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VAN DE REDACTIE 

Dit nummer van de Berichten beslaat de meest intensieve periode van het kerkelijk jaar, van 
Palmpasen tot en met Hemelvaart. Dit jaar verdiept het lijdensverhaal zich door het onrecht 
dat mensen in Oekraïne wordt aangedaan en wat wij als dichtbij meevoelen. Al is het vanuit 
ons nog veilige thuis, dat er ook is om die veiligheid aan anderen te kunnen bieden. Gelukkig 
kunnen we weer uitkijken naar 2 maanden Werkhofgemeenschap met vieringen en 
bijeenkomsten – ook in deze Berichten vinden we weer mooie nieuwe initiatieven, zoals de 
‘zondagmorgen retraite’,  ingeleid door Tina en Lisette. We kijken er naar uit. 

Freek Boersma 
 

AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

ma 28 mrt 14.30 u. met Cor Spithoven voor Goede Week – Pasen 
do 31 mrt 20.00 u. koorrepetitie 

zo 3 apr 16.30 u. wake kamp Zeist 
do 7 apr 20.00 u. koorrepetitie 

vrij 8 apr 10.30 u. wandelclub 
wo 13 apr 10.30 u. Augustinus leeskring 
do 21 apr 20.00 u. koorrepetitie 
ma 25 apr 14.30 u. met Joop Smit voor 8 mei 
do 28 apr 20.00 u. koorrepetitie 
do 5 mei 20.00 u. koorrepetitie 
zo 1 mei 16.30 u. wake kamp Zeist 

wo 11 mei 14.30 u. met Arie Nico Verheul voor 22 mei 
do 12 mei 20.00 u. koorrepetitie 

vrij 13 mei 10.30 u. wandelclub 
ma 16 mei 14.30 u. met Cor Spithoven voor 26 mei 
do 19 mei 20.00 u. koorrepetitie 

 

NIEUWS VAN SAMAYA 

Wij zijn zeer blij dat we weer zonder beperkingen al onze gasten welkom mogen heten. 
Momenteel is Mickel bezig met de laatste werkzaamheden voor een aantal nieuwe kamers. In 
de Oostgang hebben we drie kamers omgebouwd tot 5 eenpersoonskamers. 
De koelkast in de gastenkeuken wordt vanaf half maart ook gebruikt voor de opslag van 
bananen. Hiervoor staat de temperatuur iets hoger dan voorheen. Gelieve hier niet aan te 
zitten. 

Tonja en Mickel & team Samaya 
 

 

VAN DE KERNGROEP  

We gaan zo langzamerhand weer richting het voorjaar. Het coronavirus blijkt gelukkig minder 
ziekmakend te zijn dan gedacht. De maatregelen zijn vanaf eind januari stapsgewijs 
versoepeld tot bijna geen. De vieringen zijn hervat en vanaf 27 februari j.l. verlopen ze 
grotendeels zoals voorheen. Helaas worden we vervolgens geconfronteerd met oplopende 
spanningen in de wereld door de oorlog in de Oekraïne en het vele leed als gevolg daarvan. 
 
N.a.v. de enquête van vorig jaar is besloten om niet alleen minder traditionele vieringen te 
houden, maar ook om meer ruimte te creëren voor alternatieve bijeenkomsten, wat mogelijk 
meer belangstellenden van buiten zal aantrekken. En waarmee we de vitaliteit van de 

ONZE GEMEENSCHAP 
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gemeenschap verder kunnen vergroten. De voortgang van de vernieuwing gaat met kleine 
stapjes. Het is vooralsnog zoeken en uitproberen, wat beter zal gaan nu er geen beperkingen 
meer zijn. De kerngroep initieert en stimuleert hierin. Er zijn inmiddels alweer nieuwe 
initiatieven gaande voor de vrijgevallen zondagen, zoals meditatieve bijeenkomsten met de 
taal van muziek verzorgd door Lisette Bernt en Tina Geels. Vanaf 29 mei start het thema 'Het 
groene hart van God' met een speciale bijeenkomst verzorgd door Liselotte Maas en Joyce van 
den Hoek Ostende. 
 
Ondertussen denken we na of de huidige structuur van het Melkwegstelsel nog wel past bij de 
opgaven van dit moment. Het stimuleren en begeleiden van de alternatieve bijeenkomsten zou 
de kerngroep op den duur graag aan een apart groepje willen uitbesteden. We gaan hierover 
in gesprek met de diverse werkgroepen en komen daar later op terug. 
 
Er is een nieuwe versie van de adressenlijst in de maak, zonder een beschrijving van het 
Melkwegstelsel omdat dit mogelijk aangepast gaat worden. Daarom wachten we ook nog even 
met de aanpassingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze aanpassingen zijn 
pas in 2026 verplicht. 

De kerngroep 
 

IN MEMORIAM LOT WEILAND – DE LANGE 

Op 19 januari namen we afscheid van Lot.  
Op de rouwkaart lazen we:  

“Het was een mooi leven; lang, waardevol, 
volledig geleefd en veelbewogen, verbonden 
met mensen, filosofisch-spiritueel ontwikkeld, 
rijk communicerend, continu lerend, 
aandachtsvol, verhalend, en uiteindelijk 
bewust en mild afgesloten”. 

Ieder die Lot gekend heeft, zal daar wel iets van 
herkennen. Lot had vele kanten..  
 
In haar jongere jaren gaf zij als 
schoonheidsspecialiste behandelingen die voor 
een deel gebaseerd waren op antroposofische 
uitgangspunten. Ze deed dat met veel zorg. 
Later begeleidde ze kunstzinnige werkgroepjes . 
Een groot deel van deze korte cursussen 
borduurde voort op Hildegard von Bingen, waar 
ze zich samen met broeder Henri uit de 
Slangenburg Doetinchem grondig in verdiepte. Inmiddels was Lot ook in contact gekomen met 
de kloostergemeenschap van Gods Werkhof, waar de openheid van de zusters en de 
verschillende katholieke en protestantse achtergrond van de bezoekers van de vieringen niet 
als een hindernis werd ervaren, maar eerder als een verrijking. Lot voelde zich er thuis, en ze 
besloot zich door pater Hans Maassen te laten dopen. Kenmerkend was ook hier de intensiteit 
waarmee ze zich voorbereidde. Later werd dit bezegeld in het vormsel, in de kerk in Maarn 
toegediend door hulpbisschop Herman Woorts die zij op een bedevaart in Lourdes had 
ontmoet. 
 
