
Tussen Pasen en Pinksteren

Met Pasen vierden we dat Jezus leeft en is opgestaan uit de doden. Het is een dag
om niet snel te vergeten. Pasen is een dag om lief te hebben, om het licht te kussen
en te wandelen in de hof, alsof het de Hof van Eden is.
Pasen is ‘de eersteling der dagen, morgen der verrijzenis’. Als zodanig voorsmaak
van de toekomst waarvoor God mens en wereld bestemd heeft. We mogen ons met
Pasen en in de Paastijd koesteren in de zon van de gerechtigheid die in Jezus over
ons en onze wereld is opgegaan. Dit opgerichte teken van goede hoop in angstige
tijden.
Jezus overwint duisternis en dood. Hij heeft de oude wereld en ons oude en ver-
geefse leven achter zich gelaten en opent ons nieuwe toekomst. Hij leeft, ook al is
hij dan gestorven. Zoekt deze Levende niet bij de doden, maar hij gaat u voor naar
het beloofde land.
Dat is de boodschap van Pasen. Onderweg naar Ouddorp tweede Paasdag luister-
de ik even naar het nieuws. Er werd verteld dat Huub Oosterhuis overleden was.
Een kort interview volgde met een geestelijke. Deze zei op enig moment; ‘Tja wat
mooi hij op eerste Paasdag overleden is, dat is toch geweldig’ waarop de omroep-
ster heel verbaasd reageerde met ‘hoe bedoelt U, is het niet erg dat……’ Enfin triest
dat zo iemand dan belt, en blijkbaar niet op de hoogte van het christelijk geloof is.
Jezus leeft… en hij doet leven. Dat is Pinksteren. Dat gebrekkige en onbekwame
mensen, met Hem en door Hem leven als zijn getuigen en bondgenoten is het
wonder van Pinksteren. De liefde van God ons in Jezus bewezen schept liefhebben-
de mensen. Gedoopt in zijn passie voor gerechtigheid en waarachtig leven.

Want Jezus is niet opgestaan om het daarbij te laten. Hij laat zich niet onbetuigd in
de geschiedenis van het mensengeslacht. Mensen, dingen en toestanden worden
ingeschakeld in de strategie van zijn vredes- en reddingswerk. Niet altijd weten we
hoe en waar precies, want ook van de Geest kunnen we niet zeggen, evenmin als
van de Christus: ‘Zie, hij is hier of hij is daar’. We weten van de Geest, die is uitge-
stort op alle vlees, niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Maar we mogen
geloven – zonder dat we het altijd zien – dat hij werkzaam is in het verborgene.
Daar moeten we ons voor openstellen, ermee rekenen, er acht op slaan.
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Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond
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De wereld en ook ons eigen leven lijken soms van alle Geest en leven verstoken.
Alle dingen zijn leeg en uitzichtloos voor ons besef. Onze dagen snellen heen en
gaan voorbij, voorgoed voorbij. Er is geen belofte en geen verwachting meer in ons
bestaan. Ach, we klagen en we vragen niet eens. Dat is misschien nog het ergste.
We zijn alleen maar verslagen en onverschillig van hart. De wanhoop nabij,
ontredderd door de slagen van toeval en lot. Of ook doordat we onszelf hopeloos in
de nesten hebben gewerkt.
Nu, dan moet de Geest komen om ons vastgelopen bestaan weer vlot te trekken,
om ons leven weer te bezielen met nieuwe liefde en nieuwe verwachting.

Dat geldt voor ons persoonlijk bestaan, maar het geldt natuurlijk ook voor de samen-
leving als geheel en niet in de laatste plaats voor de gemeente zelf. Want de ge-
meente is de plaats waar om de levendmakende Geest geroepen en gebeden
wordt. ‘Kom, o Schepper, Heilige Geest’, zingt, roept en bidt de kerk speciaal in de
weken tussen Pasen en Pinksteren.
De Geest die wijzelf, die de samenleving en die de kerk zo hard nodig heeft is de
Geest van Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Waar die Geest komt, als
kracht uit de hoge, als bezieling, als troost en bemoediging, daar is leven, daar is
vrijheid, daar is toekomst.
Moge die Geest dan opsteken.

Goede Pinksterdagen gewenst!

afgelopen maand……..
begon direct na de vorige nieuwsbrief, de eerste week van april, de ‘stille week’ ik
kan niet direct zeggen dat het stil was in die week. Alle avonden vond ik het een
voorrecht dat ik mocht spelen. De samenkomsten waren wél anders dan de
reguliere diensten, in die zin, dat het korte momenten zijn, met overdenkingen
samenzang en gebed. Heel waardevol, vind ik zelf.
Op maandag was dat in de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs, alle overige dagen in
de Ned. Herv. Kerk in Bergschenhoek. Uit het verleden weet ik dat er een handjevol
mensen kwam, waarbij meestal de plaatselijke predikant voor ging. Bij de gehouden
diensten gingen met uitzondering van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, leden vanuit
de kerk voor. Zij deden dit vol overgave, het waren stuk voor stuk indrukwekkende
bijeenkomsten. En veel aanwezigheden. Mooie periode om op terug te zien.

Tussendoor ook de Alledag kerkdienst in de Grote- of Sint
Laurenskerk deze keer met de, inmiddels, emeritus predikant
(oud predikant van de Laurenskerk) Bert Kuiper. Aniek op de
panfluit, ze had er duidelijk zin in.
In verband met zwangerschaps verlof zit ze al een paar weken
thuis, zodat het voor haar een prachtig ‘uitje’ was, en het klonk
fraai in deze kerk.



