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Voorwoord 

 
Het is oktober en dus weer een nummer van de Oecuwelle. Hierin de 
plannen voor het komende seizoen. We gaan ervan uit dat we weer een 
volledig programma kunnen draaien, zonder de beperkingen die door 
covid werden veroorzaakt.  
 
Wat staat er op de rol? Uiteraard weer vieringen. Iedere eerste zondag van 
de maand vormen de vieringen het stramien waarbinnen de activiteiten 
worden ingepast. Dit jaar het jaarthema “levensreis”. Een bijzondere 
viering, liever themabijeenkomst, zal de januaribijeenkomst zijn waar 
Ricco Sneller zal spreken over de vraag in hoeverre je aan toeval betekenis 
kan toekennen.  
De meditatiegroep komt ook regelmatig bij elkaar. Door de aanstaande 
sluiting van het klooster komen er onzekere tijden aan voor deze groep.  
Ook weer een poëzieavond en een gespreksavond. 
In verschillende bijdragen wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Daarnaast zijn er bijdragen waarin mensen laten zien, hoe ze in het leven 
staan of bij het OIG zijn betrokken; er komen onderwerpen aan de orde 
waar de Raad van Kerken bij betrokken is. En praktische informatie over 
financiën. 
 
Tijdens een ontmoeting van kerngroepleden om de start van het seizoen in 
te luiden, hebben we afscheid genomen van Klaas Goudriaan als lid van de 
kerngroep. Hij was het laatste kerngroeplid dat actief betrokken was bij de 
oprichting van het OIG in 1993. Wij hebben hem (en Will) uitgebreid 
kunnen bedanken voor zijn enthousiasme voor het OIG. Hoewel hij uit de 
kerngroep is, zal hij ook de komende periode een bijdrage blijven leveren 
aan “de dingen die hij leuk vindt”. Zo heeft hij voor deze uitgave een stukje 
geschreven.  
 
Een nummer met veel inzichten en informatie. Veel leesplezier. 
 
Wouter den Ouden   
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Vieringen  

 
Wat is het fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen in De Berk. Hopelijk is 

dit nog steeds het geval wanneer deze Oecuwelle uitkomt! 

Door de themacommissie is er weer een mooi programma samengesteld, 

waarvan inmiddels al twee vieringen achter de rug zijn en nog acht te 

gaan. Gelukkig kunnen we ook dit seizoen voorgangers welkom heten met 

verschillende achtergrond en hetzelfde geldt voor de mede-voorbereiders. 

Zo wordt ons streven naar veelkleurigheid gewaarborgd. 

Op 6 november zal er een speciale viering zijn met lichtjes, teksten, 

gebeden en gedichten. We denken dan aan hen die uit ons dagelijks leven 

weg zijn, maar niet uit ons hart : “Vlinders van God”. 

De laatste viering van 2022 op 4 december heeft als thema: “Door de 

ogen van een kind”. In de adventstijd zoeken we met het vertrouwen als 

dat van een kind naar de toekomst, in de hoop en de verwachting van de 

komst van het Christuskind. 

En dan breekt al het jaar 2023 aan. Zoals gebruikelijk beginnen we in 

Concordia , Westhaven met onze jaarlijkse lezing op 8 januari 2023 om 

half 4. We hebben deze keer dr. Rico Sneller bereid gevonden ons iets te 

vertellen over “Heeft toeval betekenis?” Elders in deze Oecuwelle is meer 

informatie over deze lezing te vinden. Na afloop kunnen we elkaar een 

goed nieuw jaar wensen met een hapje en een drankje. Alvast van harte 

welkom! 

Op 5 februari 2023 “Uitzien naar de lente”. Deze zondag zal Ds. Kim 

Magnee voorgaan waar we uiteraard ook naar uitzien! In de natuur zien 

we midden in de winter al tekenen van het komende voorjaar. We gaan 

met elkaar op zoek naar diezelfde kracht in onszelf om het nieuwe leven te 

omarmen. 
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In maart wordt de Wereldvrouwendag gevierd. Reden voor ons om 
hieraan de viering van 5 maart te wijden: “Vrouwen op weg”. Deze 
zondag hebben we een “nieuwe voorganger, die al wel geregeld als 
bezoeker aanwezig is in onze vieringen, Marja Beyers. Marja 
vertegenwoordigt binnen de Raad van Kerken de Oud-Katholieke Kerk en 
we vinden het fijn dat we na jaren weer iemand uit deze kerk kunnen 
verwelkomen als voorganger!  
Mannen ook van harte welkom bij deze viering! 
 
