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Vrede met de natuur
Zittend op een bankje in de zon aan de rand van een bos lijkt er een
mooie harmonie te bestaan tussen de natuur en mijzelf. Vrede. Een
roodborstje zoekt vlakbij zonder angst naar voedsel. De bladeren van
de bomen ritselen vredig door een zacht briesje. Maar de afgelopen
weken waren er grote natuurrampen. Foto’s van straten onder water,
verwoeste huizen op St. Maarten, het grote aantal mensen op de vlucht
voor storm en water, ik heb ze gezien. Zij tonen een heel ander beeld In dit nummer o.a.
van de verhouding tussen mens en natuur.
Van het bestuur
2
Wij komen uit een cultuur en tijd waarin we dan niet meer naar God Hoeksteenlezing Petrus 3
4
wijzen als veroorzaker. Er is geen God die ons met een orkaan wil Kerkdienst
straffen voor slecht gedrag. De stormen zijn onderdeel van de werking Jezus
4
van de natuur. Je kunt ze wetenschappelijk verklaren. En mensen Tweede collecte
5
zullen en moeten proberen zich zoveel mogelijk te beschermen tegen
Apocalyps van T. Spruijt 6
dit soort heftige verschijnselen.
Spraakwater
7
In onze tijd is de situatie bovendien vaak omgekeerd. We zijn geheel AED
7
afhankelijk van onze omgeving. We gebruiken het land om voedsel Levensverhaal Ruth
8
te verbouwen. We hebben dieren in beheer die ons voeden. De bossen
M.A. de Ruyter
8/9
helpen mee zuurstof, onze eerste levensbehoefte, te maken. Ze leveren
10
bovendien hout, rubber, hars en diverse vruchten. In rivieren en De kleine Prins
oceanen vangen we vis, dezelfde rivieren en oceanen die nu kortston Seneca
10
dig ons leven bedreigen.
Parkd. Sassenheim
11
AGENDA
12
Mensen schaden juist vaak de natuurlijke omgeving door gebrek aan
interesse en hun wens naar financieel gewin. Door het grote aantal
mensen op aarde wordt het steeds belangrijker hoe we omgaan met
de natuurlijke hulpbronnen. Ook het duurzaam gebruiken van goe Twee nieuwe kringen van
Katrijne Bezemer
deren en voorwerpen verdient ieders aandacht.
Gemaakte goederen worden te achteloos gebruikt en te snel wegge
gooid. Als ze ‘uit de mode zijn’ of wij onze interesse erin verliezen.
Een grote verspilling van materiaal en energie. Bovendien wijst zoiets
als de grote plastic ‘soep’ in de oceaan ons op langdurige schade aan
de omgeving.
Echte vrede in de zin van harmonie tussen de mens en de natuur lijkt
niet mogelijk. Het is ook een te menselijk begrip. Maar we kunnen
ons wel tijdelijk in harmonie met al wat ons omringt voelen.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Hoeksteenlezing
zondag 1 oktober 10.30 uur
Spreker Fik Meijer
Petrus: leerling, leraar, mythe
Het levensverhaal van Ruth
zondag 8 oktober 10.30 uur
Spreker Wim Toes
Hoeksteenlezing
Zondag 5 november 10.30 uur
Religie en muziek
Spreker Aukelien van Hoytema
m.m.v. Julia Bronkhorst

