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Auto dienst 
  
Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496 
Zr. E.Hoogterp  0575-546975 
Zr. M.Rexwinkel  0575-521922 
 
Diensten op zondag in de  
Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen                    

aanvang 10.00 uur 
 
07 juli             Ds. C. de Gooijer 
2de collecte:     Inloophuis Almere 
21 juli             Mw Tjarda Brouwer   
2de collecte       Adoptiekind 

04  augustus   Ds. M. van den Boom 
2de collecte       Duurzame ontwikkeling 
18 augustus    Dhr. M. Hilhorst  
2de collecte       Voedselbank 
01 september    Da. A.C. Thimm-Stelwagen   
2de collecte      Project Suriname 
Startzondag te Diepenveen 10.30 uur 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 25 augustus 2019 
Emmy Nab 0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl 
 
 
 
 
                                                                 

http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:j.nab@chello.nl
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Vanuit de Kerkenraad 
 

Enige tijd geleden stond er in de NRC een bijzonder 

artikel. Bij deze deel ik het met jullie. 

Wat was er het eerst: de geavanceerde 

menselijkebeschaving of de almachtige god? 

Wetenschappers die het bestaan van beschavingen en 

religies bestuderen, breken zich al een tijd het hoofd over 

die vraag. Gingen mensen eerst samenwonen en 

ontstonden er daarna goden om iedereen in het gareel te 

houden? Of waren die straffende goden er eerst en 

ontwikkelden mensen vervolgens een samenleving om 

hen te dienen? 

Een team van onderzoekers uit tien verschillende landen 

zegt nu het antwoord te hebben gevonden: complexe 

beschavingen gaan vooraf aan de opkomst van goden die 

toezicht houden op de regels. De onderzoekers komen tot 

deze conclusie na bestudering van 414 verschillende 

beschavingen, die gedurende 10.000 jaar hebben bestaan 

in 30 regio 's over de hele wereld. 

Veel wetenschappers onderschrijven de hypothese dat 

voor de sociale samenhang en harmonie in beginnende 
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staten een moraliseerende god of bovennatuurlijke straf 

nodig is. Een voorbeeld van het eerste fenomeen is de 

god van het Oude Testament, die mensen voorschrijft wat 

ze moeten doen en straft als ze de regels overtreden. Het 

principe van karma in het boeddhisme is een voorbeeld 

van het tweede verschijnsel: wie zich misdraagt krijgt 

daarvoor in dit of een volgend leven de rekening 

gepresenteerd. Het idee is dat zonder dit soort toezicht 

van bovenaf mensen minder geneigd waren zich te 

houden aan de regels die een samenleving leefbaar 

maakten. 

Over wat er eerst was - moraliserende goden en 

bovennatuurlijke straffen, of een complexe beschaving - 

bestond echter nog geen overeenstemming. Daarom 

gaven de onderzoekers de door hen onderzochte 

beschavingen een cijfer om hun complexiteit mee uit te 

drukken. Ze deden dat door iedere samenleving te laten 

scoren op 51 verschillende factoren, zoals 

bevolkingsaantal, omvang van de religieuze hierarchie en 

het leger, en de aanwezigheid van zaken zoals een 

rechtsysteem, het schrift, irrigatie, wegen en bruggen, 

munten en onderwijzers. Door elke honderd jaar te kijken 

hoe het met deze factoren stond, was voor elk van de 414 

samenlevingen vast te stellen hoe hun complexiteit zich 

ontwikkelde. Deze tijdlijn werd vervolgens vergeleken 

met het moment waarop moraliserende goden of 

bovennatuurlijke straffen hun opwachting maakten in 

zo'n samenleving. De conclusie van de onderzoekers is 

dat dit bijna altijd pas gebeurt nadat een staat zich heeft 

ontwikkeld tot een "megasamenleving" met meer dan een 

miljoen inwoners. 
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De eerste moraliserende god die ze tegenkwamen was 

Maät, die rond 2800 voor Christus verscheen in Egypte. 

