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Nieuwsbrief Vrijzinnig Delft - september 2019 

Bij de diensten 

 

Zaterdag 31 augustus ds. Wim Jansen, 19h Lutherse Kerk, Noordeinde 4 

   Stiltehoek en kleine Bieb. Collecte: St. Exodus 

 

Zondag   8 september ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude 

   Start van het nieuwe seizoen, thema: In gesprek met… 

   Collecte: St. Vakantiebureau (KIA) 

 

Zondag 15 september ds. Martijn Junte, 10.30h Abtswoude 

   Collecte: St. Gezinshereniging 

 

Zondag 22 september Marianne van den Broek, 9.30h Lutherse Kerk 

                                      Vredeszondag, collecte St. PAX 

 

Zondag 29  september ds. Karl van Klaveren, 9.30h Lutherse Kerk, Collecte: Amnesty International. 

 

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.  

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar ‘Protestants Kerkblad Delft’ of de site www.vrijzinnigdelft.nl 

 

Bij de startzondag, 8 september: In gesprek met … 

 

Dat is het jaarthema voor komend seizoen. Verschillende aspecten van het nieuwe programma willen we in deze 

viering alvast samen verkennen. 

In gesprek met elkaar, zoals bij de afsluiting van het seizoen maar ook luisteren naar het verhaal, naar de zoektocht 

van de ander. We gaan in gesprek met gidsen die verder hebben gekeken, net een bredere blik. Karen Armstrong, 

met haar kompas van Compassie. We gaan in gesprek over een goeie film, over wat ons raakt in de samenleving. 

Over de kwetsbaarheid en pijn van het leven. we gaan in gesprek met elkaar over datgene wat ons ten diepste 

raakt… 

Hoe wil jij dit gesprek aangaan? Wat wil je delen? 

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Beroepingswerk van start 

De kerkenraad heeft een lijst opgesteld van de te benaderende leden en vrienden om hen te vragen om deel te  

willen uitmaken van de beroepingscommissie. Zoals u inmiddels wel weet, zal onze huidige predikant Tina Geels op 

23 oktober a.s. met emeritaat gaan. Tot er een nieuwe predikant beroepen is, zal zij beschikbaar blijven voor het 

werk in de gemeente zodat de pastorale zorg, voorgaan in vieringen en  het programma van vorming en toerusting 

(Zie Inspiratie Gids 2019 – 2020) verantwoord en op professionele wijze voortgaan kan vinden. We hopen en  

verwachten dat de aangezochte personen positief op ons verzoek zullen reageren. 

In de vergadering van eind september zal de kerkenraad de leden van de beroepingscommissie officieel benoemen. 

En dan aan de slag! 

 

U, jij komt toch ook op onze tiende lustrum viering? 

Oktober 2019 is een gedenkwaardige maand. Het is precies vijftig jaar geleden dat de Vrijzinnige Gemeente Delft 

officieel toetrad als Buitengewone wijkgemeente van de Hervormden Kerk te Delft. Toch een moment om bij stil te 

staan. 

 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Dat willen we graag doen met al onze leden, vrienden, andere bekenden en genodigden op donderdag 10 oktober 

a.s. De jubileumviering vindt plaats in het kerkgebouw, alwaar onze gemeente haar vieringen houdt: Lutherse Kerk 

Noordeinde 4a. 

Graag verklap ik al iets over het interessante programma. We ontvangen u tussen 19.15 en 20.00 uur met het  

aanbieden van een kop koffie of thee en een jubileumtraktatie. Na de opening en het  gezamenlijk zingen van lied, 

gaan we in “Gesprek met” Christa Anbeek over het thema: “Spreken over wat ons raakt! Over de broosheid van ons 

bestaan”. 

Als intermezzo zal Christo Lelie samen met fluitiste Riëtte Beumer een mini concert verzorgen met  werken voor  

orgelsolo, fluit en orgel en fluit en piano. Het officiële gedeelte zal worden afgesloten door de voorzitter van de  

Vereniging Vrijzinnig Protestant Delft. Albert Vlug zal het verhaal vertellen over Vrijzinnig Hervormden/Protestanten 

in Delft. 

Tenslotte wordt u uitgenodigd na afloop bij een drankje en hapje nog even met elkaar “in gesprek” te gaan. 