Dan is het inmiddels voorjaar en zullen er nog drie vieringen volgen. 

Daarover meer in de Oecuwelle van voorjaar 2023. Elke viering wordt 

gehouden in De Berk, Krugerlaan 79, aanvang half 5, met uitzondering 

van de lezing op 8 januari, dan aanvang half 4 en in Concordia aan de 

Westhaven 27. 

Tot ziens bij onze vieringen! 

Annemarie 

 

15 november: Poëzieavond 
 

Op dinsdag 15 november is er weer een poëzieavond. Het thema is dit 

keer: Op reis / op weg gaan. Dit thema past binnen het jaarthema van het 

OIG: Reis naar de toekomst. Magda van Roon en Paul Prieckaerts 

selecteren bij dit thema een aantal gedichten, die we samen zullen lezen. 

Daarna bespreken we wat deze gedichten ons zeggen. 

De avond begint om 20.15 uur. De locatie zal later bekend gemaakt 

worden en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden kan bij 

het secretariaat (oig@xs4all.nl) of bij Paul Prieckaerts 

(p.prieckaerts@hccnet.nl)  

mailto:oig@xs4all.nl
mailto:p.prieckaerts@hccnet.nl
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8 januari 2023: Nieuwjaarsbijeenkomst  
 
Met vreugde vonden we dr. Rico Sneller bereid om op de nieuwjaars-
bijeenkomst van het OIG voor ons een lezing te houden met als titel: Heeft 
toeval betekenis? 
 
Wie is Rico Sneller en Wat is Toeval? 
Dr. Sneller is filosoof en heeft als zodanig lange tijd colleges in filosofie en 
ethiek gegeven, onder andere aan de universiteit van Leiden en aan 
andere universiteiten. Hij is nu betrokken, zowel landelijk als mondiaal bij 
diverse initiatieven zoals bijvoorbeeld bij de Mandeville Academy. Sigrid 
Kaag opende het academisch jaar van de Mandeville Academy met een 
gastcollege en ook Pieter Omzigt en Joris Luyendijk gaven colleges aan 
deze academie, een bijzondere aanvulling voor hoogbegaafde jongeren 
van 16-20, gehuisvest aan de Westhaven. Het is wel bijzonder dat de heer 
Sneller nu ook bij ons komt.  Ook is hij verbonden aan het Jungiaanse 
Instituut; hij is zelf zeer geïnspireerd door het gedachtengoed van de 
psychoanalyticus Carl Gustav Jung. 
Dr. Sneller geeft veel lezingen, is een geliefd spreker en heeft voor zijn 
leeftijd al bijzonder veel publicaties op zijn naam staan. 
 
Dan de tweede vraag: Wat is toeval? Wij zullen 8 januari denk ik niet naar 
huis gaan met een pasklaar antwoord op deze vraag, hoe graag we dat ook 
zouden willen. 
Rico Sneller zal ons vertellen over het begrip “Synchroniciteit”. Bij een 
synchronistische ervaring kun je je betrokken voelen bij een “groter iets”, 
je zou kunnen zeggen dat er dan sprake is van samenhang en verbanden, 
die duiden op een verbondenheid tussen ons bewustzijn en de 
werkelijkheid daar buiten. 
Op de vraag “Wat is toeval?” volgt de vraag: “Heeft toeval betekenis?“, de 
titel van de lezing. Dr. Sneller zal ruimschoots gelegenheid geven tot het 
stellen van vragen. Ik ben ervan overtuigd dat we een boeiend begin van 
het nieuwe jaar kunnen verwachten. 
 
