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VAN DE REDACTIE 

Midden in de zomer zijn deze Berichten samengesteld. We raken haast aan de hitte gewend. 
Het is soms ook heel warm door de oplaaiende gemoederen binnen onze gemeenschap, die 
veel te discussiëren en te kiezen heeft. Ondertussen gebeuren er ook leuke en verrassende 
dingen zoals we in de julivieringen hebben kunnen zien, in dit nummer weergegeven met wat 
foto’s. De ruimte die de traditionele vieringen hebben vrijgegeven worden steeds opgevuld 
door afwisselende bijdragen van onze leden.  Een tip: lees dit nummer ook eens digitaal op de 
website, daar zijn alle foto’s in kleur. 

We zien weer uit naar de komende twee maanden! 

Freek Boersma 

AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

ma 1 aug 19.30 u. met Marian van Giezen voor 14 augustus 
zo 7 aug 16.30 u. wake kamp Zeist 
di 16 aug 14.30 u. met Henk Kroon voor 28 augustus 
do 25 aug 20.00 u. koorrepetitie 
ma 29 aug 14.30 u. met Joop Smit voor 11 september 
do 1 sept 20.00 u. koorrepetitie 
zo 4 sept 16.30 u. wake kamp Zeist 
do 8 sept 20.00 u. koorrepetitie 
vrij 9 sept 10.00 u. wandelclub 
di 13 sept 14.30 u. met Henk Kroon voor 25 september  
wo 14 sept 10.30 u. augustinusleeskring 
do 15 sept 20.00 u. koorrepetitie 

 

NIEUWS VAN SAMAYA 

Beste leden van de Werkhofgemeenschap, 
Het is fijn om te merken dat onze noodkreet tijdens de vergadering en aansluitend het 
verspreiden van de spelregels zo’n positief effect hebben gehad op de praktische 
samenwerking. De spelregels zijn een opsomming van de reeds bestaande afspraken, maar 
het bleek dat dit toch bij velen niet helemaal duidelijk was. Bedankt voor de fijne 
samenwerking sindsdien. 

Tonja en Mickel Bos 
 

 

 

VAN DE KERNGROEP  

Veel tijd hebben we besteed aan het doorlezen van alle reacties en het zorgvuldig opstellen 
van de brief waarmee we richting proberen te geven aan de oordeelsvorming van het proces 
waarin we ons bevinden. We hopen dat we de komende weken even zomervakantie kunnen 
houden om in september (de 22e) vol nieuwe energie het proces verder te kunnen begeleiden. 
Schroom overigens niet om ons vragen te stellen of je ideeën te sturen. We willen graag met 
iedereen in contact blijven! 

De kerngroep 
 
 

ONZE GEMEENSCHAP 
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IN GESPREK MET FLORUS KRUYNE 

ENTREE 
Via de tuin lopen we de woonkamer van Florus en Tina 
binnen. Vervolgens gaat Florus koffie zetten in de keuken. 
Ik ga aan de tafel bij het raam zitten. Vervolgens kijk ik 
een beetje om mij heen. Mijn oog valt op een glazen 
vitrine met verschillende soorten gesteenten en ik zie ook 
een verzameling foto’s in de boekenkast staan. Florus 
blijkt een verzamelaar van mineralen en heeft in de loop 
van zijn leven een prachtige collectie opgebouwd van 
heldere kwartsen tot en met geslepen edelstenen. De 
foto’s vertellen het verhaal van het gezin en de families. 
We gaan aan de slag met het interview…. 

Cleopatra: “In wat voor een gezin ben je geboren?” 

GEZIN en GELOVEN 
Florus: “Ik ben geboren in een predikantengezin. Mijn vader was één van de vele mensen die 
in de oorlog (WO II) student waren waardoor in zijn jonge jaren heel veel mogelijkheden weg 
vielen. Hij heeft het nodige meegemaakt en dit was bepalend voor zijn leven. Hij begon als 
predikant in 1950 in een kleine plattelandsgemeente in Leimuiden. Hier ben ik geboren. Ik heb 
geen herinneringen aan die woonplaats, want kort daarna werd mijn vader vlootpredikant en 
verhuisden wij naar Den Helder. Alhoewel mijn vader net als ik predikant was, kom ik toch niet 
uit een predikantengeslacht. Zo was mijn ene grootvader kapitein ter koopvaardij en mijn 
andere grootvader was slager in Brielle, dus in mijn familie kwamen vooral zeelieden en 
middenstanders voor.”  
Ik vraag aan Florus of hij zelf wat met w a t e r heeft. 
Florus: “Jazeker, in mijn studententijd was ik een poosje lichtmatroos op een kustvrachtschip 
ofwel coaster. Lichtmatroos is eigenlijk de laagste rang matroos, het manusje-van-alles zeg 
maar.”  