Intussen volgde ze diverse cursussen op religieus en kunstzinnig gebied. De diepgang en  
intensiteit waarmee literatuur en filosofisch gedachtengoed door haar werden bestudeerd was 
bewonderenswaardig. Opvallend was hoe ze alles als een leerervaring kon duiden. Toen de 
zusters vertrokken, bleef Lot zich verbonden voelen met de Werkhofgemeenschap. Ze nam 
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actief deel aan de voorbereiding van de vieringen. Met Lot er bij was er altijd voldoende 
gespreksstof. We hadden wel eens moeite haar te volgen in haar bespiegelingen, maar ze 
zette ons voortdurend aan het denken. Dat de teksten door haar heen waren gegaan, was ook 
te merken als zij daarna in de viering met krachtige stem de lezing verzorgde. Haar 
belezenheid kwam ook tot uiting in de Augustinus’ leeskring. Andere bronnen wist zij te 
verbinden met teksten van Augustinus. De scherpe manier van denken van Augustinus en zijn 
fraaie bewoordingen spraken haar zeer aan. Lot was ook lid van de Familia Augustiniana en 
ging altijd mee naar de ontmoetingsdagen en genoot van de lezingen daar. 
 
Vanaf haar vijfendertigste levensjaar werd Lot geteisterd door reumatische pijnen. Dat 
betekende dat ze met veel beperkingen en onverwachte aanvallen moest leven. En zo kwam 
ook het moment dar ze niet meer kon deelnemen aan de activiteiten van de 
Werkhofgemeenschap: geen voorbereiding meer van de vieringen waarbij ze zo bijzondere 
inbreng had, geen deelname meer aan de Augustinus’ leeskring. En zo raakten verschillenden 
van ons het contact met haar kwijt. In de afgelopen jaren hebben een aantal van ons, ieder 
voor zich, dat contact wel kunnen onderhouden, en vele malen met haar gesproken over de 
thema’s die haar zo bezig hielden, waarover zij veel las, en sprak, nieuwe inzichten kreeg, en 
die met ons afzonderlijk deelde. Lot vond ons een mooie afspiegeling van de verschillende 
spirituele stromingen die in haar leven een plaats kregen: antroposofie, katholicisme, 
protestantisme, boeddhisme. Lot was voor ons inspirerend, door haar voortdurende zoektocht 
naar diepgang, en de verbinding met de niet-waarneembare wereld speelde daarbij een grote 
rol. Vanuit verschillende gezichtspunten heeft zij antwoorden gezocht en soms gevonden op 
basale levensvragen en die met anderen gedeeld. Belangrijk daarin bleef de vraag: hoe 
kunnen we een goed mens zijn in dit leven. In haar zoeken en vinden was ze daarbij soms 
veeleisend en grenzeloos. 
 
Toen het met haar gezondheid steeds slechter ging, had zij behoefte aan ondersteuning in de 
vorm van een ritueel. We hebben haar toen de ziekenzalving mogen geven als bemoediging en 
ondersteuning. “Is er iemand ziek,” zo schrijft Jacobus in zijn brief, “spreek dan een gebed uit 
en zalf haar met olie”. Dat hebben we samen gedaan bij Lot thuis, en het deed haar goed, en 
ook voor ons was het goed. We luisterden vervolgens naar haar lievelingslied:  

In de oudste lagen van mijn ziel, waar hij van stenen is gemaakt, bloeit als een gaaf, 
ontkleurd fossiel de stenen bloem van uw gelaat. Ik kan mij niet van u bevrijden, er 
bloeit niets in mijn steen dan gij. De oude weelden zijn voorbij, maar niets kan mij meer 
van u scheiden. (M.Vasalis) 

 
Een gedicht waar Lot, denkend en mediterend over het heengaan, stilte en rust in vond, was 
een tekst van Gerit Achterberg, getiteld Afvaart: 

Aan het roer dien avond stond het hart en scheepte maan en bossen bij zich in en zeilend 
over spiegeling van al wat het geleden had voer het met wind en schemering om boeg en 
tuig voorbij de laatste stad. 

 
Naarmate ze dichter bij de dood kwam, was ze erg geïnteresseerd in de bardo, een begrip in 
het Tibetaans Boeddhisme, de tussenstaat na de dood. De vragen waarmee ze nog mee “zat” 
in die laatste periode van haar leven is ze nu misschien in de niet zichtbare wereld aan het 
beantwoorden. 
Bij haar afscheid zong Ger Jue van de Christengemeenschap de Russische zegenwens:  

De herinnering aan haar blijve voorgoed.  
Schenk de eeuwige rust aan uw ontslapene  
en houd haar eeuwig in herinnering. 

Cor Spithoven, met dank aan Marianne Beliën,  
Jurianne Kemmink, Nine Meynen, Charles Steur, Willem Pollmann 
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IN MEMORIAM HELEEN ZWART 

Ik weet niet of er binnen de Werkhofgemeenschap nog mensen zijn die Heleen Zwart gekend 
hebben. Toen ik in 1996 in Houten kwam wonen, was zij één van de eerste mensen die ik 
beter leerde kennen. We ontmoetten elkaar bij de Oecumenische Werkgroep van de 
Opstandingskerk (PKN) in Houten. Samen met anderen bereidden wij jaarlijks een 
oecumenische viering voor tijdens de Vredesweek. We werden vriendinnen. Op een keer vroeg 
Heleen mij om mee te gaan naar een Pesach maaltijd geleid door ds. Huijser in de kapel van 
de Werkhofgemeenschap. Heleen vertelde mij dat zij lid was van de Werkhofgemeenschap en 
dat zij ook de Berichten las. Die Pesach maaltijd was voor mij een inspirerende gebeurtenis en 
toen al nam ik mij voor om te zijner tijd ook lid te worden van de Werkhofgemeenschap. 
Heleen vond de rooms-katholieke kerk in Houten te star en ging graag als het zo uitkwam naar 
de kapel in Werkhoven. 
 
Aangezien ik weet dat Heleen de Werkhof-
gemeenschap een warm hart toedroeg en tot op het 
laatst de Berichten las, heb ik besloten om als 
eerbetoon aan haar en als haar vriendin een “In 
Memoriam” over haar te schrijven, alhoewel dit 
natuurlijk nooit volledig kan zijn.  
 
Bovenaan de rouwkaart van Heleen stond:  

“Doe geen afstand van je idealen.”  
(M. Twain) 

 
Heleen kwam ter wereld in Poerwodadi (Java) op 10 
augustus 1929. Ze werd geboren in een relatief 
groot gezin. Haar vader was beheerder op een 
plantage en ze groeide in vrijheid in de natuur op. 
Verjaardagsfeesten werden in het gezin uitbundig 
gevierd. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) werd het gezin 
geïnterneerd in een Jappenkamp. Mannen werden van vrouwen gescheiden. Heleen kwam 
samen met haar moeder en zussen op 15-jarige leeftijd terecht in een huis waar honderd 
mensen samen moesten wonen. Er waren weinig wc’s en er was een groot tekort aan voedsel, 
water en medicijnen. In het Jappenkamp stierven onder andere de vader van Heleen, haar 
oudste zus Truus en ook haar kleine broertje Bart met wie zij een bijzondere band had.  
 
