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VAN DE REDACTIE 

Het is herfst en dat weten we door de gevulde regenton en de kat die weer gewoon ’s nachts 
binnen is. En uiteraard omdat we dit jaar ons heel erg bewust zijn dat na de herfst de winter 
komt met alle gevolgen van dien voor ons welzijn of dat van onze portemonnee. Alle commotie 
raakt ook aan welke keuzes we maken en dat is op een bepaalde manier maar goed ook. Voor 
onze gemeenschap gaat het ook wat betekenen, lezen we in de bijdrage van Samaya. En er is 
meer om ons druk over te maken, weten we; en beschrijft de kerngroep. Zo vulden we met 
gemak dit bijna laatste nummer van 2022 - en konden we weer niet met minder dan 16 
pagina’s toe. 

Freek Boersma 

AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

 
wo 28 sept 14.30 u. met Arie Nico Verheul voor 9 oktober 
wo 28 sept 20.00 u. “De monastieke tuin” 
do 29 sept 20.00 u. koorrepetitie 
do 6 okt 20.00 u. koorrepetitie 
wo 12 okt 10.30 u. Augustinusleeskring 
do 13 okt 20.00 u. koorrepetitie 
wo 19 okt 14.30 u. met Marian van Giezen voor 30 oktober 
do 20 okt 20.00 u. koorrepetitie 
wo 26 okt 20.00 u. “De monastieke tuin” 
do 3 nov 20.00 u. koorrepetitie 
do 10 nov 20.00 u. koorrepetitie 
wo 16 nov 10.30 u. Augustinusleeskring 
w0 16 nov 19.30 u. met Florus Kruyne voor 27 november 
do 17 nov 20.00 u. koorrepetitie 
wo 23 nov 20.00 u. “De monastieke tuin” 
do 24 nov 20.00 u. koorrepetitie 
ma 28 nov 14.30 u. met Aline Barnhoorn voor 11 december 

 

 

NIEUWS VAN SAMAYA 

Beste Werkhofgemeenschap, 

De stijgende gasprijzen zijn zorgwekkend voor Samaya. We investeren momenteel vooral in 
zaken die het gasverbruik kunnen terugdringen. Eén van de zaken die we in gang gezet 
hebben is het aanbrengen van een roldeur waarmee we het hoge kapeldeel kunnen scheiden 
van het lage kapeldeel. We hebben een energiescan uit laten voeren en hieruit blijkt dat de 
kapel het grootste warmtelek van het hele pand is. Indien de kapel als subzaal gebruikt wordt, 
hoeven we dan enkel het lage deel te stoken. De verwarming van het hoge en lage kapeldeel 
is hiervoor ook gescheiden. Ook gaan we in de koorbanken convectoren aanbrengen. Tevens 
zal de akoestiek in het lage deel dan verbeteren. 

Om de roldeur van 7 meter naar binnen te kunnen krijgen en om later het hoge kapeldeel 
zelfstandig bereikbaar te maken, is er een deuropening gemaakt op de plek waar in de tijd van 
de zusters ook een deur zat. De deur zal nog bekleed worden in dezelfde stijl en in de gang zal 
de kapstok ingekort terug geplaatst worden. Naast de stijging van de gasprijzen worden we 
met zoveel andere prijsstijgingen geconfronteerd, dat ons bedrijf dit niet allemaal zelf kan 
ophoesten, zeker niet na twee corona-jaren. Daarom zijn we genoodzaakt om onze prijzen, 
ook voor de Werkhofgemeenschap, te herzien. 

Tonja en Mickel Bos 
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VAN DE KERNGROEP  

Met alweer een zomer achter de rug, die lang heet en droog was, zijn we als kerngroep volop 
bezig voor het nieuwe seizoen met o.a. in de komende maanden het belangrijke besluit of we 
als Werkhofgemeenschap in deze vorm en locatie doorgaan of niet. 
 
Allereerst hebben we d.d. 22 september jl. een informatie bijeenkomst gehad over de drie 
geschetste scenario's* over de toekomst van de Werkhofgemeenschap en de reacties hierop 
van de leden. Op basis van de uitkomst hiervan komt de kerngroep binnenkort met een 
voorstel dat ter stemming voorgelegd wordt aan de leden op de ALV van 14 november a.s. De 
leden die niet op de ALV aanwezig kunnen zijn hebben de mogelijkheid om vooraf schriftelijk 
te stemmen of te stemmen bij volmacht. Op de ALV vindt na de stemming de definitieve 
besluitvorming plaats. 
 
Wat ook nog recentelijk heeft gespeeld is dat het orgel naast de ingang van de kapel is 
verwijderd voor een extra deur op die plek om een eventuele splitsing door een vouwwand 
tussen het hoge en lage deel van de kapel mogelijk te maken. Hierdoor kan de grote ruimte in 
de kapel efficiënter verwarmd en verhuurd worden door Samaya. 
We hebben de fa. Verschueren bereid gevonden om het orgel geheel op te knappen en de 
onderdelen in te zetten bij restauratie werkzaamheden van orgels elders. Zo zal het orgel in 
allerlei kerken blijven klinken. 
 
In de periode september t/m december komt er weer een nieuwe serie spiritualiteit o.l.v. Tina 
Geels gebaseerd op contemplaties door de eeuwen heen van christelijke mystici uit het boek 
‘De monastieke tuin’. Zie onder BEZINNING. Het komend jaar zijn er geen ZMA-vieringen meer 
vanwege het gebrek aan vrijwilligers om dit te organiseren. Er komt nog wel een 
bezinningsbijeenkomst op 13 november a.s. met als spreker de remonstrantse hoogleraar 
Christa Anbeek.. Zie onder BEZINNING. We hebben inmiddels helaas afscheid moeten nemen 
van Joop Smit als voorganger.. Zie bij VIERINGEN. 

