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De soefi-wijze en dichter Attar
Net als het christendom kent de islam volgelingen die zich richten op
de innerlijke beschouwing. Deze mystici staan in de Islam als soefi’s
bekend. Een van de bekendste soefi-dichters is Farid Ud-Din Attar.
Hij leefde in Nishpoer, het huidige Iran, rond 1145-1220, waar heden
ten dage ook zijn praalgraf is. Attars vader was een rijke apotheker/
parfumeur, een beroep dat in die tijd het verzamelen van kruiden, het
voorschrijven van medicijnen en het vervaardigen van parfums in
hield. In deze ‘apotheek’ ging ook Attar aan het werk wat hij combi
neerde met zijn schrijver- en dichterschap. Of hij later in realiteit vele
reizen ondernam om soefi-meesters te bezoeken of dat dit in zijn in
nerlijk plaatsvond, is niet duidelijk. In elk geval was hij de soefirichting van de islam toegedaan, ontwikkelde hij zich op dit vlak en
werd er later door de bekende dichter Roemi met veel waardering
over hem gesproken.
Attar beschreef de levensloop van 72 beroemde soefi-wijzen, verza
melde hun uitspraken en verhalen maar ontwikkelde daarnaast ook
zijn eigen soefi-interpretatie. De twee bekendste boeken in het Westen
van zijn hand zijn Divan en Samenspraak van de vogels. Ze zijn in het
Perzisch geschreven maar in veel talen vertaald. Samenspraak van de
vogels (Mantiq ut-Tayr) is een allegorisch gedicht dat vertelt van een
groep vogels die onder aanvoering van een hop op weg gaan naar hun
verborgen koning Simoerg. Om daar te komen moeten de vogels een
gevaarvolle tocht ondernemen en 7 valleien oversteken. De weg naar
het koninklijke hof gaat volgens Attar via de vallei van de queeste, de
vallei van de liefde, de vallei van de kennis, de vallei van de onthech
ting, de vallei van de eenheid, de vallei van de verwondering en ten
slotte de vallei van de oplossing van het zelf.
Het verhaal beschrijft in feite de ideale levensweg van de mens binnen
het soefisme. De mens, wiens ziel zich als het ware in een donkere
mand bevindt (het menselijke lichaam) heeft de opdracht om zich
gedurende dit leven geestelijk te verenigen met God/Allah. De spiri
tuele route vraagt om de juiste geesteshouding, inzet, het bedwingen
van de hartstochten, het zuiveren van de rede en wat wij nu ‘het los
laten van het ego’ zouden noemen.
In prachtige beelden beschrijft Attar deze soefi-weg naar God of
Allah. Uiteindelijk ziet de pelgrim dat hij het zelf is die hij zoekt en
dat het goddelijke in hemzelf verborgen ligt. Er is geen zoeker en
gezochte meer, er is geen ik en Gij. Zij zijn Een. In Samenspraak van
de vogels wordt dit mede via een taalkundig woordspel uitgelegd.
In Nishpoer staat bij het grafmonument van Attar dat hij als geen
ander “de ziel van de nederigste mens parfumeerde”. De naam ‘Attar’
was ook bijzonder goed gekozen. Behalve naar ‘werker met kruiden’

Samenspraak van de vogels
(ged.), Metropolitan Museum of
Art, New York.
In dit nummer o.a.
Van het bestuur, secretariaat2
Joodse leerverhalen
3
Filmmiddagen en kringen 3
Het leven van Kurt Weil 4
Hoeksteenlezing
4
Kerkdienst en koor
5
Ordening: worden en zijn 5
Lente
6
500 jaar Reformatie-3
6,7
Iki gai
7/8
AGENDA
12
Hoeksteenlezing
Iconen, vensters op het eeuwige
zondag 4 februari 10.30 uur
spreker Jarek Kubacki
Koffieconcert
Het leven van Kurt Weill
zondag 18 feburai 12.00 uur
Aukelien van Hoytema en
Carel Schweig

verwijst de naam ‘Attar’ ook naar de geur van rozen, rozenolie. Bedankt als lid
Binnen het soefisme is de roos een bekend symbool om het innerlijk Mw. J. Bakker
van de mens weer te geven. Wie de geur van de roos verspreidt, heeft Dhr. W. F. Brieër
de Waarheid gevonden. Uiteindelijk gaat het om de Waarheid…
Om met een soefi-spreuk te eindigen: “De zee zal altijd de zee zijn,
wat de druppel ook moge bedenken.”
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer

