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STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG
CENTRUM DE HOEKSTEEN
VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE
Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Het jaar 2017 gaat ten einde. De dagen zullen nog ‘korter’ worden,
de temperatuur misschien nog iets lager. De feestmaand met Sint
Nicolaas, Advent en Kerstmis breekt aan, met tot slot Oud en Nieuw.
Het einde van het jaar is ook bij uitstek een periode van terugkijken
op wat was. Wat gebeurde er in 2017? Hoe was het jaar voor de wereld,
voor Nederland? Hoe was dit jaar voor mijn familie en voor mij? Niet
alles waar we op terugkijken zal ons blij maken. Voor sommigen zal
dit jaar 2017 altijd gemarkeerd blijven door iets groots wat ‘toen’
gebeurde, waarna alles in negatieve zin anders werd. Voor anderen
was het misschien juist een jaar uit velen? Alsof de jaren steeds sneller
gaan, elkaar opvolgen zonder onderling veel te verschillen. Maar er
zijn ook diegenen die ofwel zelf of uit tweedehand zich werkelijk
hebben verheugd over iets wat juist in dit jaar 2017 gebeurd is. Dat
ik dat nog meemaakte! Ik was erbij!
Het volgende gedicht van Anton van Wilderode lijkt rekening te
houden met al deze mogelijke stemmingen, hoe die dan ook zijn.
De zachte dingen blijven toch bestaan
hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten:
ik zie de sterren blinken op de ruiten
ik hoor de voeten van de herders gaan
ik zie de lichtgrot van de nieuwe maan
ik hoor de engelen van vrede zingen
ik zie de wijzen en hun volgelingen
ik hoor de wind zijn vleugels openslaan
ik zie de den die wij vol blijdschap haalden
zo glanzend groen in onze kamer staan
ik hoor Maria's moederlijk vermaan
als korrels sneeuw neerruisen uit zijn naalden.
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar,
Katrijne Bezemer
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Van het bestuur
Het lijkt kort geleden: start van het seizoen met een goed bezochte
kerkdienst.
Maar de tijd gaat snel en inmiddels is er veel gebeurd!
Er waren de Hoeksteen-lezingen.
De Griekse en Latijnse kringen draaien weer op volle toeren.
De kringen die door ds. Bezemer worden georganiseerd, kennen een
zeer goede opkomst.
Helaas waren er weinig mensen naar de Algemene Ledenvergadering
gekomen.
Misschien door de ongewone avond?
De voorzitter heeft een duidelijke uiteenzetting gegeven van de hui
dige gang van zaken en ons standpunt t.a.v. de ontwikkelingen in het
Landelijk Bestuur. Besloten werd dat mevr. F. de Boer en dhr. S. van
Proosdij ons zullen vertegenwoordigen op de A.L.V. van Vrijzinnigen
Nederland in Lunteren op 2 december. Het streven is om in Stemmen
van februari verslag te doen van de ontwikkelingen.
De begroting leverde geen problemen op.
Na afloop hebben we nog gezellig nagepraat bij een drankje en een
hapje.
11 november was de actie ten bate van de Voedselbank. 10 dozen goed
gevuld met houdbare levensmiddelen werden na afloop opgehaald.
In de dienst van12 november, georganiseerd en geleid door Wim Toes
en Marianne Geervliet, stond het leven van Esther centraal. Er was
veel belangstelling.
We hopen op een goede opkomst in de dienst ter herdenking van de
overledenen, met een kort concert na afloop.
En – ik zei het al – dan hebben we het feest van de goedheiligman al
weer gevierd en treffen we de voorbereidingen voor het kerstfeest!
Woensdag 6 december geeft ds. Katrijne Bezemer een lezing getiteld:
Milieu en duurzaamheid in de wereldgodsdiensten in de Witte Zaal van
de Julianakerk te Sassenheim. Aanvang 20.00 uur.
Deze lezing is onderdeel van het programma van de Raad van Kerken
in Sassenheim.
10 december hopen we op een goede adventviering in De Hoeksteen
met, zoals bijna traditie is, een gezamenlijke maaltijd na afloop.
In Sassenheim vieren we advent op maandag 18 december, ’s middags
om 15.00 uur bij kosterij Vliem.
Met veel harde wind en regen ben ik ook niet zo gelukkig maar:
Geniet u ook zo van de prachtige herfstkleuren? Ik wel!
Iedereen een heel goede adventtijd gewenst en mooie kerstdagen!
Hartelijke groet, namens het bestuur, Iet Vallenduuk
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Advent 2017 in de Hoeksteen
Deze Adventbijeenkomst samen met de Remonstranten wijk Voor
burg/Leidschendam/Mariahoeve zal dit jaar plaatsvinden op zondag
10 december 14.30 uur met een Chinees- Indische maaltijd rond 17.30
uur. De kosten voor de middag en maaltijd bedragen € 6,00 p.p. Dit
kunt u op de middag zelf betalen. Naast een bijdrage van beide
voorgangers Antje van der Hoek en Katrijne Bezemer zal Henriek
Dijkstra met orgel/pianospel deze bijeenkomst muzikaal ondersteu
Bloemengroet
nen. U kunt zich aanmelden via email s.proosdij@kpnmail.nl of per
De bloemen van de dienst in no telefoon 070 3868685 (tussen 17.00 en 19.00 uur) of op de lijst in de
vember zijn namens u gegaan ontvangstruimte.
naar dhr. W.H. Dubbeldam.

