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Voorstelling van het kind aan de kosmos
Hé! Zon, maan sterren, al wat beweegt in de hemelen,
ik bid u, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen,
geeft toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de eerste heuvel moog halen!
(…)
Hé! Winden, wolken, regen, mist, al die beweegt in de lucht,
ik bid u, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen,
geeft toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de tweede heuvel moog halen!
(…)
Hé! Vogels, groot en klein, die in de lucht vliegt,
Hé! gij dieren, groot en klein, die in het woud wonen,
Hé! gij insecten, die tussen het gras kruipt en wroet in de grond,
ik bid u hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen,
geeft toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dat het de kam van de vierde heuvel moog halen!
Hé! Gij allen des hemels, van de lucht, en gij allen der aarde,
ik bid u allen, hoort mij!
In uw midden is een nieuw leven gekomen,
geeft toestemming, geeft allen toestemming, smeek ik!
Maakt zijn pad glad, dan zal het reizen tot achter de vier heuvels!
Deze tekst (hier iets ingekort) is afkomstig van de Omaho indianen,
een Noord-Amerikaanse indianenstam. J. van Ham heeft deze ver
taald uit het Engels voor zijn boek, ‘De taal der religie’ (Servire 1963).
Het gedicht beschrijft hoe de Omaho * een kind na de geboorte op
droegen aan zijn omgeving. Je kunt deze opdracht of het voorstellen
van het kind aan de kosmos vergelijken met de doop. Een doop is de
opname van een kind in de christelijke gemeenschap, ‘als kind van
God’. Hier gaat het om de opname van een kind in de kosmische
gemeenschap.
De gedachte is dat het kind een medeschepsel is, niet alleen van de
mensen maar ook van de sterren, de lucht, de planten, de dieren en
zelfs van de insecten. In die wereld, vol van leven, moet als het ware
plaats worden gemaakt (en dat is in feite letterlijk zo) voor dat
nieuwe leven. ‘Wat al is’ geeft als het ware toestemming aan wat nog
komen moet en nu onderdeel gaat vormen van. De toestemming wordt
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gevraagd voor het toekomstige geluk van deze nieuwe mens, zijn le
vensreis, het reizen over de heuvels.
Misschien kunnen wij ons als ‘ontwikkelde ‘Westerse mens niet
meer zo veel voorstellen bij deze visie. Toestemming nodig? Voor je
leven? Hoezo? Zou dit betekenen dat in die visie ook voor ons eigen
leven er eens toestemming vereist was en gegeven is? Misschien is dit
een gedachte om eens als denk-oefening met je mee te dragen. Om te
proberen te proeven wat dan anders zou zijn.

het genot van een hapje en een
drankje.