Van het bestuur
We kijken terug op een redelijk rustige zomer in Nederland: niet al te warm, niet al te veel wind en regen.
Echter: in Spanje en Portugal werd het heet en ontstonden er hevige bosbranden…
Wij hopen op een rustige nazomer…
Om geconfronteerd te worden met beelden van gigantisch noodweer bij de Bovenwindse eilanden: orka
nen met windsnelheden die je je niet kunt voorstellen, REGEN….
overstromingen, verwoesting en ellende alom. Dan voel je je nietig.
Maar… de wereld draait door! En het dagelijkse leven gaat door! Najaarsstormen of niet!
Het nieuw seizoen is inmiddels begonnen.
De commissie jaarprogramma heeft weer voor een goed programma gezorgd!
9 en 10 september was de kerkproeverij. Er waren allerlei activiteiten gepland op de zaterdag en zondag
in de kerken. De Hoeksteen was op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur ook open.
Zij die kwamen, kregen een klein gebakje met koffie of thee. De kerkzaal was voor deze gelegenheid
omgebouwd tot een informatiemarkt waar kon men kennismaken met onze activiteiten op de grens van
religie en cultuur. Mede door het weer en de open monumentendag was de belangstelling minder groot
in de Hoeksteen dan wij hadden gehoopt.
Zij die wel zijn geweest, hebben een goed beeld gekregen wat wij zo al doen.
De enthousiaste vrijwilligers bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet.
Regionale bijeenkomsten 2017 georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland
Ook dit jaar vinden er weer regionale bijeenkomsten plaats. U bent op de volgende data welkom:
Schiedam: woensdag 27 september, 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, Westvestkerk, Westvest 90-92,
3111 BZ Schiedam
Amersfoort: zaterdag 30 september, 11.00 uur, zaal open vanaf 10.30 uur. Locatie wordt nader bekend
gemaakt.
Apeldoorn: dinsdag 3 oktober, 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. Regentessekerk, Regentesselaan
14-B, 7316 AD Apeldoorn
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als voorloper voor de landelijke ALV die op 2 december in Het Bosgoed
in Lunteren wordt gehouden. Hierbij komt o.a. de nota van de commissie Vrijzinnigen 2020 aan de orde.
Op 9 november in de ALV van onze vereniging zal het bestuur deze nota bespreken en inhoudelijk ingaan
op de verschillende onderwerpen in die nota.
Zondag 1 oktober 10.30 uur is er een Hoeksteenlezing: Petrus: Leerling, leraar, mythe, met als spreker Fik
Meijer.
De vorige keer dat hij was uitgenodigd, kwamen wij handen en stoelen te kort om alle mensen een plaats
te geven. Ook stond men erg lang buiten te wachten om te betalen en binnen te komen. Om lange
wachttijden buiten de kerk te voorkomen, stellen wij voor om u de mogelijkheid te bieden om van tevoren
kaarten te kopen. U kunt dit doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de Hoeksteen,
NL 93 INGB 0000 137735 o.v.v. Hoeksteenlezing 1 oktober + aantal kaarten. Wij kunnen maximaal 95
personen plaatsen.
Leden en/of vrienden € 5,00 p.p. anderen € 7,00 p.p.
U krijgt een bevestiging van de penningmeester die toegang geeft tot de lezing.
Sluiting voorverkoop kaarten 29 september 19.00 uur. Verdere verkoop kaarten op zondag aan de
Hoeksteen. Er zullen in dit geval de twee deuren geopend zijn. Een voor de kaartverkoop, de andere
deur voor hen die al een bevestiging hebben. Wij kunnen helaas geen plaatsen reserveren.
Hartelijke groet,
Iet Vallenduuk
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Van het secretariaat.
Mevr. R. van der Geer is verhuisd
naar een verzorgingshuis. In ver
band daarmee is helaas haar lid
maatschap van de VGG De
Hoeksteen opgezegd.
Wij ontvingen van mevr. L. Groe
neveld haar nieuwe e-mail adres,
Hartelijk dank!
Zijn er wellicht meer mensen bij
wie de gegevens zijn gewijzigd?
Een (nieuw) e-mail adres en nieuw
Petrus
telefoonnummer? Geef het zo
snel mogelijk door!
opstaan een ontwikkeling door
Plezierig voor u en voor ons!
maken. Zijn zwakheden komen
Iet Vallenduuk
naar voren, zijn geloof schiet her
haaldelijk tekort. Toch wordt hij
na de kruisdood van Jezus de
voorman van de Jeruzalemge
meente.
Dan verdwijnt Petrus uit beeld.
Wat is er van hem geworden?
Heeft hij gepreekt in Jeruzalem,
Korinte of Babylon, of in Rome?
Voor Fik Meijer misschien wel de
theorie met de grootste dosis spe
culatie is het door de Rooms-ka
tholieke kerk uitgedragen stand
Bloemengroet
punt dat de apostel Petrus, Jezus
De bloemen van de afgelopen ’ meest vooraanstaande leerling,
maand zijn namens u gegaan naar onder de Sint-Pieter begraven
ligt. Meer dan een miljard gelo
Rob en Iet Vallenduuk
vigen gaan daarin mee. Ze twijfe
len er niet aan dat Petrus in Rome
PETRUS: LEERLING, LEheeft gepreekt en er de marte
RAAR, MYTHE
laarsdood is gestorven. Zijn li
chaam zou zijn begraven recht
Spreker Fik Meijer
onder het hoofdaltaar. Maar wat
Zondag 1 oktober 2017, 10.30 u is de basis van deze veronderstel
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden ling? In ieder geval ligt die niet in
en –vrienden € 5,00; incl. koffie/ de tijd van Petrus zelf en ook niet
thee
in de jaren daarna. De literaire
bronnen uit de tweede helft van
In zijn lezing behandelt Fik Meij de eerste eeuw verhalen niets over
er Petrus als leerling van Jezus, als zijn komst naar Rome.
leraar en als mythe. Hij volgt In de tweede eeuw vonden de
Petrus in de evangeliën en in de christenen dat het toch niet zo
Handelingen van de apostelen. kon zijn dat de man, die door
De visser uit Kapernaüm lijkt Jezus was uitgekozen om op hem
voorbestemd voor een grote car zijn kerk te bouwen, in het niets
rière in de beweging van Jezus, was verdwenen. Geleidelijk brach
maar eerst moet hij met vallen en ten ze het verhaal in omloop dat
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Petrus naar Rome was gegaan.
De traditie begon bescheiden,
maar dijde langzaam uit totdat
kort na 300 door bisschop Euse
bius als vaststaand werd aange
nomen dat Petrus in Rome had
gepreekt en de marteldood was
gestorven.
Maar verhalen alleen zijn niet
genoeg. Er moest natuurlijk ook
archeologisch bewijs worden ge
vonden. Diezelfde bisschop Eus
ebius vertelt in een enkele zin dat
een zekere Gaius honderd jaar
eerder had gezegd dat hij het tro
paion, het zegeteken van Petrus,
kon aanwijzen in een necropool
in het Vaticaan. Meer niet, hij had
het niet over een graf, hij sprak
alleen over een monumentje dat
in de dodenstad was opgericht
omdat Petrus in Rome om zijn
geloof was gekruisigd. Keizer
Constantijn was er in ieder geval
vast van overtuigd dat het zegete
ken op het graf van Petrus stond
en bouwde de basiliek van Petrus
recht erboven. Vanaf dat moment
was iedere twijfel geweken of
Petrus hier werkelijk begraven
was.
Fik Meijer was tot zijn pensioen
hoogleraar Oude Geschiedenis
aan de Universiteit van Amster
dam. Hij heeft verscheidene boe
ken geschreven, o.a. over Jezus,
Petrus en Paulus. In oktober ver
schijnt Via Appia. Met Horatius
langs de koningin van de wegen.