De kerngroep 
 
* Gecommuniceerd d.d. 23-6-2022, in het kort: 1. nú gewoon doorgaan.  
2. een duidelijk afscheid. 3.de schouders zetten onder de mix van reguliere vieringen 
 

IN MEMORIAM NETTIE EN BENEDICT WINNUBST 

NETTIE 

Nettie was een mensenmens. Van contact met anderen leefde 
zij op. Als er geen mensen op visite kwamen, gingen ze er zelf 
op uit. Dan had ze vele gesprekjes met buren, bekenden uit 
het dorp en totaal willekeurige voorbijgangers. 
Nettie had drie grote hobby’s: fotograferen, kunst en literatuur. 
 
Als buitenmens kon ze eindeloos de natuur, bloemen en 
planten fotograferen.  
Haar liefde voor de kunst uitte zich in een studie 
kunstgeschiedenis. In hun huis was veel moois te zien. 

ONZE GEMEENSCHAP 



-3- 

Haar liefde voor literatuur kon je zien in kasten vol met romans van Nederlandse auteurs, en 
er lag altijd wel een stapeltje nieuwe boeken op tafel. 
Haar belangstelling voor boeken zorgde er ook voor dat ze vijfentwintig jaar lang als 
vrijwilliger van de patiëntenbibliotheek van het Academisch Ziekenhuis gewerkt heeft. Ze had 
er een leesclubje met als doel om patiënten tips te kunnen geven voor goede boeken. 
 
Nettie liet zich door haar handicap niet uit het veld slaan en wist er met humor een 
relativerende toets aan te geven. Als buitenmens trok ze er met haar scootmobiel regelmatig 
op uit. Soms raakte ze de weg kwijt, maar dat deerde haar niet.  
 
Hilarisch was de gebeurtenis toen Nettie met haar scootmobiel lang de Kromme Rijn reed. Het 
was winter. Ze pakte haar krukken en wandelde een stukje. Toen ze terug kwam bij haar 
scootmobiel waren twee mannen bezig duikerspakken aan te trekken: “een onbeheerde 
scootmobiel, waarschijnlijk is er iemand onder het ijs gekomen”. 
 
Nettie, eigenzinnig en blijmoedig. 
 

BENEDICT 

 
Bij zijn uitvaart typeerde een van zijn vrienden hem als 
volgt: 
‘Serieus, vriendelijk, met elegante soberheid, 
gedisciplineerd, kritische gelovige, maar wel gelovige, 
integer, helder met een groot analytische vermogen, 
natuurliefhebber, tuinier, fietser, 
wars van pronkzucht, maar met oog voor het schone, 
zeer belezen, en met een gezond gevoel voor humor. 
Een rusteloze en gepassioneerde zoeker naar waarheid en 
vrede. 
Een diep denker over kerk en wereld” 
 
Waar kwam zijn gedrevenheid vandaan? 
 
Als kind heeft hij de oorlogsjaren in Amsterdam 
meegemaakt en heeft hij gezien hoe zijn Joodse 
leeftijdgenoten niet meer terug kwamen. Dat heeft hem 
mede voor de rest van zijn leven getekend. 

 
Zoveel ongerechtigheid: daar moeten we met alles wat in ons is, tegen blijven strijden, 
blijven hopen ook al zien we geen resultaat.(Havel) 
 
Na zijn leraarschap in de Franse taal en letteren koos hij voor een studie theologie 
Het vormde mede een solide basis voor zijn inzet voor zijn vredesactivisme. 
 
Maar daarmee is zijn profiel niet volledig geschilderd. Benedict was ook een man van gebed en 
meditatie. Ofschoon de eucharistie, de communie, het delen van brood en wijn, toch allereerst 
een gemeenschapsgebeuren is, was het voor hem toch vooral een zeer persoonlijke beleving; 
een indringende oproep tot innerlijke transformatie om bij te dragen aan een wereld van vrede 
en gerechtigheid. 
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NETTIE EN BENEDICT 

Als Werkhofgemeenschap 
denken we terug aan al de 
jaren waarin Nettie en 
Benedict onze vieringen 
bezochten. 
 
 Al in de tijd van de zusters 
begeleidde Benedict de 
vieringen, en in vakantietijd 
kon je altijd op hem rekenen. 
Ook gaf hij eens na de 
Werkhoftafel een zeer 
gevarieerd concert.  
 
 
 
Voor Nettie was het koffie drinken na afloop, de ontmoeting met mensen, zeker zo belangrijk 
als de viering. En met Benedict kon je dan lange gesprekken hebben over zijn strijd tegen 
kernbewapening en zijn inzet voor de beweging Burgemeesters voor de Vrede. 
 
In Odijk genoten ze van het dorpsleven. Ze woonden naast een gezin met jonge kinderen die 
soms het nodige lawaai maakten met hun muziek. Er kwam van Nettie en Benedict echter 
geen onvertogen woord. Integendeel. Benedict vroeg steeds: hebben jullie geen last van mijn 
muziek? Koken voor mensen uit de straat omdat zij dat zelf niet mee konden, deden ze graag. 
 
Nettie bleef altijd goedgemutst. Benedict meer teruggetrokken. Zolang het ging, waren ze 
elkaars mantelzorger. Nettie had de leiding en Benedict voerde uit. Tot Benedict verdwaald 
raakte in zijn hoofd. 
 
