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breek maar in mij  
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AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

wo 1 feb 19u30 m Aline Barnhoorn v 12 feb vrij 10 ma 10u. wandelclub 

zo 5 feb 16.30 u. wake kamp Zeist di 14 ma 14.30 u. met Cor Spithoven voor G.Week-Pasen 

do 9 feb 20u. koorrepetitie wo 15 ma 14.30 u. met Tina Geels voor 26 maart 

vrij 10 feb 10u. wandelclub di 21 ma 14.30 u. met Henk Kroon voor 2 april 

wo 8 feb 19u30 met M van Giezen v 26 feb wo 22 ma 20u. mystieke teksten met Tina Geels 

wo 22 feb 20u. mystieke teksten m T Geels do 23 ma 20u. koorrepetitie 

do 23 feb 20u. koorrepetitie do 30 ma 20u. koorrepetitie 

ma 27 feb 14.30 u. met R Onderstal v 12 mrt zo2 apr 16.30 u. wake kamp Zeist 

zo 5 mrt 16.30 u. wake kamp Zeist ma 3 apr 14.30 u. met Tina Geels voor 30 april 

do 9 ma 20u. koorrepetitie    

 

 

 

VAN DE KERNGROEP 

De feestdagen zijn weer voorbij en het ‘gewone’ leven gaat weer zijn gang. Ook de 

Werkhofgemeenschap is weer in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen. In de vorige 

berichten konden we nog net melden dat op de algemene ledenvergadering (ALV) van 14 

november jl. gestemd is voor het opheffen van de vereniging per 31-12-2023, met een 

afsluitende viering op 25 juni a.s. Nu konden we verder gaan met de onderhandelingen over 

het huurcontract voor 2023 met de directie van Samaya. Vanwege het overlijden van de vader 

van Tonja hebben de besprekingen pas een maand later plaatsgevonden. Johan (voorzitter), 

Bernadette (secretaris) en Rob (penningmeester) van de kerngroep hebben in een open, 

constructief en zakelijk gesprek overeenstemming bereikt met Tonja en Mickel. Verder zijn de 

korting van de huur i.v.m. het ‘tafelzilver’, de afbetaling van de geluidsapparatuur vastgesteld 

conform eerdere afspraken en tevens is het rooster vastgesteld voor het gebruik van de kapel 

en tussenwand in het eerste half jaar van 2023. Het contract voor 2023 is 30 december 2022 

ondertekend door beide partijen. Zoals afgesproken in de ALV van 14 november jl. heeft de 

penningmeester de door de ALV goedgekeurde begroting van 2023 aangepast aan de 

afspraken in het huurcontract. Dit betreft dan de huur aan Samaya (is lager), het budget voor 

de afsluiting 25 juni a.s. (is verruimd) en kosten onderhoud geluidsapparatuur (is vervallen). 

Omdat we uiteindelijk negatief zouden uitkomen aan het einde van het jaar ondanks de inzet 

van al onze reserves, zal de vrijwillige bijdrage voor de leden € 175 p.p. voor het eerste half 

jaar bedragen, zodat we met een licht positief saldo de begroting kunnen afsluiten. 

Iedereen is inmiddels over het bovenstaande geïnformeerd in de eerste week van januari. 

 

Activiteiten en bijzondere alternatieve vieringen voor de komende twee maanden: 

• Er komt weer een nieuwe driedelige serie spiritualiteit o.l.v. Tina Geels. Dit keer zullen er 

teksten gelezen en besproken worden uit het boek ‘Het spirituele leven; mystiek voor het 

dagelijks leven’ van Evelyn Underhill. 

• Wat betreft de alternatieve vieringen is er naast ‘een kring rond schrift tafel’ een 

meditatieve viering o.l.v. Florus Kruijne en een kloosterzondag o.l.v. Lisette Bernt en Tina 

Geels. 