Graag willen we in verband met de catering weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Als u zich nog 

niet heeft aangemeld, verzoek ik u vriendelijk dat alsnog te doen. 

Per mail: scriba@vrijzinnigdelft.nl 0f per telefoon 06-53787674 

 

Zomerse Vieringen van Poëzie, Muziek, Gebed en Gesprek 

Op 4 en 11 augustus hebben we in de Kapel Abtswoude twee experimentele creatieve vieringen gehouden (zie ver-

slag Jac Veugelaers). Na evaluatie heeft de kerkenraad besloten om ook in de zomervakantie 2020 een aantal van 

deze vieringen o.l.v. leden en vrienden te laten plaatsvinden. De Lutheranen hebben op 25 augustus een Muziek- en 

Poëzieviering  gehouden i.s.m. KahN en VD. Taco Smit heeft voorgesteld om voor 2020 dergelijke zomervieringen 

gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. Zijn voorstel is door de kerkenraad omarmd. 

 

Jan H. Kroon 

 

 

Activiteiten nieuwe programma Vrijzinnig Delft 

 

Het nieuwe programma kun je in zijn geheel vinden op de website www.vrijzinnigdelft.nl  

Je kunt daar ook zien waar opgave vooraf geldt. 

 

- In gesprek met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft, start wo. 23 oktober 

- in gesprek met Karen Armstrong, start di. 22 oktober geldt:  

graag opgeven voor 1 oktober bij cm.geels@planet.nl  

 

Elke maandagavond Open meditatie 20.00- 21.00h in de Oud Katholieke kerk,  

   Bagijnhof 2, info j.veugelaers@gmail.com  

 

Elke dinsdagmiddag Open meditatie 15.45- 17.00h in de Lutherse kerk,  

vanaf 3 sept.  Noordeinde 4, info cm.geels@planet.nl  

 

Woensdag 5 sept. Cursus Attitudinal Healing (1) 10.00- 12.00h, Spreeuwenstraat 21; info en opgave  

   bij Monique Toonen myt@xs4all.nl  (meer: www.stadskloosterdelft.nl) 

 

Dinsdag 10 sept. Open ruimte voor vragen en gesprek (1) met Tina Geels 

   13.45- 15.00h  Voorstraat 60, Info cm.geels@planet.nl (opgeven vooraf hoeft niet) 

 

 

mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl
http://www.vrijzinnigdelft.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:j.veugelaers@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:myt@xs4all.nl
http://www.stadskloosterdelft.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
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Woensdag 11 sept. Start Klimaatsgesprekken (1) 20.00- 22.00h 

   Voorstraat 60. Info piet.vanlingen@xs4all.nl  

 

Dinsdag 17 sept. Benedictuskring (1) 20.00- 21.30h Lutherse Kerk 

   Info en opgave tacosmit@gmail.com  

 

Woensdag 18 sept. Pizzaclub (1) 17.30- 19.00h Voorstraat 60. 

   Info en opgave cm.geels@planet.nl  

 

Dinsdag 24 sept. Dansmeditatie met Tina Geels (1), Koorzolder Lutherse kerk, 10.00- 12.00h 

   Info en opgave jbruggeling@xs4all.nl (meer: www.stadsloosterdelft.nl) 

 

Dinsdag 24 sept. Verbindende communicatie (1) met Monique Toonen, 13.15- 15.45h  

   Pimpernelleke, Molenstraat 22, Info en opgave myth@xs4all.nl (meer: stadsklooster.nl)                        

 

Woensdag 25 sept. Sophiaanse Gnostiek (2) met Anja Schaafsma, 13.30- 16.00h Lutherse Kerk 

   Info en opgave schaafanja@gmail.com (meer: www.stadskloosterdelft.nl) 

 

Vrijdag 4 okt. (!)  Muziekmeditatie (1) 20.00- 21.00h met Dieke de Jong 

   Phoenixstraat 66, k. 105, Info en opgave dgdejongste@gmail.com  

   (meer: www.stadskloosterdelft.nl)  

 

Nieuw: Open ruimte op de dinsdagmiddag 
 

Vanaf dinsdag 10 september om de veertien dagen voorafgaand aan de meditatie ben je om 13.45h welkom aan de 

Voorstraat 60.  

In een open ruimte is er gelegenheid om jouw vragen te delen en anderen te ontmoeten. 