Ze verhuisden naar het fraterhuis. Met name Benedict had het er moeilijk mee de regie over 
zijn leven aan anderen over te dragen. Kort na elkaar hebben ze afscheid genomen van dit 
leven. Op de begraafplaats in Odijk heeft Benedict in het graf waar Nettie een week te voren 
was begraven, hun trouwkaars meegekregen. Voor goed met elkaar verenigd! 
 

Cor Spithoven, met dank aan de verschillende bijdragen bij het afscheid. 
 

 

IN MEMORIAM WILLEM POLLMANN – WARDENIER  

 
Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven 

 naar G.Reve, de Avonden 1947 
 
De eerste keer dat ik Willem echt gezien heb, was tijdens een van de Paaswakes: de viering 
van Stille Zaterdag 20.00 uur tot 6.00 uur op Paasmorgen, met elk uur een korte lezing, een 
lied, piano-spel en daarna stilte. In die wake las Willem teksten die me raakten. 
Rond 2005 stapte ik uit de liturgiecommissie en werkte Willem in. Henk Kroon, Willem van Erp 
en later ook Lot Weiland waren met Willem de leden. 
 
Zo stond ze mede aan de wieg van de ZMA: de ZondagmorgenAnders: een groepje WHG-ers: 
de grensgangers had behoefte om over de grenzen van het christelijk erfgoed en de Bijbel, te 
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zoeken naar inspiratie. Stieneke Harms heeft daar tijdens 
een boswandeling met Willem en Willem van Erp over 
gesproken.  
 
In 2006 was de eerste ZMA, onafhankelijk van de 
liturgiecommissie. In die tijd heb ik met Willem een aantal 
Vespers geleid. De basis waren de Vespervieringen van 
onze zusters Augustinessen. Ook bezochten we Vespers in 
Wijk bij Duurstede. 
 
Toen Willem zag dat ik niet zo lekker in mijn vel zat, 
nodigde ze me uit voor een etentje om eens bij te praten. 
Ze complimenteerde me ook met de afbeelding: Het hart 
van de WHG = de zondagse Viering. 
 

 
Een flink aantal jaren was ze gastvrouw en tot corona mede-voorbereidster van de vieringen. 
Daar was haar talent wat betreft “Voorlezen en vertellen” niet onopgemerkt gebleven. Ik zat 
altijd op het puntje van mijn stoel als zij las. Haar voorbeden raakten me. 
 
In september 2016 heeft ze tijdens de Werkhoftafel verhalen verteld. Ze was sinds 1995 lid 
van de Vertelkring Driebergen/Zeist. Harry Kuiper is ook lid geworden van die groep. Hij heeft 
o.a. tijdens vieringen verhalen verteld. De Kerstvertelavond was altijd bij Willem. Het hele huis 
in kerstsfeer met brandende kaarsjes in de kerstboom, waarbij de Glühwein rijkelijk vloeide. 
Toen bibliodrama niet meer in het Bezinningscentrum en Samaya gehouden kon worden, bood 
Willem de haptonomie-ruimte van haar dochter in Wijk aan. 
 
Willem vond haar inspiratie in de Psalmen (vertaling Huub Oosterhuis). Elke dag las ze er een. 
Ze was geëindigd met psalm 111. Henk Kroon heeft die tijdens de uitvaart gelezen. 
Ik heb Willem ervaren als een sprankelende vrouw, soms wat streng, maar altijd opbouwend, 
die met hart en ziel haar leven, tot het laatst genietend, geleefd heeft en die haar talenten 
rijkelijk gedeeld heeft, ook met ons: de Werkhofgemeenschap. 
 

Maria van Kuijen 

 
IN GESPREK MET JOHAN STURKENBOOM 
 
Op een maandag in september heb ik een afspraak voor een interview met Johan 
Sturkenboom. Vanuit mijn werk fiets ik naar Odijk. De straat heb ik zo gevonden, maar het 
huisnummer is een ander verhaal. Steeds loop ik hetzelfde blokje rondom de huizen totdat ik 
er ineens achter kom dat er ook nog nummers op de bovenverdieping zijn en ja, daar vind ik 
wel het huisnummer en het appartement waar Johan en Wil wonen. Johan doet open en loopt 
met mij mee naar de berging om mijn fiets weg te zetten. Daarna drinken we eerst een kopje 
thee voordat we echt van start gaan met het interview. 

Mijn eerste vraag aan Johan luidt:  

“NOEM EEN HERINNERING UIT “DE GOEDE OUDE TIJD?”  

Johan: “Als kleine jongen van een jaar of 5-6 voelde ik mij op mijn gemak. Wij woonden op 
een boerderij in Houten. Ik kon doen wat ik wilde: zo ging ik mee met koeien melken in de 
wei, maar daarna werd het wel wat minder leuk thuis. Later veranderde de sfeer doordat ik 
een slechte relatie met mijn vader had. Pas in 2002 tijdens een cursus over ‘vergeven’ 
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ontdekte ik dat ik eigenlijk bewonderd wilde worden door 
mijn vader. Van de tegenpool hiervan had ik ook last: want 
als je bewonderd wilt worden, dan ben je ook bang om 
afgewezen te worden. Dit gegeven werkte door in mijn hele 
leven: privé en in mijn werk. Doordat ik het patroon eerst 
niet doorzag kon ik er ook niet over communiceren en ben 
ik in de jaren negentig ook gescheiden geweest”. 

Cleopatra: Vul in: Ik heb veel met… 

Antwoord Johan: “Een ‘Cursus in Wonderen’. Gedurende 
mijn scheiding ben ik in aanraking gekomen met het boek 
Een Cursus in Wonderen, dat mij heel erg aangegrepen 
heeft en mij geholpen heeft om anders te kijken naar de 
wereld en naar mezelf.”  
 