In het tweede kwartaal zal er nog liedochtend zijn als alternatieve viering en komt er ook nog 

een ZMA (ZondagMorgenAnders)  

De kerngroep zal in dit eerste half jaar zelf geen nieuwe initiatieven nemen voor na het 

stoppen eind juni a.s. Dit zal vanuit de leden zelf moeten komen. De kerngroep kan eventueel 

wel adviseren en faciliteren. 

De kerngroep 

ONZE GEMEENSCHAP 
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IN MEMORIAM WALTER BOEVÉ  

Globaal bekeken zou je kunnen zeggen dat het leven van Walter drie 

hoofdperiodes heeft gehad. Allereerst is hij opgegroeid in zijn gezin. Daar heeft hij 

zijn start gemaakt in het leven. Hij is er helaas niet zonder kleerscheuren uit 

tevoorschijn gekomen. Hij heeft ervaren dat hij niet gezien werd in hoe hij was. 

Hij heeft een zelfbeeld ontwikkeld waarbij hij keek naar zichzelf als iemand die 

tekortschoot, die niet goed genoeg was. Deze grondtoon ging zijn hele leven met 

hem mee en daar heeft hij mee geworsteld. Als reactie op zijn ervaringen in het 

gezin heeft hij in zijn volwassen leven ook een tijd afstand gehouden t.a.v. zijn 

familie omdat het te ingewikkeld voor hem was. In een latere fase van zijn leven 

heeft hij het contact met de familie weer kunnen oppakken. Daar was hij blij mee. 

Walter heeft de keuze gemaakt om psychologie te gaan studeren, een keuze die 

past bij zijn gerichtheid op mensen. Hij heeft lang gewerkt bij het Pieter Baan Centrum waar hij kon 

luisteren naar mensen die kwetsuren hadden opgelopen. Zijn huwelijk met Fenna is dan zijn tweede 

hoofdperiode in het leven. Samen met Fenna heeft hij twee kinderen geadopteerd: Micha en Bart. De 

combinatie van Fenna en Walter was ingewikkeld en het is helaas tot een breuk gekomen, waar Walter 

verdriet van heeft gehad. Het heeft ook tot gevolg gehad dat er verwijdering in het contact met Micha en 

Bart is ontstaan. Ook daar is er later een vorm van herstel in het contact geweest. Walter was blij dat hij 

nog een periode positief contact heeft kunnen hebben met Micha voor zij kwam te overlijden. Met Bart is 

er ook weer contact tot stand gekomen en dat deed Walter goed. En ook met Fenna kwam er een goed 

vervolg.  

Na de huwelijksbreuk moest Walter een nieuwe weg vinden in het leven. Dat was voor hem een hele 

zoektocht. Hij vond het niet makkelijk om alleen te zijn. Hij is in die tijd een periode te gast geweest in 

Gods Werkhof, waar hij de rust kreeg om zijn leven weer vorm te geven. Hij heeft in die tijd ook 

Josephine leren kennen. Er ontstond een klik tussen hen. Zij hadden veel belangstellingen gemeen. Dat 

heeft er ook toe geleid dat zij hebben besloten om met elkaar door het leven te gaan en zo begon de 

derde hoofdperiode in zijn leven. Het leven met Josephine heeft Walter veel stabiliteit gebracht. Wanneer 

er thema's speelden bij Walter waarin hij zoekende was, dan was zij er voor hem om hem te steunen en 

omgekeerd steunde hij Josephine. De belangstellingsgebieden die zij met elkaar deelden waren: muziek 

en zang, natuur en spiritualiteit. Toen Josephine voor haar opleiding koordirectie met een vierstemmig 

koor moest gaan werken werden er mannen gezocht voor bij het koor van Gods Werkhof. Walter was een 

de van mannen die al in het begin mee ging zingen. Hij heeft ruim veertig jaar in dit koor gezongen, wat 

aangeeft hoezeer dit gepast heeft, maar ook hoeveel trouw hij in zich had. Hij heeft ook nog een tijd 

pianogespeeld bij het koor. Maar hij heeft ook lang gezongen in een koor van de oude Bachvereniging en 

ruim 10 jaar in de Schola Davidica.. Hij heeft hierbij soms ook solopartijen gezongen. Individueel heeft 

hij ook heel lang zangles gehad van Bas. Ook luisterde hij thuis graag muziek en ging hij geregeld met 

Josephine naar concerten. 