Er waren leerkrachten die ook gevangen zaten die stiekem les bleven geven zo goed en zo 
kwaad als dat ging. Hierdoor kon Heleen na de oorlog instromen in de derde klas van de HBS. 
Ze slaagde voor HBS B en werd analiste op een laboratorium. Haar werk deed ze zo 
uitmuntend dat ze zelfs promovendi mocht begeleiden. Studenten studeerden graag bij haar af 
vanwege haar warme belangstelling en betrokkenheid.  
 
Heleen was ook een rasechte feministe. Ze hoopte dat de rooms-katholieke kerk onder invloed 
van de acht mei beweging zou moderniseren en was teleurgesteld toen dat niet gebeurde. Ze 
verdiepte zich ook in vredesvraagstukken en demonstreerde in de jaren tachtig tegen de 
plaatsing van kruisraketten in Nederland. Na haar pensionering ging Heleen samen met haar 
zus verre reizen maken, onder andere naar Vietnam en Nepal. Helaas kreeg haar zus op 
oudere leeftijd Alzheimer. Een paar jaar eerder dan Heleen is haar zus overleden. Heleen bleef 
ongetrouwd - naar haar eigen zeggen omdat het er nooit van gekomen was om een man te 
vinden. 
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Afgelopen zomer kreeg ik ineens geen antwoord meer op e-mails van mij die gericht waren 
aan Heleen. Toen kreeg ik bericht van haar neef dat hij haar e-mailadres beheerde. Bij Heleen 
was een kwaadaardige tumor in haar hoofd geconstateerd. Ze werd opgenomen in hospice “De 
Luwte” in Soest. Lange tijd ging het daar nog relatief goed met Heleen, maar op 6 januari 
2022 blies ze tijdens een cd met muziek waarvan ze hield, haar laatste adem uit. Heleen had 
een warme belangstelling voor de mensen om haar heen, en was ook wijs en heel bescheiden. 
Die bescheidenheid sierde haar. Daardoor voelden velen zich in haar nabijheid op hun gemak.  
 
Ik hoop en vertrouw erop dat ze nu de Hemelse Vrede gevonden heeft, waarnaar ze zo 
verlangde. 

Cleopatra Thelissen 

IN GESPREK MET WALTER BOEVÉ 

Een gratis taxi  
Een vriendin van mij biedt mij aan om mij met haar auto naar Wijk bij Duurstede te brengen. 
Zo rijden wij samen op een zonnige lentedag richting Wijk bij Duurstede en word ik op het 
afgesproken tijdstip voor de deur van Walters woning afgezet. Ondertussen gaat mijn vriendin 
wandelen in de omgeving. Bij binnenkomst vraagt Walter wat ik wil drinken. Ik zeg dat ik wel 
zin heb in een kopje koffie. Walter zegt dat koffie zetten bij hem altijd een beetje een gok is, 
maar een paar minuten later staat er een geurig kopje koffie voor mijn neus.  
Aangezien Walter om 12.00 uur een lunchafspraak heeft, gaan wij snel van start met de eerste 
vraag.  

Cleopatra: “Nog niet zo lang gelden heb je afscheid genomen van het koor van de 
Werkhofgemeenschap. Vertel hier eens iets over?” 

Koor van de Werkhofgemeenschap 
Walter: “Ik ben een liefhebber van 
muziek. Toen ik naar school ging, kreeg 
ik al met zes jaar pianoles en dit heb ik 
heel lang volgehouden, ongeveer 45 jaar. 
Mijn moeder speelde en zong ook voor 
ons en ik denk dat mijn liefde voor 
muziek ook daar vandaan komt. Ik kwam 
Josephine tegen in het klooster. Zij was 
ook met muziek bezig en ik dacht bij 
mijzelf: ‘Wat een bijzonder iemand is 
zij…’ Zelf was ik gescheiden: ik had geen 
partner.  
 
In die tijd werd er in de katholieke kerk 
Gregoriaans gezongen maar niemand 
kon dat Latijn verstaan. Josephine heeft 
een koor gevormd om liederen in de 
Nederlandse taal te zingen. Wij deelden 
de interesse voor muziek. Josephine had 
zangles in de kerkmuziekschool en toen 
heb ik gevraagd of ik daar ook les kon 
krijgen. Nog weer later heb ik les 

gekregen van iemand met een basstem. Eigenlijk ben ik zelf bariton (tussen bas en alt in). Ik 
heb ook in de Schola Davidica gezongen, een traditie die teruggaat op de vespers in de 
Anglicaanse kerk. Het niveau van de Schola Davidica lag erg hoog en toen het instuderen van 
die liederen niet meer lukte, ben ik daar mee gestopt en toen heb ik nog wel in het koor van 
de Werkhofgemeenschap gezongen. Door mijn hoge leeftijd lukt het instuderen van de 

Walter ontvangt een bloemetje van het koor 
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liederen van dat koor ook niet meer, voor mij een reden om definitief met zingen te stoppen, 
weliswaar met pijn in mijn hart.”  

Cleopatra: “Wat heeft STILTE met muziek te maken?” 

Stilte – muziek 
Walter: “STILTE is een concentratie zoals bij ZEN MEDITATIE: alles los laten is het ideaal; om 
in een ruimte te komen die vernieuwend is. Volmaakt wordt het natuurlijk niet, dat kan niet, 
dan heb je toch iets verkeerd gedaan met het risico op verstarring, maar muziek kan de 
STILTE wel in toon zetten, dus als het ware een toon geven aan de stilte.” 

Cleopatra: “Wat was je lievelingsvak op school?” 

Bijbelse les 
Walter: “Nou dat was eigenlijk het vak – Bijbelse Les – wat ik op de lagere school kreeg. Mijn 
vader had niets met geloven of met de kerk. Mijn moeder had er wel een verlangen naar en 
ging soms naar de kerk. Met mij ging ze ook naar de Matthéüs Passion. Ik miste iets in ons 
gezin en daarom wilde ik op Bijbelse Les. Later, toen ik studeerde, ben ik ook naar de 
protestantse kerk gegaan, maar dat vond ik niks met die langzame gezangen (red. Oude 
Berijming). Toen kwam ik in het klooster; hier hadden teksten echt betekenis en door de 
rituelen was de sfeer anders, heel warm en zo ben ik meer in die hoek terecht gekomen. Je 
kunt er geraakt worden door dingen die een diepere betekenis hebben: een meditatie, een 
stroming die je goed doet – het is moeilijk om in woorden uit te drukken wat dit nu precies is, 
maar er was natuurlijk ook een verbinding met Josephine: we konden elkaar daar duidelijk in 
vinden.” 

Cleopatra: “Vertel iets over een mooie herinnering?” 