Lezing: Het milieu en
duurzaamheid in de wereldgodsdiensten in
Sassenheim
woensdag 6 december 2017, 20.00
uur
Spreker : drs. Katrijne Bezemer
Duurzaam leven is een begrip
waar we vertrouwd mee zijn ge
raakt. Het staat voor zorg voor de
leefomgeving, natuur en milieu
om de wereld mooi, leefbaar en
veelkleurig te houden. Ook de
kerken hebben zich de laatste
jaren met dit onderwerp bezig
gehouden met aanbevelingen en
discussies. Een belangrijke vraag
bij het mogelijke succes van maat
regelen op wereldschaal is wat de
wereldgodsdiensten over dit on
derwerp denken. Hoe verhoudt
zich de mens tot de natuur in het
boeddhisme? Wat zegt het chris
tendom over de verhouding met
de dieren? Helpen deze visies of
werpen die juist extra obstakels
op? (Een lezing met afbeeldin
gen.)

Ontspanning

Wij hebben allemaal Gods adem in de neus geblazen gekregen net als
Adam. Ons in- en uitademen is daar een afschaduwing van.
Als iemand ontspannen moet na een grote schrik wordt hem door een
hulpverlener verteld hoe hij zijn in- en uitademen weer in een gezon
de regelmaat kan brengen. Dat gebeurt op piekmomenten. Maar je
hebt ook momenten dat je vanuit jezelf totaal ontspannen bent. Het
is een rustig in- en uitademen. Je ademt a.h.w. Gods adem in en je
geeft God jouw adem terug. Een harmonisch heen en weer gaan. Je
kunt zelfs zo ver ontspannen dat er bijna geen verschil meer is tussen
in- en uitademen. Een totaal ontspannen, dat is een afschaduwing van
Plaats: Witte Zaal in de Juliana in harmonie met God zijn.
kerk, Julianalaan 6, 2171 CZ
Marijke van Proosdij
Sassenheim
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kerkdiensten en Hoeksteenkoor
Maandag 25 december (1e kerstdag) 10.15/10.30 uur
voorganger ds. K. Bezemer
organist Albert van der Haven
voorafgaande aan de dienst 10.15 uur gezamenlijke zang:
- Er is een roos ontloken
- Hoeksteenkoor: Joy to te World
- Hoor de engelen zingen de eer
- Komt, verwondert u hier mensen
- Stille nacht
Hoeksteenkoorliederen tijdens de dienst
Veni Jesu
L. Cherubini
Transeamus
H. Cuypers
Joy to the World
H. v.d. Laan
Entre le boeuf et l'âne gris
F. A. Gevaert
De collecten:
1e eigen geloofsgemeenschap
2e koor
Bij de uitgang het bloemenbusje
Zondag 28 januari 10.30 uur
thema: Trouw en vertrouwen
voorganger ds. K. Bezemer
organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoorliederen:
Zum Sanctus
Holy spirit light divine
Vater unser im Himmel
De collecten:
1e eigen geloofsgemeenschap
2e Unitariërs in Roemenië
Bij de uitgang het bloemenbusje