Daarna kun je meedoen met de wekelijkse meditatie. 

We volgen de eenvoudige methode van de Centering Prayer, uitgewerkt door de Benedictijnse monnik Thomas  

Keating. Na een kort introductie, gaan we tot 16.30 uur de stilte in. We sluiten af met het samen hardop lezen van 

een korte tekst. Daarna kun je een intentie opschrijven en/ of een lichtje voor iemand aansteken. Er is ruimte om te 

delen; we sluiten af om 16.45 uur. 

Je bent welkom, opgeven vooraf is niet nodig. 

Tina Geels 

 

In gesprek met elkaar … over de kwetsbaarheid van ons klimaat 
 

Hoe sta jij in de klimaatcrisis? Hoe praat je erover en wat kun je zelf doen om het tij te keren?  

Deze en andere vragen komen aan bod in een nieuwe serie van zes bijeenkomsten onder begeleiding van een 

coach van Klimaatgesprekken.nl . 

De serie wordt ondersteund door spelvormen, een tekstboek en een werkboek. 

Meer informatie: http://klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf/ 

 

Plaats en tijd:  Voorstraat 60, 20- 22h 

Data:  wo. 11 en 25 sept. 9 en 24(!) okt. 6 en 20 nov. 

Kosten:  € 45 per persoon (€ 30 voor de 6 bijkomsten en € 15 voor de 2 boeken) 

Opgeven bij:  Piet van Lingen, piet.vanlingen@xs4all.nl  

 

mailto:piet.vanlingen@xs4all.nl
mailto:tacosmit@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:jbruggeling@xs4all.nl
http://www.stadsloosterdelft.nl
mailto:myth@xs4all.nl
mailto:schaafanja@gmail.com
mailto:dgdejongste@gmail.com
http://Klimaatgesprekken.nl
http://klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf/
mailto:piet.vanlingen@xs4all.nl
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Overpeinzingen in een warme zomer… 
 

Weet je dan waar het begin is? 

Dit zijn de laatste woorden van het fraaie boek: Waar haalden de gnostici hun wijsheid  

vandaan? red. Bos en Luttikhuizen. Ik las het tijdens onze vakantie in Roemenië.  

Lange tijd wilden men graag alles zogezegd in lijn hebben, op orde en graag in hokjes. Maar gesterkt door de dikke 

pil van Karen Armstrong, wordt  mijn vermoeden bevestigd dat het ook toen een chaos was in het religieuze land-

schap van het vroege christendom. Wij doen daar niet voor onder met al ons fragmentarisch en flexibel geloven.  

Ook toen zochten de mensen naar houvast, een kompas om op koers te blijven in een  

leven vol verwarring, angst en pijn. De kerk heeft al gauw een duidelijke lijn van geloven uitgezet. Dat gaf duidelijk-

heid maar ook macht. Met nauwelijks ruimte in haar flanken voor eigen inzicht en eigen ervaring.  

Helaas zijn de Gnostici zo tot ketter geworden, eigenwijs want overtuigd dat ieder een  

eigen weg tot God heeft, met eigen inzicht (gnosis), kennis van het hart. Nog steeds zijn wij, ook in de diversiteit van 

mensen die zich bij Vrijzinnig Delft thuis voelen, verwant met deze mensen, mannen en vooral vrouwen, uit alle  

lagen van de samenleving van toen. Het is kostbaar ons te realiseren dat we dus meevaren op die oude  

onderstroom van gnostieke overtuiging en mystieke ervaringen. Ergens was er een begin van vrijzinnig geloven. De 

oude tekst hier aangehaald komt uit het Thomas evangelie, logion 18, en luidt volledig:  

 

De leerlingen zeiden tot Jezus: zeg ons hoe zal het einde zijn? Jezus zei:  

Hebt u dan het begin ontdekt dat u naar het einde vraagt?  

Want waar het begin is, daar zal het einde zijn.  

Gezegend wie aan het begin zal staan:  

hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.  

Een paar woorden, voldoende voor je hele leven want het leven wil vooral geleefd worden! Zo zat ik daar op onze 

veranda, links en rechts de boeren hard aan het werk op het land. ’s Avonds een praatje over het hek en in het dorp 

langs de onverharde werk, in de avondzon van dat oude land, Transsylvanië. 