Magda van Roon 
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Gedicht: Zo vitaal  
 
Geen zomer meer,  
herfst- 
 
wéér een seizoen, 
weer een kans 
om mens te zijn, 
 
mens zo lichamelijk, 
zo aards 
als je geschapen bent. 
 
Mens zo breekbaar, 
zo vergankelijk, 
 
mens zo weerbaar,  
mens zo vitaal. 
 
(Hans Bouma) 
 
 
Financiën  
 
Zoals in een vorige Oecuwelle al gemeld, heeft het OIG met Irene Smits 
een nieuwe penningmeester gekregen. De vorige penningmeester Sandra 
Damen heeft heel wat jaren goed op de gelden gepast, en de zaken ook 
goed overgedragen maar het viel niet mee om de overgang naar een 
nieuwe penningmeester ook bij de ING rond te krijgen. Daar was (te) veel 
tijd en geduld voor nodig en in de tussentijd hadden we geen toegang tot 
en zicht op onze eigen rekening. Nu krijgen we gelukkig weer goed zicht op 
de financiën van het OIG.  
De vieringen die door het uitwijken naar de Grote Zaal van Concordia toch 
nog konden doorgaan, waren echter wel heel wat duurder door een 
hogere zaalhuur. Deze meerkosten konden niet gedekt worden door de 
opbrengsten uit de collectes omdat het OIG het belangrijk vindt minimaal 
de helft van de collecte-opbrengst aan het beoogde goede doel over te 
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maken en onze eigen kosten zo laag mogelijk te houden. Overigens zijn de 
giften naar de goede doelen ook zonder de toegang tot onze eigen 
rekening in de tussentijd wel tot stand gekomen.  
Aan de andere kant zijn in de afgelopen anderhalf jaar ook de inkomsten 
van het OIG door donaties iets achtergebleven. Onze reserves zijn 
daardoor wel wat teruggelopen. Een uitgebreider en nauwkeuriger beeld 
hiervan zullen we in de volgende Oecuwelle geven.  
Het zou heel prettig zijn als vaste (en nieuwe!) donateurs van het OIG 
weer bijdragen zouden geven om onze activiteiten mogelijk te blijven 
maken. Het rekeningnummer is nog steeds NL57 INGB 0003 5634 53, t.n.v. 
penningmeester OIG, Gouda. 
 
Paul Prieckaerts 
 
 
In gesprek met … Claire Boissevan 
 
Op een zonnige septembermorgen had ik het genoegen een gesprek met 
Claire Boissevan te voeren, in haar leuke huis aan de Reeuwijkse plassen. 
Claire komt al vele jaren naar de vieringen van het OIG en heeft ook 
verschillende keren een viering helpen voorbereiden. Het is dan belangrijk 
om te weten wat haar achtergrond is en hoe ze in contact is gekomen met 
het OIG.   
 
Claire is van huis uit remonstrants, zij 
heeft een zeer oorspronkelijk manier van 
denken. Dat blijkt ook wel uit haar 
opleiding. Na haar eindexamen 
gymnasium B ging Claire een jaar naar 
een Schotse meisjeskostschool, daar liep 
ze colleges in social studies. 
Teruggekomen in Nederland, volgde zij de 
wens van haar moeder en deed ze de 
kweekschool, en daarna studeerde zij 
pedagogiek. Geïnteresseerd als ze was in 
alle richtingen van haar vak, volgde Claire ook cursussen in 
orthopedagogiek. Door al die opleidingen was Claire bij uitstek geschikt als 
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remedial teacher, zowel bij de Vrije School als in de functie van wat we nu 
z.z.p.-er zouden noemen. 
 
Nog even terug naar Claires’ studententijd, toen al was haar sociale 
betrokkenheid drijfveer voor allerlei vrijwilligerswerk. In zomervakanties 
maakte Claire zich verdienstelijk in internationale werkkampen, 
georganiseerd door de Wereldraad van Kerken, ze werkte mee aan het 
bouwen van een amfitheater, ze tolkte in verschillende talen. Maar ook 
werkte Claire in Bretagne in een door autofabrikanten gefinancierde 
vakantiekolonie voor Franse bleekneusjes, ik vond het zo leuk om Claire als 
studente voor me te zien bij al deze activiteiten! 
 