Cleopatra: “Wat voor een kind was je?” 

Florus: “Ik was wel een serieus kind. Ik was geïnteresseerd in geschiedenis en speelde viool. 
Bij ons thuis werd er veel gezongen. We waren wel een muzisch gezin en speelden toneel. Ik 
ging als kind graag naar de kerk. We hadden toen een predikant die mij boeide, dat je het 
gevoel had: ‘het gaat ergens over….’ Op zesjarige leeftijd dacht ik: ‘Dat wil ik ook’, ik weet het 
nog precies. De preken van die predikant waren intens en beeldend, dat inspireerde mij. Ja, ik 
was wel een beschouwend kind: dacht na over de dingen….kreeg bovendien weerklank bij mijn 
ouders. Zij stonden open voor een goed gesprek, een gedachtewisseling: over religieuze zaken 
werd openhartig gesproken. Er was een soort van vanzelfsprekendheid dat het Goddelijke er 
was – om ons heen - , dat was er altijd.” 
Cleopatra: “Welke geloofsontwikkeling heb je van kind naar volwassene doorgemaakt ?” 
Florus: “Gebleven is een diep gevoel dat wij opgenomen zijn in een goddelijk mysterie. Als 
kind had ik het gevoel van in een relatie te staan met God als persoon. Dat is in de loop van de 
tijd veranderd. Mijn geloof is minder persoonlijk geworden. Ik zie God nu meer als een bron 
van allesomvattende Liefde, eindeloos Bewustzijn.” 

Cleopatra: “Wat zijn jouw inspiratiebronnen?” 

INSPIRATIEBRONNEN 
Florus: “Ik zie mijzelf als iemand die put uit twee bronnen: Christendom en Boeddhisme. In 
mijn puberteit en studententijd kwam ik in aanraking met meerdere predikanten die niet zo 
maar een verhaaltje vertelden, maar existentieel betrokken waren. Deze predikanten 
inspireerden mij. Het putten uit deze twee bronnen geeft een dynamiek tussen die twee 
tradities in mij. Je moet beide tradities serieus nemen, niet door elkaar halen en niet alleen 
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‘shoppen’ wat van jouw gading is, dus niet overal wat uithalen. Ik heb mij ook in de 
Boeddhistische traditie verdiept, onder andere in: Thaise meditatie en in de Vipassana traditie 
die verwant is aan Zen meditatie. Meditatie retraites zijn voor mij een bron van inspiratie. Ik 
ging de Boeddhistische traditie pas begrijpen toen ik ging mediteren. Dat het leven lijden is 
kun je niet begrijpen uit een boekje. Ja, er zit een frustrerende kant in het leven, maar dat 
betekent niet dat er geen vreugde is.” 

Cleopatra: “Zijn teleurstellingen een vloek of een zegen?” 

Florus: “Beslissend is hoe je omgaat met dingen die tegenvallen. Als iemand er in blijft 
hangen, als iemands geest breekt, als het teveel is, dan is het een vloek en ga je er aan kapot. 
Maar er zijn ook mensen die altijd weer de veerkracht vinden om er boven uit te stijgen, die 
zich los weten te maken van hun ego: niet samenvallen met verbittering; niet in het eigen 
kringetje blijven ronddraaien, niet in slachtoffergevoelens blijven hangen.” 

SECULARISATIE 
Florus: “Ik maak mij wel zorgen over het feit dat toen de kerk in de jaren ‘60 wat opener werd 
naar de samenleving en meer oog kreeg voor de oecumene tegelijkertijd de secularisatie (de 
leegloop van de kerken, de ontkerkelijking) is ingezet. In ons gezin was beschouwend 
nadenken over het leven een vanzelfsprekendheid. Dit zie ik ook terug bij mijn twee zonen die 
ook een spirituele antenne hebben. Dit had ik ook met mijn beide grootmoeders. 
Tegenwoordig zijn er veel mensen die geen enkele affiniteit meer hebben met religieuze of 
spirituele zaken, die er gewoonweg geen boodschap meer aan hebben. Hiervoor zijn 
mindfulness trainingen soms wel een verrijking. Ik ben ook mindfulness trainer en mindfulness 
is meer dan een trucje. Ik geef soms mindfulness training aan artsen die niets met God 
hebben en dan is aandacht voor het moment wel een ingang om ze kennis te laten maken met 
wijsheid vanuit de Boeddhistische traditie bijvoorbeeld en ze na te laten denken over hun 
eigen leven.” 