 

Toch las ik daar ook het nieuwe boek van Karen Armstrong, De verloren kunst van de heilige geschriften. Wat een 

prachtig overzicht geeft zij opnieuw, nu met als frame de linker en rechter hersenhelft te integreren. Niet alleen ons 

intellect maar ook de verbeelding, onze emoties en vooral verlangen naar het Onnoembare wil meedoen.  

Aangeroepen met veel verschillende namen, zo begin ik de vieringen waarin ik voorga.  

Toen, in de laatste week nog de toegift van een wonderschoon boekje over werk en leven van de Franse filosofe 

Simone Weil. Wachten op God, haar levens devies, reist al vele jaren met mij mee. Nu werd dit ingekleurd met  

fragmenten uit haar korte leven wat zij zelf zozeer onder spanning zette, door haar keuze om samen met de  

arbeiders in de fabriek te ervaren hoe het leven ook kan zijn, buiten je eigen bubbel. 

 

Daar te midden van de Hongaren in Roemenië, buiten onze eigen Nederlandse  

bubbel, voelden we de grote betekenis van meneer Victor Orban uit Hongarije. Want 

wat doe je als je met de rug tegen de muur staat als Hongaarse minderheid? Hoe  

bepalend is dan niet de context van jouw leven voor de keuzes die jij maakt.  

Flexibel geloven is dat soms een luxe voor de westerling die zijn leven kan overzien? 

Weet jij dan waar het begin is, dat je naar het einde vraagt? 

De ooievaars verlieten hun nesten in het dorp toen wij ons klaarmaakten voor de  

lange terugreis. Het afscheid heeft altijd weer iets weemoedigs.  

Nu terug, lijkt alles daar alweer zo ver weg. We maken ons klaar voor een nieuw  

seizoen en ik zie er naar uit jullie weer te ontmoeten.  

Voor hoe lang, dat weten we niet … we trekken samen op. 

Tina Geels 
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Uit de Diaconie  
 

In het kader van de vredesweek is de collecte op 22 september voor de vredesorganisatie 

PAX. PAX adviseert en ondersteunt vredesinitiatieven in heel veel (voormalige)  

oorlogsgebieden.  

Zo ook een project in Kosovo.  

 

Valdete Idrizi uit Kosovo is een vrouw die etnische en culturele grenzen in haar land  

probeert te overbruggen met behulp van dialoog en cultuur. In haar woonplaats Mitrovica is de 

bevolking sinds de oorlog gescheiden door een onzichtbare grens: in het noorden van de stad wonen de Kosovaarse 

Serviërs en in het zuiden de Kosovaarse Albanezen. Deze scheiding bepaalt elk facet van het leven. De spanningen 

en het onderling wantrouwen tussen de beide bevolkingsgroepen zijn groot. Hoewel ze te maken had met veel  

tegenwerking en negativiteit, bracht Valdete toch de moed op om contact te zoeken met de voormalige vijand.  

Samen met PAX richtte ze in 2001 de organisatie Community Building Mitrovica (CBM). Deze organisatie zet zich in 

om ontmoeting mogelijk te maken tussen Servische en Albanese Kosovaren. Valdete: “Ik ben erg trots op wat we 

hebben bereikt. Over de toekomst ben ik optimistisch, maar ik weet dat het een kwestie van lange adem is.”  

 

Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk van mensen zoals Valdete uit Kosovo. Mannen en vrouwen 

die grenzen durven te slechten om vrede te sluiten. Zo kunnen voormalige tegenstanders elkaar ontmoeten en  

ontdekken dat samenleven mogelijk is. En kunnen mensen elkaar vinden in hun verlangen naar een rechtvaardige 

vrede. 

Met een bescheiden bedrag kun je hen helpen dit belangrijke werk voort te zetten.  

PAX IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00 

 

Flexibel geloven, hoe zit dat bij jou? 
 

Deze vraag stelden we ons bij de afsluiting van het seizoen na de dienst van 8 juli. Marianne van den Broek leidde 

de workshop; we sloten af met een heerlijke lunch aan de Voorstraat 60.  

Fragmenten van een geheel- dat tekende we uit voor elkaar en voor onszelf: 

Iemand deelde haar levenslogo: HARMA- houd altijd rekening met anderen.  