(redactie: Een Cursus in Wonderen is de uitgave van een manuscript dat Helen 
Schucman tussen 1965 en 1972 schreef, met behulp van William Thetford. Een Cursus 
in Wonderen is een denksysteem dat mensen onderwijst hoe je door vergeving vrede 
en liefde kunt vinden.)  

 
“Eerst heb ik dat boek in het Engels gelezen met een woordenboek erbij en relevante passages 
onderstreept…ha,ha… .” Belangrijk voor mij was dat ik doorzag dat de kritiek, die ik met name 
had op mijn vrouw, iets over mijzelf zei. De Cursus zegt dat de ander je leermeester is en dat 
altijd geldt: ‘Ik vergeef de ander mijn tekortkoming’. Hierdoor kon ik in 2001 weer toenadering 
zoeken tot mijn vrouw Wil. We zijn toen opnieuw getrouwd”. 
 

TOEKOMST WERKHOFGEMEENSCHAP  

Johan: “In het kader van de toekomst van de Werkhofgemeenschap zou ik graag zien dat de 
zij zich open stelt voor andere religies zoals het Boeddhisme, het Soefisme en ook voor de 
Cursus in Wonderen. Wanneer je binnen de Werkhofgemeenschap andere religies een plek 
kunt geven, komen er misschien ook meer mensen. De Cursus in Wonderen is ook praktisch; 
het gaat om zelfontwikkeling.” 

Cleopatra: “Je doet binnen de Werkhofgemeenschap ook al jaren mee aan het voorbereiden 
van de diensten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?” 

VOORBEREIDEN LITURGIE/OVERWEGING 

Johan: “Dat is altijd wel inspirerend hoor. De lezingen zijn vastgesteld en die bestudeer je 
alvast thuis voordat de voorbereidingsgroep bij elkaar komt. Je noteert vragen die bij je 
opkomen en kijkt ook of je al een thema ziet. Daarover gaan we dan met elkaar in gesprek en 
we zoeken er bijpassende liederen bij. Bij het lezen en bespreken van een Bijbelgedeelte vraag 
ik mij altijd af: Wat zegt het voor mij zelf en wat heb ik eraan? 
 

ACTUALITEITENGROEP  

“Ik ben ruim 10 jaar coördinator geweest. In die tijd vond in 2001 de aanslag op de Twin 
Towers plaats. Vanuit de actualiteitengroep zochten wij namens de Werkhofgemeenschap 
contact met de Turkse moskee in Driebergen. Er heeft toen ook een uitwisseling 
plaatsgevonden waarbij wij met een dertigtal mensen van de Werkhofgemeenschap een 
bezoek brachten aan de moskee. Later hadden wij een zestal mensen van hen uitgenodigd in 
Werkhoven, alwaar wij interessante gesprekken voerden met elkaar”. 
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Andere activiteiten waaraan ik meegewerkt heb in de Werkhofgemeenschap: 
“Ik heb ruim 20 jaar de administratie gevoerd inclusief het opstellen van de jaarrekening en ik 
heb gedurende een periode van 4 jaar in de Kerngroep gezeten als penningmeester.” 

Cleopatra: “Wat zijn voor jou belangrijke waarden?” 

BELANGRIJKE WAARDEN 

Johan: “Rechtvaardigheid vind ik heel belangrijk en daarmee hangt samen: niet oordelen. Als 
er dingen gebeuren in de wereld of in Nederland, zoals de Toeslagenaffaire, dan voel ik mij 
boos worden…maar dat is geen goede reactie. Ik probeer met een neutrale blik naar de wereld 
te kijken, want eigenlijk komt het er op neer dat er geen goed of slecht is hè; dat wij als 
mensen alle oordelen over de wereld loslaten en dat we onszelf vergeven dat we die oordelen 
hebben.” De Cursus in Wonderen zegt : “Vergeven gaat niet over de ander maar altijd over 
jouw oordeel over de wereld; (dit is het enige wat ik kan vergeven). We kunnen geen fouten 
maken, wel vergissingen. Dat is een neutraal gegeven, maar je kan wel actie ondernemen om 
de gevolgen van je eigen vergissingen en die van anderen te verhelpen. In dat kader zie ik 
mijn leven eigenlijk als één grote levensles.” 

CULINAIR EN ONTSPANNING 

Cleopatra: “Wat eet je graag?” 

Johan: “Ik houd van lekker eten en ik lust ook alles. Vroeger vond ik spruitjes niet lekker, 
maar sinds Wil ze klaar maakt met kaas en spekjes lust ik ze wel.” 

Cleopatra: “En wat werkt voor jou ontspannend?” 

Johan: “Mooie muziek, meestal klassiek, maar we kijken ook naar -Beste Zangers- en naar 
Podium Witteman op zondag wat nu gestopt is, maar wat weer terugkomt op tv. Verder los ik 
graag Sudoku puzzels op en spelen wij Canasta met vrienden.” 
 
Ik bedank Johan voor het interview wat in een leuke, ontspannen sfeer plaatsvond. 
 

Cleopatra Thelissen 
 

 
 

VERGEVINIG  

Bij de voorkant van deze Berichten, ‘Vergebung 1938-
1945’ van Emil Nolde.  
 
Je bent alleen in staat om te vergeven als je zowel naar de ander 
als naar jezelf kunt kijken. 
 
In de publieke en politieke ruimte lijken mensen hun meningen 
steeds meer als absolute waarheid te verkondigen zonder daarbij 
nog ruimte te willen of kunnen maken voor een dialoog met 
diegenen die er anders over denken. Dit kan dan al gauw leiden tot 
agressief taalgebruik of erger tot bedreigingen.  