Hierna volgden onder meer Sjamasj (rond 2000 voor 

Christus in Mesopotanië) en Ahura Mazda (rond 500 

voor Christus in Perzië). Van de samenlevingen die geen 

moraliserende god ontwikkelden, slaagde alleen het rijk 

van de Inca 's erin de grens van een miljoen inwoners te 

doorbreken zonder dat ze daarna nog een moraliserende 

god kregen. Het lijkt er dus op dat dit soort goden geen 

voorwaarde zijn voor het ontstaan van een groot rijk, 

maar dat ze wel nodig zijn om zo 'n rijk bij elkaar te 

houden. 

Bij de geboorte en eerste groei van nieuwe staten zijn 

vooral gedeelde rituelen van belang, concluderen 

onderzoekers. Om die handelingen goed uit te voeren, 

zochten mensen elkaar in steeds grotere getale op en 

ontwikkelden ze structuren en regels. "Bij het ontstaan 

van sociale complexiteit lijkt het uiteindelijk van groter 

belang hoe je aanbidt, dan wie je aanbidt", besluiten 

onderzoekers.  

 

Pieter Boukema 
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Ledenmutaties 

 

Henk en Hennie Dassel zijn per 28-5-2019 verhuisd naar 

Colmschate. Wij wensen hen een fijne tijd toe in hun 

nieuwe woonstee. 

 

Op 14 juni 2019 is na een langere periode van ziekte van 

ons heengegaan Zr. Atie Kemper. Tot het laatst heeft zij 

deelgenomen aan de kerkdiensten, waar ze altijd een 

glimlach en een vriendelijk woordje had. 

 

 

Zusterkring 

 

Op 16 mei waren we nog voor de laatste keer in dit 

seizoen bij Tine Janse 

 
Antje van Dijk besprak met ons in grote lijnen een 
boek van Thomas Rau, een bekende architect, die 
o.m. ook in Zutphen gebouwd heeft. Het stadhuis 
en de school bij het station. 
Thomas Rau pleit voor het fundamenteel anders 
organiseren van de economie. Verantwoord zorgen 
voor materiaal b.v. Het gebruiken en niet 
verbruiken. In Amsterdam heeft hij een 2e kantoor 
geopend ”Nadaster” waar materiaal opgeslagen ligt 
dat nog eens weer gebruikt kan worden. De aarde 
is a.h.w. een ruimteschip met een begrenzing. Die 
begrenzing openbaart zich pas als je tegen die 
grenzen oploopt. Materialen gaan verloren. Hoe kan 
het dat er zoveel afval blijft liggen? 
We moeten ons realiseren dat we in dit gesloten 
systeem niet terug kunnen en dat ”op” ook echt 
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”op” is. Het fysieke is eindig. 
Uit wat de club van Rome indertijd stelde, blijkt 
dat de geest wel kan blijven groeien. Het begrip 
moet groeien dat we geen eigenaar zijn, maar 
gebruiker. Dit is zelfs een bijbels begrip. Thomas 
Rau wil zijn denkbeelden ook delen met een 
theoloog. 
 

Inmiddels zijn we een dag bij Maria v.d. Burgt op 
bezoek geweest in haar caravan in Elspeet. Een 
prettige ontspannen dag met mooi weer en het is 
daar altijd zo mooi en rustig. 
 
Helaas bleek het  met Atie Kemper helemaal niet 
goed te gaan. Zij leed al lang aan longkanker en op 
14 juni is zij overleden en hebben een aantal van 
ons haar uitvaartdienst bijgewoond op 20 juni. Een 
mooie sobere dienst waarin we nog veel hoorden 
over haar leven. Atie woonde nog niet lang in 
Colmschate. Ze vond het er heerlijk en velen van 
ons hebben haar meermalen horen zeggen, dat zij, 
al had zij er maar een halfjaar gewoond, daar geen 
spijt van zou hebben. Altijd opgewekt, wetend dat 
zij terminaal ziek was, bewonderden wij haar om 
haar moed en opgewektheid. Als het even kon 
kwam ze in de kerk en bij de zusterkring. Wij 
zullen haar missen. 
 