Het Zwarte Woud 
Walter: “Ik ben in het Zwarte Woud bij een Zenmeester geweest. Ik liep alleen in het Zwarte 
Woud en toen kreeg ik een enorme huilbui en toen voelde ik mij verbonden met alle mensen in 
de wereld die het moeilijk hebben. Het is een mooie herinnering omdat het verbindend werkte. 
Het oversteeg mijzelf, maar tegelijkertijd was het ook weer een verbinding met Josephine.” 

Cleopatra: “Wat blijft jou fascineren?” 

De natuur 
Walter: “De natuur en dat deelde ik ook met Josephine. Als kind woonde ik met ons gezin in 
Rotterdam midden in de stad en daar doe je geen ervaring met de natuur op, want daar is 
geen natuur. Op een gegeven moment zijn twee tantes van mij verhuisd naar Doorn vanwege 
de angst voor bombardementen. Daar in Doorn bij die tantes heb ik veel in de bossen 
gespeeld. Toen ik afgestudeerd was, ben ik in Huis ter Heide gaan wonen. Daarna heb ik een 
tijdje in Wijk gewoond omdat ik gescheiden was. Later kwam Josephine bij mij wonen, maar 
het was een klein huisje en primitief en wij wilden graag een grote tuin. We zijn toen verhuisd 
naar Driebergen, want een boerderij buitenaf konden wij niet betalen.  
 
Later konden we toch een halve boerderij aan de Gooijerdijk kopen, die we met een andere 
familie deelden met recht van overpad. Dat was een diepe wens van Josephine en mij om 
midden tussen de natuur te wonen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook twee maanden door 
Europa gelopen van Amsterdam naar Slowakije. Daar stopte het omdat Josephine toen helaas 
last van een open been kreeg. Het was fijn dat je tijdens het lopen helemaal vrij was, je had 
geen afspraken en dergelijke. Onderweg vroegen we dan of er een plekje was om onze tent op 
te zetten, maar dat we wel water nodig hadden om ons te wassen en om te koken. Dit leidde 
vaak tot mooie gesprekken ook over de Hitlertijd, zoals de mensen in Duitsland die tijd beleefd 
hadden. Toen merkte je dat zij net zo goed geleden hadden onder de oorlog, net zoals wij, net 
zoals nu weer gebeurt in Oekraïne. Het is wel raar dat ik zelf helemaal geen herinnering heb 
aan het bombardement in Rotterdam op 10 mei 1940, terwijl ik toen toch al negen jaar was. 
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Er zaten toen ook vluchtelingen bij ons in de schuilkelder. Natuurlijk heb ik al het puin wel 
gezien. Voor de oorlog was ik met mijn moeder naar een orgelconcert in de Laurenskerk (een 
hoofdkerk in Rotterdam) geweest. Het was wel een vervreemdende ervaring dat van die kerk 
na het bombardement alleen de toren nog overeind stond. Die herinnering staat wel in mijn 
geheugen gegrift ook doordat het met muziek te maken had natuurlijk.” 

Cleopatra: “Men zegt wel eens: - De Wijsheid komt met de jaren – Geef aan of je het wel of 
niet eens bent met dit gezegde.” 

De wijsheid komt met de jaren 
Walter: “Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Ik heb in mijn leven allerlei dingen gedaan 
waarvan ik later dacht: ‘hoe kon je dat doen?’ maar dat zag ik toen niet. Zo verwierp ik mijn 
ouders en heb ik ze zelfs een tijd genegeerd. Mijn vader was chirurg en was ook heel bedreven 
in handelen met aandelen. Mijn moeder was al eerder gestorven. Op een gegeven moment had 
mijn vader een dag- en nacht zuster nodig en ik maakte mij toen druk over het geldbedrag 
daarvan. Nu denk ik: ‘Wat schandalig en egoïstisch was dat eigenlijk….’” 

Cleopatra: “Ben je meer een ‘Einzelgänger’ of meer een groepsmens?” 

Walter: “Ik was veel op mijzelf. Ik had vaak één vriendje. We kwamen elkaar tegen tijdens 
een vakantie in Domburg in Zeeland en met dat vriendje heb ik ook vaak in Doorn gespeeld. 
Nu ik hier alleen ben (na het overlijden van Josephine) ben ik toch meer op zoek naar andere 
mensen. Nu maakt het alleen zijn wel verschil.” 

Cleopatra: “Wie is jouw leermeester?” 

Walter: “Tja, dit heeft eigenlijk met - jezelf leren kennen – te maken, met Verdieping. Hij 
woonde eerst in België en later in Zeeuws-Vlaanderen. Cleopatra: “En wie is dat dan wel?” 
Walter: “Het is Hein Stufkens. Hij staat als persoon dichterbij dan Zen Meditatie. Hij kan 
allerlei dingen die ik zelf niet kan, maar je hebt bij hem toch het gevoel van een gelijkwaardig 
contact. Hij brengt je nader tot jezelf. Zijn partner kon heel goed dansen, maar zij werd 
dement en vroeg veel aandacht. Dankzij de hulp van veel mensen die al jaren met hem en zijn 
vrouw bevriend waren kunnen ze haar nu thuis verzorgen en kan hij toch nog wat blijven 
werken in hun cursuscentrum. Zij is nu een soort rustpunt geworden en gelukkig hoeft zij niet 
weg.” 

Cleopatra: “We zijn aan het slot van dit interview beland en praten nog even na voordat Walter 
naar zijn lunchafspraak moet vertrekken. Het is een raar besef om over het bombardement op 
Rotterdam te praten terwijl Kiev en andere steden nu ook gebombardeerd worden, maar ik 
troost mij met de gedachte dat we de Lente tegemoet gaan….oog hebben voor het kleine...het 
kleine weten te waarderen…zoals mijn oma zei.” 

Cleopatra Thelissen 

ARCHIEF 

Zoals waarschijnlijk bekend heeft onze Werkhofgemeenschap ook een archiefkast. Naast 
notulen en andere relevante verslagen, vind je er ook een compleet archief van de Berichten, 
De eerste exemplaar is van 1978. We zijn dus nu aan onze 44ste jaargang! Verder de boeken: 
 Monialen Augustinessen te Werkhoven, 1985 
 Aflevering van de Historische Kring tussen Rijn en Lek, met daarin een artikel over de  
 Priorij Gods Werkhof, 1997 
 Het gaat door, Inspiratie en spiritualiteit in voormalig slotklooster Gods Werkhof, 2010 
 Een Honderdjarige in ons midden, 100 jaar parochiekerk Werkhoven, 2010 
 Overzicht van het werk van zr. Theofoor / Ans van Zeijst 
 Overwegingen, gehouden in de Werkhofgemeenschap 2001 – 2007. 
Er is een video van de tv uitzending vanuit Gods Werkhof in 1990. 
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Er is een CD van het radioprogramma “Het Klooster” op 4 januari 2004, met daarin een 
interview met zr. Theresia, Ada Schoep en Willem van Erp, en een CD van de viering met 
performance, 25 november 2007. 
Als je interesse hebt iets van dit alles in te zien, te beluisteren, neem dan met mij contact op. 