Doordat zij in aanraking kwam met Janny Derksen, de bekende Goudse 
verhalenvertelster, heeft zij van Janny veel geleerd over de vaardigheid 
van verhalen vertellen. Ter gelegenheid van de Goudse Kaarsjesavond en 
bij de viering van Zotte Zaterdag treedt Claire op als verhalenvertelster. Bij 
een viering van het OIG hebben we kunnen zien en horen dat Claire goed 
opgelet heeft bij Janny. 
 
Hoe is Claire in contact gekomen met het OIG?  Ze las iets in de krant en 
werd verrast door de opzet van het Oecumenisch Initiatief. Claire bezocht 
een viering, toen het OIG nog samenkwam in de Irishof en zij raakte 
geboeid door de opzet, de mooie rituelen en ook door de manier waarop 
bezoekers konden participeren bij de voorbereiding voor vieringen. Toen 
Annemarie Wolters haar vroeg om te helpen bij een voorbereiding was zij 
direct enthousiast. 
Ze vindt het voorbereiden inspirerend : “je verdiept je op een verrijkende 
manier in het thema, je leert elkaar beter kennen, ook de gesprekken bij 
de koffie na afloop zijn vaak boeiend”.  
Claire vraagt zich af waarom er niet meer mensen naar de vieringen 
komen, zij zou graag willen dat alle deelnemers iemand mee zouden 
nemen, soms, bij een erg mooie viering, spijt het haar dat niet veel meer 
mensen de vreugde van dit samenzijn kunnen beleven. 
 
Het is fijn om met Claire te praten, ze vertelt mij ook dat in Reeuwijk haar 
liefde voor tuinieren tot bloei is gekomen. Die liefde heeft geresulteerd in 
een 23-jarig voorzitterschap van de Stichting Vrienden van de Goudse 



11 

 

Hout; de stichting bestaat sinds juni 2000, Claire was een van de stuwende 
krachten, er wordt samengewerkt met gemeenten, de Groenalliantie en 
Staatsbosbeheer, Claire stopt binnenkort met deze functie, maar ik ben 
niet bang dat zij zich zal gaan vervelen. 
 
Onder de indruk van zoveel enthousiasme en zoveel energie neem ik 
afscheid van Claire en gelukkig kunnen we zeggen: “Tot ziens in de 
viering”.  
 
Magda van Roon 
 
 
Gouwe Momenten 
 
Al enige jaren worden door de Goudse 
Raad van Kerken zogeheten Gouwe 
Momenten verzorgd. Dit zijn korte 
bijeenkomsten in de Sint Jan, tussen 
12:00 en 12:30 uur op de vrijdagen in de 
zomermaanden. Doorgaans worden zij in 
het koor gehouden; dit jaar in het schip 
van de kerk vanwege de tentoonstelling 
van de altaarstukken. De bedoeling is een 
laagdrempelige bijeenkomst gericht op 
toevallige passanten, met muziek, stilte 
en een woord ter overdenking. 
 
Dit jaar stonden de Gouwe Momenten in het teken van het motto van 750 
jaar Gouda: geef Gouda door. Voor de Gouwe Momenten werd dit 
vertaald naar: wat betekent Johannes de Doper, Sint Jan, de 
beschermheilige van Gouda voor ons in de 21-ste eeuw. Wat willen wij 
doorgeven? 
 
De verschillende voorgangers kozen voor aspecten van Sint Jan, wie zijn 
heiligen in onze tijd, welke profeten komen we nu tegen. Muziek op het 
Moreau-orgel, het kistorgel, de piano, solozang, fluitspel en samenzang. 
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De bijeenkomsten werden afgesloten met het aansteken van kaarsjes met 
een gebedsintentie. 
 
Vanuit de verschillende in de Raad participerende 
geloofsgemeenschappen wordt zo’n Gouwe Moment verzorgd. De 
voorganger is er voor de inhoud; de (stads)organist voor de muziek, 
waarbij solozangers of andere musici kunnen worden ingeschakeld. In 
samenspraak komt er dan een mooi product. 
 
