-19-maatregelen 
doorgang vinden. Nu de septemberviering weer door kan gaan, hebben we 
er vertrouwen in dat ook de rest van het seizoen weer doorgang zal 
kunnen vinden.  
 
Voor het komende seizoen hebben we ervoor gekozen de niet gevierde 
thema’s naar dit seizoen te verplaatsen en aan te vullen met nieuwe. Het 
jaarthema “Samen leven” is ook voor dit jaar weer leidend geworden.  
 
In september hebben we het thema gehad “samen opnieuw beginnen”. In 
een viering in de stijl van Taizé hebben we een begin gemaakt met het 
nieuwe seizoen. Opnieuw beginnen blijkt op veel manieren mogelijk te 
zijn. We stonden stil bij de Emmaüsgangers die het nieuwe begin haast aan 
de lijve ervaren hebben. Voor de bezoekers was het een belangrijke 
mijlpaal dat we weer bij elkaar konden komen.  
In oktober “Jij doet er toe”. Veel mensen ervaren eenzaamheid of voelen 
zich op een andere manier niet (meer) gezien. Deze mensen horen er ook 
bij. 
Voor november hebben we het thema “ontmoeting, een opgave”. Toen de 
lezing van januari niet door kon gaan, hadden we een viering rond dit 
thema in voorbereiding genomen. Nu hopen we die weer -in aangepaste 
vorm- wel te kunnen houden. Kunnen we mensen met een andere 
achtergrond dan die van onszelf wel ontmoeten? 
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De decemberviering staat in het teken van de advent “God aan het licht 
brengen”. Dit thema was eerst bedoeld voor Pasen. Nu het thema in de 
advent wordt gehouden, is het een opdracht. Het was een verrassing dat 
het mogelijk bleek zo’n specifiek thema op een ander tijdstip van het jaar 
te plannen en daarmee een andere lading te geven. 
De januaribijeenkomst zal weer de vorm van een lezing krijgen voor een 
groter publiek. Uiteraard geldt de restrictie dat dit weer veilig kan. Wies 
Houweling heeft zich bereid verklaard deze bijeenkomst te verzorgen. Het 
thema: van hokjesgeest naar ontmoeting. 
In februari willen we stilstaan bij vrijwilligerswerk: Er zijn voor elkaar. Bij 
uitstek een onderwerp waar de saamhorigheid en het samen leven aan de 
orde kunnen komen.  
In maart beginnen de veertig-dagen voor Pasen. We willen naar een vorm 
zoeken waarin het beleven van deze veertig dagen gezamenlijk kan 
worden ervaren.  
De aprilviering valt samen met het begin van de Ramadan. “Uw God is mijn 
God?” Samenleven als leden van een grote religieuze familie van 
christenen en islamieten. De zichtbare verschillen zijn groot, maar is het in 
de kern niet het geloof in één God, hoe we die ook noemen. 
In mei willen we “samen vrijheid” vieren en in juni “samen naar de 
toekomst”. Voor de mei-viering willen we in overleg met de Raad van 
Kerken een invulling geven, die aansluit bij het vieren van 750 jaar 
stadsrechten van Gouda. 
 
Het zijn weer mooie thema’s. Doordat ook iedere viering door andere 
personen wordt voorbereid, belooft ook dit seizoen weer een zeer 
gevarieerd aanbod aan vieringen te worden. 
 
Wouter den Ouden 
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In gesprek met … Ineke Polet 
 
 
Ik was verheugd dat Ineke Polet mij 
gelegenheid bood voor een interview; zij 
heeft immers ‘aan de wieg’ gestaan bij de 
totstandkoming van het OIG, bijna dertig 
jaar geleden. Ineke zou Ineke niet zijn als 
ze ons gesprek niet grondig had voorbereid 
en daarom zal ik haar soms letterlijk 
citeren. 
Haar eerste, verblijdende opmerking is : 
“Het OIG heeft zijn eigen plek in 
oecumenisch Gouda gevestigd”. 
 