Fik Meijer

weerspiegeling
Jezus
Rondom Jezus zijn heel wat verschillende meningen: Hij is de zoon van God, hij is een zeer bijzonder
mens met diepe achtergronden, hij is een mens die het waard is om nagevolgd te worden, enz. .
Zelf denk ik dat Hij een mens is die met Zijn leven een weerspiegeling is van ieder mens, waar ook ter
wereld. In het verhaal over zijn leven kun je zien wie jijzelf eigenlijk bedoeld bent te zijn, met jouw
hoogtes en met jouw dieptes, helemaal compleet. Op Zijn hoogte ontmoette Hij Mozes en Elia, via hen
kon Hij alles overzien. In Zijn diepste diepte citeerde Hij Psalm 22:2: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij mij verlaten?’ Als mens kun je je helemaal in deze hoogte en diepte inleven. Dus zelfs in de diepste
diepte heeft Hij je voorgeleefd.
Die Psalm citeert Hij in het Aramees. Nu zegt het oude weten dat er een diep geheim zit in het Hebreeuws,
maar dat met het Aramees een zeer bijzonder geheim wordt uitgedrukt. Dat woord ‘Lama’ kun je ver
schillend vertalen, het ligt eraan waar de klemtoon zit. Je kunt het vertalen met ‘waarom’, maar ook met
‘waartoe’. Met het waarom blijf je in een kringetje ronddolen, met het waartoe ga je zoeken buiten je
kringetje. Het waartoe richt zich op de toekomst. In Zijn, jouw diepste diepte wijst Hij naar de toekomst.
Hij leeft je voor hoe alles in jouw leven gericht moet zijn op Zijn, jouw Vader.
Marijke van Proosdij
Kerkdienst en Hoeksteenkoor
zondag 22 oktober 10.30 uur
thema: Hebben en zijn
voorganger ds. K. Bezemer
organist Albert van der Haven
m.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v.
Frits Muusse
Tijdens de dienst zingt het koor de liederen:
Gott ist die Liebe
D.H. Engel
Benedictus
A. Bruckner
Zolang wij ademhalen
lied 657 (koor en aanwezigen)
Our Father which art in heaven
J. Lees
Frits Muusse
-4-