Waarschijnlijk zien wij elkaar deze zomer nog eens 
om gezamenlijk pannenkoek te gaan eten en in 
september willen we weer verder gaan. T.z.t. Krijgt 
ieder hiervan nog de datum. 
 
                                                                                                                                     
Heleen Vis 
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Van de Predikante 
 
 
Geïnspireerd… 
 
Van zondagvond 2 juni tot en met vrijdag 7 juni 
waren mijn man Paul en ik op een studiereis met 
13 andere Doopsgezinde voorgangers. We waren in 

het studiecentrum van de Quakers in Birmingham: 
Woodbrooke. Met die plaats hebben Doopsgezinden 
een bijzondere connectie. Want de Gemeentedag 
beweging stond in de jaren twintig van de vorige 
eeuw aan de wieg van de verschillende 
broederschapshuizen zoals Mennorode, 
Fredeshiem, Aardenburg, Bilthoven en Schoorl.   
Wie had kunnen vermoeden, dat een kleine eeuw 
later datzelfde Woodbrooke voor onze 
geloofsgemeenschap een bron van inspiratie zou 
kunnen worden?  
 
We kregen een training op het gebied van spiritueel 
leiderschap (soulful leadership), onder leiding van 
Margaret Benefiel die zich bezighoudt met 
organisaties en spiritualiteit. Ze is directeur van de 
organisatie ‘Shalem Institute for Spiritual 
Formation’ (www.shalem.org) en geeft trainingen 
aan managers, voorgangers en directeuren over 
leiderschap vanuit een diepere laag. Ze brengt 
leiders in verbinding met de vraag: ‘Waar gaat het 
echt om?’ Ze is in haar training niet gericht op hoe 
kunnen leiders winst maximaliseren of hoe komen 
we aan meer klanten of leden, maar: ‘Waar gaat het 
eigenlijk om? Wat is er echt nodig in een 
organisatie om haar doel te bereiken?’  
 

http://www.shalem.org/
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Mevr. Benefiel gaf de training vanuit haar (Quaker) 
spiritualiteit. Dat betekent dat stilte en vertrouwen 
op Gods Geest een belangrijke rol speel. Volgens 
haar gaat leiderschap vanuit spiritualiteit er om 
dat je je bewust wordt van wat God aan het licht 
wil brengen. Dat je ontvankelijk wordt voor wat 
zich wil openbaren en dat je daarbij aansluit.  
 

Daarom nam stilte een belangrijke plaats in binnen 
de training. We werden gedragen door het samen 
stil zijn in ontvankelijkheid, door samen zingen, 
door samen in gesprekken op zoek te gaan naar 
bezieling en geestdrift. Onderwerpen die aan bod 
kwamen waren onder meer bezieling in het werk, 
leiderschap en verandering in organisaties en 
geweldloos communiceren. Benefiel introduceerde 
ons in leerzame vakliteratuur.  
 
De benadering van Benefiel stoelt op een gedegen 
academische basis. Onze training in Woodbrooke 
was een kennismaking met het omvangrijke 
programma dat Benefiel verzorgt en dat twee jaar 
duurt. Benefiel werkt vanuit moderne inzichten in 
onder meer managementtheorie en 
organisatiepsychologie.  
 
Het was geweldig om vier dagen met collega’s zo 
intensief naar verbinding met God en met elkaar te 
zoeken, en het samen te ervaren! Samen stil zijn is 
een manier van focussen op iets, openstellen voor 
wat er komt. Het is ook een soort onthaasting, een 
loslaten, het oefenen in geduld. En in de stilte 
gebeurt er iets: vaak wordt de communicatie na de 
stilte anders. Effectiever, bescheidener, je komt 
eerder tot de kern van problemen. Paul merkte 
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schertsend op: ‘bidden spaart tijd en geld’, en echt: 
zo kan het zijn als je je open stelt voor Gods Geest: 
in stilte… 
 