 
En hoe komt het nu dat Ineke min of meer de geestelijke moeder van ons 
OIG is? Ineke studeerde na de kweekschool theologie, andragologie en 
maatschappijleer. Uit deze studierichtingen blijkt wel hoe breed haar 
interesse altijd al is geweest, zowel in theologische zaken als in de mens. 
Geïnspireerd voelt zij zich door H.M.Kuitert en door de geëngageerde 
filosofie van onder anderen Hans Achterhuis. Maar ook professor 
Schillebeeckx, die stelde dat je je kunt afvragen hoe je zelf staat in het 
levensverhaal van mensen met hun God, heeft Ineke bezig gehouden. 
In Gouda was Ineke ooit voorzitter van de Raad van Kerken en in die 
functie had ze een overzicht over de kerkgenootschappen in een sterk 
veranderend Gouda. De grote nieuwe wijk Goverwelle  werd aangelegd 
maar er was op kerkelijk gebied niet veel keuze. Uit een 
gemeenschappelijke behoefte ontstond een ‘pioniersplek’ ante dato, het 
OIG! 
 
Wat Ineke hier zo bijzonder vindt, is de manier waarop de organisatie 
vorm heeft gekregen: men ontmoet elkaar op basis van interesse en ieder 
heeft zijn eigen inbreng. De waarde van elke bijdrage wordt gekoesterd, 
en vanuit dat basisprincipe worden ook de vieringen voorbereid. In 
wisselende samenstellingen kijken de voorbereiders naar het thema dat 
aan de beurt is. “Hoe kijk jij hiernaar,  met welk gedachtengoed kunnen we 
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werken en waar vinden we woorden om dit onderwerp te belichten?” 
Ineke ziet de samenkomsten van de voorbereiders als een geloofsgesprek: 
in het gesprek sta je stil bij je eigen denktradities over zingeving en bij die 
van de anderen en dat uit zich zowel in de vorm als in de inhoud van de 
viering. Ook de muziek, het lied en het licht ontsteken aan de kaars zijn 
belangrijk. 
 
De manier van werken binnen het OIG spreekt Ineke zeer aan, er is 
namelijk geen hiërarchie, er is sprake van een platte organisatie en ook dat 
maakt dat de stemmen van allen worden gehoord. 
Ik schreef al dat Ineke geïnspireerd werd door bijvoorbeeld Kuitert, en 
Schillebeeckx, ook door mensen als  Christa Anbeek, ‘het geloof gaat over 
het leven’ en Dorothee Solle, ‘aan welke kant sta jij in dit verhaal?’ wordt 
zij gevoed. 
 
Wat ‘het verhaal’ betreft, Ineke zegt met groot enthousiasme dat het 
narratieve aspect van de bijbel haar hart heeft gestolen, verhalen die 
mensen ervaren over hoop en troost, erkenning, verbinding en 
vertrouwen, zij straalt als ze deze woorden zegt! 
 
Het OIG zou volgens Ineke Polet nog wel iets meer aan de weg kunnen 
timmeren, ooit heeft zij de gang van zaken en het gedachtengoed van het 
OIG via Gouwestad Radio/TV en via de Krant van Gouda met verve 
beschreven. Het OIG is niet een naar binnen gekeerde gemeenschap, kijkt 
ook naar organisaties die met goede dingen bezig zijn. Van de collectes 
gaat altijd 50% naar een goed doel. 
 
Zowel voor Ineke als voor ondergetekende was de ochtend van het 
interview meer dan iets pragmatisch, het was een ontmoeting waar we 
beiden blij mee waren en waaraan ik nog steeds met een heel goed gevoel 
aan terug denk. 
 
Magda van Roon 
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Meditatiegroep komt weer bij elkaar  
 
We vinden het fijn dat we kunnen melden dat we elkaar weer mogen 
ontmoeten in het klooster in Hekendorp. Zondag 12 september was na 
maanden weer een eerste keer. De bijeenkomsten met beeldverbinding 
waren een goed alternatief, maar we zijn toch blij weer echt samen te 
komen. 
 