 

BEZINNING 
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Als beide partijen zich verschansen achter hun mening of overtuiging is een uitwisseling niet 
meer mogelijk. Het dreigen en zelfs uitvoeren van geweld kan dan een volgende stap zijn. Dit 
creëert een sfeer van angst waarin het uiten van je mening en overtuiging bedreigend kan 
zijn. 
 
Een mens moet zich vrij kunnen voelen om zich te kunnen uiten en dat is onlosmakelijk 
verbonden met de ander oók zijn of haar vrijheid te gunnen. 
Of zoals het Zuid-Afrikaanse begrip ‘Ubuntu’ uitdrukt:  

“Ik ben pas mens in relatie tot andere mensen” 
 
Het werd in Zuid-Afrika mogelijk dat slachtoffers hun daders uiteindelijk konden vergeven 
doordat zij zich in vrijheid konden uitspreken waarbij de toenmalige Waarheidscommissie 
onder leiding van bisschop Tutu tussen hen bemiddelde. 

Neeltje Smit 
 

DE MONASTIEKE TUIN 

Na overleg binnen de kerngroep zal Tina Geels in het najaar een vierde serie Spiritualiteit 
aanbieden:  
Drie keer lezen we opnieuw samen teksten uit de bundel: 
De Monastieke tuin, 52 teksten voor u gelezen. 
 
De teksten zijn bijeen gebracht voor de St. Laura van Abt Poîmen. 
Deze beweging is ontstaan in Vlaanderen in 2005, onder inspiratie van Benoît Standaert, 
benedictijn van de Sint- Andriesabdij (Brugge). Deze groep wil op eigentijdse wijze leven in 
het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus, maar niet in een monastiek 
samenlevingsverband. Elke deelnemer, of Lauriet, a.h.w. een monnik of moniale in de wereld- 
leeft alleen of in een gezin maar is tegelijk met anderen Laurieten verbonden tot steun en 
inspiratie voor het dagelijks leven. 
 
De teksten zijn van mystici uit de rijke christelijke traditie, vanaf de tijd van  
de woestijnvaders tot de 21ste eeuw.  
Zij leiden ons binnen in de wereld van het gebed, telkens weer anders.  
Elke bijeenkomst beginnen we met een korte uitwisseling hoe het met je gaat. 
Daarna lezen we een tekst uit de bundel. 
Zijn we een moment stil en wisselen daarna onze ervaringen uit:  
Hoe raakt deze tekst je en wat kun je ermee in je dagelijks leven? 
We gaan ervan uit dat je bij opgave de hele serie van drie bijeenkomsten  
zult bijwonen. 
De voorbereiding ontvang je per mail voorafgaand aan iedere bijeenkomst. 
De kosten verbonden voor deelname zijn 5,- meer dan de vorige keer. 
Dit i.v.m. gebruik van ruimte bij Samaya. 
 
Data- 28 september, 26 oktober, 23 november (op woensdagavond). Tijd- 20.00- 21.30 uur 
Plaats: Samaya, Hollendewagenweg 20. Opgeven: bij secretariaat@werkhofgemeenschap.nl  
Max. aantal deelnemers: 12. Kosten: 30,- voor drie keer. Graag vooraf overmaken aan  
NL03 INGB 000 0794105 t.n.v. C.M. Geels 
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BEZINNINGSOCHTEND MET CHRISTA ANBEEK 

 
LOSLATEN EN BLÍJVEN VERTROUWEN IN VERBONDENHEID 
GEMEENSCHAPPEN MET EEN HART 

 
Op zondagochtend 13 november 2022 houdt Christa Anbeek de allerlaatste lezing onder 
verantwoordelijkheid van de Bezinningsgroep. Hiermee wordt elf jaar, met achttien 
bezinningsprojecten / lezingen, afgesloten. 
 
In de novembermaand staan velen van ons nog eens extra stil bij het verlies van wie ons lief 
zijn. En bij wat dat voor ons betekent.  
 

 
Theoloog Christa Anbeek zal iets vertellen over ervaringen 
waarin de kwetsbaarheid en onzekerheid van het leven zichtbaar 
worden. Het oude is voorbij en het nieuwe nog niet zichtbaar. Op 
individueel niveau kan bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, 
of van een baan die belangrijk voor je was, je op jezelf terug 
werpen en een contrastervaring worden. Ook gemeenschappen 
en zelfs hele samenlevingen kunnen in een contrastervaring 
terechtkomen, zoals we zagen bij Covid-19.  
Het begrip contrastervaring is een rode draad in de theologie van 
Christa Anbeek. Het duidt op een ervaring waarbij mensen de 
grond onder de voeten dreigen te verliezen en vaak het hele 
zingevingskader op losse schroeven komt te staan. 

 
Contrastervaringen brengen je in een ‘onbekend gebied’, waar je de weg niet weet. Dit 
tussengebied is vaak vol lijden, heimwee en risico’s, maar biedt ook bijzondere kansen. Hoe 
kom je van gevaar en chaos naar creativiteit en transformatie? Welke woorden scheppen 
ruimte? Wat kunnen dialogen betekenen en hoe zorgen zij voor nieuwe verbindingen? Welke 
oude wijsheden kunnen opnieuw van waarde worden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor 
anderen? 
 
Geen eenvoudige vragen, waar niet zomaar antwoorden op zijn. Christa Anbeek zal ons 
meenemen in een gedachtevorming richting een nog ongeziene toekomst. 
 
Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en bijzonder hoogleraar Women and Care for the Future aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen.  
  