Collecten:
1e collecte voor de eigen geloofsgemeenschap
2e collecte Kerk in actie
Bloemenbusje aan de uitgang

Tweede collecte
Deze collecte tijdens de dienst zal bestemd zijn voor ‘Kerk in Actie’. Deze zet zich dit najaar in voor de
Christelijke kerken in het Midden-Oosten. De burgeroorlog in Syrië en de strijd tegen I.S. hebben een
zware wissel getrokken op het bestaan van die kerken. In Syrië en in Irak vluchten Christenen voor
oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen op de Koptisch-Orthodoxe kerken voor veel angst. Steun
voor al deze geloofsgenoten, om zich te midden van al dat geweld en die vervolgingen staande te houden,
is hard nodig. Daarom van harte aanbevolen met het verzoek ruimhartig van uw solidariteit blijk te geven.
Kerk in actie rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457
Avondkring Spinoza 2
Deze kring is een vervolg op de
kring Spinoza's Intuïtie van vorig
seizoen. De kring is gesloten voor
nieuwe deelnemers.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Drie bijeenkomsten op donder
dagen: 26 oktober, 16 november,
30 november 2017
gevraagd voor koffie/thee en ko
Kosten: Er wordt een bijdrage pieën. Tijd: 19.45-21.30 uur
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Latijnse- en Griekse
leeskring
AGENDA
- dinsdag 3 oktober Latijnse
leeskring - correspondentie
Erasmus - Luther, n.a.v. 500
jaar Reformatie.
Lokatie;
Aaltje Noordewierstraat 184,
2551 GD Den Haag
- dinsdag 14 november - Griek
se leeskring - Ev.v Marcus 11 v.
a. vs. 17. Lokatie: Olgaland 18,
2591 JB Den Haag

De Apocalyps van Ton
Spruijt

al met Ton gesproken. Overigens
kan dat nog een lastige klus wor
den om diverse redenen.