Van het bestuur
Het nieuwe jaar begon voor ons
met een teleurstelling. Marianne,
ons bestuurslid belast met finan
ciën heeft medegedeeld dat zij
noodgedwongen wegens ziekte
haar bestuurslidmaatschap per 1
januari 2018 moet beëindigen.
Wij vinden het verdrietig voor
haar want zij was een enthousiast
medebestuurslid en hopen dat zij
weer snel zal herstellen.
Binnen het bestuur heeft een
functiewisseling plaatsgevonden.
Dit kan volgens de statuten van
onze vereniging. De voorzitter
wordt in functie gekozen en de
taken binnen het bestuur worden
onderling verdeeld.
Dat houdt in dat Jan Jager van
algemeen bestuurslid secretaris
wordt. Dit met behoud van de
taken die hij als algemeen be
stuurslid al verricht. Iet Vallend
uuk, was secretaris en wordt pen
ningmeester met de aanvullende
taken ledenlijst en inkoop agen
da’s etc. Binnen het bestuur is een
vacature voor algemeen bestuurs
lid. Het zou erg fijn zijn als dat
zou lukken.
De emailadressen van secretaris
en penningmeester blijven onge
wijzigd.

De Kringen zijn weer gestart. In
de ontmoetingsruimte liggen de
lijsten om u in te schrijven.
Ook de Hoeksteenlezingen en
concerten gaan weer starten. In
deze Stemmen wordt u op de
hoogte gebracht. Wilt u op de
aanvangstijden letten! De Hoek
steenlezingen beginnen op 10.30
uur en de concerten om 12.00 uur.
Ook is onze website www.vrijzin
nigcentrumdehoeksteen.nl ver
nieuwd. Nieuwsgierig geworden?
Het bestuur en voorganger wen
sen u een inspirerend 2018
Simon van Proosdij

Van het secretariaat
Overleden op 10 november
mw. D.K. Boers uit Voorburg.

Geboren op 25 november 2017:
Levi Luther Pepijn Aris Hofman,
broertje van Rosa, zoon van
Menno Hofman & Graciella
Anijs
Als tekst op de kaart hebben we
Spreuken 3:3 uit de NBV:
‘Mogen liefde en trouw je nooit
verlaten, wind ze om je hals, schrijf
Inmiddels liggen Kerst en Advent ze in je hart.’
weer achter ons. Uit bijgevoegde Namens het bestuur van harte
foto’s van de Advent- en de gefeliciteerd
Nieuwjaarsbijeenkomst krijgt u
een indruk van deze gezellige bij
eenkomsten.
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In memoriam
Op 10 november overleed me
vrouw D.K. Boers uit Voorburg.
Ina zong tot voor kort jarenlang
in het koor van de Hoeksteen. In
april 2017 nam zij op een feeste
lijke bijeenkomst afscheid van het
Hoeksteenkoor. Er werd daarbij
gememoreerd dat zij het oudste
koorlid was, toen 97 jaar, maar
ook dat zij 25 jaar in het koor
heeft gezongen.
De laatste jaren had Ina wel bij
perioden ouderdomsklachten maar
zij wist zich steeds weer deels aan
te passen aan de nieuwe situatie.
Zij reed onverstoorbaar en met
vaste hand in haar scootmobiel
door Voorburg om toch mobiel te
kunnen blijven. Haar daad
kracht, doorzettingsvermogen,
lakonieke opmerkingen en haar
stoere aanpak van problemen
maakten haar tot een origineel en
onvergetelijk persoon. Wij wen
sen haar familie veel sterkte toe
met dit verlies.
Dat zij nu in het Licht van de
Eeuwige moge verkeren.
K.B.

Bloemengroet
De bloemen van de maand janu
ari gingen namens u naar mw. K.
M.Raap-de Koning.