TER INSPIRATIE…. 

Cleopatra: “Welk boek raad je ons aan om te lezen?” 

Florus: “Dat is een boek van Jack Kornfield, Na het feest komt de afwas”, Uitgeverij Panta 
Rhei, maart 2001. Ondertitel: Wijsheid voor het hart op het spirituele pad. 
“Jack Kornfield is een Amerikaanse boeddhistische leraar van Joodse origine. Hij is leraar in de 
Vipassana traditie, monnik geweest in Thailand en teruggekeerd naar het Westen. Hij heeft 
een brede kijk en spreekt met evenveel waardering over Jezus en Maria als over 
Boeddhistische heiligen. Bovendien keert hij zich als activist tegen geweld, tegen verrechtsing 
van de samenleving en tegen klimaatverwaarlozing. Hij leeft dus niet als een monnik in een 
hutje en is trouwens ook te vinden op youtube.” 

Cleopatra: “Hoe ben je bij de Werkhof Gemeenschap terecht gekomen?” 

Florus: “Via Tina, mijn partner. Tina was al betrokken bij de Werkhof Gemeenschap. De sfeer 
sprak haar heel erg aan evenals de geest waarin de diensten plaatsvinden in een mooie kapel. 
Dit alles vond ze fijn en ze kwam daar altijd blij vandaan. Toen heeft ze mij uitgenodigd om er 
ook in te participeren; de muziek en de liederencultuur sluiten goed aan bij wat wij mooi 
vinden qua toonzetting en tekst onder andere van: Huub Oosterhuis, Antoine Oomen, Hein 
Stufkens. Het zijn nieuwe teksten die het mysterie opnieuw proberen te verwoorden.” 

Cleopatra: “Wat is voor jullie de ideale manier van vakantie vieren?” 

Florus: “Twee dingen vinden wij belangrijk; 1. buiten de massaliteit en 2. graag buiten. Voor 
mij is zwemmen in zee een hoogtepunt. Ik heb ook zwemvliezen waarmee je wat meer kracht 
kan zetten en een boei voor de veiligheid zodat je niet in de golven verdwijnt, maar zichtbaar 
blijft. Dus ook hieruit blijkt dat water belangrijk voor me is. Ik ben sportief aangelegd en houd 
van activiteit en bewegen. Het is ook heerlijk om in de bergen te wandelen of om te fietsen.” 
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Cleopatra: “Is er in jouw familie een traditie die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven?” 

Florus: “Zoals eerder gezegd: Beschouwing, nadenken over het leven, een goed gesprek met 
je ouders, maar ook een familiewapen van de Kruynes. Mijn vader heeft het wapen opgediept 
uit de archieven en er een schilderij van laten maken.” 
 
Met het opdiepen van het familiewapen zetten we een streep onder dit interview. Ik bedank 
Florus voor het inspirerende gesprek en fiets weer huiswaarts. 

Cleopatra Thelissen 
 

 
 
Toeval of niet, juist in de periode dat wij in onze 
vieringen samenkomen rond de cyclus “het groene 
hart van God” verschijnt het boek van Karen 
Armstrong “De heilige natuur”. Onderstaand de 
recensie van Roos Berendsen in NieuwWij: 
 
Karen Armstrong 
Bekende religiewetenschapper houdt eenzijdige 
westerse cultuur een spiegel voor 
 
Karen Armstrong was onlangs in de Vondelkerk 
in Amsterdam om haar nieuwe boek te 
presenteren: De Heilige Natuur. Hier spreekt ze over de kern van het boek. “We have 
cultivated a lack of sacrality in nature”. De boodschap van haar boek is dat we de 
natuur niet langer als een bron van grondstoffen moeten beschouwen, maar de 
essentiële heiligheid opnieuw leren herkennen. Niet alleen voor onze 
gemoedstoestand, maar ook als een manier om de klimaatcrisis tegen te gaan. 
 
De Heilige Natuur is een compact boek waarin bij diverse levensbeschouwingen en religies 
langs wordt gegaan als voorbeeld van de verwevenheid van de natuur met de ideeën over God 
en heiligheid. Eigenlijk is dat de sterkste tendens in alle tradities ter wereld, behalve in het 
Westen. De kanttekening is dat de westerse religies dat eerst wel deden, maar sinds de 
Verlichting mythen zijn gaan beschouwen als ‘nutteloos en achterhaald’. 
 