Het riep veel op bij onze groep. Onder meer kwam 
bij ons de vraag boven over hoe wij met elkaar op 
verschillende niveaus leiding geven aan onze 
broederschap en onze gemeenten. Hoe kunnen we 

de inzichten – en misschien elementen uit deze 
training – toepassen voor ons werk in de 
gemeenten. En hoe kunnen we elkaar blijven 
stimuleren en inspireren in de toekomst. Want 
deze vier dagen in Woodbrooke waren ook goed 
voor de groepsgeest van ons predikanten. De band 
onderling is gegroeid en verstevigd - de band met 
elkaar, en met de Eeuwige. 
 
Aan dit artikel is gewerkt door Annegreet van der 
Wijk, Fulco van Hulst en Akke-Clara Thimm-
Stelwagen 
 
------------------ 
 
De zomerperiode is voor mij een periode waarin ik 
extra bezoekjes kan doen, waarin ik 
voorbereidingen doe voor de wintermaanden en 
waarin ik wat extra rust probeer te plannen. Het is 
een mooie tijd, waarin de agenda eens niet vol 
staat, en waarin er ruimte is om de Geest te 
ervaren en te ‘herbronnen’, energie op te doen. Ik 
wens dat u allen toe deze zomer! 
Mocht u behoefte hebben aan een predikant, belt u 
dan gerust (026-3252728). Als u mij niet thuis treft 
omdat ik op vakantie ben: belt u dan met iemand 
van de kerkenraad.  



 12 

Meegenomen uit Woodbrooke, 
vertaald door Jelle Waringa en Wiske Beuker 
 
Gods’ droom  Gedicht van Charles Peguy 
God zei: Ik zal zelf een droom in jou dromen 
goed dromen komt van mij, weet je 
Mijn dromen lijken onmogelijk, 
nauwelijks praktisch en ook niet voor de 

voorzichtige man of vrouw 
een beetje riskant, soms  
een beetje onbezonnen, wellicht 
Een aantal van mijn vrienden blijft liever lekker 
zitten 
een dutje doen, geen beeld voor ogen 
Maar van hen die mijn dromen delen 
vraag ik wat geduld, 
een beetje humor, 
een vleugje moed 
en een luisterend hart – ik doe de rest wel. 
Dan zullen ze het wagen en zich verbazen over hun 
durf: 
rennen en hun snelheid bewonderen; 
bouwen en vol ontzag zijn 
over de schoonheid van hun gebouw. 
Je zult me vaak tegenkomen wanneer je werkt  
in je broeders en zusters die het risico delen 
in je vrienden die in je geloven 
genoeg om hun eigen dromen te delen, 
hun eigen handen, 
hun eigen harten, 
aan jouw gebouw 
En de mensen die in jouw pad staan, 
blijf even bij ze 
en loop door, wetende dat zij ook een droom 
kunnen vinden 
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Er zullen zonovergoten dagen zijn 
en soms een beetje regen –  
Een beetje afwisseling afkomstig van mij. 
Dus kom maar, wees tevreden.  
Het is mijn droom die je droomt, 
mijn huis dat je bouwt, 
mijn zorg die je voelt 
mijn liefde die je deelt 

en dit is waar het om draait. 
 
Startzondag 1 september in Diepenveen bij 
Mieke Iwema en Carin  Dassel 
(Boxbergerweg 62, 7431 PP Diepenveen) . 
 
Ook dit jaar mogen we voor onze startzondag weer 
gebruik maken van de gastvrijheid van Mieke en 
Carin. Om 10.30 uur begint de dienst die in het 
kader staat van het nieuwe jaarthema van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit.  
 