Walter hield ook erg van de natuur. Hij heeft met Josephine veel gewandeld, waaronder ook langdurige 

wandeltochten, waarbij hun hond vaak meeging. Hij heeft genoten van het buitenaf wonen op de 

Gooijerdijk, midden in de natuur. Dat voor Walter hier ook een spirituele dimensie aan zit merkte ik toen 

ik met hem wandelde in het gebied rond de Gooijerdijk en hij mij een boom liet zien waarmee hij zich 

speciaal verbonden voelde. Walter was niet religieus van huis uit, maar zelf had hij er wel degelijk iets 

mee. In de Werkhofgemeenschap heeft hij een geestelijk thuis gevonden, waar hij op zijn plek was en 

zijn spiritualiteit kon beleven in combinatie met het verbonden zijn met mensen uit de gemeenschap. 

Walter nam met regelmaat deel aan de voorbereiding van vieringen en dat deed hij dan met grote 

zorgvuldigheid. Dat was ook te merken aan hoe hij dan een schriftlezing kon doen. Ook heeft Walter een 

periode kosterstaken op zich genomen. In de tijd van de Foyers heeft hij met Josephine aan een groep 

deelgenomen die lang met elkaar op weg ging om met elkaar te delen. Ook nam hij graag deel aan de 

Werkhoftafel. Walter was een mensen-mens. Hij stelde veel prijs op de ontmoeting met mensen en hij 

deed dit op een warme en gevoelige manier. Hij was veelal rustig en innemend in hoe hij contact legde 

en had oprechte belangstelling voor andere mensen. Je kon dit merken bij het koffiedrinken na een 

viering of bij de koorrepetitie. Walter had hierbij ook gevoel voor humor, waarbij hij op aandoenlijke 

manier kon giechelen. 

Maar ook buiten de Werkhofgemeenschap had hij veel contacten. Hij heeft bijvoorbeeld lang 

deelgenomen aan een gesprekskring rondom thema's die die groep verbond. Gedurende lange tijd heeft 

hij met Josephine Zen-meditatie beoefend, o.a. bij Hein Stufkens. Hij ervoer dat het goed was om in de 
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Leegte te zijn. Deze spirituele grondtoon is herkenbaar in zijn lievelingslied bij de Werkhofgemeenschap, 

dat draait om de woorden Ruimte, Stilte en Licht.  

Het uit huis gaan en overlijden van Josephine maakte dat hij alleen kwam te wonen. Dat was een 

uitdaging voor hem, maar een die hij mijns inziens goed heeft doorstaan. Zijn eigen vallen en breken van 

zijn heup heeft hem niet gebroken. Hij had de veerkracht om intensief te werken aan zijn revalidatie. Hij 

heeft een tijd met de foto van Josephine op de borst geslapen: Hij voelde haar op deze wijze nog steeds 

als dichtbij. Maar ingewikkeld voor hem waren de angsten, waar hij vervolgens mee te maken kreeg. Dit 

bleek een voorbode te zijn van Alzheimer, die bij hem werd vastgesteld. In de laatste drie maanden heeft 

hij in de Poort van Wijk gewoond. Daar ging hij snel achteruit.  Hij ging slechter lopen, viel vaker en ging 

steeds meer slapen. Qua contact kon hij nog helder zijn, maar dit was wisselend. Op 1 januari, na het 

eten, is hij op de bank gaan zitten dommelen en heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen en is hij de 

Ruimte en Stilte ingegaan.                                                                             Harold Folkeringa 

 

 

MYSTIEKE TEKSTEN LEZEN MET TINA GEELS 

Na overleg binnen de kerngroep zal Tina in het voorjaar van 2023 een vijfde serie Spiritualiteit 

aanbieden. In drie keer lezen we met elkaar het nieuw vertaalde boekje van Evelyn Underhill:  

Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks leven.  