Vanuit het OIG hebben we ook een Gouwe Moment verzorgd. Magda van 
Roon, Paul Prieckaerts en ik hebben twee gedichten uitgekozen: één 
waarmee we het OIG konden typeren en één waarin Johannes de Doper 
zich tot ons richt. Sint Jan stond voor rechtvaardigheid en moest dat met 
zijn leven bekopen. Alle grote religies leren dat rechtvaardigheid de enige 
grondslag is voor menselijk samenleven. Ben je bereid je leven te op te 
geven ter wille van rechtvaardigheid? Met enige Taizé-liederen hebben we 
geprobeerd verstilling in te brengen. 
 
Ik vind het elk jaar zeer inspirerende bijeenkomsten. Zeker nu er een 
overkoepelend thema was. Voorgangers uit de verschillende kerkelijke 
groeperingen, die allen vanuit hun eigen geloofsbeleving een viering vorm 
geven. Mogelijk zijn er volgend jaar weer Gouwe Momenten. Mijn advies 
om deze te bezoeken als je daartoe in de gelegenheid bent.  
 
Wouter den Ouden 
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Gedicht 

 
Het volgende gedicht is gelezen tijdens het Gouwe Moment dat door het 
OIG was verzorgd.  
 
In het voorbijgaan       
 
Mij trekt de halfversleten steen. 
Na eeuwen regen, zon en wind glijdt soms 
mijn tijdelijke hand er nog eens overheen. 
 
Zo’n oergebaar lijkt op een eerdere verering 
van boom en rots, al zit mijn steen 
vast in de kerk die later kwam, 
 
een luchtschip dat hier wonderbaarlijk 
bij de rivier werd neergezet, een toeverlaat,  
ook voor wie liever buiten blijft 
 
en aan de oppervlakte leeft, 
passant die soms verstrooid 
de mastodont een schouderklopje geeft. 
 
Jan Eijkelboom  
uit: Symbolen worden tot cimbalen; verzameld door Abeltje Hoogenkamp. 
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Nieuws over de Meditatiegroep 
 
In de vorige Oecuwelle heeft u kunnen lezen dat naar verwachting het 
klooster in Hekendorp medio 2022 wordt verkocht, evenals de kerk. Ook 
de meditatie groep zal na zoveel jaren hier met vreugde huisvesting te 
hebben gevonden moeten zoeken naar een nieuwe plek om bij elkaar te 
komen. Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen wij helaas geen 
gebruik meer maken van de sacristie. De meditatiegroep bezint zich hoe 
nu verder te gaan. 
 
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  
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Raad van Kerken en het OIG 
 
Het  was een mooi feest, de viering van Gouda750! Het kon niet op, een 
half jaar lang allerlei activiteiten van en voor iedereen. Mooi dat ook de 
Raad van Kerken een bijdrage heeft kunnen leveren aan dit grootse 
gebeuren. Als vertegenwoordiger van “ons” OIG in de Raad heb ik 
meegedaan en alles van nabij meegemaakt. 
 
Vanuit de gedachte dat we vooral naar de toekomst van onze stad moeten 
kijken, zijn er al  in een vroeg stadium drie belangrijke aandachtspunten 
gekozen: duurzaamheid, vluchtelingen, inclusiviteit (Iedereen doet mee). 
Bij elk onderwerp hebben we met elkaar van alles georganiseerd, van 
bijenhotels in elkaar zetten, muziek maken met vluchtelingen, 
kennismaken met verschillende zorginstellingen in Gouda tot en met 
kunstexposities met een passend thema.  
 

 
 
Bij het laatste, de twee kunstexposities in de Agnietenkapel en de “kleine” 
expositie in de Oud Katholieke Kerk, was ik betrokken; gelukkig kreeg ik 
alle steun van Adry en Hugo.   Zonder hen zou het niet mogelijk zijn 
geweest zoiets op poten te zetten. Het OIG was dus goed 
vertegenwoordigd bij het Goudse feestje! 
 