Bestuursvergadering
- De high tea zal dit jaar plaats
vinden bij de heer Toes thuis
(Mariënpark 97, 2264 CZ, Leid
schendam) op 16 augustus, dit in
tegenstelling tot de eerder in het
* Wij volgen hier een spelling van de hieronder genoemde auteur en jaarprogramma vermelde datum
van diens bron.
van 9 augustus.
- De paasdienst met mevrouw
Hartelijke groet, Katrijne Bezemer
Verburg als gastvoorganger was
een geslaagde bijeenkomst. He
Van het bestuur
jaarsvergaderingen met de her laas werkte de techniek niet goed,
waardoor de verstaanbaarheid
Een korte impressie uit de Alge denkingsdiensten en het verschil
enigszins te kort schoot.
mene Ledenvergadering (ALV) in belangstelling van deelnemers
- Ten slotte breng ik de regiodag
van 25 april 2019 en de bestuurs voor diensten, respectievelijk
van de NPB-Wassenaar van 9
ALV’s.
vergadering van 14 mei 2019
- Bij de terugblik op het jaarpro juni in herinnering. Na de dienst
ALV
in het kerkgebouw aan de Lange
- De notulen van de ALV van 15 gramma 2018-2019 is geconsta
Kerkdam 46, 2242 BW Wasse
november zijn ongewijzigd vast teerd dat de programmaonderde
len gemiddeld kostendekkend naar vindt een programmaonder
gesteld.
deel plaats in kasteel Duiven
- De Kascommissie bestaande uit zijn. De dit jaar van kracht gewor
voorde te Voorschoten. Nadere
mevrouw Hornman en de heer De den nieuwe wijze van verzenden
informatie, onder meer over de
Cock Buning heeft de financiële van Stemmen levert op jaarbasis
vervoersmogelijkheden tussen Was
administratie in orde bevonden. een bezuiniging van ongeveer
senaar en Voorschoten is bij het
Op voorstel van de commissie € 1600.- op.
ter perse gaan van deze Stemmen
heeft de vergadering de penning - Samenstelling bestuur: Me
nog niet bekend, maar kan wor
meester/het bestuur decharge vrouw Brandt is bereid gevonden
den ingewonnen bij de NPBverleend. De nieuwe Kascommis om ter vervulling van de vacature
Wassenaar (tel. 070-5115771).
sie zal zijn samengesteld uit me plaats te nemen in het bestuur. Bij
vrouw De Boer en de heer De acclamatie wordt zij benoemd tot
Cock Buning. In de ALV van algemeen bestuurslid. De heer Ds. Katrijne Bezemer
Met vriendelijke groet,
komend najaar wordt een nieuw Jager kondigt aan zich per ALV vakantie
van april 2020 niet herkiesbaar te Jan Jager
reservelid benoemd.
Ds. Katrijne Bezemer is wegens
- Het financiële jaarverslag is stellen. Naar een opvolger voor vakantie van 24 juni tot 22 juli
de functie van secretaris wordt afwezig.
vastgesteld.
In voorkomende situaties kunt
- Het jaarverslag van de secretaris gezocht.
u contact opnemen met de
Ter
vergadering
is
voorgesteld
is eveneens vastgesteld.
voorzitter
- Om de deelname aan de ALV’s om regelmatige deelnemers aan tel. 06 520 88 057.
te vergroten lag het voorstel ter lezingen, enz. -niet zijnde leden of
tafel om deze aansluitend aan de vrienden- meer ‘in de armen te
kerkdiensten te houden. I.v.m. de sluiten’, met mogelijk als gevolg
volgende ter vergadering naar dat deze personen worden aange
voren gebrachte bezwaren is dit moedigd om lid of vriend van de
voorstel echter teruggenomen: de VVG te worden. Het bestuur
lengte van de bijeenkomst (inzin neemt deze suggestie in overwe
gen Hoeksteenkoor, dienst, kof ging.
fiepauze en aansluitend de ALV), - Na afloop van de vergadering
de mogelijke ongelukkige samen was er nog een samenzijn onder Bloemengroet
De bloemen gingen namens u in
loop van voorjaarsvergaderingen
de maand mei naar
met paasdiensten en van de na
mw. J. Boedart-Hofman
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Kerkdienst en koor
23 juni kerkdienst 10.30 uur
Voorganger ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Liederen koor:
God of our fathers
D.C. Roberts
Gott ist die Liebe,
D.H. Engel
Hebe deine Augen auf
F. Mendelssohn
Lied 416: Ga nu met God
Collecten:
1e Collecte instandhouding eigen geloofsgemeenschap
2e Stichting Open Doors
Bloemenbusje aan de uitgang
Toelichting 2e collecte
Stichting Open Doors is een internationale christelijke organisatie die
ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervol
ging plaatsvindt, waar het christendom verboden is of in sterke mate
maatschappelijk niet geaccepteerd wordt.
LUNCH
Wij sluiten de laatste dienst van dit seizoen af met een lunch. Voor
die lunch kunt u zich opgeven op een lijst in de kerk of telefonisch bij
de voorzitter 070 386 86 85.