Vorig jaar was het thema ‘Geef mij nu je angst’. Dit 
thema raakte aan onze kwetsbaarheden. Iedereen 
is wel ergens kwetsbaar. Hoe gaan we daarmee om, 
met onze kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid kan ons 
verbinden met elkaar. We kunnen elkaar 
behulpzaam zijn. Hulp geven heeft alles met 
medemenselijkheid te maken: wat kan ík eraan 
doen, om een ander tot hulp te zijn? Kán ik daar 
iets aan doen?  
Psalm 121 reikt ons de woorden aan voor het 
nieuwe jaarthema: ‘Vanwaar komt mijn hulp?’ De 
psalm beschrijft een pelgrim die op weg is naar 
Jeruzalem. Onderweg kijkt hij op naar de bergen 
en vraagt in al zijn kwetsbaarheid: ‘Van waar komt 
mijn hulp?’ Van waar komt onze hulp? Hoe gaan 
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wij onze weg door het leven? Wat helpt ons? Wie of 
wat draagt ons op onze levensweg?  
 
Na de dienst drinken we koffie en volgt er een 
lunch. Na de lunch hopen we weer op een muzikaal 
programma, waar een ieder naar eigen (muzikaal) 
vermogen aan kan meedoen. 
 

U komt toch ook? Opgaven graag bij Mieke Iwema 
of Carin Dassel, vóór 27 augustus. Er komt een 
opgave lijst in de kerk. 
 
 

 
 
Juli 2019 
04 juli             Ds. J. Boer, Ermelo 
                       (namens wijkgemeente Irene) 
11 juli             Da. Mevr. I. Builtjes-Faber 

18 juli             Ds. R.W. Heins 
25 juli             Pastor Mevr. G. Pols 
 
Augustus 2019 
01 augustus    Da. Mevr. I. Builtjes-Faber 
08 augustus    Da. Mevr. D. van Alphen-Ubbens 
15 augustus    Ds. W. Stolte 
22 augustus    Ds. W. de Bruin 
29 augustus    Da. Mevr. A.J. de Hoop 
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Ingezonden info 
Gelezen in de dienst van Ds E. Borren 
 
DE STROOM 
 
Twee kleine mensen liepen langs de grote rivier. 
Hoog stond het water en het stroomde en 
stroomde; 

de wind rimpelde de spiegel 
en schilderde met fijne penselen 
alle spelingen van licht en donker, van grijs en wit. 
“Ze zeggen dat je moet blijven leven,” zei de een. 
“Ja , “ zei de ander, “dat zeggen ze. “ 
“Maar waarom zou je nog ? “ 
De ander zei niets, maar liep langzaam voort 
en keek soms in het water en soms naar de lucht. 
“Waarom zou je nog ? “ zei de een nog eens. 
En toen ineens: 
“Bewaar me, houd me vast; o bewaar me. “ 
Maar de ander zei niets en keek naar het water; 
en ze hielden elkaar bij de hand. 
Toen zei de ander: 
“Ik kan het leven niet geven; 
ik heb de bron niet; 
het water stroomt. “ 
De ene mens bleef stil staan 
en keek de ander gespannen aan. 
“Maar iemand moet me toch bewaren; 
iemand moet dat doen. “ 
Toen liepen ze verder. 
De ander zei: 
“De stroom komt van heel ver; 
hij voedt de aarde en het leven.” 
En na een poos: 
“Ik kan mijn hand in het water houden 
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en voelen dat het stroomt; 
en dat het komt van heel ver en ons omspoelt. 
Soms kan ik je helpen je hand in het water te 
houden, 
net als ik; dat je het voelt. 
En misschien moet er straks iemand komen 
die mijn hand in het water houdt. 
Wij hebben de bron niet. “ 

Toen zei de ene mens: 
“Houd mijn hand in het water. “ 
Samen voelden ze de stroom. 
 
                       H. Andriessen 
 

 
 
 
Aan de Kerkenraad, 
 

Tot mijn grote verrassing ontving ik de 
Pinkstergroet uit Dordrecht! 
Aangezien ik aanneem, dat jullie hier meer van 
weten gaat mijn hartelijke dank ook naar jullie uit!  
Ik heb de D G gemeente van Dordrecht ook 
geschreven, dat ik hier heel blij mee ben, het is een 
zorgvuldig samengesteld geheel! 
Met hartelijke groeten,  
Ton Haak-Friedericy 
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De  column.      
         