Publicaties/boekenlijst 
Anbeek, C.W. (2018). Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen en andere zaken 
van ultiem belang. Utrecht: Ten Have. 
Anbeek, C.W. (2013). Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan 
overleven. Utrecht: Ten Have (oratie). 
Anbeek, Christa & Jong, de Ada (2013). De berg van de ziel. Een persoonlijk essay. Utrecht: 
Ten Have. 
Anbeek, Christa (2010). Overlevingskunst. Hoe te leven met de dood van een dierbare. 
Kampen: Ten Have. 
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KIRAN NAMASTE 

 
Van 30 oktober t/m 24 december is de  
collecte voor  
Kiran Namaste. 

 
 
 
 
Onderstaand een brief van Iet en Just Schilder: 
 
“Van Marja Schilderman kregen wij het heuglijke bericht dat er aan het einde van het jaar 
wederom in Werkhofgemeenschap een collecte wordt gehouden voor Kiran Namaste . 
We zijn hier ontzettend blij mee, mede ook door de enorme prijsstijgingen in Nepal. 
Sinds eind april 2022 zijn er weer 8 nieuwe noodlijdende alleenstaande moeders met hun 16 
kinderen komen wonen in het Kiran Namastehuis. Dit betekent dat er dagelijks 24 ‘monden’ 
extra gevuld moeten worden, 13 kinderen met onderwijs zijn begonnen en ook de 8 nieuwe 
moeders uitgebreide trainingen krijgen. 
 
Uw bijdragen betekent veel voor Kiran Namaste! Graag willen wij dit bedrag besteden aan: 

 Onderwijs voor de kinderen: schoolgeld , lesmateriaal , huiswerkbegeleiders en als de 
financiën het toelaten 3 x per week nog de extra leerkracht inhuren  

 Trainingen: voor de 8 nieuwe moeders  
 Kleding: voor de 8 nieuwe moeders en 16 nieuwe kinderen  

  
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe steun, óók namens alle moeders en kinderen 
van Kiran Namaste !! 
 

Iet en Just Schilder 
 

 
 

  

SAMENLEVING 
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OVERDENKING TIJDENS DE WAKE BIJ KAMP ZEIST OP 7 AUGUSTUS  

 
Het Bijbelboek Exodus verhaalt van de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte en hun 
uittocht uit Egypte naar een nieuw land.  
 
Centrale figuur is Mozes. 
Ooit was hij Egypte ontvlucht. 
En dan op een dag, als hij de schapen aan het hoeden is, heeft hij een visioen. 
Het lijkt wel alsof een doornstruik in brand staat, en toch niet verteert 
en hij hoort de stem van de Eeuwige:          

Ik heb jammerklachten van mijn volk in Egypte gehoord, 
Ik weet hoe ze lijden 
Jij moet naar de farao gaan,  
jij moet mijn volk uit Egypte wegleiden. 

 
Maar Mozes heeft zo zijn bedenkingen: 
“Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij 
gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God?, - wat moet ik dan zeggen?, 
 
 
Het antwoord dat hij dan krijgt is: Ik ben die er zijn zal, ik zal er zijn. 
Zo wil ik genoemd worden. 
 
Helemaal aan het begin van de Bijbel wordt verteld dat de mens, man en vrouw,  
wij dus, het beeld van de Eeuwige wiens Naam dus is: Ik zal er zijn, met ons mee dragen. 
Zo werd een appèl gedaan op Mozes gedaan: ga op weg en probeer mijn naam “Ik zal er zijn” 
te laten zien aan jouw volk. 
 
Zo zou je kunnen zeggen dat vandaag en al die andere dagen dat we hier gewaakt hebben, 
dat persoonlijk appèl ook tot ons wordt gericht: probeer die naam “Ik zal er zijn” te laten zien, 
probeer te voorkomen dat mensen, vrouwen, mannen. kinderen, hier en in Rotterdam zonder 
strafblad zitten opgesloten. 
 

We weten dat dat nog steeds niet is gelukt. Burgemeester 
Janssen verwoordde het vorige maand aldus: “Er is hier 
inmiddels al 200 honderd keer gewaakt, en inmiddels 
verstrijkt de tijd, en kunnen we niets anders dan blijven 
waken, hoop geven en geduld hebben. 
 
Een volk dat wordt onderdrukt,  
mensen op de vlucht, 
mensen die asiel zoeken 
het is van alle tijden. 
 
Maar we blijven dromen van een tijd waar in steeds meer 
mensen zich geroepen weten er te zijn voor elkaar. 
 

Cor Spithoven 
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LAATSTE VIERING MET JOOP SMIT 

Op zondag 11 september hebben we helaas afscheid moeten nemen van Joop Smit als 
voorganger. Met de nodige nostalgie en met grote dankbaarheid denken we terug aan al de 
jaren dat hij met Gods Werkhof en later de Werkhofgemeenschap verbonden was. 
 
Als exegeet heeft Joop de nodige publicaties op zijn naam staan: o.a. Jezus, hoeksteen of 
struikelblok, de vier evangelies, het Onze Vader, de parabels. Hij verstaat daar in telkens de 
kunst om in eenvoudige, begrijpelijke taal zijn gedachten onder woorden te brengen. 
Hetzelfde hebben we mogen ervaren in zijn overwegingen die hij zonder een uitgeschreven 
tekst uitsprak. in een interview verwoordde hij het met “de echo’s van de Stem, met een 
hoofdletter, laten horen en laten ontdekken welke weg wij zouden moeten gaan “. 
Hij koos daarbij altijd voor een open benadering van de Bijbelse teksten. Alles teveel 
vastleggen in een thema had niet zijn voorkeur. 
 