Joodse leerverhalen uit
het chassidisme
11 februari - 10.30 uur
Voorbereiding: Katrijne Beze
mer, Ria Stoop en Marijke van
Proosdij
Met zang van Julia Bronkhorst
Op deze zondag staan verhalen
uit het chassidisme centraal. De
chassidim vormden een groepe
ring binnen het Oost-Europese
Jodendom. Behalve door dans en
muziek zijn zij bekend geworden
vanwege hun spitse, humoristi
sche leerverhalen. Martin Buber
was een groot verzamelaar van
teksten uit deze traditie. De ver
halen die op de ochtend centraal
staan worden omlijst met Joodse
muziek en dia-beelden.

Filmmiddagen
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
kringen van de gegoede burgers
van Den Haag met hun 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, Marinanne Basler,
Thom Hoffman).

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
Kosten: voor leden en vrienden
van De Hoeksteen: geen; voor
anderen € 15,- voor vier bijeen
komsten inclusief koffie en thee.
Aanvang op zowel dinsdag 6 fe Opgave : op de lijst in de kerk of
bruari als donderdag 15 februari, bij Katrijne Bezemer 071-5320438 /
15.00 uur. Afsluiting 17.00 uur. kbezemer@iroka.nl
Opgave is niet nodig.
Maximaal aantal deelnemers 14
Avondkring: Overdenkingen van
meester Eckhart

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
om ook je eigen leven eens onder
de loep te nemen. Op basis van
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
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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.
Leiding. Drs. Katrijne Bezemer
Donderdagen: 18 januari, 8 fe
bruari, 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/
kbezemer@iroka.nl
Kring Desgevraagd
Iedere derde vrijdag van de
maand om 14.45 uur komt deze
kring o.l.v. ds. R. Philipp bij
een.
Op vrijdag 16 februari vindt de
bijeenkomst plaats en starten
wij met een nieuw boek: Hou
vast aan de vraagzijde van het
bestaan, geschreven door Koen
Holtzappfel.
Te koop via de website van de
Remonstranten of in de boek
handel:
ISBN9789021144917.
Het leven van Kurt Weil
in songs, verhaal en
beeld
Zondag 18 februari 2018, 12.00 u
Aukelien van Hoytema, zang en
Carel Schweig, piano
Entree: € 7,00; voor Hoeksteenle
den en –vrienden € 5,00; incl.
koffie/thee
Kurt Weill was één van de inte
ressantste componisten van de
20ste eeuw. Hij was zeer veelzijdig
(zijn repertoire varieert van reli
gieus, klassiek, cabaret, absurdis
tisch tot musical en filmmuziek)
en hij maakte deel uit van de cul
tureel zeer opwindende en roerige
Berlijnse periode tussen de twee
wereldoorlogen in, maar ook van
het Amerika tijdens de tweede
wereldoorlog en vlak daarna.
Hij was bovendien de echtgenoot
van één van de belangrijkste the
ater-persoonlijkheden van die
tijd, Lotte Lenya. Hij schreef voor
haar en zij maakte zijn liederen
beroemd.
Kurt Weill is het meest bekend
geworden door zijn samenwer
king met (toneel)schrijver Bertolt
Brecht, met zijn sterk links-geo
riënteerde theaterstukken.

Zowel Brecht als Weill ontvlucht
ten het Nazi-regime, maar gingen
artistiek uit elkaar.
In haar Kurt Weill-programma
vertelt Aukelien van Hoytema
over deze boeiende persoonlijk
heden en over hun belangrijke
bijdrage aan muziek en theater in
het kader van hun leven in die
roerige tijden, uitgaande van een
aantal door haar gezongen liede
ren.
Uiteraard zijn daar een aantal
liederen bij uit de
“Dreigroschenoper” en andere
liederen, ontstaan uit de samen
werking Weill-Brecht of op tek
sten van Erich Kästner, maar ook
Weills Franse repertoire en zijn
songs uit musicals, die ontston
den na zijn emigratie naar Ame
rika, waarvan de teksten geschre
ven werden door grote Ameri
kaanse tekstschrijvers als Ira
Gershwin. Interessant is ook de
song die Weill schreef voor de
Amerikaanse oorlogsindustrie,
die zich op volle kracht moest
ontwikkelen tijdens de 2e wereld
oorlog.
De liederen en songs zijn afwisse
lend bijtend, vrolijk, melancho
liek, decadent en opzwepend. Zij
vertolken vaak de gevoelens van
vrouwen aan de onderkant van de
maatschappij en aan de andere
kant ook die van droomfiguren
uit musicals.