Misschien heeft u interesse om een meditatiebijeenkomst bij te wonen. 
Elke 2de zondag van de maand komen we met een kleine groep bij elkaar 
in het klooster van de Passionisten in Hekendorp. De bijeenkomsten 
beginnen om 19.00 uur en duren tot ca 20.15 uur. 
 
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 velen 
een rustpunt in jachtige tijden. In stilte thuiskomen bij jezelf en herkenning 
vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Wouter den Ouden (secretaris),  
Telefoon: 0182  – 581 847. U kunt ook een mail sturen naar  oig@xs4all.nl  
 



9 

 

De toren van Babel 
 

Op 23 februari 2021 werd op 
TV vertoond hoe een 
reproductie van het schilderij 
De toren van Babel van Pieter 
Bruegel de Oude tot stand 
kwam. Ook bij deze uitzending 
was het weer verbluffend hoe 
met veel vakmanschap een 
goed gelijkende kopie werd 
gemaakt. Het origineel hangt in 
museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam. Het is 
gemaakt ca. 1568. 
 

Hoewel ik het origineel meerdere malen gezien heb, ontdekte ik nu dat ik 
nog nooit al de details zo goed had gezien. Het kunstwerk is zoveel méér 
dan een oppervlakkige aanblik onthult.  
De symboliek van het werk stemt tot nadenken. Het is een verbeelding van 
het Bijbelgedeelte Genesis 11: 1-9. Het verhaal is bekend. De hoogmoed 
van de mens wordt afgestraft doordat God er voor zorgde dat de bouwers 
elkaar niet meer verstonden en begrepen en de bouw stil kwam te liggen.  
De mensen trokken weg. 
Bruegel is beïnvloed door het leven in Antwerpen, waar hij woonde. Er 
werden vele talen gesproken en er waren veel misstanden. Hij nam ideeën 
mee voor dit schilderij toen hij in Rome was. Hij zag het Colosseum, 
waarvan de architectuur hem inspireerde.  
Het uiterlijk van de werkelijke toren van Babel is niet bekend. Er is niet 
bekend of de toren werkelijk bestaan heeft. In het Babylonische rijk zou in 
de zesde eeuw v. Chr. een dergelijke toren gemaakt zijn; archeologische 
ontwikkelingen wijzen in die richting. 
Bruegel verbeeldde met dit schilderij de grootheidswaanzin die hij om zich 
heen zag, en de zelfoverschatting van  regering, politici en het 
bedrijfsleven. 
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Ook wij kunnen lering trekken uit het Bijbelverhaal dat tot leven komt in 
dit schilderij. Streven naar het hoogste, het beste, het meeste…Niet 
geremd door bescheidenheid en sociale rechtvaardigheid. Geen 
vertrouwen op de sturing door het Goddelijke.  
Het schilderij heeft velen geïnspireerd, wat ook geleid heeft tot een 
caleidoscoop van creatieve uitingen van afbeeldingen en ruimtelijke 
creaties. 
Neem eens een kijkje op internet. Ook is via Uitzending gemist de 
aflevering terug te zien, in het programma 'Het geheim van de meester'. 
Daar is goed te zien welke ongelofelijke detaillering Bruegel heeft 
aangebracht.  
 
Het Bijbelverhaal, door velen gezien als een mythe, heeft in ieder geval 
geleid tot een moralistische uitleg met een bijzondere betekenis, die van 
toepassing is tot in onze tijd. 
Het stemt tot nadenken, niet alleen vanwege de virtuositeit van de 
schilder, maar ook vanwege de duidelijke boodschap die het verhaal ons 
brengt. 
 
Klaas Goudriaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouwe Momenten 
 
Gelukkig, het was weer mogelijk om Gouwe Momenten te organiseren in 
de afgelopen zomer! Elke vrijdag van 12 tot half 1 in de maanden juli en 
augustus was er zo’n Moment, 9 keer in totaal. Een nieuw groepje, onder 
leiding van Tineke Pennekamp, secretaris van de Raad van Kerken, had een  
programma samengesteld van 9 totaal verschillende Momenten. De 
voorgangers, met allen een heel verschillende kerkelijke achtergrond,  
hebben zich allen ingespannen om er iets moois van te maken.   
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De opkomst was heel redelijk; elke keer waren er zo’n 20 à 30 aanwezigen. 
Vaste onderdelen als muziek, stilte, teksten en een persoonlijk woord 
zorgden steeds voor een moment van rust en bezinning. 
 