Volgens Armstrong boden mythen de mensen juist “toegang tot diepere waarheden, die zin 
gaven aan hun sterfelijke en kwetsbare leven, en die de aandacht van mensen richtte op het 
eeuwige en het universele”. Als enige cultuurgroep zijn we de natuur als bron van grondstoffen 
gaan zien, waar wij de baas over zijn. Maar om de klimaatcrisis op te lossen moeten we van 
ons westerse wereldbeeld af en leren van hoe andere religies naar de natuur kijken. 
  
In het boek komen allerlei levensbeschouwingen aan de orde, van (neo)confucianisme tot aan 
de Islam. Binnen elke traditie gaat ze op zoek naar de manier waarop aanhangers ervan tot 
een essentie komen, om zo de echte natuur te ervaren. Op subtiele manier benoemt ze de 
overeenkomsten in de relatie tot de natuur, zonder iets af te doen aan de specifieke 
kenmerken van elke afzonderlijke traditie. De lezer leert iets over elke religie die ze bespreekt 
en hiervoor is geen voorkennis nodig. 
 

BEZINNING 
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Armstrongs filosofische en religieuze kennis maakt dat het 
boek, hoewel bondig, erg rijk is aan informatie en 
ervaringen. Maar uiteindelijk komt ze steeds terug op het 
urgente onderwerp van het klimaat. Ze lijkt te geloven dat er 
een kans is weggelegd in religie en spiritualiteit om de 
klimaatcrisis, voor zover dat nog kan, af te wenden. Door 
binnen al die tradities een verbinding te ontdekken met de 
natuur zullen we ook leren veel beter met haar om te gaan, 
is haar hoopvolle gedachte. De kern van de meeste religies is 
namelijk: ‘behandel een ander zoals je zelf ook behandeld 
zou willen worden’. Armstrong merkt terecht op dat dit ook 
de instelling van de mens tegenover de natuur zou moeten 
zijn om langdurige veranderingen in ons gedrag te 
bewerkstelligen. 
 
Dit klinkt alsof we met zijn allen ons leven drastisch moeten 
veranderen om meer in de buurt van een levenswijze van 
een niet-westers mens te komen. Armstrong biedt daarvoor 
suggesties voor kleine handelingen, mentaal of fysiek, die je 

kunnen helpen meer eenheid en connectie met de natuur te voelen. Door de kennis die ze 
deelt direct te verbinden aan een handeling zou dit boek nog wel eens effectiever kunnen zijn 
dan het op het eerste oog lijkt. Elk hoofdstuk eindigt met een deel genaamd ‘de weg 
voorwaarts’, waarin bijvoorbeeld (zoals in hoofdstuk 2) gesuggereerd wordt je elke dag tien 
minuten in de natuur te bevinden, zonder koptelefoon. Deze handeling wordt verbonden aan 
het werk van dichter William Wordsworth, die zichzelf leerde om de natuur op een nieuwe 
manier te bekijken. Zo kunnen de suggesties voor korte handelingen langdurig effect hebben 
op onze denkwijzen. 
 
Armstrong benoemt hoe zij merkte dat ze door als kind naar school te gaan en ingewijd te 
worden in de moderne wereld, de heiligheid van de natuur niet goed meer kon zien. De 
‘betoverende, allesomvattende schittering’ die ze als kind tegenkwam in de bossen van 
Worcestershire kon ze later lastig herkennen. Ze beschrijft hoe dit waarschijnlijk een 
herkenbaar gevoel is voor de meeste mensen, aangezien we nu meer dan ooit zien hoe de 
natuur verandert en vergaat. 
 
Kort gezegd roept dit boek op om de natuur op een nieuwe manier te leren ervaren. Er is 
namelijk veel meer te ervaren dan de moderne westerse mens kan bedenken, mits je je op de 
juiste manier openstelt. Als we meer eenheid zouden voelen met de natuur, door middel van 
bijvoorbeeld de kleine oefeningen die Armstrong aandraagt, zouden we ook veel beter met de 
wereld om ons heen omgaan. Een inspirerende boodschap gegrond in enorme kennis over 
religie. Echter blijft de vraag: is het in de huidige klimaatcrisis genoeg om via kleine 
oefeningen de natuur te leren waarderen? Is de situatie daar niet te urgent voor? 
De Heilige Natuur beschrijft hoe diverse godsdiensten de natuur als heilig zijn blijven 
beschouwen door de geschiedenis heen, iets waar onze westerse cultuur van afwijkt. 
 