Gesprekskring: Hier ben
ik
In 2017 kwam het boek Hier ben
ik. De stille generatie (Mercurius
Media) van Sander Pardon uit.
Volgens de auteur heeft het de
ambitie en functie van een docu
ment dat laat zien dat de winter
periode in ons leven er net zo toe
doet als de andere drie seizoenen.
Het boek bestaat uit korte inter
views met mensen die in 1937 of
daarvoor geboren zijn met vragen
over hun leven, familie, werk en
hun huidige situatie. De verhalen
zijn intrigerend en zetten je aan
Deutsche Messe Schubert
om ook je eigen leven eens onder
M. Gottschalk
de loep te nemen. Op basis van
J.P. Frisch
enkele interviews bespreken we
opkomende thema's. Zijn de ou
deren van nu trouwens wel een
'stille generatie' zoals de auteur
stelt? Waar heeft u voor op de
barricades gestaan?
NB: Het is niet nodig in het bezit
van het boek te zijn om aan deze
kring deel te nemen.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer
Dinsdagen: 16 januari, 20 febru
ari, 20 maart, 17 april 2018
Tijd: 15.00-16.30 uur
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Kosten: voor leden en vrienden
van De Hoeksteen: geen; voor
Zondag 7 januari 2018, 10.30 uur
anderen € 15,- voor vier bijeen
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal het Muze-ensemble een muzi komsten inclusief koffie en thee.
kale bijdrage verzorgen met muziek van Purcell, Vivaldi, Schubert en Opgave: op de lijst in de kerk of
bij Katrijne Bezemer 071-5320438 /
anderen.
Het Muze-ensemble bestaat uit Anke Muusse, zang en contrabas, kbezemer@iroka.nl
Frits Muusse, zang en viool en Arda Derksen, piano.
Maximaal aantal deelnemers 14
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Avondkring: Overdenkingen van meester Eckhart
Meester Eckhart is een middel
eeuws mysticus die weer zeer in de
belangstelling staat. Diverse ge
schriften en preken van hem zijn
opnieuw uitgegeven. Daarin
komen vraagstukken naar voren
over religie in het dagelijks leven,
de eigen zoektocht naar het Zelf
en de verbinding met God. Eck
hart schrijft heel sprankelend en
direct en sluit aan bij het moderne
levensgevoel waarin mensen een
individuele zoektocht willen maken.
Misschien is hij ook weer popu
lair omdat velen betekenis en rust
zoeken in de drukte van alledag.
We lezen in deze kring verschil
lende originele teksten en spreu
ken van meester Eckhart en gaan
daar over in gesprek.
De te lezen teksten worden op de
eerste bijeenkomst uitgereikt.

Iconen zijn ‘in’. Je komt ze overal
tegen. Ze worden bewonderd,
geschilderd, verzameld. Steeds
vaker komen we ze ook in onze
kerken tegen. De aantrekkings
kracht die ze op ons uitoefenen,
is soms verbazingwekkend. Maar
realiseren we ons eigenlijk dat
achter die mysterieuze afbeeldin
gen een niet minder mysterieuze
wereld schuilgaat? Een wereld
van ideeën, spirituele ervaringen,
theologische en wijsgerige opvat
tingen? Wat heeft een icoon bij
voorbeeld met het wereldbeeld
van Plato te maken? Of met het
begrip ‘symbool’? Waarom krij
gen we soms de indruk dat een
icoon ons als het ware in zich ‘op
neemt’, zodat we geen toeschou
wers meer zijn maar er deel van
gaan uitmaken? En kun je een
band met iconen opbouwen, ter
wijl je beslist geen aanhanger bent
van de filosofische en religieuze
denkbeelden waar hun makers
door geïnspireerd zijn?
Deze en andere vragen komen
aan de orde in de presentatie Ico
nen, vensters op het Eeuwige.