In de vorige stemmen stond de
laatste aflevering van de artikelen Het is jammer, maar begrijpelijk,
serie De Apocalyps in de beelden dat in de artikelen van Ton het
aandachtig bekijken van de plaat
de kunst door Ton Spuijt.
jes op zichzelf nauwelijks aan de
De inhoud van die stukken was orde is gekomen en ook niet het
voortgekomen uit de Griekse en (kunst)historische aspect ervan.
Latijnse leeskringen, die de lec Voor het begrip van een Apoca
tuur van de Openbaring van Jo lypsvoorstelling is van belang te
hannes, ook wel Apocalyps ge weten wat de oorspronkelijke
noemd, in 2012 ter hand hadden functie en bedoeling ervan is en
genomen. Het daarin beschreven ook wat de maatschappelijke po
visioen bestaat uit een groot aan sitie van de maker was. Het mees
tal wonderlijke verschijningen die te daarover kom je al te weten
betrekking hebben op het einde door de voorstelling goed te be
der tijden. De verbeelding van kijken en te letten op het wat en
deze verschijningen is bij uitstek het hoe. Voor de aardigheid pro
het terrein van vooral de schilder beer ik bij deze een voorbeeld.
kunst en heeft een bijzondere en
boeiende beeldenwereld voortge
bracht. Hiermee wilde Ton be
langstellenden buiten de twee
leeskringen laten kennismaken.
In totaal heeft hij 26 artikelen
over dit onderwerp gepubliceerd
in Stemmen, in een periode van
4½ jaar, van december 2012 t/m
september 2017, allemaal met
zorgvuldig uitgezochte illustra
ties. Bij elkaar heeft hij heel veel
materiaal over de Apocalyps in de
beeldende kunst bij elkaar ge
bracht, samen met allerlei ge
schriften en beschouwingen die
ermee in verband kunnen worden
Openbaring 13: 1-5
gebracht. Ik vind dat een gewel
dige prestatie en een werk van
grote verdienste. Dankjewel Ton! De voorstelling op het plaatje
Dames en heren, applaus voor beeldt Openbaring 13: 1-5 uit. Als
u de Bijbeltekst erbij haalt, kunt
Ton Spruijt!
u tekst en beeld met elkaar verge
Al die losse en gespreid over jaren lijken. Wij in onze tijd vinden het
gepubliceerde artikelen zijn waar misschien een primitief soort te
schijnlijk grotendeels verloren kening, maar ze beeldt wel op een
gegaan. Het is zinvol ze op z’n uitstekende manier de tekst zo
minst in digitale vorm te bunde letterlijk mogelijk uit. Ze brengt
len, zodat ze bewaard blijven en dus effectief de boodschap over.
in onderlinge samenhang kunnen De tekening is met vaste hand
worden gelezen. Zo krijgen ze ook uitgevoerd in sierlijke lijnen en
meer betekenis. Ik heb hierover ingevuld met heldere kleuren.
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Het origineel is een illustratieblad
uit Beatus-Apocalyps-commen
taar, een Catalaans manuscript
uit ca 1100. Het maakt deel uit
van de kathedraalschat van Ge
rona en is een kopie van het ver
loren gegane Commentaar op de
Apocalyps van Beatus van Liéba
na uit de 8ste eeuw.
Het zien van plaatjes in een boek
was rond 1100 voor zeer weinigen
weggelegd. Alleen geestelijken en
enkele bestuurders van het land
waren geletterd. De boekdruk
kunst was nog niet uitgevonden.
Als een abt of een bisschop zelf
een bepaald boek wilde hebben,
gaf hij de opdracht het exemplaar
van een ander te kopiëren. Dat
werd dus handmatig gedaan door
monniken in een klooster. De
tekst moest uiteraard nauwgezet
worden gekopieerd. Het ging niet
aan dat de kopiïst op eigen hout
je daar veranderingen in aan
bracht. Hetzelfde gold ook voor
de afbeeldingen. Het uiten van
eigen emoties en ideeën door de
kunstenaar in zijn werk is een
modern verschijnsel.
Wij in onze tijd hebben het geluk
dat wij door de technieken van
reproductie en verspreiding ken
nis kunnen nemen van vrijwel
alles wat de mensheid weet en
vermag. Als individueel mens zeg
je dan: dat is veel teveel, wat moet
ik ermee? Laat maar zitten alle
maal.
En waarom zou je je eigenlijk
verdiepen in de Apocalyps, zo’n
visioen met raadselachtige ver
schijningen en symbolen uit een
ver verleden, een totaal andere
tijd dan de onze?
Mijn antwoord is: de bijbel, inclu
sief de Openbaring, maakt deel
uit van ons culturele erfgoed. Dat
is onze geestelijke voedingsbo
dem. Juist de vreemde uitingen uit
ons verleden kunnen ons ver
draagzaam maken jegens de hui

dige. Bovendien levert speciaal de
Apocalyps ons metaforen waar
mee we de rampen en gruwelen
van onze tijd hanteerbaar kunnen
maken voor ons denken.
Maar dan moet je wel de moeite
nemen er serieus aandacht aan te
besteden, zodat je de inhoud je
eigen maakt.
Lies Groeneveld
beeldend kunstenaar en kunsthi
storicus

Spraakwater
Ik ben geen Neerlandicus, ten
minste in andermans ogen niet.
Zelf vind ik dat ik er wel kijk op
heb, zolang het niet grammaticaal
is.Hoe onze taal gebruikt wordt,
baart me al een aantal jaren zor
gen.Niet dat ik er wakker van lig,
daar komen andere zaken voor in
aanmerking. IJs bijvoorbeeld,
daar kun je me 's nachts voor