Cor Spithoven 
 

 
 

VOORBEDE VOOR OEKRAÏNE  

Om vrede en gerechtigheid in de Oekraïne: 
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen 
kiezen in plaats van oorlog en geweld, 
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers 
beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, 
dat met de stuwkracht van Gods Geest onvermoeibaar 
gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa. 

 

DESIDERATA 

Ik kreeg deze week onderstaande tekst aangereikt en vind hem erg van toepassing op deze 
tijd. Misschien is het iets voor ons allemaal. Je kunt dit gedicht lezen als een instructie om 
goed en zinvol te leven.  
Desiderata (Latijn voor "dingen waarnaar verlangd wordt") is een gedicht in proza uit 1927 van 
de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872–1945). (met foto) 
De tekst was onbekend tijdens het leven van Max Ehrmann. Na zijn dood vond zijn vrouw de 
tekst en heeft deze in 1948 laten publiceren.  
 
Marja Schilderman 

 
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in 
stilte kan bestaan. 
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. 
Vertel helder en rustig jouw waarheid en luister naar anderen, ook naar hen die 
onwetend zijn, 
want ook zij hebben een verhaal. 
 
Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. 
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kun je ijdel en verbitterd raken, 
want er zijn altijd kleinere en grotere mensen dan je zelf bent. 
Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen. 
 
Houd interesse voor je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn; 
het is een voorrecht in deze veranderlijke tijden. 
Wees voorzichtig bij zaken doen, want de wereld is vol bedrog. 
Maar wees niet blind voor de deugden die er wel zijn; 
veel mensen streven hoge idealen na, 
en het leven is vol heldendom. 
 
Wees jezelf. 
Doe vooral niet alsof. 
Wees ook niet cynisch over de liefde, 

BEZINNING 
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want tussen alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. 
Aanvaard blijmoedig de wijsheid die komt met de jaren. 
Laat wat achter je ligt los 
Ontwikkel geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. 
Maar zadel jezelf niet op met spookbeelden. 
Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren. 
 
Zorg voor een gezonde discipline, maar wees daarbij lief voor jezelf. 
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. 
Je hebt het recht hier te zijn, 
en ook al is het je niet altijd duidelijk, 
het universum ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt, 
en zo is het goed. 
 
Heb daarom ook vrede met God, 
wat voor beeld je ook van hem hebt 
en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; 
bewaar vrede in je ziel te midden van de lawaaierige 
verwarring van het leven. 
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen 
is dit toch nog steeds een prachtige wereld. 
 
Wees opgewekt. 
Streef naar geluk. 

Max Ehrmann 
 

 

COLLECTE VOOR ONDERWIJS IN PAPUA BARAT  

In maart en april zijn de extra collectes voor de door de Augustijnen opgezette en verzorgde 
lagere en middelbare scholen in Papua Barat, het westelijke deel van Papua Indonesia. 
In onderstaande brief van Ton Tromp uit Manokwari van december 2021, lezen we over de 
situatie aldaar. We ontvingen deze brief via Paul Clement en van zijn hand volgt meer 
informatie voor tijdens de vieringen over het waarom van deze collectes.  

De Actualiteitengroep 
 
Beste Allen, In Nederland begint vandaag een strengere lockdown het leven te bepalen om het 
omikronvirus de baas te kunnen, in Manokwari en West Papua begint het corona juist 
(voorlopig??) op te klaren. Al anderhalf jaar geen kinderen op onze internaten, de klaslokalen 
staan leeg, alleen de docenten zijn elke dag op school, om vandaaruit online les te geven. 
Maar nu de Dienst van Gezondheidszorg zegt dat reeds 70% van de bevolking minimaal twee 
keer is gevaccineerd (aan de booster is men nog niet toe), mag – als het morgen niet weer 
anders wordt – na Nieuwjaar iedereen weer ‘gewoon’ naar school. 
Dat zal me een gewenning geven! Nu staat het grote school- en internaatsterrein in Maripi 
(SMP, junior high school) = onderbouw middelbaar onderwijs), waar ik woon, leeg, op een 
tiental kinderen die om verschillende redenen tijdens de covid-crisis niet naar huis konden, en 
een paar (eerwaarde) heren na. Straks moet de stroom op gang komen: 120 jongens en 100 
meisjes op het internaat in Maripi, 120 meisjes en 110 jongens op het SMA (hoogste klassen) 
complex in Susweni. 340 leerlingen op de SMA en 294 op de SMP. Een derde van de leerlingen 
is dus extern, komt ‘van buiten’ (dat kan aan de overkant van de straat zijn, maar ook op een 
half uurtje bromfietsen afstand). Meer dan 30 docenten op de SMA (sommige parttime), 18 
vaste krachten op de SMP. 

SAMENLEVING 



-10- 

 
Het aantal leerlingen is ongeveer gelijkelijk verdeeld over jongens en meisjes. De leiding van 
de internaten is in handen van paters en zusters (nonnen), augustijnen, op ieder internaat 
twee tot vier vrouw/man sterk. Tot nu toe wordt het meisjesinternaat in Maripi nog bestierd 
door twee vrouwelijke docenten, maar die gaan waarschijnlijk in maart a.s. vervangen worden 
door zusters augustinessen. De jonge vrouwen hebben dan meer handen en hart vrij om aan 
hun eigen toekomst te kunnen denken, en niet dag en nacht vastgespijkerd te zitten aan het 
internaat.  
Wel schijnt het zo te zijn 
dat we maar een beperkt 
aantal leerlingen in een 
klaslokaal mogen 
toelaten, niet meer dan 
15 tot 18. Met 
inachtneming van allerlei 
regels, zoals mondkapjes, 
handenwassen, en 
afstand houden. De 
klassen tellen echter 
tussen de 25 en 30 
leerlingen. Dus zal er in 
twee groepen gewerkt 
gaan worden, en het 
aantal uren per vak 
verminderd moeten worden. Geen vier uur wiskunde, bijvoorbeeld, maar slechts twee uur, 
enzovoorts, zodat de leraren niet overbelast worden. Om toch het curriculum niet te kort te 
doen, zal er meer huiswerk gegeven moeten worden. Iedere jongen of meisjes is straks dus 
maar drie en half uur op school, in plaats van de gebruikelijke zeven. 
 