Leven met de dood
Spreker Leo Fijen
Zondag 4 maart 2018, 10.30 u
Entree: € 7,00; aan de zaal voor
Hoeksteenleden en –vrienden
€ 5,00; voor leden van de biblio
theek online via Ideal € 5,50; incl.
koffie/thee.
Leven met de dood, dat is de titel
van deze lezing door Leo Fijen.
Vorig jaar nam deze goede vertel
ler ons mee op ontdekkingstocht
naar de monnik in onszelf, van
daag vertelt hij over zijn eigen
ervaringen met de dood. In zijn
werk met reportages over rampen
en drama's, maar vooral vanuit
zijn eigen leven met de verhalen
over het sterven van zijn ouders.
En zijn boodschap is helder: durf
stil te staan bij het afscheid en
ervaar daardoor nog meer het
geschenk van het leven.
Leo Fijen schreef een boek over
het sterven van zijn vader, zijn
nieuwe boek gaat over het af
scheid van zijn moeder. Zijn
voorbeelden zullen veel herken
ning en troost oproepen.
Deze lezing wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
Rozenboomlaan 119, Voorburg.
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Kerkdienst en Hoeksteenkoor
Zondag 25 februari 10.30 uur
thema: Zorg voor onze leefomgeving
voorganger: ds. K. Bezemer
organist: Albert van der Haven
Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst de volgende liederen:
Wachet auf, ruft uns die Stimme Nicolai/Pepping
Lob und Preis dem Herrn
J. S. Bach
Many and great (Dacota hymne) J. Renville
Collecten:
1e collecte voor de instandhouding van onze geloofsgemeenschap
2e collecte voor de stichting ‘Open Doors’ Project Syrie (zie
toelichting)
Bloemenbusje aan de uitgang
Toelichting 2e collecte
Open Doors versterkt de verzwakte lokale kerk in Syrië en Irak.
Samen met de kerken en lokale partners zorgt Open Doors voor
15.000 gevluchte gezinnen in Irak en 9.000 gevluchte gezinnen in
Syrië. Zij krijgen schoon drinkwater, voedsel, hygiëneartikelen en
medicijnen als dat nodig is. En ook een bijbel, voor velen een baken
van hoop. De eerste wederopbouwprojecten zijn van start gegaan.
Denk aan een steenfabriek, een melkveehouderij en de bouw van
huizen en kerken.
Naast die eerste fysieke bouwprojecten is het ook belangrijk dat de
christenen die zijn gevlucht ook 'geestelijk' weer worden opgebouwd.
Ze hebben enorm geleden onder de jaren van onzekerheid, onveilig
heid en alle gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt. Daarom leidt
Open Doors, in samenwerking met lokale partners, traumacoaches
op.

Ordening: worden en zijn
Het ‘zijn’ is de vervulling van de
mens. Als de mens zegt: ‘Dat ben
ik’, betekent het dat hij zich com
pleet voelt, dat je op hem kunt
bouwen. Dat ‘zijn’ is o.a. de bete
kenis van de woorden ‘Ik ben die
Ik ben’, het antwoord dat God
geeft als Mozes Hem vraagt wat
hij de Israëlieten moet antwoor
den als zij vragen wie hem gezon
den heeft. Op Hem kun je bou
wen.
Het ‘worden’ is de mens die on
derweg is naar die vervulling. De
mens in wording is op weg om
weer als Adam te worden in het
paradijs, waar volgens het oude
weten de boom van het leven en
de boom van kennis nog één wor
telstelsel hadden. De wordende
mens is ook op weg door de woes
tijn naar het beloofde land. Op de
berg in die woestijn krijgt hij de
‘wetten’. Daarnaar moet hij zich
richten, naar deze ordening.
Het ordenen, het in vakjes verde
len, het plaatsen behoort tot de
mens in wording: hij is op weg
naar de vervulling, het paradijs,
het beloofde land. In het zijn van
de mens ordent het zich vanzelf.
De mens is pas compleet als er een
verbinding is van ‘het zijn en
worden als eenheid’ met het ‘wor
den’ en andersom.
Gelezen in ‘Droomleven’ van
Friedrich Weinreb
Marijke van Proosdij