Kunnen’ vervangt, heb je al een
minder arrogant woord. De eni
gen tegen wie ik ‘Mogen’ zeg, zijn
kinderen. En als het goed is, ge
bruiken ze datzelfde woord. Er
zijn woorden die opduiken en wel
of niet een tijd veel gebruikt wor
den. Het woord waar ik de mees
te hekel aan heb is ‘Leuk’. Alles is
‘Leuk’. Er zijn vrijwel geen grada
ties meer, neen het is ‘Leuk’. Nu
wil het dat een tijd geleden ‘Leuk’
ook de betekenis had van ‘Gaat
Wel’. Niet om te gillen maar ook
niet om te huilen. Hoe was het op
de Euromast? Nou, wel leuk, niet
zo hoog. Wat vond je gisteren van
Kees? Wie? Kees? O ja, Kees.
Ging wel, wel leuk. Leuk heeft
geen gevoel, het is een flauw
woord. Woorden als Geweldig,
Mieters, Mooi hebben gevoel,
Leuk niet. De Nederlandse taal
wordt ook gestript, het wordt
armer. De Belgen spreken mooier
Nederlands, met vreemde volgor
des. Daar ligt ook de basis. Het
gevleugelde woord van nu is ook
Samen. De politiek gebruikt het,
de reclamewereld gebruikt het.
Het is bijna religieus, ik vind het
niet prettig. Net als dat ik het elke
dag zeggen van 'Ik hou van jou' te
theoretisch vind, vind ik het hui
dige gebruik van Samen ook te
theoretisch. Politici doen wat zij
willen, niet wat wij ook willen.
Het moet ergens uit blijken dat je
samen iets doet. Wat dat betreft
heb ik het bij De Hoeksteen Voor
burg goed naar mijn zin. Toch?

wakker maken.
Grammatica heeft me nooit ge
trokken, ook niet in de vreemde
Kees Strampraad
talen die ik op school heb geleerd.
Waarschijnlijk omdat grammati
ca niet speels is, zoals spreken en
schrijven en horen. Het zijn regels
die men dient te volgen. Met het
woord ‘Moeten’ heb ik moeite,
dan gaan de meestal korte haren
op mijn hoofd protesteren. Het
woord ‘Mogen’ is ook zo’n
woord: 'U mag pinnen' of 'U mag
doorlopen.’ Ik heb een regel voor
mezelf: Als je ‘Mogen’ door ‘
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Wat is een AED?
Wanneer u bij de Hoeksteen bent
geweest , heeft u een grote rode
ronde schijf aangetroffen aan de
muur. Wij kregen van de hart
stichting het verzoek om daar een
AED te mogen plaatsen. Na
overleg met onze verhuurder
WoonInvest hebben wij toestem
ming gegeven tot plaatsing.
Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defi
brillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstil
stand. Dit gebeurt door het geven
van een elektrische schok.
Bij een hartstilstand staat het hart
vaak niet helemaal stil, maar is er
sprake van kamerfibrilleren.
Door een snelle en chaotische
prikkeling van de hartkamers, trek
ken deze niet meer samen. Een
AED kan het hart resetten bij
kamerfibrilleren. De hartspier
cellen worden weer gelijk gescha
keld, waardoor het hart weer 
normaal gaat pompen. Dit noe
men we ook wel defibrilleren.
Door het gebruik van de AED 
kan het hartritme zich weer her
stellen. Zonder AED zou dit niet
kunnen.

Het levensverhaal van Ruth

TWEEDE

- ZONDAG VAN DE MAAND

(Voor deze bijeenkomsten geldt: vrije toegang)
Ruth
Zondag 8 oktober 10.30 uur
Het levensverhaal van Ruth
Voorbereiding en leiding: Marianne Geervliet en Wim Toes
Het ontroerende verhaal van een Moabitische vrouw die onvoorwaardelijk trouw bleef aan haar
schoonmoeder Noömi en haar volgde terug naar Bethlehem. Daar, terwijl zij aren aan het verzamelen
was op de akker, ontmoette ze de eigenaar Boaz. Hoe het verder afliep kunt u de ‘tweede zondag’ 8 ok
tober mee beleven.
U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. In een ontspannen sfeer volgen we het verhaal over
Ruth, met prachtige afbeeldingen en veel muziek. Met daarna nog een onderling gesprek.