 Doordat Armstrong deze vergelijkt met andere culturen en religies blijft het boek boeien. 
Helaas treedt Armstrong niet op als klokkenluider en daarmee ontbreekt er wat urgentie in 
haar verhaal. Toch is het een confronterend en boeiend boek, voor zowel de religiekenner als 
iemand die meer over de relatie tussen levensbeschouwelijke tradities en de natuur wil weten. 
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DIACONAAL COLLECTEDOEL: STICHTING BOOTVLUCHTELING 

14 AUGUSTUS – 23 OKT0BER 
  
Stichting Bootvluchteling staat voor het 
verlenen van humanitaire (nood)hulp. 
Waar systemen onmenselijk worden en 
compassie wordt verloren, daar komen wij 
in actie.  Wij richten ons op mensen op de 
vlucht aan de randen van Europa. 
 
Jeroen Kruyne, zoon van Florus Kruyne en Tina Geels, werkte op Lesbos, zomer 2021. 
Zijn ervaringen deelt hij graag met ons. 
 
Een vraag die vaak gesteld wordt bij keuzes die anders zijn dan ‘normaal’ is de waarom vraag. 
Zo ook de vraag waarom ik naar Lesbos ben gegaan om vrijwilligerswerk te doen voor de 
Stichting Bootvluchteling. Inmiddels zijn we een jaar verder na mijn ervaring als vrijwilliger op 
het vluchtelingenkamp, maar het heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Het begon met mijn 
zoektocht naar zingeving. Ik stond op een kruispunt in mijn leven en voelde de drang om iets 
voor een ander te doen, op een plek waar mensen elkaar nodig hebben. Bij mijn zoektocht had 
ik het gevoel dat het leven hier over gaat.  
 
Ik werkte destijds voor defensie. Mijn droom om anderen in nood te helpen werd niet vervuld 
door defensie. De rol als militair bleek haaks te staan op de waarden die ik wil leven. 
Daarom nam ik twee maanden verlof om ruimte te maken voor mijn zoektocht. Ik 
organiseerde mijn eigen uitzending en vertrok voor vijf weken naar het Griekse eiland Lesbos.  
 
Tijdens mijn verblijf werd mij duidelijk dat op dit kleine eiland naar mijn gevoel de hele wereld 
samen kwam. Zowel politiek maar zeker ook op menselijk vlak. Veel mensen met trauma’s uit 
een oorlogsgebied. Geen wil meer om te leven; diepe wanhoop gepaard met een existentiële 
crisis. De open wonden die soms fysiek waren maar grotendeels geestelijk, gaven mij een 
beeld van de andere kant van oorlog. Dit bevestigde mijn gevoel waarom ik weg moest bij 
defensie.  
 
Bij de kliniek op het kamp was ik het eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen die medische 
dan wel psychologische hulp nodig hadden. In die kleine momenten van contact was de liefde 
voelbaar- toen ik een vrouw een glaasje water gaf voor haar kind  
en zij mij in de ogen aankeek en naar mijn naam vroeg. In die momenten vallen lagen weg, 
alle muren en alle afstanden. Dan ben je even allebei mens en herken je elkaar.  
Dat kwam binnen. Op deze manier er zijn voor elkaar bracht een vorm van liefde die voelbaar 
was in de kliniek en in het kamp zelf.  
 
Bij de ingang van de kliniek werkte ik samen met mensen uit het kamp die voor de Stichting 
Bootvluchteling werkte als interpreter om te vertalen. Met één van de vertalers kreeg ik een 
goeie band en als het rustig was hadden wij mooie gesprekken over het leven. Hij vertelde 
over zijn jeugd in Afghanistan en liet mij op de kaart zien waar hij vandaan kwam. Een slimme 
jongen van mijn leeftijd die sociale geografie had gestudeerd. Iemand die je alle goeds van de 
wereld toewenst. Toen ik na vijf weken afscheid van hem nam, zei hij tegen mij: ‘door jou heb 
ik mij weer even thuis gevoeld’.  
Dit was een geschenk die ik meenam naar huis en nog steeds bij me draag.  