Hoeksteenlezing
Iconen: venster op het eeuwige
Spreker Jarek Kubacki
Zondag 4 februari 2018, 10.30
uur
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Lente
De storm raast nog een beetje
rond mijn tuin, maar de brute
kracht is al verdwenen. Ik heb
sinds een aantal maanden een
nieuwe schutting om mijn achter
tuin. Deze heeft al aardig wat te
verduren gehad.
De palen staan, volgens de man
nen die ze geplaatst hebben, tot
90 centimeter in de bodem. Toch
fladderden de schermen lustig op
het tempo dat de wind aangaf.
Erg ongerust was ik niet, beter
meegeven dan barsten.
Dat geldt ook voor mensen. In
mijn tijd bij de ziekenomroep heb
ik een interview gedaan met Toon
Hermans. Het was heel ontspan
nen en er werden een paar wijshe
den genoemd. Onder andere dat
het verstandiger is niet te veel te
gengas te geven als het moeilijk
gaat. Toon noemde de bomen als
buigend voorbeeld. De bomen
houden het lang uit omdat ze
meebuigen. Dat gaat natuurlijk
niet altijd op, niet voor bomen,
noch voor mensen. De krachten
van de natuur kunnen zodanig
zijn, dat buigen niet altijd vol
doende is.
Herman Gorter heeft een be
faamd boeklang gedicht geschre
ven,Mei.
'Een nieuwe Lente en een nieuw
geluid' is de eerste regel van deze
monsterproductie.
Dat kan ook gelden voor dingen
die in een mensenleven een be
paalde rol spelen.
Het kan ook een relatie met ie
mand zijn. Die relatie kan een
gewoonte worden, gevoed door
gewenning of denken dat men niet
zelfstandig kan leven. Op een ge
geven moment kun je die gewoon
te veranderen en het blijkt veel
energie te kunnen geven. Net als
de lente.
Buiten zijn geeft me altijd energie,
ik ben vanmorgen naar de kapper
geweest en heb wind en water
lekker op me neer laten komen.

Officieel begint de lente op 21
maart, maar het is verstandig
daar niet te vast op te rekenen,
denkend aan 'Maart Roert Zijn
Staart' en 'April Doet Wat Hij
Wil'. Dat kan ook in het dagelijks
leven zo zijn, heb ik wel eens ge
merkt.

Latijnse leeskring
De Latijnse leeskring vindt plaats
op 30 januari om 14.00 uur. Brief
Erasmus aan Luther, DE 980dd.
30.5.1529. Park Vronesteyn 31,
2271 Voorburg

Kees Strampraad

500 jaar Reformatie-3
In de vorige aflevering van deze miniserie maakten we kennis met
enige topografie van de ‘Lutherstadt’, ZW van Berlijn, en met de
deurpartij van de slotkerk waarop volgens de overlevering Luther op
31 oktober 1517 zijn 95 stellingen zou hebben getimmerd. Helemaal
een sprookje hoeft dat niet te zijn omdat ze immers bedoeld waren als
discussiemateriaal binnen de universiteit die de slotkerk als aula in
gebruik had (verg. de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, op werk
dagen in gebruik als aula van de UvA). Als men er voor staat is de
deurpartij bepaald een indrukwekkend geheel waarop veel te zien is;
in het geheel van de zijgevel van het hoge schip van de kerk is het toch

Afb. 1 – zijgevel Schlosskirche met Thesentür (foto mei 1990, o.g.)