Leiding. drs. Katrijne Bezemer
Donderdagen: 18 januari, 8 febru
ari, 8 maart, 12 april 2018
Tijd: 19.45-21.30 uur
Kosten: Voor leden en vrienden
van De Hoeksteen: geen; voor
anderen € 15,00 voor vier bijeen
komsten.
Opgave op de lijst in de kerk of
bij Katrijne Bezemer 071-5320438/ Ds. Jarek Kubacki komt oor
spronkelijk uit Polen maar mede
kbezemer@iroka.nl
door zijn gecompliceerde etnische
Maximaal aantal deelnemers: 14 en levensbeschouwelijke achter
grond voelt hij zich in de eerste
plaats een Europeaan maar ook
Iconen: venster op het
iemand die aan verschillende
Eeuwige
geestesstromingen verbonden is.
Theologie studeerde hij in War
Spreker Jarek Kubacki
schau, daarna in Kampen. Ver
Zondag 4 februari 2018, 10.30 u volgens deed hij zijn kerkelijke
Entree € 7,00 aan de zaal; voor opleiding bij de Remonstranten
Hoeksteenleden en -vrienden
€ 5,00; incl. koffie/thee
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in Leiden. Na een periode als AIO
werd hij pastor van de Domini
cusgemeente in Amsterdam en de
Kritische Gemeente IJmond in
Heemskerk. Op het moment
werkt hij als 'voorganger met bij
zondere opdracht' vanuit Vrijzin
nigen Nederland in een verzor
gingshuis in Zoetermeer en als
predikant van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente IJ
mond.

FILMMIDDAGEN
Vooraankondiging
Film in De Hoeksteen
Op dinsdag 6 februari en donder
dag 15 februari 2018 bekijken we
de film Eline Vere die gebaseerd is
op het gelijknamige boek van
Louis Couperus.
De film speelt eind 19e eeuw in de
kring van de gegoede burgers van
Den Haag met haar regels en
conventies. De hoofdpersoon in
de film, Eline Vere, is een jonge
en knappe vrouw die probeert in
deze omgeving haar geluk te vin
den. Maar haar wereld is te beper
kend voor haar dromen en voor
een vrijgevochten leven. (Regis
seur Harry Kümel met Monique
van de Ven, Marianne Basler en
Thom Hoffman).
Aanvang op zowel dinsdag 6 fe
bruari als donderdag 15 februari,
15.00 uur. Afsluiting 17.00 uur.
Opgave is niet nodig.

500 jaar Reformatie - 2
In het vorige nummer van Stemmen zagen we enkele beelden uit Wittenberg, de stad waar Maarten
Luther woonde en werkte, en van waaruit hij zijn – naar gaandeweg bleek – revolutionaire acties voerde,
samenvattend Reformatie genoemd. Voor de buitenwereld begon dat met de beroemde maar mythische
‘Thesenanschlag’ op de deur van de slotkerk. Dat is dan ook meteen het enige waardoor Wittenberg, ca
80 km ZW van Berlijn (afb. 2) bij ons bekend is. Daarom hierbij enkele wetenswaardigheden waardoor
die stad wat meer voor ons gaat leven.

Afb.1 plattegrond centrum Wittenberg
Op de plattegrond (afb.1) zien we uiterst links (ook op afb. 2) de Schlosskirche, onderdeel van het in de
14e eeuw door de plaatselijke hertogen gestichte gebouw, later door keurvorst Friedrich der Weise ver
vangen door een groter onderkomen met bijbehorende slotkerk, in 1503 ingewijd als Allerheiligen-kerk,
herkenbaar aan zijn (enkele) toren. Korte tijd daarvoor was in Wittenberg een eigen universiteit gesticht,
die de slotkerk als academisch godshuis en auditorium in gebruik nam. Daardoor wordt het begrijpelijk
dat Luther zijn stellingen, bedoeld als dispuutstof in academisch verband, daar bevestigde in plaats van
aan zijn 'eigen' kerk de Stadtkirche (afb.2 rechts), die een burgerlijke functie had en in het oude stads
centrum staat, herkenbaar aan twee torens en die via herbouw, uit de 12e eeuw stamt. Die stadskerk bevat
overigens een interessant zgn. Reformatie-altaar, met op het middenpaneel een Laatste Avondmaal van
Lucas Cranach (afb.3). Opmerkelijk aspect daarvan is dat de discipelen herkenbaar zijn als bekende fi
guren uit de Reformatie.
Terug naar de slotkerk, en wel naar de bekende deur. Die viel helaas in 1760 ten prooi aan beschietingen
in de Zevenjarige oorlog. Een volgende oorlog in 1813 overleefde de kerk met slechts lichte beschadigin
gen, zij het dat het bovendeel van de toren met de klokken vernield werd. Met de overgang van de streek
van Saksen naar Pruisen in 1815 verhuisde de universiteit naar Halle en werd de kerk onderdeel van het
toen gestichte predikantenseminarie. In 1858 wordt een nieuwe, bronzen ‘Thesentür’ geïnstalleerd (afb.