SAMENLEVING 
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Het was moeilijk om daar weer weg te gaan en te weten dat zij niet de vrijheid hebben  
te gaan en te staan waar ze willen. In mijn perspectief één van de meest fundamentele 
behoeftes van de mens, vrij zijn. Als iemand nu aan mij de ‘waarom’ vraag stelt, dan geef ik 
dit antwoord: De reden waarom ik naar Lesbos ben gegaan is om er te zijn voor de ander 
zonder grenzen, zonder verschillen. Want wij zijn allemaal mens op deze aarde en hebben 
elkaar nodig in deze tijden. Er belangeloos zijn voor een ander zonder oordeel, vanuit 
compassie, is iets dat ik mee neem voor de rest van mijn leven.  
 
De ervaringen op Lesbos hebben een bevestiging gegeven voor de richting van mijn nabije 
toekomst. Momenteel ben ik weer begonnen met een studie: ‘Spiritual Care’ aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Daarnaast ben ik werkzaam bij de Boeddhistische geestelijke 
verzorging van defensie om in de toekomst zelf als geestelijk verzorger bij defensie of elders 
aan de slag te gaan.  

Jeroen Kruyne 
Tijdens de viering van 28 augustus zal iemand van de Stichting Bootvluchteling het project 
presenteren. Elke bijdrage is welkom in de collecte of bij NL67 TRIO 03909 54713 TNV 
Werkhofgemeenschap ovv Bootvluchteling 
 

WAKE KAMP ZEIST 
 

Op 3 juli vond de 200ste wake plaats bij kamp Zeist. De 
wake wordt gehouden sinds de Schipholbrand in 2005 
waarbij 11 asielzoekers omkwamen. De wake wordt 
maandelijks gehouden om onze solidariteit te tonen met 
de uitgeprocedeerde asielzoekers die daar en op Schiphol 
gevangen zitten terwijl ze geen strafblad hebben. 
Burgemeester Koos Janssen van Zeist hield onderstaande 
toespraak. 
 

“Het is een opgave te leven in een tijd die 
onherroepelijk verstrijkt”. 
Zo staat het in een boek van Paul van Tongeren. Denker 
des Vaderlands. 
De tijd verstrijkt onherroepelijk. En het is een opgave hier 
telkens weer te staan. Deze samenkomsten zijn een ritueel 
geworden. Een ritueel dat nooit went. Een ritueel waarvan 
je hoopt dat het geen regelmaat krijgt. Tóch is het zo. We 

staan hier weer. Ík sta hier weer. Vier jaar geleden, bij de honderdvijftigste wake, sprak ik 
ook, op deze plek. Het raakt me om hier weer te staan. 
 
Terwijl de tijd verstrijkt, blijven we hoop geven en geduld 
hebben. Want dát is onze opgave. Hoop géven en geduld 
hébben.Deze tweehonderdste wake is de verbeelding van het 
hebben van vertrouwen. Van het geven van hoop. Van het 
bewaren van geduld terwijl kostbare tijd verstrijkt. We blijven 
hoop geven door voor een ander een lichtpuntje te zijn. We 
laten bloemen achter bij dit hek, we laten ons horen door 
samen te zingen, we geven iets kleins dat binnen een grote 
betekenis heeft. Het zijn bemoedigende tekens van 
medemenselijkheid. In het bijzonder voor de kinderen die hier 
binnen leven. Wees niet bang, heb vertrouwen. Vertrouwen dat 
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er een andere tijd komt. Een tijd van spelen in vrijheid, naar een gewone school gaan, de 
wereld ontdekken. Wij zijn er. Jullie zijn er. Voel je verbonden met de wereld. 
 
Terwijl de tijd verstrijkt, wordt het geduld van de mensen en kinderen hier binnen op de proef 
gesteld. Zij moeten geduld hebben met de situatie. Met zichzelf. Misschien wel met elkaar. 
Geduld om vertrouwen te houden in een andere tijd. 
 
Van ons vraagt dat een actieve houding. Een houding gericht 
op verandering, terwijl we verdragen dat we die verandering 
níet kunnen afdwingen. Dat vraagt moed en 
doorzettingsvermogen. Van iedereen die hier is. Vandaag en al 
die andere keren. 
We laten de tijd niet geruisloos verstrijken. We blijven waken. 
We blijven zien wat van waarde is: onze medemens. De wake 
laat zien dat we mens zijn in verbinding met elkaar. Dat het 
belangrijk is ons gevoel te volgen. Dat we iets kunnen 
betekenen vóór en mét elkaar. 
Deze samenkomsten doen ertoe. We blijven hoop geven en 
geduld hebben. Zolang het nodig is. 
 