een bescheiden element (afb. 1). De, meestal toeristische, bezoeker
met belangstelling voor de teksten die op het ensemble prijken, zal er
door de afstand, de deels verweerde staat en de Latijnse taal weinig
van kunnen maken. Daarom vormt deze aflevering het begin van de
belichting van de boodschappen op deze toch historische plaats (zie
afb. 4 en 5 in de vorige aflevering).
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Om bovenaan te beginnen: de eerste teksten staan in de twee driehoe
kige vakken aan weerszijden van de spitsboog die de timpaan omlijst.
(afb. 2, 3). De teksten zijn tamelijk verweerd en weinig contrastrijk
op de lichte achtergrond, maar een zeer sterke vergroting vanaf een

Afb. 2 en 3 – de 2 zijstukken
boven de timpaan
foto in een brochure geeft te lezen:
QUAE SACRORUM SEDES EMENDATORUM BELLI DIRU
TA FLAMMIS III. EID. OCTOBR. MDCCLX*) MAXIMO NOS
MOERORE AFFECIT en ANNI X. FINE PROSPERE PERACTO
NUNC PULCHRIOR SURREXIT SOLI DEO CONSECRATA
VIII. EID. AUG. MDCCLXX,*) waarvan de vertaling luidt:
Toen deze rustplaats van de eerbiedwaardige Hervormers [behalve
Luther ligt ook Melanchthon hier begraven] door brand in de oorlog
[de Zevenjarige oorlog Pruisen/Oostenrijk] op 13 oktober 1760 ver
woest werd, beving ons diepste treurnis. Na het verheugende bereiken
van het 10e jaar [daarna] heeft zij zich nu mooier opgericht en is op 6
augustus 1770 aan God alleen gewijd (vert. Latijn Küsterei
Schlosskirche/Duits o.g.}.
*) Romeinse kalendertelling, met CICgespiegeld=M
De volgende keer bekijken we de teksten onder het kruistafereel.
Ton Spruijt
Nieuwjaarstoespraak
Iki gai
Er zijn een paar plaatsen op deze wereld die heel bijzonder zijn, doordat er relatief gesproken veel mensen
met een hoge tot zeer hoge leeftijd wonen en dan mag u denken aan 97 tot wel 107 jaar. Helaas voor u
en mij behoort Voorburg daar niet bij. Eén van die bijzondere plekken bevindt zich op het eiland Oki
nawa in het zuiden van Japan. En dan met name rondom het dorpje Ogimi in het noorden van Okinawa.
Het geheel kan worden samengevat met de term Iki gai, onthoudt die naam, Iki gai. Iki betekent zoiets
als leven of levend en kai staat voor waarde, effect, nut. Iki gai is het Japanse geheim voor een lang en
gelukkig leven. Een kenmerk daarbij is tot het einde van je dagen actief en tevreden te leven, het geluk
altijd bezig te zijn.
Iki gai is verborgen in ons binnenste en het vraagt een geduldige verkenning. Om tot het diepste van je
wezen door te dringen. Het is een mentale en een fysieke manier van leven, waarbij ook voeding een
voorname rol speelt.
Het is zaak je volle bewustzijn te trainen en dat doe je op verschillende momenten:
Tussen wakker worden en opstaan.
- Wanneer je ergens moet wachten.
- Wanneer je lichamelijke oefeningen doet (rek en strek).
- Wanneer je het huishouden doet.
- Wanneer je rust en gaat slapen.
-7-

Overigens een zittend bestaan is slecht voor de mens die zijn jeugdigheid zolang mogelijk wil vasthouden.
Kom na elk half uur zitten in beweging.
Eén van de kenmerken van Iki gai is nieuwsgierig zijn, in de zin van altijd willen blijven leren. Een jonge
geest stimuleert een gezonde levensstijl die veroudering zal vertragen.
De inwoners van het eerder genoemde dorp Ogimi hebben bijna allemaal een eigen moestuin waarin ze
elke dag bezig zijn groente en fruit te kweken, wat tot grote voldoening leidt. Zij behoren bijna allemaal
tot een groep van min of meer gelijkgestemden, waar ze als vrienden op kunnen terugvallen. (Advies
mijnerzijds wordt, als u dit nog niet bent, lid of vriend van de Hoeksteen). Samengevat gaat het bij hen
om de volgende aspecten:
Blijf actief.
- Doe het rustig aan.
- Omring je met vrienden.
- Lach veel
- Zoek de natuur op.
- Leef in het nu (aspect mindfulness)
- Volg je Iki gai met het hebben van een doel in je leven.