Evelyn Underhill (1875- 1941) groeide op in Londen en was in haar tijd een de meest gelezen 

auteurs over spiritualiteit. Zij hoorde tot de Anglicaanse kerk, maar noemt zichzelf in haar 

jeugd atheïst. Uit een welgesteld milieu, heeft zij de mogelijkheid veel door Europa te reizen. 

Zij studeert geschiedenis en botanie aan het King’s College in Londen. Een overweldigend 

visioen zet haar op de weg van de mystiek. Zij schrijft en publiceert veel over haar eigen 

zoektocht. Haar referentie is weliswaar de middeleeuwse christelijke mystiek, haar intentie 

overstijgt elke specifieke vorm van religie. Het werken in de sloppenwijken van Londen naast 

de kennis van de Oosters Orthodoxe kerk, geeft haar meer ruimte zich toe te vertrouwen aan 

het werk van de Heilige Geest. Het verdiept haar eigen spirituele leven. Door haar 

maatschappelijk engagement kiest zij overtuigd voor het Pacifisme. Evelyn krijgt een 

prominente rol in de Anglicaanse kerk als leider van retraites en als geestelijk begeleider. Zij 

was vaak op de radio te horen. Met haar voordrachten bereikte zij een breed publiek. In 1936 

hield Evelyn vier radio toespraken over spiritualiteit. Deze zijn gebundeld in The Spiritual Life, 

opnieuw vertaald en uitgegeven in 2019.  Underhill maakt met haar leven en werk de oude 

traditie van de mystiek opnieuw toegankelijk.  

Elke bijeenkomst beginnen we met een korte uitwisseling hoe het met je gaat. Daarna delen 

we wat we vooraf hebben gelezen. 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 voorbe-

reiding ontvang je per mail voorafgaand aan iedere bijeenkomst. De kosten verbonden voor 

deelname zijn ook nu 5,- meer dan je gewend bent, dit i.v.m. gebruik van ruimte bij Samaya. 

Data: 25 januari, 22 februari, 22 maart (op woensdagavond), 20.00- 21.30 uur bij Samaya, 

Hollendewagenweg 20 Werkhoven. Opgeven zo snel mogelijk per email bij het secretariaat van 

de WHG. Max. aantal deelnemers is 12, betaalgegevens krijg je daar.  

Evelyn Underhill, Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks bestaan. Boekencentrum, 

Utrecht 2019. Prijs: 16,99. ISBN nr.- 978 90435 31504 

 

 

DIACONALE COLLECTES 

Villa Vrede in januari en februari; Augustijnen in Papua Barat in maart en april; Stichting Gods 

Werkhof voor Mantelzorgers in mei en juni. 

BEZINNING 

SAMENLEVING 
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VILLA VREDE - DAGOPVANG VOOR ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN 

Het jaar 2022 was een turbulent jaar voor de dagopvang van Villa Vrede. We begonnen dat 

jaar met allerlei beperkingen door corona-maatregelen, Met hulp van de GGD hebben we 

ervoor gezorgd dat bijna al onze bezoekers overtuigd werden om zich te laten vaccineren en 

om zich steeds goed te testen. Soms lagen er wel 20 stripjes met testresultaten op een rijtje 

bij de ingang. Toen die maatregelen konden worden opgeheven was dat een grote vooruitgang 

voor onze bezoekers. Het hielp ook dat de moeilijke winterperiode weer achter de rug was. 

Maar het belangrijkste was, dat er in het voorjaar overal in Utrecht veel behoefte aan werk 

ontstond. Veel van onze bezoekers slaagden erin om een baantje te krijgen. Het was mooi om 

te zien welk effect dat vaak had. Bezoekers kregen meer vertrouwen in zichzelf, ze gingen 

plannen maken voor hun toekomst, gingen cursussen en vrijwilligerswerk doen. Een aantal 

bezoekers heeft uiteindelijk ook een verblijfsvergunning gekregen.  