 

 

BIJZONDERE VIERINGEN IN JULI 
Afgelopen 10 en 17 juni waren er twee bijzondere vieringen. Hier en op de achterkant wat 
impressies van die dagen. Eerst de viering met kinderen op 11 juli: 
 

 

 

BIJ DE VIERINGEN 
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We vervolgen onze cyclus “het groene hart van God”. Zie de vorige “Berichten” voor een 
inleiding op het thema. 
 
31 juli: Een kring rond Schrift en Tafel 
Genesis 6,9 – 9,17 (Het nieuw verbond van God met al wat leeft) 
“Het water wies, de vloed kwam op, de grote vloed. Weer werd de aarde tohoe wa bohoe en 
duisternis lag over de wateren alsof God nooit “Er zij licht” had geroepen. Doodse stilte. Noach 
dobberde rond over de vloed, een dunne wand slechts tussen hem en de dood. Maar hij voelde 
zich gedragen. 
Wil het verhaal rondzwalkende stervelingen doen geloven dat God hen zal dragen, dwars door 
de dood? Is dat waar het volk van Israël van droomt. Ver van huis dolend over de wereldzee, 
en dat God het eens thuisbrengt uit zijn ballingschap? 
Honderdvijftig dagen lang voer Noach met zijn drijvende dierentuin over de wateren. Toen 
werd het lente. “En God gedacht Noach en alle dieren die bij hem waren, hij deed zijn adem 
over de aarde gaan en de wateren bedaarden……… 
Noach en de zijnen verlieten de ark, samen met de dieren. Aan land gegaan bouwde hij een 
altaar om er een brandoffer te brengen, God dankend voor hun redding, voor hun behouden 
vaart en voor dit nieuwe begin…….. 
God zegende Noach en de zijnen: “Weest vruchtbaar, wordt talrijk, vervult de aarde. Zie, ik 
richt mijn verbond met jullie op en met jullie geslacht en met het gevogelte, het vee en de 
wilde dieren.” 

(Nico ter Linden, Het verhaal gaat…) 
 
7 augustus: meditatieve bijeenkomst: “omgaan met ongewisheid’ 
Nu al moet ik weten wat er dán in de meditatieve bijeenkomst van 8 augustus a.s. gaat 
gebeuren. Maar eigenlijk weet ik dat nog niet. En dat is veel vaker zo, dat je iets al langer van 
te voren moet weten, maar eigenlijk nog geen idee hebt. Dat geldt voor veel zaken in onze 
wereld waarin veel aan het verschuiven is, nog afgezien van ons persoonlijk leven. De illusie 
van stabiliteit, continuïteit en controleerbaarheid en de realiteit van constante verandering en 
niet kúnnen weten is een oeroud thema uit alle religieuze tradities en uiterst actueel. 
Na een inleiding is er een begeleide meditatie met stilte, en dat alles omspeeld door muziek.  

Florus Kruyne 
 
14 augustus – is er een wenkend perspectief?’: Jesaja. 35,1-7; Psalm 148 
Dergelijke teksten kunnen een richting wijzen naar ecologische vrede in de zin van 
levensmogelijkheden voor alle levende wezens binnen de levensgemeenschap van de hele 
schepping. De profeten kondigen een toekomstige verlossing aan die de mensen en de natuur 
samen doet herleven. (pp. 127-128.) 
Psalm 148 is de meest uitgebreide lofzang in de psalmen, zo niet in lengte, dan toch in 
reikwijdte. Het begint bij de hemel. De bewoners van de hemel – de engelen, de zon, de maan 
en de sterren – worden opgeroepen om God te loven, want God heeft hen hun plaats gegeven. 
En dan komt de aarde en het onderaardse. Denk aan hoe men zich in het oude Midden-Oosten 
de kosmos voorstelde: een platte aarde, daaromheen en daaronder water, daarboven een 
hemelkoepel met zon, maan en sterren en achter die koepel ook weer water, dat soms door 
openingen naar beneden kwam in de vorm van regen. En nog boven dat hemelwater bevinden 
zich God en de engelen. De psalm roept heel de kosmos op, van de hemelen boven tot de 
aarde beneden. En dan komen pas de mensen, van koningen tot jonge vrouwen. Het is in de 
lofzang van deze hele kosmos dat de mensen mee mogen doen, als deel van de aarde. Een 
speciale plaats krijgt het volk Israël, want dat is God nabij. De hemel en de aarde vormen in 
deze psalm een dubbelkoor dat de hele werkelijkheid omvat. (p. 81.) 