In deze reeks verzorgde het OIG op 13 augustus zo’n Gouwe Moment, 
door de bezoekers ervaren als een Gouden Moment. Namens het OIG was 
Wouter den Ouden voorganger, hij vertegenwoordigde het OIG op een 
voortreffelijke manier.  
 
Aan het thema ‘Vandaag beginnen’ ging het gedicht ‘Daglicht’  van Marijke 
van Hooff vooraf: 
 
Sta met mij in de tuin van heden, 
vang het licht zolang het is, 
roep het donker niet, het komt 
vanzelf. Spreek niet van verleden, 
 
leg op de toekomst geen beslag. 
Zie deze dag als aanvang, 
belofte voor wellicht een nieuw 
begin. Ontwaar de glans en kom. 
 
Stadsorganist Gerben Budding speelde van Olivier Messiaen ‘ Les oiseaux 
et les sources’ waarbij de eerste woorden van dit gedicht: ‘Sta met mij in 
de tuin van heden’ door zijn orgelspel prachtig verklankt werden. De 
vogels waren zo mooi te horen. 
 
In zijn overdenking besteedde Wouter den Ouden aandacht aan de 
bekende opdracht: ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen’; luister 
naar de muziek van Messiaen, de vogels leven in het nu, volgens de 
opdracht. 
Maar Wouter ziet meer kanten, hij herinnert ons aan de weldadige rust 
tijdens de lockdown, door het schaarse weg- en luchtverkeer hoorde je 
overal weer de vogels zingen en Ameland was net zo’n goede 
vakantiebestemming als Ibiza. 
Maar bij het leven in het nu denk je niet aan het verleden en heb je geen 
aandacht voor de toekomst en zo zorgeloos kunnen we niet leven. 
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Als je de dag van vandaag als een belofte voor een nieuw begin wilt zien, 
moet je je realiseren dat het verleden de oorzaak is van het nu, van de 
ernstige klimaatproblemen en dan besef je dat deze dag de belofte van 
een nieuw begin kan zijn en dat je kunt kiezen voor de glans van een 
toekomst waarin mens, dier en de natuur met elkaar in evenwicht zijn. Alle 
heilige geschriften geven leefregels voor zo’n samenleving. 
Als je zo deze dag als een nieuw begin kunt zien, begint vandaag zo’n 
toekomst. 
 
Bij een kort meditatief moment, waarin je kunt nadenken over de keuze 
die je hierin wilt maken, is de muziek van Gerben Budding leidend. 
De bekende tekst van Franciscus van Assisi: ’Heer maak mij een instrument 
van uw vrede ..., het aansteken van een kaarsje, het Onze Vader en de 
vredegroet vormden een waardevolle afsluiting van dit Gouden Moment. 
Wij mochten nog genieten van het Allegretto van Mendelssohn. 
Wat kan een half uur in de Sint-Janskerk veel brengen! 
 
Magda van Roon en Annemarie Wolters 
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Fratelli tutti 
 
Fratelli tutti, zo heet de laatste encycliek van paus Franciscus die vorig jaar 
uitkwam. Het is zijn 3e boodschap, na die van 2013, Lumen fidei (Licht van 
het geloof, voornamelijk geschreven door paus Benedictus de 16e) en 
Laudato Si van 2015 (U zij geprezen, over duurzaamheid). 
 

 
 
De nieuwe encycliek, te vertalen als “Broeder- en zusterschap”, is een 
krachtige oproep om te denken in termen van universeel welzijn in deze 
tijd van crisis op allerlei gebied. Wij zijn, aldus de paus, één, als menselijke 
familie die een gemeenschappelijk huis deelt. We zijn onderling verbonden 
en  verantwoordelijk voor elkaar. Alleen samen kunnen we onze gekwetste 
wereld genezen. 
 