Een lang voorbereidingstraject ging aan de tentoonstellingen vooraf: 
contacten leggen, kunstwerken selecteren en verzamelen en dan 
uiteindelijk het inrichten zelf. We hebben er allemaal van genoten en  
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waren ook heel tevreden over het resultaat. En wat is het dan fijn als er 
veel mensen komen die bijna allemaal vol lof zijn!  
 
Een kleine greep uit de reacties op de laatste expositie, waarbij ook 
bewoners van de vluchtelingenboot hun fotowerk toonden:  

• “Een aansprekende expositie, verbindend door de gedacht: 
Iedereen doet mee” 

• “Kunst verbindt mensen en werelden, complimenten hoe jullie deze 
oude kloosterkapel hebben omgetoverd naar een plek waar 
mensen elkaar kunnen zien en ontmoeten. 

• “Heel fijn dat dit initiatief is genomen.” 
 
We kunnen dus best een beetje trots zijn, net zoals de kunstenaars die hun 
werk hebben laten zien aan de inwoners van Gouda.                                                                                                            
Wat fijn dat we dit met elkaar hebben kunnen doen! 
Annemarie 
 
 
Gedicht 
 
Herfst 
 
Met elk blad dat valt, 
valt meer licht op de aarde, 
komt meer uitzicht vrij. 
Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij. 
 
Jaap Zijlstra 
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Dan ga ik nu maar   
 
Wat was het bijzonder, dat begin ooit van het OIG. Wat toen nog heette 
het Oecumenisch Initiatief Goverwelle. Een groep bevlogen mensen bij 
elkaar in de Goejanverwelleschool, pratend, luisterend, zoekend. Hoe vind 
je een vorm om met elkaar te delen in geloven, spiritualiteit en dat zonder 
dogma’s.  
Het was een warm begin, met vertellen en vooral luisteren naar elkaar.  
Ik maakte daar deel van uit (samen met Will) en het was een geweldige 
nieuwe ervaring in onze nieuwbouwwijk Goverwelle. De formele 
oprichting van het OIG was 12 oktober 1993, maar het overleg daar 
naartoe was al ruim daarvoor gaande. 
 
Ik ben dus afgerond dertig jaar betrokken bij het OIG en bij het bestuur. 
Dertig, ik mag wel zeggen heel intensieve jaren met veel gebeurtenissen. 
Dat Bestuur noemden we al vrij gauw Kerngroep. 
En nu ben ik per 1 september 2022 gestopt met mijn deelname aan die 
Kerngroep. Ja dan hoor je terug te kijken en zo; dat doe ik ook wel een 
beetje. Er is inderdaad heel veel gebeurd in die dertig jaar. Niet alleen 
zakelijke veranderingen maar ook het gedachtegoed van het OIG is 
veranderd en meegegaan met de tijd. Het is in mijn beleving ruimer en 
inclusiever geworden. Dat is goed.  
 
Met de meest nabije deelnemers van het OIG, waarin natuurlijk centraal 
de leden van de Kerngroep, heb ik bijzondere betrekkingen opgebouwd.  
Dat is van grote waarde. Niet alleen het kunnen delen in zingeving en 
spiritualiteit maar ook het met elkaar meeleven in praktische 
gebeurtenissen maken dat je ervaart deel uit te maken van een 
gemeenschap. Het nadenken over visie en koers van het OIG heeft mijn 
leven verrijkt.  
De betrekkingen met al die zo verschillende mensen, verbonden aan het 
OIG, raken hopelijk niet uit het zicht. Ik hoop nog lang de ontwikkelingen 
te volgen en op de achtergrond een bescheiden bijdrage te leveren. 
En vanzelfsprekend de maandelijkse viering bij te wonen, om weer gevoed 
en bemoedigd te worden.  



19 

 

Ik wens de leden van de Kerngroep van het OIG de energie en inspiratie 
om verder te gaan. Dat is een hele uitdaging, in een tijd waarin er zoveel 
verandert en er zoveel verwarring bestaat. 
Maar ik heb daar vertrouwen in : de dingen gaan zoals ze bedoeld zijn. 
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