Over enkele jaren zal men zegen, “Oh, deed jij eindexamen in 2020/2021, o ja, dan weten we 
het wel; dan kreeg je je diploma voor niks, gratis!” Om proefwerk te geven, overhoringen te 
houden, cijfers te geven, is reuze moeilijk online, want we weten niet of de leerling of zijn 
familie de antwoorden opgehoest heeft. Sommigen hebben zelfs geen mobieltje, en zijn buiten 
bereik. Toch moeten ze van de Dienst van Onderwijs overgaan of slagen, om flinke heibel bij 
de ouders en verdere familie te voorkomen. Er worden dus maar zesjes ingevuld. Bij de 
serieuze leerlingen mag dit eigenlijk niet ter ore komen, want die gaan dan denken: “waarom 
kan het bij de een makkelijk, en moet ik voor mijn rapportcijfers zweten?” Dus weer heibel bij 
de andere partij. De overheid maakt het zich niet makkelijk! 
 
Daar komt nog bij dat een dertigtal leerlingen niet bereikbaar is omdat ze met hun ouders zijn 
gevlucht voor eventuele represaillemaatregelen van het leger. Enkele guerrillastrijders uit het 
Meybratgebied (hartje Vogelkop) hebben namelijk drie maanden geleden een militaire post 
overvallen en vier soldaten vermoord, in mootjes gehakt. De bewoners van alle omliggende 
dorpen vluchtten het oerwoud in, of verhuisden tijdelijk (tot nu toe!) naar de stad Sorong. In 
een parochie in de Oost-Aifat vluchtte ook de pastor mee met zijn parochianen! Zij zijn van 
alle contact verstoken, dus ook de schoolgaande jeugd. Enkelen van hen wonen eigenlijk hier 
in Manokwari op het internaat, maar waren vanwege de corona-maatregelen in hun 
geboortedorp. En nu dus veel verder van huis!!! (Alle zestien papoea’s die betrokken waren bij 
de moorden zijn nog niet opgepakt, onvindbaar! - wel vele mensen die er uiteindelijk niets 
mee te maken bleken te hebben – het leger weet geen onderscheid te maken! Ze weten nog 
meer niet: Het leger en de politie weten de zaak niet op te lossen; nu heeft de resident de hulp 
van de Kerk ingeroepen om tot een ‘staakt het vuren’ te komen, zodat voedselhulp zonder 
allerlei interventies de vluchtelingen kan bereiken. De Kerk wordt meer geloofd en heeft meer 

Middagmaaltijd:  eetzaal in de open vorm van een ‘carport’ 
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vertrouwen bij de bevolking dan de Indonesische overheid. Zestig jaar na de overdracht van 
Nederland aan Indonesia blijft het dus rommelig gewelddadig in West Papua, waar U weinig 
over hoort, ook van mij niet, maar kijk op het internet! Een van de grootste zonden die je kunt 
begaan is het leger en de politie gezichtsverlies doen leiden. Met de rol van de Kerk als 
bemiddelaar te onderstrepen, doe je dat. Dus er maar geen ruchtbaarheid aan geven. Maar, 
nogmaals, het internet staat vol, en ook de Indonesische regering houdt dat niet tegen. 
 

In de stad is het rustig. En zijn de 
bouwprogramma’s bij de scholen 
normaal kunnen doorgaan: een 
reusachtige aula bij de SMA in 
Susweni, en een uitbreiding van de 
eet- en recreatiezaal bij het 
meisjesinternaat. In Maripi (SMP) 
drie extra klaslokalen met 
meubilair en de aanleg 
(cementering) van de toegangsweg 
naar de internaten. Allemaal 
dankzij Uw hulp en vooral die van 
enkele zeer gulle donateurs. 
De Kerstvieringen mogen dit jaar 
wel doorgaan. Met mondkapje en 

afstand houden. Dat laatste zal wel niet overal lukken. 
Het wordt een drukke driedaagse (vrijdagnacht, 

zaterdag- en zondagmorgen, men weet van geen ophouden, extra banken aansjouwen, zeiltjes 
om onder te schuilen spannen – je kunt altijd buiten zitten, lekker weer, ondanks de regen, 
tientallen doopjes, honderden mensen – van krijsende baby’s tot en met krakkemikkige 
oudjes, iedereen op zijn/haar kerst-best, we gaan uren door, het zweet gutst over je rug, 
midden in de nacht). Maakt u zich geen zorgen, ik ben gezond, gevrijwaard van het covid-19. 
Een week later, met Oud en Nieuw opnieuw. Zeg nu zelf, waar kies je voor, een Kerst en 
jaarwisseling in Papua of ….. in de kou! 

Dankbaar voor al jullie hulp en aandacht, Ton Tromp 
 

 

ZONDAGMORGEN RETRAITE 

Naast de reguliere vieringen en de reeds bekende andere alternatieve vieringen/ 
bijeenkomsten zijn er dit jaar ook drie meditatieve samenkomsten die een soort van 
zondagmorgen retraite zijn in de sfeer van het voormalige klooster. Met deze bijeenkomsten 
willen we ruimte geven voor jouw zoektocht naar de bron in jouw leven. We laten ons 
inspireren door diverse spirituele tradities. Luisteren naar wat er van binnen is, ademen in de 
muziek en samen zingen.  In alle toonaarden van de ziel, soms ingetogen, ontroerd dan weer 
uitbundig. We stemmen af in stilte, delen een tekst, die we weer herhalen; afgewisseld met 
muziek. De herhaling kan ons helpen dieper te landen in onszelf. 

In de tweede helft van de viering kun je een (gebeds-) intentie delen door het aansteken van 
een lichtje. Als afsluiting geven we elkaar nieuwe moed mee voor onderweg. 
Voel je vrij om op je eigen manier deel te nemen. Na afloop is er zoals altijd ruimte voor 
ontmoeting en gesprek bij een kop koffie en thee. 

Data: zondagmorgen 15 mei, 16 oktober en 4 december.  
Lisette Bernt en Tina Geels 

BIJ DE VIERINGEN 

School in Manokwari in aanbouw 
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CYCLUS “HET GROENE HART VAN GOD”: MEI - NOVEMBER 

Na een korte aankondiging in de vorige 
Berichten nu wat meer informatie. 
In vergelijking met eerdere cycli beslaat dit 
thema een half jaar, van Pinksteren tot eind 
oktober. Dat de groene tijd van het kerkelijk 
jaar hiermee samenvalt, is toeval. Waar het 
vooral om gaat is meer verdieping. Veel 
gemeenten werken met een jaarthema. 
Dat laatste speelde ook mee, nu er minder 
reguliere vieringen zijn; immers elke 14 dagen. 
Als achtergrond zien wij het boek: Groene 
Theologie van Trees van Montfoort. Uitgeroepen 
tot het beste theologische boek van 2019. 
 

Op de achterflap staat: 
… “eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het 
westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal 
staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is 
zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Groene theologie kijkt anders naar 
de natuur. Vanuit de Bijbel en christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de 
mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping en wij zijn daar deel 
van.  
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen en geloven.” 

 
Voor elke zondag van een reguliere viering hebben we suggesties gedaan voor een lezing uit 
de Bijbel. Met het thema wat we hierbij aangeven kan de voorbereidingsgroep uiteraard vrij 
omgaan. Wel is het goed om ergens in de viering de rode draad vast te houden van dit groene 
thema. Dat kan ook met een symbool, b.v. iets uit de natuur. 
 