Aukelien van Hoytema
HOEKSTEENLEZING RELIGIE EN MUZIEK
Spreker Aukelien van Hoytema
Vocale muziek Julia Bronkhorst
Zondag 5 november 2017, 10.30 u
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden
en –vrienden € 5,00; incl. koffie/
thee

daarvan kunnen we vinden in het
Midden-Oosten, het oude Grie
kenland en het jonge christen
dom. Het Gregoriaans wordt in
het algemeen beschouwd als de
bakermat van ónze muzikale be
schaving.
Vanaf de late middeleeuwen zijn
scheppende kunstenaars niet
meer anoniem en kennen we ze bij
naam. En zo kunnen we een keten
van componisten benoemen, die
zich hebben laten inspireren door
het geloof. Er zijn componisten
geweest die muziek hebben ge
componeerd voor een ander ge
loof dan het hunne. Sweelinck
componeerde voor de protestan
ten, hoewel hij altijd katholiek
bleef. De Lutherse Bach compo
neerde katholieke muziek. De
van oorsprong Joodse Mahler liet
zich inspireren door de mystieke
kant van het katholicisme ver
voordat hij zich bekeerde tot dat
geloof. Aukelien van Hoytema
zal met muzikale voorbeelden die
keten van muzikaal-religieuze
uitingen volgen en daarbij ook
een aantal beelden vertonen.

Als een rode draad loopt religie
door de muzikale uitingen van de
mensheid. Van de ritmiek bij het
bezweren van de elementen als
storm, regen en onweer, van de
primitieve mens tot de subtiele
religieus-geïnspireerde composi
ties van de hedendaagse compo
nist Arvo Pärt. Wellicht bestond
religieuze muziek al eerder dan
wereldlijke. Het is een feit dat
onze westerse klassieke muziek
voor een groot deel haar wortels Aukelien van Hoytema: musico
heeft in de muzikale rituelen van loog – presentatrice – zangeres diverse geloven. De bronnen publicist
-8-

M.A. de Ruyter en de
Hongaarse predikanten 3
Eerst even een geheugenopfrisser:
in de nummers april en juni 2007
van dit blad werd beschreven hoe
ons aller Michiel Adriaenszn De
Ruyter in 1676 21 gereformeerde
en 5 lutherse predikanten, die als
galeislaven vanuit Hongarije in
Habsburg-territoir naar Napels
waren gedeporteerd, uit de han
den van het Habsburgse regiem
wist vrij te krijgen. Ze waren af
komstig uit het Oost-Hongaarse
Debrecen, waar deze actie nog
altijd jaarlijks herdacht wordt.
Deel 2 van dit tweeluik gaf afbeel
dingen van het monument aldaar.
Wat echter aan dit tweeluik ont
brak was een afbeelding van het
welbekende standbeeld van De
Ruyter in Vlissingen (afb.1), met

afb.1 standbeeld De Ruyter,
Vlissingen

afb. 2 plaquette redding Hongaarse predikanten
een hulpgroep de minder bekende
plaquette op de sokkel aan Schel
de-zijde, een waardige evenknie
van het monument in Debrecen.
Omdat hij echter nogal donker
oogt, vergt - en verdient het, aan
dachtige beschouwing van de be
zoeker en dus ook opname in dit
stukje (afb. 2).
Nu meldde deel 2 reeds dat over
deze actie er in de algemene pers
een absoluut stilzwijgen heerst,
zelfs in De Ruyters jubileumjaar
2007 (geboortejaar 1607). Daar
entegen verschijnt zijn naam nu
wel in lijstjes van namen van va
derlandse zeehelden in verband
met slavenhandel, -transport en
bruut geweld bij kolonialiseeracties. Voor menigeen mag dat
gelden maar De Ruyters biogra
fieën geven daar geen basis voor.
De website van de Werkgroep De
Ruijter meldt zelfs dat hij op zijn
diverse campagnes zo’n 2500
mensen bevrijd heeft. Deze Rijns
burgse actiegroep is sinds 1992
actief met inzameling van kleding
en voedsel voor Oost-Europa,
geïnspireerd door Michiels nobe
le inborst. Ter afsluiting van dit –

nu – drieluik nog een afbeelding
van een prachtige beker (afb. 3),
door de Staten van Holland aan
De Ruyter geschonken ter herin
nering aan de succesvolle tocht
naar Chatham.(die De Ruijter
met zijn staf eigenlijk onverant
woord vond en die hij buitengaats
meemaakte; de raid werd geleid
door Cornelis de Witt).
Ton Spruijt