Er komen in de encycliek veel onderwerpen aan bod, uiteraard te veel 
voor deze bijdrage.    
 
Na een analyse van de droevige staat waarin onze wereld verkeert, gaat de 
paus uitgebreid in op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Iedere 
gelovige moet zich in zijn ogen de naaste voelen van de kwetsbare mens. 
Dit geldt ook tegenover migranten die geen bedreiging, maar juist een 
verrijking zijn. Je kunt in zijn ogen als gelovige niet anders dan politiek 
stelling nemen. We moeten naar elkaar luisteren en elkaar aanvaarden. 
Heel concreet roept hij de lezers op om vriendelijk te zijn en om vaker 
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woorden te gebruiken als “alsjeblieft, “excuseer” en “dankjewel”. Het 
laatste hoofdstuk gaat over de interreligieuze dialoog: “Godsdiensten in 
dienst van broederlijkheid in de wereld”. Paus Franciscus ziet God als de 
transcendente waarheid, die de verschillende religieuze invullingen 
overstijgt. Daarmee wijst hij elke vorm van intolerantie radicaal van de 
hand! 
 
Het is een mooie en urgente boodschap, die de encycliek brengt. Hopelijk 
wordt deze door veel mensen gelezen en wordt er ook naar gehandeld. 
Het is belangrijk dat de paus zo duidelijk positie kiest. Aan de andere kant 
is het moeilijk om niet cynisch te worden als je deze encycliek hebt 
gelezen. Want wat is er nog veel mis in de kerk zelf, in de RK-kerk maar 
ook in bepaalde orthodoxe kerken. Waarom mogen vrouwen dingen niet 
die mannen wel mogen? En waarom zo’n liefdeloze houding tegenover 
mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid? De liefde die paus 
Franciscus voorstaat is soms ver te zoeken in de kerk! Ik weet zeker dat de 
paus doet wat hij kan. Tijdens zijn recente reis naar o.a. Hongarije riep hij 
de gelovigen op de armen te openen voor iedereen. Zo liet hij er geen 
twijfel over bestaan hoezeer hij de houding daar tegenover vluchtelingen 
veroordeelt.   
 
Laten we hopen dat deze progressieve paus nog lang zijn boodschap van 
Liefde kan brengen en er wezenlijk iets gaat veranderen in de kerk en 
vooral ook in de wereld. 
 
Annemarie 
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Gebed tot de Schepper (van Paus Franciscus)  
 

Heer en Vader van heel de mensheid, 

U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft, 

stort in onze harten een geest van broederlijkheid. 

Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en 

vrede. 

Help ons om een betere samenleving op te bouwen 

en een menswaardiger wereld te creëren, 

zonder honger, armoede, geweld en oorlog. 

 

Open onze harten voor alle volkeren en landen op aarde, 

zodat we het goede en mooie kunnen zien 

dat U in ieder van ons gezaaid heeft, 

zodat echte verbondenheid kan groeien, 

en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen 

ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen! 
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Voor meer informatie over het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG) kunt u 
contact opnemen met de secretaris: 
Wouter de Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78, 
2807 KB Gouda. 
Tel.: 0182 – 581847 
Mail: oig@xs4all.nl 
Site: www.oiggouda.nl 
 
Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren van geloof en 
spiritualiteit op een eigentijdse manier.  
U bent van harte welkom! 
 

In verband met de corona-voorschriften 
houden wij onze vieringen nog steeds in de 
Grote Zaal van gebouw Concordia,  
Westhaven 27, Gouda. 
Als de voorschriften dat toelaten, gaan wij 
terug naar De Berk aan de Krugerlaan 79.  
Dat is op dit moment nog onzeker. Houdt 
onze website en de maandelijkse mailing in 
de gaten voor de nieuwste informatie, of bel 
met de secretaris. 
Geef u eventueel op voor de maandelijkse 
mailing, dan blijft u op de hoogte! 
 
 
 
 
 

 
 
Het OIG is afhankelijk van giften. 
Uw financiële bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. 
Rekeningnr.: NL57 INGB 0003 5634 53 t.n.v. OIG Gouda. 
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