Iemand deelde een groot deel van zijn zoektocht, met kleuren aangegeven- de lijn van de kerk, en een tegen lijn van 

binnenuit, de eigen ervaring: ik werd mij bewust van de tegenstrijdigheden tussen religie, leven en eigen  

geloofservaring. 

Een ander: ik luister naar eigen stilte. Ik ben op zoek naar licht. Ik zoek troost en moed- in een wisselwerking van 

geven en ontvangen. Ik wil in de somberheid en chaos tot structuur komen. Ik voel me in vrijheid, verbonden met de  

kosmos. Een ander: ben geworteld in het mysterie en wil worden wie ik ben. Ik wil het mysterie van het leven verder 

verkennen en delen. Een ander: ik wil mijn vragen delen. Ik wil geloven met hart en ziel, niet alleen met mijn hoofd. 

Wat een rijkdom - die ene ochtend. Tegelijk, een aanloop tot het jaarthema van komend seizoen: In gesprek met … 

Tina Geels  
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Impressie van twee experimentele creatieve zomerbijeenkomsten aangekondigd als 

Spirituele-Meditatieve-Viering met Gebed en Poëzie 
   

Ook predikanten gaan met vakantie. Van de nood een deugd gemaakt zijn er op 4 en 11 augustus in Abtswoude 

alternatieve inspiratie bijeenkomsten gehouden.   

 

Jan Kroon organiseerde de eerste viering op 4 augustus met als thema ‘Tijd is jouw Tijd’ .  

We waren met acht, staken de paaskaars aan en begonnen de viering met gebed en een aanroep. Meteen gevolgd 

door een koffieronde om het informele karakter te benadrukken. We luisterden naar een musical liedje van het  

Tv-programma Kinderen voor Kinderen: Tijd te Kort. Daarna een korte introductie over het verschil tussen Chronos 

en Kairos d.w.z. het verschil tussen kwantitatieve Tijd en Tijd als kwaliteit. We lazen het gedicht van Rutger Kopland 

over Tijd en een Bijbeltekst uit Prediker:   

Er is en tijd om …. en een tijd om … enz. 

We lieten ons meedrijven op deze teksten, spontane reflecties en de eigen inbreng van een ieder.  

Zo luisterden we tot mijn verrassing opeens naar een oude popsong van the Steve Miller Band: Space Cowboy -  

time keeps on slipping slipping into the future- was het refrein van de songtekst. 

Ook was er een tekstfragment over de symboliek van het kruis met duiding van ons dagelijkse kabbelende leven als 

het horizontale verband. Vroeg of laat bevredigt dat horizontale leven ons toch niet echt en dan, als we er voor open 

staan, is er een inzicht. Een duidelijk besef dat wij als mens er toe doen als we onze verticale verbinding als  

uitnodiging en roep van het mysterie durven aanvaarden. Zo meanderende onze eerste Spirituele-Meditatieve-

Viering naar een einde met als afsluiting een lied van Huub Oosterhuis en een zegenbede.  

 

Monique Toonen en Annalena Hoyer organiseerden de tweede alternatieve viering op 11 augustus. We waren met 

veertien samengekomen om elkaar te inspireren over ‘Liefde’ . Van te voren kregen de deelnemers een uitnodiging. 

De opdracht was na te denken over de verschillende vormen van liefde zoals: Philia de gelijkwaardige liefde, Agape 

de liefde van en voor God, Philautia de liefde voor jezelf, Eros en Caritas. We begonnen met een voorgedragen en 

daarna afgespeelde songtekst van John Denver:  

‘Perhaps Love’. Om een impressie te geven van de tekst: 

Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm 

It exists to give you comfort, it is there to keep you warm 

And in those times of trouble when you are most alone 

The memory of love will bring you home 

(Op youtube: Perhaps Love) 

Zongen daarna Veni Sancti Spiritus en lazen de bekende Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13 over de liefde. Na een  

koffieronde volgde een gedicht van Willem Bilderdijk (1776 - 1831) met als titel ‘Liefde tot God’ gevolgd door  

gedichten uit de Soefi traditie van Kabir, Roemi en Ibn Arabi. We lieten al deze teksten op ons inwerken terwijl we 

luisterden naar ‘Vreemdeling, geliefde’ een liedje van Marieke van Lingen. Daarna zijn we met elkaar in gesprek  

gegaan. 