Voor Villa Vrede had deze ontwikkeling tot gevolg, dat er overdag vooral ongedocumenteerden 

kwamen die zichzelf niet goed konden redden. Bezoekers die echt trauma’s hadden opgelopen 

in hun land van oorsprong of op de vlucht. Onze coördinatoren waren dan vaak druk bezig met 

het regelen van crisishulp. En hoewel de gemeente Utrecht veel heeft ingezet om te 

voorkomen dat mensen op straat moeten slapen, kostte het vaak veel geregel en gebel om 

ervoor te zorgen dat getraumatiseerde bezoekers in ieder geval een dak boven hun hoofd 

hadden.  

Natuurlijk zorgden we ook dat er iedere dag een maaltijd werd gekookt, meestal door een 

ongedocumenteerde vrijwilliger. De maaltijd is vaak de plek waar gesprekken plaatsvinden 

tussen vrijwilligers en bezoekers. Het is ook de plek waar bezoekers warm worden gemaakt 

om een cursus te volgen, te helpen bij het onderhouden van de tuin, of mee te doen met 

muziek maken. Doordat er veel mensen bij elkaar komen uit verschillende culturen en met 

trauma’s ontstaan er ook wel eens spanningen. Het is mooi om te zien dat onze coördinatoren 

als een soort jeugdherberg-vader en -moeder toch altijd weer de rust in huis weten te brengen 

met een natuurlijk gezag. We willen ook dat vrouwen zich thuis kunnen voelen bij Villa Vrede 

en dat lukt ook goed, misschien ook wel omdat één van onze coördinatoren een vrouw is. 

We hebben met onze bezoekers ook een paar mooie gezamenlijke activiteiten voor onze 

buurtbewoners georganiseerd. Twee keer hebben we vorig jaar met hulp van ongedocumen-

teerden een mini-festival georganiseerd voor bezoekers, vrijwilligers, buurtbewoners en 

belangstellenden. De grootste attractie bleek de modeshow te zijn met kledingstijlen uit veel 

verschillende culturen. Ook de muziekoptredens en de lekkere hapjes werden erg gewaar-

deerd. Het slagen van zo’n evenement geeft iedereen die er aan meehelpt het zelfvertrouwen 

om zelf iets te organiseren en ook in zijn eigen leven initiatieven te nemen. Zo was het ook 

hartverwarmend om met heel veel Utrechters en met veel belangstellenden langs de route 

mee te lopen met de Sint Maartensoptocht op 11 november. Onze bezoekers hadden een 

mooie sculptuur gemaakt.  

 

We kijken nu weer vol verwachting naar het nieuwe jaar. Ongetwijfeld zullen ook komend jaar 

weer tientallen nieuwe bezoekers Villa Vrede weten te vinden om tot rust te komen en te gaan 

nadenken over een toekomst, waar die ook zal zijn. Ook komend jaar zullen er weer veel 

vrijwilligers helpen door gesprekken te voeren, activiteiten te organiseren, de tuin te 

onderhouden, sportwedstrijden en evenementen te organiseren. 

Ook komend jaar zullen we weer veel mensen op weg kunnen helpen naar een toekomst 

zonder uitbuiting, geweld en misbruik. Ook komend jaar steunt de gemeente Utrecht ons weer 

financieel, maar zijn we voor een groot deel toch vooral afhankelijk van de giften van 

particulieren en kerken. 