29 mei geeft de ZMA een intro.  
5 juni Pinksteren: Gen. 1: 1-2. Spreuken 8: 23- 31 

(Inspiratie) 
Voorganger Tina Geels 

12 juni Genesis 1: 20- 31 (het scheppen van leven) Voorganger Aline Barnhoorn 
26 juni Jesaja. 40: 12- 14, 21- 28 (wat is onze plaats?) Voorganger Rebecca Onderstal 
10 juli Leviticus 25: 2- 7, 18- 19 en Hosea 4: 1- 3 (zorgen 

en verwaarlozen) 
Voorganger Henk Kroon 

24 juli Joël 2: 12- 14, 18- 24 (onze keuze heeft gevolgen) Voorganger Joop Smit 
31 juli ZondagMorgenAnders  
14 aug Jesaja. 35: 1- 7, Psalm 148 (is er een wenkend 

perspectief?) 
Voorganger Marian van Giezen 

28 aug Augustinus zondag- vrij, passend in het thema Voorganger Henk Kroon 
11 sept Matteüs. 6: 25- 34 (wie zorgt voor wie?) Voorganger Joop Smit 
25 sept Johannes. 6: 4- 15 (delen) Voorganger Henk Kroon 
9 okt Romeinen. 8: 18- 25 (hoop voor de toekomst) Voorganger Arie- Nico Verheul 
23 okt afsluiting ZondagMorgenAnders   

 
De tussenliggende vieringen kunnen vrij worden ingevuld met waar mogelijk een verwijzing 
naar het thema. Bij de volgende Berichten meer inhoudelijke informatie. 

Tina Geels en Charles Steur 
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CITATEN UIT “DE EERSTE DAG” 
 
 

 
3 april: Vijfde zondag van de veertigdagentijd: Jesaja 58,7-10, Psalm 126, Lucas 20,9-19 
De gelijkenis van de wijngaard en zijn pachters schetst een misdadig en gewelddadig verhaal 
waar de leidslieden te midden van de toegesproken menigte hun conclusies uit kunnen 
trekken. Als we de woorden “Dat nooit” uit het slot van vers 16 opvatten als een 
verontwaardigde reactie van de menigte op het besluit van de eigenaar van de wijngaard om 
de wijnbouwers te doden en de wijngaard aan anderen te geven, dan beseffen de leidslieden 
dat deze verontwaardiging zich in hun richting kan ontladen. Niet alleen het verdienmodel van 
de handel in de tempel staat op het spel, maar ook hun positie. Dat zij zich vooral druk maken 
om hun positie, bevestigt het beeld dat Jezus van hen schetst in de gelijkenis met de pachters 
die zich de wijngaard hebben toegeëigend. 
 
10 april: Palmzondag: Psalm 118,1-2,19-29, Lucas 19,28-40, Filippenzen 2,5-11 
Lucas’ versie van het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem is soberder dan die van de 
andere evangelisten. Zo ontbreken de afgesneden bladertakken of palmtakken. Is er bij de 
andere evangelisten een enthousiaste mensenmenigte op de been, bij Lucas is er alleen een 
menigte van leerlingen. De leerlingen prijzen God om zijn machtige daden in het verleden. Op 
grond daarvan verwachten zij dat Jezus ’koninkrijk nu ook werkelijk gaat beginnen. Het zal 
echter anders zijn dan ze verwachten….. 
 
14 april: Witte Donderdag: Exodus 12,15-20, 1 Kor. 11,23-26, Johannes 14,15-31 
De maaltijd die Jezus met zijn leerlingen houdt, is de viering van de uittocht uit de slavernij. 
Deze vindt niet plaats als louter een herdenking van een revolutionaire gebeurtenis in een ver 
verleden. Gedenken is herdenken om vervolgens in actie te komen: de viering van de maaltijd 
is de actualisering en radicalisering van de uittocht.. De maaltijd geeft gestalte aan de liefde 
van de leerlingen voor elkaar, die zo radicaal moet zijn als die van hun meester die hun voeten 
wast. “Doe dit tot mijn gedachtenis” slaat dan niet op de maaltijd op zich, maar op het 
realiseren van de radicale liefde waarmee Jezus zijn leven voor zijn vrienden heeft gegeven. 
 
15 april: Goede Vrijdag: Lucas 22,39 – 23,56 
Wie is koning namens God? Dat is de kern van de twist tussen Pilatus en de Judeeërs rondom 
Jezus. Tot drie keer toe probeert Pilatus de kwestie te ontlopen. Pilatus vraagt: “Bent u de 
koning van de Joden?” Waarschijnlijk vraagt hij dat omdat het feit dat Joden hun eigen koning 
dood willen hebben, hem tegenstrijdig in de oren klinkt. Daarom probeerde hij ook tot drie 
keer toe de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Het ging de Judeeërs echter om een breed 
scala aan religieuze overtredingen waar zij Jezus aan schuldig achtten: dat hij op de sabbat 
had gewerkt, dat hij God zijn Vader had genoemd en zichzelf daarmee zijn Zoon, en dat hij 
zich Messias liet noemen. Ook de tempelreiniging was hem natuurlijk niet in dank afgenomen. 
Daarom kiezen zij nadrukkelijk voor een misdadiger, Barabbas, die moet worden vrijgelaten, in 
Jezus’ plaats. 
 
17 april: Paaszondag: Keuze uit Genesis, 1,1 – 2,3, Exodus 14,15 – 15,15a, Kolossenzen 
3,1-4, 1 Korintiërs 5,6b-8, Lucas 24,1-12 
Lucas legt duidelijk eigen accenten in zijn compositie van het opstandingsverhaal. Bij Marcus 
en Matteüs lezen we over de ontmoeting van de vrouwen met een jongeman of een engel, bij 
Lucas gaat het echter om twee mannen – volgens Deuteronomium 19,15 is alleen een 
verklaring van twee of drie getuigen rechtsgeldig. Als belangrijkste taak schrijft Lucas hun toe 
om bij deze in verwarring geraakte vrouwen Jezus’ eigen woorden in herinnering te brengen. 
De vrouwen worden ertoe opgeroepen om in hun binnenste te rade te gaan. Daar moeten ze 
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zoeken naar wat is blijven hangen van Jezus’ woorden en van de indruk die hij heeft 
achtergelaten. Jezus zelf had hun duidelijk gemaakt dat lijden en dood voor hem 
onontkoombaar waren, maar evenzeer dat de dood niet het laatste woord zou hebben. 
 