afb.3 sierbeker Chatham
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Gesprekskring: De filosofie van De kleine Prins
De Franse beroepspiloot Antoine
de Saint-Exupéry bedacht het
boek De kleine Prins toen hij met
zijn vliegtuigje in de Sahara was
neergestort. De kleine prins, die
afkomstig is van een andere pla
neet, vertelt Exupéry bijzondere
verhalen van zijn thuisland maar
ook over zijn ontmoetingen met
andere planeet-bewoners. Het is
een verhaal voor jong en oud
waarin diepe wijsheden verbor

gen liggen. In deze gesprekskring
gaan we in op enkele wijze 'lessen'
van de kleine prins.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Drie bijeenkomsten op dinsda
gen: 17 oktober, 7 november, 28
november 2017
Tijd: 15.00-16.30 uur
Kosten: voor leden en vrienden
van de Hoeksteen: geen; voor
anderen € 15,00 voor alle bijeen
komsten, inclusief koffie en thee.
Opgave: op de lijst in de kerk of
via Katrijne Bezemer 071-5320438/
kbezemer@iroka.nl

Maximaal aantal deelnemers 14.
NB Het is voor deelname aan de
kring niet nodig dat u in het bezit
van het boek bent.

Avondkring: Seneca en gelukkig leven
Velen zijn op zoek naar geluk. Volgens Seneca, een Romeins staats
man (4 v. Chr. – A.D. 65), ligt de bron van ons geluk of ongeluk in
onszelf en is gelukkig zijn aan te leren. Seneca geeft daarvoor diverse
handreikingen. In de gesprekskring lezen we zijn teksten over Geluk
kig leven in Nederlandse vertaling.
Lucius Annaeus Seneca, geboren in Corduba (het huidige Cordoba)
werd opgeleid tot redenaar. Hij had in de positie van quaestor ook
relaties met de politiek, c.q. de Romeinse keizers van zijn tijd. Seneca's
denkbeelden zijn beïnvloed door de filosofie van de Stoa die een leven
vrij van 'storende passies', in harmonie met de kosmos voorstonden.
De dialogen waaruit Gelukkig leven bestaat zijn ethische essays die
voor onze tijd nog zeer actueel zijn.
De deelnemers wordt gevraagd zelf voorafgaande aan de kring het
boekje Seneca, Gelukkig leven, vert. T.H. Janssen, Boom, Amsterdam
2006/2015 (kosten € 9.95) uit de serie Kleine Klassieken aan te
schaffen.
Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Vier bijeenkomsten op donderdagen 2 november, 23 november, 7
december 2017 en 11 januari 2018
Tijd: 19.45-21.30 uur
Kosten: voor leden en vrienden van De Hoeksteen: geen; voor ande
ren € 15,00 voor alle bijeenkomsten, inclusief koffie en thee.
Opgave: via de lijst in de kerk of via Katrijne Bezemer 071-5320438/
kbezemer@iroka.nl
Maximaal aantal deelnemers 14
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Parkdienst in Sassenheim 17 september 2017

Laatste medewerking van ds. Tim Mol aan de parkdienst vanwege
emeritaat in 2018 (foto's Tom Wilbrink)
- 11 -

Colofon
Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl
Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA
OKT
zo 1
di 3
do 5
zo 8
di 17
vr 20
zo 22
do 26
Nov
do 2
do 2
zo 5

10.30 u Hoeksteenlezing Petrus, spreker Fik Meijer.
14.00 u Latijnse leeskring (zie pag.5)
10.30 u OntMoeting
10.30 u Het levensverhaal van Ruth (zie pag. 8)
15.00 u Kring Filosofie van de kleine prins (zie pag. 10)
14.45 u Kring Desgevraagd, ds. R.F. Philipp
10.30 u Kerkdienst, ds. K. Bezemer en Het Hoeksteenkoor
19.45 u Avondkring Spinoza 2 (zie pag. 5)
10.30 u OntMoeting
19.45 u Avondkring Seneca en gelukkig leven (zie pag.10)
10.30 u Hoeksteenlezing Religie en muziek. Spreker
Aukelien van Hoytema, m.m.v. Julia Bronkhorst
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