(Trees van Montfoort, Groene Theologie) 
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21 augustus: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezing: Job 40,15 – 41,26  
Vreeswekkender nog dan de eerder genoemde dieren zijn de mythologische oermonsters 
Behemoth en Leviathan. Biologisch vertonen zij de trekken van respectievelijk het nijlpaard en 
de krokodil, theologisch belichamen zij de kosmische krachten waardoor de mens zich bedreigd 
voelt. Uit Gods woorden blijkt dat deze ongrijpbare monsters in de schepping blijven bestaan. 
Daarmee laat God zien dat die schepping chaos niet uitsluit maar insluit. 

(Nico ter Linden, Het verhaal gaat …..) 
 
28 augustus – Augustinuszondag, ecologisch in te kleuren door voorbereiders 
 
4 september: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezing: Psalm 98 
“Juicht voor de Ene, gij, ganse aarde, Weest vrolijk en jubelt en zingt,  
Zingt voor de Ene bij de harp. Laat daveren de zee en haar rijkdom, De wereld met wie haar 
bewonen. Laat de rivieren in de handen klappen. De bergen tezamen jubelen, voor het 
aangezicht van de Ene. Want hij komt om recht te doen aan de aarde, Hij zal de wereld richten 
met gerechtigheid, de volken met gerechtigheid”. 
 
11 september – wie zorgt voor wie?: Matteüs 6,25-34 
Soms stelt Jezus dieren ten voorbeeld aan mensen: “Kijk naar de vogels in de lucht…” Vogels 
plannen hun leven niet zoals mensen. Hun afhankelijkheid van de schepper is meer zichtbaar 
dan die van mensen omdat vogels niet werken. Mensen kunnen de illusie hebben dat ze zelf 
hun werkelijkheid maken, aan vogels zie je dat dat niet zo is. Vogels herinneren ons eraan dat 
wij op een fundamenteel niveau net zo afhankelijk zijn van de schepper. De leerlingen hoeven 
zich geen zorgen te maken, want God zorgt ook voor hen, net als voor de vogels. (p. 118) 

(Trees van Montfoort, Groene theologie) 
 
18 september – bijeenzijn met als thema De Kracht in Wilde Kruiden 
Nederland kent vele wilde, inheemse kruiden. Vaak onopgemerkt in de berm van de weg, de 
bosrand of langs de sloot verstopt. Schepselen van God, die wij als moderne mensen vaak als 
on-kruiden bestempelen. Is dat wel terecht? Of zien we misschien iets heel subtiels en tegelijk 
heel krachtigs over het hoofd? Iets van levensbelang voor ons als mensen en voor het 
ecosysteem waar wij in leven? In dit bijeenzijn maken we (opnieuw?) kennis met een aantal 
heel gewone en tegelijk heel bijzondere inheemse kruiden. We staan stil bij de aard van 
kruiden en de aard van onszelf. We zoeken verbinding met elkaar en met onze gezamenlijke 
bron.  

Joyce van den Hoek Ostende 
25 september – delen: Johannes. 6,4-15 
De perikoop over de wonderbaarlijke brood- en visvermenigvuldiging is door Trees van 
Montfoort niet gebruikt. Wij, de voorbereiders van deze cyclus, zagen er een belofte in voor 
wat mogelijk is als we delen. 

Charles Steur / Joyce van den Hoek Ostende 
 

Een voorbereiding van een viering met 
Joop Smit bij Jodo van Engelen. 



Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya.  
 
31 juli: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezing: Genesis 6,9 – 9,17 
Piano: Martin Lorijn 
 
7 augustus: Meditatieve bijeenkomst met begeleiding van Florus Kruyne 
 
14 augustus  (Is er een wenkend perspectief?) 
Voorganger: ds. Marian van Giezen 
Lezingen: Jesaja 35,1-7, Psalm 148 
Piano: Frits de Zwaan 
21 augustus: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezing: Job 40,15 – 41,26  
 
28 augustus: Augustinuszondag 
Voorganger: p. Henk Kroon 
Lezingen: naar keuze 
Piano: Arthur Bouma 
 
4 september: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezing: Psalm 98 
 
11 september (wie zorgt voor wie?) 
Voorganger: p. Joop Smit 
Lezing: Matteüs 6,25-34 
Piano: Marijke van der Ouderaa 
 
18 september: De Kracht in Wilde Kruiden 
 
25 september (delen) 
Voorganger: p. Henk Kroon 
Lezing: Johannes 6,4-15 
Piano: Martin Lorijn 
 
  
Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt. 
en is na de zomervakantie op 28 augustus weer aanwezig. 
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Het ‘filmcafé’ van 17 juli 