 

Thieu Römgens 
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BEDANKBRIEF VAN KIRAN NAMASTE 

Namaste vrienden van Kiran Namaste, 2022 is voor u allen van de Werkhofgemeenschap een 

bijzonder jaar geweest.  U heeft met pijn in uw hart ‘moeten’ besluiten om met de 

Werkhofgemeenschap te stoppen. Wat zal dat een moeilijk en lang proces voor u allen zijn 

geweest. Afscheid nemen van een groot Goed is een worsteling maar... “het is ook goed zo” 

vertelde Marja Schilderman mij. Een mooie bijzondere herinnering blijft bij u en samen met uw 

dierbare vrienden van de Werkhofgemeenschap kunt u deze dierbare herinneringen nog vaak 

ophalen. Zojuist heb ik van Marja Schilderman een mooi bericht ontvangen: U, Werkhof-

gemeenschap, heeft een prachtig bedrag voor Kiran Namaste over gemaakt: € 2042,81. Kiran 

Namaste wilt u hier héél hartelijk voor bedanken, ik kan het niet vaak genoeg zeggen: u bent 

onmisbaar geweest voor het Kiran Namaste Huis, zoveel jaren uw steun en ondersteuning. 

..weet dat alle moeders en kinderen, medewerkers uit het huis, Just en ik u nooit zullen 

vergeten. U blijft in onze harten. .. In de uitgebreide Nieuwsflits van december 2022 heeft u 

kunnen lezen hoe de nieuwe groep van 7 moeders en haar 16 kinderen die april jl. in het huis 

zijn komen wonen, zich in 6 maanden tijd hebben kunnen ontwikkelen. Alle 7 moeders zijn blij 

om samen met hun kinderen weer hoop op een toekomst te hebben dank zij Kiran Namaste, 

dank zij u! Zij hadden hier nooit over durven dromen maar óók u heeft er toe bij gedragen dat 

deze ontredderde moeders hun dromen kunnen verwezenlijken.  

  

Mocht u de nieuwsflits niet hebben ontvangen en op de hoogte willen blijven laat het ons 

a.u.b. weten door een e-mail te sturen naar: kiran@kiran-namaste.nl. Nogmaals dank  

voor al uw steun!                                                                         Warme groet, Iet Schilder   

 

 
 

UIT “DE EERSTE DAG” 

5 februari: Jesaja 43,9-12, Psalm 112, Matteüs 5,13-16 De paar verzen uit de Bergrede die 

voor vandaag op het rooster staan, kunnen gelezen worden als een pleidooi tegen de 

zouteloosheid der dingen, maar vooral van volgelingen van Jezus: zout dat zijn kracht verliest, 

licht onder de korenmaat gezet – dat is een onzichtbaar geworden Jezus-beweging, een 

zwijgende kerk, zo men wil. Intrigerend is de vraag tot wie Jezus zich richt. Zijn de leerlingen 

het adres, of toch veeleer de “scharen”. Of neemt Jezus daar juist afstand van als Hij ze ziet 

en vervolgens de berg op gaat? Daar komen zijn leerlingen tot Hem, en Hij “leraarde hen”. 

 

12 februari: Deuteronomium 30,15-20, Psalm 119,9-16, Matteüs 5,17-26 De gedachte dat 

Gods wet goed is voor mens en samenleving is de basis onder de lezingen van deze zondag. In 

het Overjordaanse brengt Mozes het volk de aanwijzingen van de Eeuwige te binnen die de 

weg wijzen naar een goede samenleving van vrije mensen. Ook onrecht dat iemand jou heeft 

aangedaan en dat je leven beheerst, ontwricht en vernielt de gelovige gemeenschap en de 

goede samenleving. Ook al heeft een ander jou onrecht gedaan, op weg naar het altaar moet 

jij het initiatief tot vrede nemen, anders raken alle relaties verstrikt in een verwoestende 

juridische maalstroom. 

 

19 februari: meditatieve bijeenkomst 

 

22 februari Aswoensdag: Joël 2, 12-19, Psalm 57, Matteüs 6,1-6.16-21 Op deze veertigste 

dag voor Pasen is het evangeliewoord vanouds genomen uit de Bergrede. In de Bergrede gaat 

het om twee hoofdthema’s: het Koninkrijk der hemelen en de gerechtigheid die daarbij hoort. 