De columnist of columniste is een publicist met 
een vaste plek in een krant, weekblad, tijdschrift, 
radio of website. Sommigen zijn opiniemaker, 
anderen bieden verstrooiing  of schrijven steevast 
over de natuur, zelfs over blaasproblemen en de  
lastige consequenties daarvan voor het dagelijks 

leven ( n.b. deze schrijver kreeg veel goede tips ), 
kortom: alles mag ( behalve haat en opruiende  
stukken natuurlijk ). De lengte is beperkt en de 
schrijver hoeft zich niet te conformeren aan de 
opvattingen van het blad waarin hij /zij schrijft. 
Als het stukje erg afwijkt van de norm en van het  
"politiek correcte " en er een grote storm van 
protesten komt via ingezonden stukken en zelfs 
met doodsbedreigingen ( zoals nu in de mode is ): 
zal de redactie op de eigen principes wijzen en 
tevens op de vrijheid van de schrijver.   
Er waren en zijn zeer bekende schrijvers bij; bv. 
Carmiggelt, Tamar (Renate Rubenstein ), Martin 
Bril, Nico Scheepmaker, Jeanne Roos, Susan 
Sontag, Komrij: bij Wikipedia vindt U een lange rij 
namen, velen van hen zijn al niet meer in ons 
midden.(zelfs Judith Herzberg en Annie M.G. 
Schmidt hebben zich ermee beziggehouden) 
Bekende column auteurs van nu zijn  o.a. Arnon 
Grunberg  ( NRC Handelsblad ) en Ephimenco 
(Trouw)  
Columns van bekende  schrijvers kunnen 
gebundeld worden en zo herlas ik een paar  
bundels van Renate Rubenstein (Tamar ) te weten:  
"Naar de  bliksem? Ik niet” ( 80er jaren) en     
“Overgangskursus". (eind 80er jaren) Zij schreef  
werkelijk over alles; over liefdesleed (ook dat van 
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haarzelf ) haar ziekte, haar kat, maar ook over 
Israël, de Palestijnen, actuele politieke 
gebeurtenissen, over andere schrijvers, boeken, 
herdenkingen, de 2e wereldoorlog, over wat links is 
en wat rechts (waarin ze aantoonde wat een 
onzinnige aanduiding dat is en hoe dat door elkaar 
kan lopen) over democratie, over de val van "de 
muur", de ineenstorting van het communisme, over 

socialisme; enfin over alles wat zich in het leven 
kan voordoen en wat haar bezighield. Natuurlijk 
ook over Israël (zij had een Joodse vader die door 
de nazi‘s vermoord is) Behalve columns schreef ze 
ook een boek: "Goy in Israël”. Zij was voorstander 
van de staat Israël maar had veel kritiek op het 
nederzettingenbeleid, hetgeen haar niet door 
iedereen in dank werd afgenomen. Alles in een 
hoogst persoonlijke stijl, puntig, geestig en 
onbevreesd. Ze liet vaak een andere kant zien van 
e.e.a. dan we gewend waren, heel nuttig om je 
eigen mening bij te slijpen of juist om te lezen dat 
jouw eigen gedachten over iets zo gek nog niet 
waren.   
Reacties op gebeurtenissen uit haar tijd zijn soms 
gedateerd ( dat is eigen aan de column, n.l. vaak 
zijn de reacties op actualiteiten ) we maken ons er  
niet meer druk om of er is inmiddels op een 
bepaald gebied heel veel veranderd in de wereld. 
Ze was natuurlijk, zoals wij allen, opgetogen over 
de val van de "Muur" en over de ineenstorting van 
de Sovjet Unie. (Inmiddels zien we in die landen 
hele bedenkelijke ontwikkelingen, n.l. restauratie 
van verfoeide systemen) Al die volkeren die bevrijd 
werden van een dictatuur; wat waren we blij en 
optimistisch. Heel veel columns gaan over die 
gebeurtenissen met haar commentaar erbij. Hier 
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bv. Roemenië. ( uit 1990 ) Ceausescu was 
"gevallen" en een leidinggevend persoon van het 
nieuwe bewind verklaarde "Wij willen een schoon, 
eerlijk en open volk worden" "Toe maar“, denkt 
R.R. "ze hebben nog niet hun bekomst van het 
paradijs." Ze vindt het trouwens een goed teken dat 
de nieuwe machthebbers ruzie hebben met elkaar,  
"want democratie is ruzie. Je moet voor ze hopen 