Dit kun je weergeven door 4 elkaar overlappende cirkels:
- Waar je van houdt.
- Waar je goed in bent.
- Waar je voor betaald wordt/kunt worden.
- Wat de wereld nodig heeft.
Naast de mentale levenshouding, ik stipte het al even aan, is er de fysieke levenshouding en heel belang
rijk hierbij, ik zou bijna zeggen essentieel, is de voeding. Het blijkt dat variatie daarbij zeer gewenst is,
men eet wel 5 verschillende soorten groente en fruit per dag. Het zoutgebruik is zeer laag en men eet
nauwelijks suikers en waar toch nodig rietsuiker.
Naast veel groente en fruit eet men veel peulvruchten, sojaproducten en wel 3 keer per week vis. Daarbij
volgen ze het Hara Hachi Bu-dieet, anders gezegd, het 80% dieet. De filosofie daarbij is dat je, wanneer
je trek voor 80% gestild is, je niet verder eet, om je spijsverterings- organen niet te overbelasten. Japanners
dienen ook op in kleine schaaltjes, waardoor je minder eet. Daarbij drinken ze dagelijks veel koppen
ongefermenteerde groene thee met jasmijn. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Nou in de eerste plaats
omdat ik het beste met u voor heb. Een aantal voedingsaspecten zijn zeer de moeite waard om in uw leven
in te voeren. Het bestuur maakt zich wel eens zorgen over krimpende ledenaantal en P.R. folders in
brievenbussen zijn niet erg succesvol.
Wanneer u nu echter serieus gaat oppakken wat ik u heb voorgehouden, blijft u ongetwijfeld langer leven,
dan heeft daardoor het bestuur weer een zorg minder. Dus ga allemaal thuis googelen op Iki gai en doe
er uw voordeel mee.
Wim Toes
-8-

Nieuwjaarsbijeenkomst met het Muze-ensemble
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ADVENT 2017 VOORBURG
Het was aangekondigd, het zou gaan sneeuwen. 45 leden en vrienden van beide
geloofsgemeenschappen hadden zich aangemeld. Naarmate het tijdstip van
14.30 uur naderde, werd het weer met de minuut slechter. Als voorbereiders van
de Advent hielden wij ons hart vast. Wie zou er nog kunnen komen?
Uit bijgevoegde foto’s ziet u, dat kou en gladheid werden getrotseerd.
Om in de sfeer van de start te blijven; waren dit de drie wijzen?
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Advent in Sassenheim 2017
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AGENDA
FEBR
do 1
zo 4

10.30 u OntMoeting
10.30 u Hoeksteenlezing Iconen, vensters op
het eeuwige. Spreker Jarek Kubacki

di 6
do 8
zo11
do15
vr 16
zo 18

15.00 u
19.45 u
10.30 u
15.00 u
14.45 u
12.00 u

di 20
do 22
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MRT
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Koffieconcert Het leven van Kurt Weill
in songs, verhaal en beeld

10.30 u OntMoeting
10.30 u Hoeksteenlezing Leven met de dood

Voorzitter:
S.J. van Proosdij
Tel.: 070 386 86 85
s.j.v.proosdij@gmail.com
Secretariaat:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 17 539
secretarishoeksteen@gmail.com
Penningmeester
G.Vallenduuk-Visser
Tel: 052 213 998
penningmeesterhoeksteen@gmail.
com
Gebouw/verhuur:
J.J. Jager
Tel.: 06 206 175 39
jagerjjan@gmail.com
Contactpersonen
ziekenhuisopnamen:
Ds. K. Bezemer of
J.J. Jager
Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M.van Proosdij-v.d. Beukel
H. van Wingerden
W. Toes
Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel.: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com
Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods
dienstigen te Voorburg
Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretariaat
Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Inleveren kopij
Wilt u kopij voor het maart nummer a.u.b. insturen
uiterlijk 15 februari 2018 a.s. in Times New Roman pt.12
regelafstand 1 naar het redactieadres stemmen@kpnmail.nl
of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Website
www.vrijzinnigcentrumdehoek
steen.nl