Afb. 3 L. Cranach - Reformatiealtaar
Afb. 2 oud - Wittenberg vanuit het Zuiden
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4, 5). In 1885 krijgt de kerk een neogotisch interieur, dat later weer werd verwijderd. Sinds 2012 wordt
de kerk grondig gerestaureerd.

Afb. 4 de 'Thesentür'

Afb. 5 nieuw tynpaan 1857

Midden in de plattegrond zien we het woonhuis van Lucas Cranach (1472-1559), die we hierboven al
tegenkwamen. Hij schilderde een groot aantal portretten van Luther en illustreerde zeer uitvoerig en
fantasievol de eerste Duitse Bijbelvertaling van Luther. Aan de oostzijde de woning van Philipp
Melanchthon (1497-1560). Laatstgenoemde is van onschatbare waarde geweest voor de literaire vorming –
hij was hoogleraar in de klassieke talen en bevorderde sterk de kennis van oude en modernere geschriften –
maar vooral ook als pleitbezorger van Luthers gedachtegoed (nadat hij aanvankelijk meer de ideeën van
Erasmus aanhing). Naar de toenmalige mode had hij zijn Duitse naam Schwarz-erd, vergriekst (Gr. melas
= zwart, chthoon = aarde, net zoals Luther, reeds ietwat vergriekst vanaf ‘Luder’, een klankovereenkomst
vond in het Griekse eleutherios – vrij, waarmee hij soms een brief ondertekende, zoals die van 11 novem
ber 1517 maar dat meteen liet volgen door ‘slechts een knecht en allerminst vrij’, wegens zijn gebondenheid
aan God (zoals wij zeggen ‘maar niet heus’). De jeugdige dadendrang van Melanchthon deed Luther in
een brief uit 1519 aan Erasmus hem (Erasmus) aansporen dat hij met zijn invloed de jongere Melancht
hon op het hart moest drukken het wat kalmer aan te doen. Een paar decennia later verwijderde Me
lanchthon zich van de denkbeelden van Luther, hij zocht meer een synthese tussen humanisme en
evangelie, natuur en openbaring. Zowel hij als Luther werden begraven in de slotkerk.
Tenslotte vinden we verder naar het oosten Luthers woning.
Zo zien we hoe dicht bij elkaar de kopstukken uit die tijd woonden, wat, tezamen met de intensieve
briefwisseling met tijdgenoten elders, toch een andere blik biedt op die woelige maar interessante tijd.
Ton Spruijt

Grieks- en Latijnse leeskring
December
di 12 14.00 uur – Latijnse leeskring - brief Luther aan Erasmus
28.3.1519 v.a. regel 22
Aaltje Noordewierstraat 184, 2551 GD Den Haag
Januari
Di 2 14.00 uur – Griekse leeskring - Marcus Ev. 12
Olgaland 18, 2591 JB Den Haag
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Delen van onze overvloed - Sint Maarten
Op zaterdag 11 november jl. was
er in de Hoeksteen onder auspi
ciën van de raad van kerken weer
de jaarlijkse inzameling t.b.v. de
Voedselbank - voedsel delen met
mensen die minder hebben. Die
dag is ook de dag van St. Maar
ten, hij deelde volgens de legende
zijn jas met iemand die geen jas
had.
De inzamelingsaktie doet ook
denken aan de traditionele dank
dag voor het gewas die door veel
kerken na de oogsttijd wordt ge
houden.
Op sommige plaatsen in Neder
land wordt de Sint Maartensop
tocht nog in ere gehouden. Kin
deren gaan dan met lampions
langs de deuren. Zelf heb ik dat
nog meegemaakt: als het donker
werd, belden we aan bij de mensen
in de buurt, samen met andere
kinderen, we zongen een lied over
Sint Maarten en kregen dan
snoepgoed of, bij de pastoor, een
paar centen. Een van die liedjes
ging zo:
‘k Stoa veur joen deur en ’t is
duuster
Met mien lanteern en ik luuster
Komt d’er nog ain?
Ik ken niks zain
Aans goa’k weer vot ien’t duus