24 april: ZondagMorgenAnders: Lenteviering: Thuis 
Vandaag vieren we de Lente. De Lente als nieuw begin. Voor mensen, voor bloemen, voor 
dieren, voor alles wat leeft en bloeit.  
Een seizoen waarin veel dieren een nest maken, mensen graag een grote schoonmaak doen in 
hun huis en frisgroene knoppen openbarsten in geur en kleur.  
Er is een plek voor iedereen hier op aarde. 
Wat maakt een plek jouw plek? Wat maakt een huis, een thuis? 
We denken aan de Oekraïners, die hun huizen moeten verlaten omdat het niet langer veilig is.  
Ze gaan op zoek naar een nieuw thuis.  
In deze viering gaan we samen innerlijk op zoek naar de betekenis van 'thuis'. 
 
1 mei: Meditatieve bijeenkomst 
 
8 mei: Vierde zondag van Pasen: Numeri 27,12-23, Psalm 100, Johannes 10, 22-30 
Erfgenaam zijn houdt ook een verantwoordelijkheid in: dat je recht doet aan de ereflater, zijn 
erfenis niet te schande maakt. In de lezingen van vandaag komen we verschillende manieren 
tegen waarop op “erfenissen” worden gereageerd, met prachtige beelden van erfgenamen die 
het hebben gered uit een scala van verschrikkingen. En aan ons de vraag: Hoe gaan wij om 
met de erfenis van Jezus? Bij de overdracht van leiderschap wordt de erfenis van de 
voorganger meestal aanvaard, als deze een goede leider is geweest. 
 
15 mei: Zondagmorgen retraite 
 
22 mei: Zesde zondag van Pasen: Joël 2,21-27, Psalm 67, Johannes 14,23-29 
We treffen Jezus en zijn leerlingen aan de maaltijd, het laatste avondmaal dat ze zullen delen 
vóór zijn dood. In het Johannesevangelie is het een gebeurtenis waar ruim de tijd voor 
genomen wordt. Jezus bidt en bemoedigt, vat zijn boodschap samen en bereidt zijn vrienden 
voor op wat komen gaat. Er is ruimte voor vraag en antwoord, voor geduldige herhaling en 
liefdevolle woorden die troostvol richting geven naar de toekomst. 
 
26 mei: Hemelvaartsdag: 2 Koningen 2,1-15, Psalm 47, Lucas 24,49-53  
Lucas’ weergave van Hemelvaart is een actief gebeuren: het leven van Jezus wordt niet 
stilgezet wanneer hij ten hemel vaart, maar hij gaat al zegenend naar boven. De laatste 
woorden of handelingen van iemand van wie je afscheid neemt, blijven je vaak bij. 
De hemelvaart op zich is niet het doel van Lucas’ vertellen, en dat maakt het ook verklaarbaar 
waarom hij het zo beknopt vertelt. Het gaat Lucas vooral om wat in gang is gezet. Jezus’ 
aardse leven is ten einde, maar de zegen gaat door. Op de aarde zijn nu zijn volgelingen aan 
zet, om met die zegen aan het werk te gaan. 

Cor Spithoven
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Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya.  
 
3 april Vijfde zondag veertigdagentijd: Een kring rond Schrift en Tafel  
Lezingen: Jesaja 58,7-10, Psalm 126, Lucas 20,9-19 
 
10 april; Palmzondag 
Voorganger: p. Cor Spithoven 
Lezingen: Psalm 118,1-2,9-19, Lucas 19,28-40, Filippenzen 2,5-11 
Piano: Arthur Bouma 
 
14 april 20.00 uur: Witte Donderdag 
Voorganger: p. Cor Spithoven 
Lezingen: Exodus 12,15-20, l Korintiërs 11,23-26, Johannes 14,15-31 
Piano: Lisette Bernt 
 
15 april 20.00 uur: Goede Vrijdag 
Voorganger: p. Cor Spithoven 
Lezing: Lucas 22,39 – 23,56 
Piano: Martin Lorijn 
 
17 april: Paaszondag 
Voorganger: p. Cor Spithoven 
Lezingen: Keuze uit Genesis 1,1 – 2,3, Exodus 14,15 – 15,15a, Kolossenzen 3,1 – 
4,1, 1 Korintiërs 5,6b-8, Lucas 24, 1-12 
Piano: Arthur Bouma 
 
24 april: ZondagMorgenAnders: Lenteviering: Thuis 
Voorbereiders: Joyce van den Hoek Ostende, Liselotte Maas 
Piano: Lisette Bernt 
 
1 mei: Meditatieve bijeenkomst  
Begeleider: Florus Kruyne 
 
8 mei: vierde zondag van Pasen 
Voorganger: p. Joop Smit 
Lezingen: Numeri 27,12-23, Psalm 100, Johannes 10, 22-30 
Piano: Martin Lorijn 
 
15 mei: Zondagmorgen retraite 
mmv Tina Geels en Lisette Bernt 
 
22 mei: Zesde zondag van Pasen 
Voorganger: ds. Arie Nico Verheul 
Lezingen: Joël 2,21-27, Psalm 67, Johannes 14,23-29 
Piano: Peter Sluijs 
 
26 mei: Hemelvaartsdag 
Voorganger: p. Cor Spithoven 
Lezingen: 2 Koningen 2,1-15, Psalm 47, Lucas 24,49-53  
Piano: Lisette Bernt 
 
Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt 

COLOFON 

 

VERENIGING WERKHOF- 
GEMEENSCHAP 
HOLLENDEWAGENWEG 20 
3985 SG WERKHOVEN 
WEB 

werkhofgemeenschap.nl 
GIFTEN 

De Werkhofgemeenschap 
is een ANBI instelling met 
RSIN 8078.15.639 

BANKNUMMER 
NL67 TRIO 03909547 13 

AANMELDING EN CONTACT 
secretariaat@ 
werkhofgemeenschap.nl 

 
“DE BERICHTEN” 
REDACTIE 

Freek Boersma 
Cor Spithoven 
Cleopatra Thelissen 

KOPIJ 
Inleveren als e-mail naar  
redactie@ 
werkhofgemeenschap.nl 
uiterlijk 8 mei 2022. 

VORMGEVING 
Freek Boersma 

DRUK 
Den Hoed 
Wijk bij Duurstede 

KOSTEN  
Leden en Vrienden 
ontvangen de Berichten 
gratis 
Een los abonnement kost  
€ 25,- per jaar 

 
DIT NUMMER 

Dit nummer is voor de 
periode 3 april tot en met 
22 mei 2022. 
Het volgende nummer 
verschijnt dan ook en 
loopt tot 17 juli 2022. 
 

ONTWERP VOORZIJDE 
POTLOOD, CONTÉKRIJT EN 

PASTELTEKENING: Neeltje 
Smit, geïnspireerd op Matisse 
TEKST: VRIJ NAAR Huub 
Oosterhuis; “Groter dan ons 
hart”, liedbundel van de 
Werkhofgemeenschap, 
tafelgebed 11 

 
 
 
 

 
 
 