dat ze niet meteen een sterke man gaan zoeken". Ik 
las bij haar dat de Jodenvervolging in Roemenië 
nog heftiger en enthousiaster plaats vond dan in 
Duitsland zelf; totdat ze ontdekten dat ze Joden 
konden verkopen á1300 dollar per hoofd richting 
Palestina. Maar let op; de Bulgaren: de metropoliet 
Stefan van Sofia had van de kansel verklaard dat 
de mens niet het  recht had om Joden te martelen 
of te vervolgen (hetgeen heel wat verder ging dan 
het Vaticaan ooit gedaan had). De pro-joodse 
houding van het Bulgaarse parlement had zo’n 
civiliserend effect dat zelfs de SS aldaar, net als in 
Denemarken, niet langer "betrouwbaar " was. Niet 
één Bulgaarse Jood werd gedeporteerd of stierf een 
onnatuurlijke dood in die periode. N.b. In 
Nederland 80% van "onze "Joden en wel het 
hoogste percentage gedeporteerde Joden van West-
Europa. Om nog steeds stil van schaamte te 
worden. (Duitsland 75 % Noorwegen 40%, België 
55% Frankrijk 25%,Denemarken 1 %) volgens de 
gegevens van R.R. 
Maar….   ik zou wat aforismen van haar vermelden 
en niet deze nare dingen. Een paar dan maar want 
het zijn er teveel en ik blijk me eraan te vertillen.  
Over de Staat. "De staat is een bodemloze put, 
waaruit voortdurend dingen betaald worden die je 
niet aanstaan" ( dit vind ik een topper ) Ze noemt 
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dan zaken op die wij al wat vergeten zijn; de 
middenschool, de Bijlmer, het experimentele proza.  
Maar daarna kregen we de Betuwelijn, de Noord-
zuidlijn in Amsterdam, die ook vele miljoenen meer 
ging kosten dan geraamd en zo kan ieder van ons 
wel het een en ander opnoemen, b.v. er zit nu een 
gigantisch dure tramlijn in Utrecht aan te komen 
en we hebben strijders van IS (of zoiets, ik kan die 

lui niet meer uit elkaar houden)  financieel 
gesteund en wat doen we eigenlijk in Afghanistan?  
(hebben we ons eigenlijk daartegen ooit verzet?) 
ook dit kost zeer veel geld en vele doden en 
levenslang verminkte en gehandicapte soldaten.  
Niet te vergeten duizenden Afghanistanen lieten 
hierdoor het leven. De meesten daarvan hadden 
niets te maken met 9/11/2001 in de V.S. en met 
de strijd om de macht in de wereld. Eerdaags gaan 
alle buitenlandse troepen weg en dan is de Taliban 
waar we n.b.  al die tijd tegen vochten weer de 
baas.  
Over socialisme; socialisme is zoiets als de bijbel; 
van binnenuit komt het niet, je moet het de  
mensen opleggen. Dat is zijn glorie en tevens zijn 
horreur." 
Strijd tegen sommige plannen van de overheid: 
tijdens een bijeenkomst in Amsterdam tegen de 
komst van een bank in de Vijzelstraat hield o.a. 
Aldo van Eyck er een redevoering tegen. " En, 
eerlijk is eerlijk, hij werd niet gearresteerd, want 
het was hier geen Boekarest, maar iets uithalen 
deed het niet" "Nooit," ( zei bij deze gelegenheid  
een ambtenaar tegen R.R.) " zullen jullie tegen ons 
op kunnen. Het is net of een team amateurs 
voetbalt tegen Ajax ", jullie kunnen het niet 
winnen” En dat was ook zo, niemand kan tegen die 
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club op " ( nu moet ik denken aan het al jaren  
lopende schandaal betreffende kinderoppas  
toeslagen; documenten achtergehouden  etc…..   
Over Humor  "Humor, de remmende factor, is  
tevens de grootste bescherming. Was ik een fee en  
stond ik aan de wieg van een pasgeborene, ik zou 
het wicht slechts één deugd meegeven: gevoel voor 
humor. " ( met  gevoel voor humor val je niet voor   