ter’.
(Dat was tijdens mijn jeugd in
Groningen.) Het is een soort be
dellied en St. Maarten wordt he
lemaal niet genoemd.
Dan kwam je thuis met een vre
selijk ratjetoe aan ongezonde
plakkerige dingen, achteraf ge
zien natuurlijk.
Van Sint Maarten zelf wisten we
niets, behalve dat het ging over
een goede man die, op zijn paard
gezeten, de helft van zijn jas aan
een arme sloeber gaf. Een halve
jas, ja. Pas later las ik waarom dat
was.
Afb 1 Sint Maarten deelt zijn
mantel (op de gevel van een huis
in Trier)
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Het verhaal gaat als volgt:
Maarten of Martinus werd rond
316 geboren in Savaria (Honga
rije) als zoon van Romeinse ou
ders. Op jonge leeftijd werd hij
soldaat en als 15-jarige trok hij
naar het toenmalige Gallië. Vol
gens de legende ontmoette hij bij
een stadspoort van Amiens een
bedelaar, aan wie hij de helft van
zijn mantel gaf. Omdat de helft
van de mantel eigendom was van
Rome kon hij slechts zijn eigen
helft weggeven. De bedelaar
stond dan voor een verschijning
van Jezus, ofwel hij stond sym
bool voor Christus, die zelf zei:
"Ik was naakt en jullie kleedden
mij." (Zie Matteüs 25:36). Maar
ten liet zich bekeren.
Op 19-jarige leeftijd werd hij dui
veluitdrijver. Ook leefde hij enige
tijd als kluizenaar op het eiland
Gallinaria bij Genua, en verder
stichtte hij het klooster Ligugé bij
Poitiers, het eerste klooster op
Franse bodem.
In 371 werd Maarten door de
bevolking van Tours gekozen tot
bisschop. Volgens een overleve
ring vond hij zich niet waardig
genoeg voor dat ambt en verstop
te hij zich in een ganzen- of zwa

nenhok. Maar toen zijn aanhan
gers hem gingen zoeken, gingen
de ganzen te keer waardoor zijn
schuilplaats ontdekt werd. Zo
kwam het dat hij alsnog tot bis
schop gewijd kon worden.
Als bisschop zette hij zich in voor
de verdere verspreiding van het
christendom. Hij stichtte naast
verschillende kerken rond 375 de
bekende Abdij van Marmoutier.
Om de zaak van een van zijn ge
lovigen te bepleiten, die ten on
rechte terechtgesteld dreigde te
worden, reisde hij naar keizer
Maximus in Trier. Deze interven
tie had echter geen succes.
In 397 stierf Maarten aan koort
sen. Hij was toen ongeveer tachtig
jaar oud. Hij werd op 11 novem
ber begraven in de basiliek van
Tours.

Afb.2

Al gauw na zijn dood kwam de
verering op gang en in de 7e eeuw
werd er een nieuwe basiliek aan
hem gewijd. In zijn nog bestaande
graf liggen slechts een stuk sche
deldak en een armbot, de overige
botten werden verkocht ter vere
ring als relikwie (onder meer in de
Dom van Utrecht). Mogelijk is de
rest bij plunderingen verloren
gegaan.
Sulpicius Severus heeft kort na
Maartens dood een hagiografie
over hem geschreven. Hierin staat
onder meer beschreven hoe
Maarten op verscheidene plaat
sen vele heidense tempels, altaren
en afbeeldingen vernielde.

laanse landen ook verbonden met
de regenboog, die aldaar “Arc de
Sant Martí” (Sint-Maartens
boog) genoemd wordt.
Maarten wordt op twee manieren
afgebeeld. Ten eerste als Romein
in harnas. Bij deze afbeeldingen
geeft hij vrijwel altijd de helft van
zijn mantel aan de bedelaar.