Na een coming out van Monique als heuse blokfluit speelster zongen we nog een lied en spraken in de kring de 

woorden van het z.g. Aramees Onze Vader. We sloten ook nu af met een zegenbede.  

 

Uit de reacties na afloop bleek enthousiasme om door te gaan met deze vrije vieringen. De vorm blijft vooralsnog 

een open ruimte, waarmee we kunnen experimenteren.  

Jac Veugelaers 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toYfeN0ACDw
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Vredesweek: de 3e zondag in september 
 

Vrijdag 2 augustus j.l. waren we in de Houtrustkerk in Den Haag bij elkaar met ruim 60 mensen uit de regio. De le-

zing van Edy Korthals Altes ging over: Verzet bij een nieuwe wapenwedloop. Edy is inmiddels 95 jaar, maar helder 

van geest en een zeer inspirerend mens. Tussen 1951 en 1968 had hij verschillende diplomatieke functies. Na een 

visioen besloot hij zich terug te trekken als ambassadeur in Spanje.  

 

In zijn boek “Van havik tot vredesduif” (2017) ontvouwt hij zijn eigen visie op het christendom en haar taak. Hij had 

destijds een interview in het Vermoeden van de IKON. In dit gesprek vertelt hij in zijn lange carrière niet bepaald een 

vredesduif geweest te zijn. Na dit bekeken te hebben, ging hij met ons in gesprek.  

 

Hij riep ons op in beweging te komen, omdat de dreiging voor een nieuwe wapenwedloop een feit kan worden. Het 

INF verdrag tussen de VS en Rusland is inmiddels verlopen. Dit verdrag werd in 1987 getekend door Gorbatsjov en 

Reagan. 

 

Op 5 september willen we (mensen die zich die middag opgaven om gezamenlijk iets te ondernemen) met elkaar om 

tafel gaan om een conceptbrief te maken aan het Vrijzinnig Beraad en misschien ook al aan een tekst met een  

oproep aan ons allen om in beweging te komen. De situatie is nu veel dreigender dan in de tijd van de kruisraketten 

en de grote demonstraties.  

 

Els van der Laan (jaren lang lid geweest van het IKV e.a.) 

 

 

Filmkring 
 

In september ga ik weer kijken in de nieuwsbrief van het filmhuis en op de web-

site naar geschikte films. Deze keer voor de avond. En ik kijk ook naar langer 

durende films, bv van 120 min., daarin zit een pauze en ook dan kunnen we al 

in gesprek met elkaar. Anders wordt de keuze wel erg beperkt, ook omdat het 

weekend afvalt.  

 

Voor degene die nog geen bericht kreeg: stuur mij een mailtje en je krijgt in het vervolg ook een uitnodiging:  

eevdlaan@casema.nl 

Els van der Laan  

mailto:eevdlaan@casema.nl
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Terugblik retraite Zundert 
 

Een paar stille dagen, zij het deze keer met een beperkte groep vanwege de 

beschikbaarheid van de monniken in Zundert. Klein in aantal maar  

inspirerend vanwege de stilte die er van hen uitgaat. Wat heb jij echt nodig? 

was een van de vragen die we ons bewust werden. De zenmeditatie in de 

vroege ochtendzon onder leiding van broeder Peter, de maaltijd in stilte, de 

gezelligheid in de avond met elkaar bij een goed glas bier. En vooral steeds 

die tussentijd, alleen en toch met elkaar. Je voegt jezelf steeds toe aan de 

gemeenschap, ieder doet dit in een eigen vorm van anders- zijn. Hoe rijk en 

inspirerend, en hoe groot is het bescheiden verlangen van veel mensen naar 

dit zomaar- samen- zijn. 

Onmisbaar bij de zoektocht, delen helpt ook hier. 

Tina Geels. 

 

Tijd 
 

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 

nooit te zullen weten wat het is 

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 

dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 

naar iets in zichzelf, iets ziet daar 

wat het meekreeg 

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 

van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 

een verte voorbij onze ogen 

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 

dat ooit niemand meer zal weten 

dat we hebben geleefd 

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier 

maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 

de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 

buiten onze gedachten is geen tijd 

we stonden deze zomer op de rand van een dal 

om ons heen alleen wind 

 

Verschenen in Over het verlangen naar een sigaret, uitg. Van Oorschot 2001 

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 24 september 

22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 28 september 2019.  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 
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