schitterende uniformen en een borst vol medailles  
b.v.) 
Over camera’s. We kennen allemaal die bekende  
foto van huilende, weghollende kinderen ( getroffen 
door napalm ) in Vietnam. Deze foto heeft een 
kentering in de V.S. gebracht in het denken over 
die oorlog  o.a. daarom pleit R.R. voor het gebruik 
van camera’s."  Er is iets te zeggen tegen  
sensatiejournalistiek, maar er is véél meer vóór te  
zeggen. Iedereen die iets in het geheim wil doen, of 
alleen in eigen clubverband, heeft een hekel aan 
camera’s. Het lijkt wel alsof de camera het geweten  
van de wereld vertegenwoordigt. Ineens moet 
iedereen zich verdedigen - wie heeft daar niet een 
hekel aan ? Elke regering die camera’s weert moet 
gewantrouwd worden   { …..  }  Zet er een camera 
bij, zou ik zeggen, laat de wereld weten wat er 
gebeurt ! Redding zit in de openbaarheid, eis  
openbaarheid." Wie meer wil lezen; de bundels zijn 
bij mij. 
 
Lies H.  
 
 
P.S. Het boek heet "Jood in Arabië, Goy in Israël "   
( R.R. was Joods via haar vader, maar dat geldt 
niet voor de joodse wet ).  
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Aanvulling bij stukje over  Renate Rubenstein; 
volledige titel van haar boek " Jood in Arabië, Goi 
in Israel " deel 1 in 1967, deel 2 in 1970 en verder  
nog:  Ned. steun werd verleend aan de Syrische  
troepen, niet aan IS.  
 
 
Collectes 

 
Opbrengst collectes   mei en juni 2019: 
05 mei 2019              € 54,00      
19 mei 2019             €       181,85 
09 juni 2019     €         40,95 
16 juni 2019    €         41,50 
 
 
Van de Diaconie.  
05 mei   Stichting leergeld Zutphen         €    38,85 
19 mei   Indonesische Broederschappen  €  144,30 
09 juni  Doopsgezinde Zending                €    34,35 
16 juni  Waterputten                               €    38,50 
 
 
Deurdienst 
 
07 juli                   Lydeke Boer Iwema 
21 juli                   Eelke Veldman 
04 augustus          Willem Wanrooij 
18 augustus          Siepko Duim 
01 september        Marijke Rexwinkel 
 
Graag zelf voor ruiling zorgen, als dat nodig is 
De wijziging aan Willem doorgeven 
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ALLEEN 
 
Lopen gelaten door de straten 
eenzamen, nooit samen één 
zelfs geen hond om uit te laten, 
alleen alleen. Waarheen ? 
 
Zitten zwijgzaam in hun stoel 
achter grijs beslagen ruiten 
laten gewoon de boel de boel 
ze sluiten al het and’re buiten. 
 
Liggen wakend op hun bed 
geen mens geen God zal bij ze komen 
geen liefde ooit geen binnenpret 
ze kunnen er niet eens van dromen. 
 
Staan en zijn niet te bewegen 
ze staren star en zien je niet 
toch kom je ze daag’lijks tegen 
ze zijn te treurig voor verdriet. 
En morgen is zoals vandaag 
een lege eeuwigheid. 
Stelde jij je ooit de vraag: 
hoe raakten zij mij kwijt? 
 
Pier Ebbinge 
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