Afb. 3 gedeelte van de hagiografie
van Severus

Afb. 4 St. Maarten als Romein in
harnas
Afb. 5 St. Maarten als bisschop

Maarten zou enkele wonderen
Ook wordt hij voorgesteld als
hebben verricht.
bisschop met een bedelaar aan
Een ervan: Maarten wilde een
heel oude tempel vernielen en een
door de heidenen vereerde pijn
boom omhakken. Hierop werd
hij uitgedaagd: de heidenen zou
den de boom zelf wel omhakken
- maar zo, dat hij op Maarten zou
vallen. Als Christus werkelijk zou
bestaan, zou hij zijn volgeling wel
redden, bedachten de heidenen.
Maarten nam deze uitdaging aan
en werd geboeid neergelegd, maar
door een wonder viel de boom de
verkeerde kant op en verpletterde
bijna de heidenen zelf.
In de Catalaanse hoofse litera
tuur staat hij bekend door de le
gende van het Zwaard van Vilar
dell ook wel Sint Maartens
zwaard genoemd, een magisch
zwaard dat zijn drager onkwets
baar maakte.
Maarten passeerde op een dag
Vilardell, verkleed als bedelaar.
De heer van het kasteel van Vilar
dell ging naar binnen om een aal
moes voor hem te halen. Toen hij
terugkeerde, was Maarten ver
dwenen, maar hij had het magi
sche zwaard achtergelaten. Met
dit zwaard heeft de kasteelheer
vervolgens een draak, die de be
volking op de belangrijke han
delsweg tussen Barcelona en Gi
rona teisterde, verslagen.
Overigens wordt hij in de Cata
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zijn voeten. Ganzen of zwanen
komen ook vaak voor. Zij verwij
zen naar het pluimveehok waarin
hij zich had verscholen.
De mantel die hij deelde met de
blinde bedelaar werkt nog op een
andere manier door. In het Latijn
is mantel cappa. De ruimte waar
in zijn mantel werd bewaard ging
bij ons al gauw kapel heten. Een
ander woord voor mantel in het
Latijn is pallium en van dit woord
is de term palliatieve zorg afge
leid. Hoewel wij onder mantel
zorg toch weer iets anders ver
staan.
Dan is er op de 11e novemer nog
de associatie van voedsel inzame
len en uitdelen met de dankdag
voor het gewas.
Het gebruik om in moeilijke tij
den aparte bededagen te houden
zou ontstaan zijn in de middeleeu
wen.
Na de Reformatie in de 16e eeuw
werd het houden van zulke dagen
door de reformatorische kerken
overgenomen. In 1578 werd er
door de Synode van Dordrecht
bepaald dat er tijdens oorlog en
andere rampen massaal gebeden
- en daarna gedankt - diende
worden. Wanneer er vervolgens
een bid- of dankdag nodig was,
werd dit door de landelijke of
provinciale overheden uitge
schreven. Een vaste dag om te
danken werd in 1658 in de provin
cie Overijssel vastgesteld: dat alle
jaren op den 1sten Donderdag in
de Mey door de geheele Provintie
een Algem. Vast- en Bededag tot
afweeringe van Godes Plagen en
het verkrygen van een gezegende
Somer zal worden geholden,- en
dat op den eersten Donderdag in
September weder een Generale
Dankdag voor de veelvoudige
verkregen segeningen en wel
daaden zal worden gecelebreert.
Toen de industrialisatie toenam,
is dat veranderd in een biddag

voor gewas in het voorjaar en in
de herfst werd dat een dankdag
voor oogst en voor gedane arbeid.
Gerty Hornman