In het genoemde interview zegt hij:  
“In de Bijbel vind ik heel verschillende manieren van geloven en, met name in het Nieuwe 
Testament, zeer uiteenlopende beelden van Jezus. Ik hoop dat er in de kerk ruimte blijft voor 
een pluriforme geloofsbeleving”. Wat dat betreft was hij hier in de Werkhofgemeenschap met 
als motto “een open plek voor religieuze bezieling in verbinding met de ander”, als een vis in 
het water. 
 
Velen van ons kennen Joop ook als een verwoed wandelaar. In zijn boek “ Jerusalem, Rome, 
Santiago, op weg met een pelgrim” schreef hij over zijn ervaringen en ontmoetingen. 
Zijn doctoraal scriptie ging over de parabel van de zaaier in de versie van Lucas. 
We danken hem voor alles wat hij hier in ons midden heeft gezaaid, en wensen hem heel veel 
moed en sterkte toe in de onzekere tijd die voor hem ligt. 
 
Als dank hebben we hem een lied, geschreven door Geertje Bouwman, toegezongen 
Op de wijze van Lied 112: Een gebed van Augustinus op muziek van Josephine Boevé. 
 
Lied 112: 

O Schoonheid van mijn God, te prijzen boven mate! Hoe heb ik U gezocht langs aller 
wereldweg; mijn liefde en mijn hoop heb ik om U verlaten, nochtans: als ik U noem 
weet ik niet wat ik zeg. 

 
Lied van Geertje Bouwman: 

Joop Smit de Augustijn, verbonden met de zusters Augustinessen van het klooster Gods 
Werkhof. 
Zo was het indertijd en toen ben jij gebleven bij onze WHG die wij nog altijd zijn. 
 
Je ging geregeld vóór, bij ons in onze dagen; kwam altijd op de fiets uit Utrecht hier 
terecht. 
Deed alles uit je hoofd, met mijmerende vragen nam jij ons bij de hand in wat de tekst 
ons zegt. 
 
Nu trek jij je terug, zal niet meer bij ons vóórgaan, maar blijft nog wel verbonden met 
ons allen hier. 
Zolang wij als gemeenschap zullen doorgaan blijf jij altijd een deel van ons; we zien je 
met plezier! 

BIJ DE VIERINGEN 
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Doch nu zeggen we dank, voor al die mooie jaren. Ja het is goed geweest en afscheid 
doet ook pijn.  
Maar niemand gaat alleen; wij bidden en geloven dat Hij die eeuwig is ook steeds bij 
jou zal zijn. 

 
2 oktober: Filmcafé Fantastic Funghi 
“Schimmels zijn verborgen schatten in de natuur, en elke keer dat je een paddenstoel ziet, 
vind je een portaal naar een onzichtbaar universum onder je voeten. Naar een membraan dat 
gevoelig, bewust en reactief is, dat weet dat je er bent. Naar de stille schildwachten van ons 
ecosysteem, onze landsheren, die ons altijd in de gaten houden.” (Paul Stamets, beroemd 
mycoloog). 
 
In biomassa gerekend zijn schimmels de derde grootste aanwezigheid op aarde, na planten en 
bacteriën. En op de dieren na, hebben ze de hoogste soortenrijkdom: de schatting is anderhalf 
tot twee miljoen soorten. Schimmels zijn cruciaal voor het leven en de natuurlijke systemen op 
aarde. Helaas is hun reputatie bij mensen vaak niet goed. Nog erger dan insecten…  
Deze film laat de schimmels schitteren: een uniek deel van Gods schepping, dat eigenlijk 
relatief recent pas echt in beeld begint te komen. Meerdere wetenschappers nemen ons mee in 
de wereld van de schimmels aan de hand van adembenemende time-lapse opnames van 
groeiende paddenstoelen en een keur aan fascinerende feiten over schimmels. Hoe ze de 
planeet, lichaam en geest kunnen genezen. Hoe ze bomen ondergronds helpen met elkaar te 
communiceren. Dat ze een eigen intelligentie bezitten die we pas net beginnen te zien. Hoe ze 
het begin en het eind zijn van bijna alles op aarde.  
 
Stel je een organisme voor dat voedt, geneest, geheimen van het universum onthult en kan 
helpen de planeet te redden. Deze documentaire belicht de magische, mysterieuze en 
medicinale wereld van paddenstoelen en hun vermogen om te genezen, te ondersteunen en bij 
te dragen aan de regeneratie van het leven op aarde. Alles wordt gezien door de ogen van 
mycologen, zoals de gerenommeerde Paul Stamets die de vele mogelijkheden van schimmels 
onderzoekt. 
Op zondag 2 oktober bekijken we samen deze film in de kapel. Daarna praten we informeel na 
met koffie en thee. 

Joyce van den Hoek Ostende 
 
9 oktober – hoop voor de toekomst. Rom. 8,18-25 
Gelovigen participeren (volgens Paulus) in Jezus opstanding en in het nieuwe leven. De héle 
schepping lijdt echter en verlangt naar verlossing. Het zuchten is een teken van hoop. (…) Alle 
schepselen lijden op hun eigen manier aan de vergankelijkheid, want lijden zit nu eenmaal in 
de hele schepping. Volgens Paulus zijn alle schepselen wel tot vrijheid geboren. Gods Geest die 
vrijmaakt, is een voorschot, letterlijk: het eerste fruit, de eersteling van de oogst. Het zijn 
ontegenzeggelijk Gods kinderen die centraal staan, op het kindschap is het verlangen van de 
hele schepping gericht.  
De schepping participeert in die bevrijding. (…) Het gaat hier over de hele schepping die 
verlost wordt uit zinloosheid, vergeefsheid, nietigheid, inhoudsloosheid en vergankelijkheid, 
verderf, vernietiging, ondergang. Dat kan geen verlossing uít het materiële zijn; de aarde zelf 
wordt verlost. Dus ook mensen worden niet verlost uit hun lichaam, maar in hun lichaam. 
Verlossing is het leven in de Geest en dat is geen onlichamelijke realiteit, maar vrijheid in het 
lichaam in harmonie met God en met de natuur. 