Maar in dat alles gaat het vooral ook om de innerlijke houding van de mens ten opzichte van 

dat koninkrijk en de daarbij horende gerechtigheid. Dat wil dus zeggen: ten opzichte van God 

(hemelen) en zijn naaste (gerechtigheid). Aandacht voor dat innerlijke leven gaat gepaard met 

BIJ DE VIERINGEN 
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één grote waarschuwing tegen uiterlijk vertoon, “om gezien te worden…, om geprezen te 

worden”.  

 

26 februari: Eerste zondag veertigdagentijd: Genesis 2,15 – 3-9, Psalm 51, Matteüs 4,1-11 

Veertig dagen lang bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. In de oude kerk 

bereidden de doopleerlingen zich ook zo lang voor op hun doop in de Paasnacht. Gedurende 

deze periode ondergingen ze een intensieve catechese met de grote verhalen uit de Schrift. 

Daarvan kunnen we nog iets merken in de lezingen van de veertigdagentijd. In de beide 

lezingen van vandaag treedt een tegenstander van God op: de slang in Genesis en de duivel in 

Matteüs. Deze personificaties van het kwaad proberen iemand er toe aan te zetten om ontrouw 

te worden aan God, in het eerste geval met succes, in het tweede juist niet. 

 

5 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd: Exodus 24,12-18, psalm 33,12-22, 

Matteüs, 17,1-9 Het is altijd bijzonder als je getuige mag zijn van belangwekkende 

gebeurtenissen in het leven van andere mensen. Zo word je deel van hun geschiedenis, zo 

raak je nauw met hen verbonden. Dit overkwam ook de drie leerlingen van Jezus – Petrus, 

Jakobus, Johannes – toen ze op een hoge berg zagen hoe Hij van gedaante veranderde, “Dit is 

mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem”, kregen ze te horen. Er zijn nog 

twee andere getuigen bij deze gebeurtenis, geloofsgetuigen uit het Eerste Testament: Mozes 

en Elia. Jezus lijkt op Mozes – hij was de bescheidenste mens op aarde. En Hij lijkt op Elia, 

altijd even ijverig voor de Ene. Zo krijgen we vandaag een vergezicht op Pasen, op de dag dat 

heel de wereld van Godswege veranderen zal.  

 

12 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd: Exodus 17,1-7, Psalm 95, Johannes 4,5-

26(42). Jezus is onderweg van Jeruzalem naar Galilea. Moe en dorstend naar mensen die 

bereid zijn om hun hart te openen, rust Hij uit bij de put van Jakob in Sichar, de plaats waar 

ooit de twaalf stammen bijeenkwamen voor een verbondsvernieuwing. Verbond en 

verbondsvernieuwing hangen in de lucht. Jezus is ter bruiloft geweest, heeft met Nicodemus 

gepraat over opnieuw geboren worden en is door Johannes de Doper aangemerkt als de 

bruidegom die voor zijn bruid is gekomen. Verbond, huwelijk, vernieuwd leven: hier, bij de 

bron van Jakob, houden we onze adem in.  Dorst wordt gelest en water begint te vloeien in 

overvloed.  

 

19 maart: kloosterzondag  

 

26 maart: vijfde zondag van de veertigdagentijd: Ezechiël 37,1-14, Psalm 130, Johannes 

11,1-4(5-16)17-44 Martha, de zus van Lazarus, verwoordt het farizese geloof in de opstanding 

op de uiterste dag, maar Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven”. Johannes verwerpt 

die speculatieve gedachten over een opstanding en een oordeel op de uiterste dag. Hij 

verplaatst deze in het hier en nu, in de heden geleefde existentie. Nú sta je op, nú leef je en 

dat doe je door op Jezus te vertrouwen. Wie dat doet, ontvangt het leven dat de Eeuwige 

geeft, hier en nu. “Profeteer!”. Dat zegt God drie keer, het Bijbelse scheepsrecht, tegen 

Ezechiël. Dat is ook precies wat Jezus doet en wel met grote stem: “Hierheen, Lazarus, naar 

buiten!” En Lazarus komt naar buiten. Hij is opgewekt uit de doden, zijn sterfelijke lichaam is 

levend gemaakt “door Zijn Geest”.  