Heilige Geest, één van
de vele werkingen
Wat betekent heilig? Heilig bete
kent heel maken. Heilige Geest is
de Geest die alles wat gescheiden
is, tot één geheel samenvoegt. Zo
werkt de Verlosser, zoals een ge
neesheer. Niet als een leraar die
iets mededeelt of als een medicijn
die helpt tegen alle denkbare pij
nen. Niet op die manier! Zo van:
ik sluit mijn ogen en ga tot mijn
verlosser, hij zal mij helpen. Nee,
zo niet. De Verlosser is veel te
belangrijk. Met betrekking tot de
Verlosser kan men niet zeggen: ik
heb een wonderdokter! Waarop
de ander kan zeggen: nou ik heb
een veel betere en een derde ver
klaart: ik heb de beste van allen.
Niet in deze zin is de Verlosser de
geneesheer. Geneesheer in de zin
die hier bedoeld wordt, is degene

die de ruimte tussen de mensen
herstelt.
De mens bouwt bolsters, harde
doppen van noten, om zich heen
om niet gekwetst te worden.
Naarmate steden groter worden,
worden die bolsters steeds harder.
Op den duur heeft hij geen con
tact meer met de ander. Hij ne
geert de ander, of hij bestrijdt
hem.
Maar wij hebben het gebod gekre
gen je naaste lief te hebben als
jezelf. Je naaste liefhebben als je
zelf betekent: word één met hem,
herstel de ruimte. Als je hem niet
liefhebt als jezelf, blijft de naaste
steeds een ander. De Heilige
Geest voegt alles samen tot een
geheel. Het laat de ruimte tussen
de mensen verdwijnen. Als jij iets
hoort, ziet, of ervaart waar jij in
tens gelukkig van wordt, waarvan
je voelt dat het je helemaal voedt
tot in het uiterste van je uiterlijk
leven, tot in het meest innerlijke
van je innerlijk leven, probeer dat
dan onder woorden te brengen.
Als de ander dat ook als voeding
herkent, zo van: dat heb ik toch
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altijd geweten, voel je dat je met
dezelfde wortels uit dezelfde bron
put. Dat alles zonder te willen
overtuigen. Bij overtuigen maak
je de wortels kapot van de ander.
De takken aan de ene kant van de
boom worden door heel andere
wortels gevoed dan de takken aan
de andere kant van de boom.
Toch halen wij allemaal voedsel
uit dezelfde bron.
Voor het grootste gedeelte terug
te vinden in ‘De joodse wortels
van het Mattheüs evangelie’ van
Friedrich Weinreb.
Marijke van Proosdij
Van de penningmeester
Dit stukje gaat, u raadt het al,
over geld!
Allereerst wil ik nog even de aan
dacht op het volgende vestigen:
In de ALV van november vorig
jaar is besloten de contributie met
€ 10,00 te verhogen.
M.a.w. voor een echtpaar is het
bedrag op jaarbasis € 170,00
voor één persoon is het
€ 115, en vrienden vragen wij om
€ 85,00.
Mocht u dit vergeten zijn en te
weinig hebben overgemaakt, dan
vraag ik u vriendelijk om het ver
schil alsnog over te maken!
Dank wil ik overbrengen aan
diegenen die – sommigen al enke
le jaren - een hoger bedrag over
maken dan de vastgestelde contri
butie. Dank u wel!
En we waren blij verrast dat en
kele leden een ruime schenking
hebben overgemaakt.
Heel hartelijk dank!
Wat betreft de uitgaven: U mag
er zeker van zijn dat het bestuur
zijn uiterste best doet om de kos
ten zo laag mogelijk te houden en
daar waar mogelijk te bezuinigen!

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
JUNI
zo 2 10.30 u Hoeksteenlezing Eigenzinnig kunstzinnig,
spreker Tjeu van den Berk
di 4 14.00 u Latijnse leeskring Judith 11 v.a. vs. 6
Olgaland 18, Den Haag
zo 9 10.30 u Kerkdienst in Wassenaar tevens Regiodag
voorganger ds. Marthe de Vries, adres kerk
Lange Kerkdam 46, Wassenaar
zo 2310.30 u Kerkdienst ds. K. Bezemer m.m.v. Het
Hoeksteenkoor. Na afloop lunchafsluiting
seizoen 2018 - 2019
JULI
di 2 14.00 u Griekse leeskring Marcus Ev. Hoofdstuk 15.
Olgaland 18, Den Haag
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S.J. van Proosdij
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s.proosdij@kpnmail.nl
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