Spraakwater - linedancing
Met een paar onderbrekingen doe
ik bij elkaar al een jaar of 15 aan
line-dance, ook wel country-dan
sen genoemd. Mijn jongste zus
Nicolette, die ouder is dan ik,
deed al een tijd aan line-dance en
vertelde me dat er in wijkcentrum
Essesteijn een open dansavond
zou komen. Ik heb in mijn tiener
tijd twee keer op ballroom-dans
les gezeten, de tweede keer omdat
mijn toenmalige vriendin dansen
wilde leren. Daarna op een paar
dansvonden wel op de dansvloer
gestaan, meestal met zijn tweeën.
Ik wist dat line-dance bestond,
maar het feit dat iedereen naast
en achter elkaar staand hetzelfde
deed, trok me niet zo erg aan. Het
deed mij aan een kudde denken.
Vandaar, denk ik, dat de Ameri
kanen het country-dance ge
noemd hebben.
Ik met Nicolette naar de open
avond in Essesteijn. Ook nog ge
probeerd om enkele passen te
imiteren. De week daarop ben ik
niet geweest, maar daarna niet
meer weg gebleven. Ik vind het
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heerlijk om te dansen. Een van de
voordelen van line-dance is dat je
geen partner hebt.
Ik heb op ballroomdansles geze
ten met fanatieke vrouwen die
naar de wedstrijdklasse wilden.
Mopperen dat ze deden, als ik een
paar tenen raakte, de vloer was te
klein. Later bleek dat het aan
henzelf lag dat ik een paar centi
meters hoger ging staan.
Bij line-dance heb je ook dansen
met een partner maar die zijn er
niet veel. Ik heb vorige week wel
samen met Marjo zeer prettig
gedanst.Een ander voordeel is dat
je makkelijker weg kan blijven bij
repetities. Als je een koppel
vormt, is de ander de dupe als je
wat anders wilt gaan doen op dat
moment.
Bij line-dance niet. Dat geeft een
zeker gevoel van vrijheid. Ik ben,
waar dan ook, altijd bezig om het
niet te serieus te laten zijn waar ik
mee bezig ben. Dus bij line-dance
ook. Het is heel prettig te horen
dat de anderen, niet iedereen,
zeggen dat het fijn is dat ik er ben.
Ik hou van dollen. Het moet wel
binnen de perken blijven, bij het
Hoeksteenkoor meer dan bij li
ne-dance. Daar heb ik meer vrij
heid.
Als u eens wilt meemaken hoe het
is bij een line-dancegroep, kom
dan op dindsdagavond of woens
dagavond naar verzorgingshuis
De Mantel. Van 19.15 tot 21.30
wordt er dansles gegeven en vrij
gedanst. Ikzelf ben er op dinsdag
avond, het is dan gemoedelijker.
Op woensdagavond zijn de dan
sers ietwat fanatieker. Wellicht
tot ziens.
Kees Strampraad

Foto's van de nazit van de AV en van de bijzondere
bijeenkomst over Esther.
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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
DEC
zo 3
wo 6

do 7
do 7
zo10
di 12
ma 18
ma 25
JAN
di 2
do 4
zo 7

10.30 u Hoeksteenlezing mijn brein denkt niet, ik wel
20.00 u Lezing Milieu en duurzaamheid in de wereldgodsdiensten. Spreker drs. K. Bezemer, in Sassenheim
10.30 u
19.45 u
14.30 u
14.00 u
15.00 u

Ontmoeting
Avondkring Seneca en gelukkig leven
Gezamenlijke Adventviering
Latijnse leeskring (zie pag.7)
Adventviering in Sassenheim in de aula van
Vliem
10.15 u Kerstdienst, voorganger ds. K. Bezemer
14.00 u Griekse leeskring (zie pag.7)
10.30 u OntMoeting
10.30 u Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. het
Muze-ensemble (pag.4)

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.j.v.proosdij@gmail.com
Secretariaat:
G. Vallenduuk - Visser,
Tel.: 0252 213 998
secretarishoeksteen@gmail.com
Penningmeester
M.P.E. GeervlietStruikenkamp
Tel: 070-383 15 15
penningmeesterhoeksteen@gmail.
com
Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com
Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:
Ds. K. Bezemer of
G. Vallenduuk - Visser
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes

do 11
di 16
do 18

19.45 u Avondkring Seneca en gelukkig leven
15.00 u Kring Hier ben ik, o.l.v. drs. K. Bezemer
19.45 u Avondkring Overdenkingen van Meester Eckhart
o.l.v. drs. K. Bezemer

vr 19
zo 28
FEB
do 1
zo 4

14.45 u Kring Desgevraagd o.l.v. ds. R.F Philipp.
10.30 u Kerkdienst, voorganger ds. K. Bezemer

Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods
dienstigen te Voorburg

10.30 u OntMoeting
10.30 u Hoeksteenlezing Iconen, vensters op het eeuwige
spreker Jarick Kubacki (pag.5)

Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat

di 6

15.00 u Film Eline Vere deel 1

Inleveren kopij
Wilt u kopij voor het februari nummer a.u.b. insturen
uiterlijk 17 januari a.s. in Times New Roman pt.12
regelafstand 1 naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg
Website
www.vrijzinnigcentrumdehoek
steen.nl