 

2 april: Palmzondag: keuze uit Matteüs 21,1-11, Psalm 118, 1-2.19-29, Jesaja 50,4-7, 

Psalm 73,13-20, Filippenzen 2,5-11, Matteüs 26,1 – 27,66  

Die “hele stad” vraagt zich af: “Wie is die man?” of “Wie is dat?” Wie is degene die zich hier zo 

onomwonden vertoont als de langverwachte Messias? De “menigten” geven een helder 

antwoord: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea”. Hier laat iemand zichzelf zien als de 

langverwachte messiaanse opvolger van David. Jezus heeft echter niet alleen de gestalte van 

een koning, maar ook de gestalte van een profeet. Daarmee staat Hij in de traditie van Mozes 

en de andere profeten. Bij de tempelreiniging zal dat zichtbaar worden. Zachtmoedig en 

vredelievend is niet hetzelfde als onkritisch. 
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“DE BERICHTEN” 
REDACTIE 

Freek Boersma 
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Cleopatra Thelissen 

KOPIJ 
Inleveren als e-mail naar  

redactie@ 

werkhofgemeenschap.nl 

uiterlijk 19 maart 2023. 

VORMGEVING 
Freek Boersma 

DRUK 
Den Hoed 

Wijk bij Duurstede 

 

DIT NUMMER 
Dit nummer is voor de 

periode 29 januari tot 2 

april 2023. 

Het volgende nummer 

verschijnt dan ook en 

loopt tot eind juni 2023. 

 

AFBEELDING VOORZIJDE 
TEKST:Hein Stufkens 

AFBEELDING: Aquarel: Neeltje 

Smit.  
 
 

Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya. 

  

5 februari: Een Kring rond Schrift en Tafel: Lezingen: Jesaja 43,9-12, 

Psalm 112, Matteüs 5,13-16 Begeleiding: Joep Brosschot  

12 februari Voorganger: ds. Aline Barnhoorn Lezingen: Deuteronomium 

30,15-20, Psalm 119,9-16, Matteüs 5,17-26 Piano: Arthur Bouma  

19 februari: meditatieve bijeenkomst Begeleiding: Florus Kruyne 

22 februari: Aswoensdag 20.00 uur Lezingen: Joël 2, 12-19, Psalm 57, 

Matteüs 6,1-6.16-21  

26 februari: Eerste zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Marian van 

Giezen Lezingen: Genesis 2,15 -3,9, Psalm 51, Matteüs 4,1-11 Piano: 

Martin Lorijn 

5 maart: Tweede zondag veertigdagentijd Een kring rond Schrift en Tafel 

Lezingen: Exodus 24,12-18, psalm 33,12-22, Matteüs, 17,1-9 

Begeleiding: Nine Meynen  

12 maart: Derde zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Rebecca 

Onderstal Lezingen: Exodus 17,1-7, Psalm 95, Johannes 4,5-26(42) 

Piano: Martin Lorijn 

19 maart: Kloosterzondag Begeleiding: Tina Geels en Lisette Bernt  

26 maart: Vijfde zondag veertigdagentijd Voorganger: ds. Tina Geels 

Lezingen: Ezechiël 37,1-14, Psalm 130, Johannes 11,1-4(5-16)17-44  

2 april: Palmzondag Voorganger: p. Henk Kroon Lezingen: keuze uit 

Matteüs 21,1-11, Psalm 118, 1-2.19-29, Jesaja 50,4-7, Psalm 73,13-20, 

Filippenzen 2,5-11, Matteüs 26,1 – 27,66 Piano: Paul Valk 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt. 

Villa Vrede: Meedoen met de Sint 

Maartensoptocht in Utrecht met een 

zelfgemaakte 'vrije vogel' 

Modeshow uit verschillende 

culturen 