(Uit: T. van Montfoort, Groene theologie, pp. 124f) 
 
16 oktober: Zondagmorgenretraite 
Naast de reguliere vieringen en de reeds bekende andere alternatieve vieringen/ 
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bijeenkomsten zijn er dit jaar ook drie meditatieve samenkomsten die een soort van 
zondagmorgen retraite zijn in de sfeer van het voormalige klooster. De eerste was op 15 mei. 
Met deze bijeenkomstenwillen 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. 
De laatste meditatieve samenkomst van dit jaar zal zijn op 4 december. 
 

Lisette Bernt en Tina Geels 
23 oktober: Afsluiting cyclus Het Groene Hart van God 
Na de opening van de cyclus in de ZMA viering op 29 mei jl hebben we op allerlei manieren dit 
thema belicht en ervaren. In deze afsluitende viering blikken we terug en kijken vooruit. Hoe 
kunnen we het groene hart van God meenemen in ons leven en in ons geloof? We bezingen de 
schepping en haar goddelijke oorsprong. We werken aan en bidden voor een voortdurend 
groeiende verbinding met elkaar en met de gehele schepping. 
 

TEKSTEN UIT “DE EERSTE DAG” 

 
30 oktober: Allerheiligen / Allerzielen Openbaring 7,2-4.9-17, Psalm 138, Matteüs 5,1-7 
Rond de troon van het Lam dat dood was en leeft, zingt een menigte die niemand tellen 
kan een rebels lied. Het hele volk van God moet en zal worden gered: heel Israël en met Israël 
ook een onafzienbare menigte. De mensen die altijd en overal bij ons zijn, maar nooit in tel, 
zingen bevrijd voor het Lam: “de redding komt van onze God die op de troon zit en van het 
Lam!”- en niet van de heren en de goden van de aarde, Jezus heeft hun dat geleerd. Hij zag 
hen wél, hun leven en hun nood. Nu delen zij in zijn overwinning. 
 
6 november: Meditatieve bijeenkomst 
 
13 november: bezinningsochtend: zie onder BEZINNING 
 
20 november: Een kring rond Schrift en Tafel Maleachi 3,19-24, Psalm 46, Lucas 21,5-19 
We horen waarschuwende woorden over de komende “dag des Heren”. Allereerst is dat van de 
profeet Maleachi. Harde oordelen treffen allen die zich verstrikken in het kwaad. Maar 
bemoedigend spreekt de profeet over wie uitzien naar God. In dat kader komen ook de 
woorden van Jezus op ons af over de verschrikkingen die de toekomst brengt, toegaande op 
het koninkrijk van God. Maar in al die verwarrende en bedreigende omstandigheden wordt er 
wel een koers uitgezet. Standvastigheid is uiteindelijk levensreddend. 
 
27 november: Eerste zondag van de Advent: Jesaja 2,1-5, Psalm 122, Matteüs 24,32-44 
Er is een groot verschil in toonzetting van de lezingen. Eerst trilt de lucht van blijde 
verwachting. Een vredesvisioen. Dan klinkt het evangelie, en dat lijkt veel minder “goede 
boodschap”. Weliswaar begint het met een uitbottende vijgenboom en de naderende zomer, 
maar dan wordt de boom omineus, Waakzaamheid is geboden. De Mensenzoon komt als een 
dief in de nacht. Jesaja 2 verdwijnt achter donkere wolken die een nieuwe zondvloed lijken aan 
te kondigen – of iets ergers. 
Hoe verschillend de lezingen ook zijn, ze horen bijeen. De verwachting van een kosmische 
wedergeboorte verbindt ze aan elkaar.



Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya.  
 
2 oktober: Filmcafé: Fantastic Funghi 
 
9 oktober (hoop voor de toekomst)  
Voorganger: ds. Arie-Nico Verheul 
Lezing: Romeinen 8, 18-25 
Piano: Pieter Koning 
 
16 oktober: Zondagmorgenretraite 
Begeleiding: Lisette Bernt en Tina Geels 
 
23 oktober: Afsluiting cyclus “Het groene hart van God” 
Voorbereiders: Charles Steur en Cor Spithoven 
Piano: Martin Lorijn 
 
30 oktober: Allerheiligen/Allerzielen 
Voorganger: ds. Marian van Giezen 
Lezingen: Openbaring 7,2-4, Pslam 138, Matteüs 5,1-7 
Piano: Lisette Bernt 
 
6 november: Meditatieve bijeenkomst 
Begeleiding; Florus Kruyne 
 
13 november: bezinningsochtend: Loslaten en blijven vertrouwen in verbondenheid, 
mmv Christa Anbeek 
Piano: Lisette Bernt 
 
20 november: Een kring rond Schrift en Tafel 
Lezingen: Maleachi 3, 19-24, Psalm 46, Lucas 21, 5-19 
Begeleiding: Joep Brosschot 
           
27 november: Eerste zondag van de Advent 
Voorganger: ds. Florus Kruyne 
Lezingen: Jesaja 2,1-5, Psalm 122, Matteüs 24,32-44 
Piano: Wick van Gispen 
 
Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt. 
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