Eerste Paasdag alweer vroeg uit de veren om samen met
Ruben v.d. Kleij voor te bereiden in de Dorpskerk te
Poortugaal, voor de feestelijke Paasdienst met ds Hans van
Walsum, naast Ruben zong het koor Relight, een plezierige
bijkomstigheid. Vooraf was er al veel drukte doordat mensen
vroeg aanwezig waren, voor kopje koffie, thee etc. voor de
trompet had ik div. partijen gemaakt die tegen, of door
melodieën heen klonken, en dat klonk fraai in deze kerk, de
kerk was tot de laatste plaats bezet, een goed begin van

Pasen.
Op 23 april had ik ’s morgens een dienst in de fraaie Dorpskerk in Poortugaal, en
zou ik ’s avonds om 18.30 u in de N.H.Kerk in Bergschenhoek spelen, maar daar
kwam een extra dienst om 14.00u bij, een doopdienst van een familie die liever niet
in de belangstelling stond, maar hun kind graag wilden dopen, en wat is er mooier,
daar help je toch aan mee? Ds Markus ging voor tijdens dienst, en was ook ’s
avonds, evenals ikzelf wéér aanwezig voor een ‘gewone avonddienst’.

Bijzonder was het, voor mij, om mijn goede vriend Hans de Goede,
we kennen elkaar zo’n 55 jaar, op 26 april te ‘ontvoeren’ en hem naar
het gemeentehuis in den Burg, op Texel, te brengen, waar hij een
lintje zou krijgen.
Nadat ik hem hiervan twee dagen eerder telefonisch had verteld dat
wij samen een interview zouden hebben met een tijdschrift haalde ik
hem ’s morgens al vroeg op.
Het was bijzonder te ervaren dat hij van niets wist, terwijl ik er al vanaf vorig jaar
mee bezig was, samen met z’n twee dochters. Het werd een prachtige dag. De
burgemeester noemde op wat Hans zoal gedaan had. Op zo’n moment hoor je
eigenlijk hoeveel iemand dan onbewust gedaan heeft.
Hierna las de predikant van de Doopsgezinde kerk ‘mijn ‘ toespraak voor het leek
mij goed dat door een ander te laten doen.

Dezelfde dag ’s middags zou verzorgde ik samen met Willem
Woestenberg een concert in de Doopsgezinde kerk in den
Burg. In deze kerk is Hans organist, voor het concert kon
iedereen hem feliciteren. Een gemeentelid had aan de kerk
een originele Steinway & Sons vleugel geschonken (€
100.000,00) de vleugel zou tijdens dit concert in gebruik
genomen worden. Al vroeg kwamen mensen naar de kerk,

naast feliciteren was er koffie/thee etc. een goed verzorgde middag. Met orgelspel
opende ik het concert, waarna Willem div. composities speelde van o.a. Haydn,
Chopin, Schubert etc. Na afloop sprak de predikant een dankwoord, en hij was blij
dat het concert precies 1 uur geduurd had, dat is volgens de Doperse richtlijnen.

We togen ’s avonds richting Bergschenhoek om ons voor te bereiden op de zondag
waarop ik ’s morgens in de Geref. Kerk in Ouddorp zal spelen, 10 uur, en om 18 uur
in de Geref Kerk Middeldiepstraat Sliedracht. Aan beide diensten werkt Musica
Sororum mee, en in Sliedrecht ook Ruben v.d. Kleij op de trompet, en zal Yiska mij
bijstaan met registreren. Kom ook.



In de volgende nieuwsbrief een verslag.
Veel leesplezier, goede Hemelvaartsdag, en Pinksteren, ook dan welkom!

Huub Oosterhuis - geknipt voor het leven

Een van mijn lievelingsliederen is “Lied aan het licht” van de bekende priester-
dichter Huub Oosterhuis (de vader van de zangeres Trijntje Oosterhuis.
Een lied met de ietwat glooiende en tegelijk gloedvolle muziek van Antoine Oomen.

Het eerste couplet van het lied begint met deze woorden: “Licht dat ons aanstoot in
de morgen”. Het doet denken aan een aftrap. Het fluitsignaal van een
scheidsrechter om de wedstrijd te laten beginnen. De waakvlam van de gaskachel
om het vuur te ontsteken. Licht dat de mens aanstoot. Niet als bron van
aanstootgevende ergernis, maar als een vorm van beweging en vernieuwing. Een
zetje in de rug. Een begroeting van de dag om de nacht weer even achter zich te
laten.

Zoals zovele liederen van Huub Oosterhuis zijn er allerlei
verwijzingen naar de bijbel. Het knappe is, dat hij die
verbindingen subtiel legt. “Licht dat ons aanstoot in de
morgen” is het licht dat tot leven komt wanneer God roept:
“Er moet licht komen”, zie de eerste pagina van de bijbel,
het boek Genesis 1, vers 3.
We horen in vers 2 dat er nog niets is, althans de aarde
was woest en doods, tohoewabohoe in het Hebreeuws. Er

is dus niet niets. Alles is in donker gehuld en kan het daglicht tot dan toe niet
verdragen.

En terwijl de schepping de adem inhoudt en eigenlijk zo sterk verlangt naar
vernieuwing, naar nieuwe inspiratie, nieuw leven, haalt God adem en spreekt die
haast magische woorden uit: “Er moet licht komen” of zoals Huub Oosterhuis dat
dichterlijk verwoordt: “Licht dat ons aanstoot in de morgen”. Terwijl pas de zon en de
maan en de sterren op de vierde dag een plek aan het hemels firmament krijgen,
weet God de dag te scheiden van de nacht.

Knippen: Alsof God in zijn vingers knipt, een knop om zet en het leven in zijn licht
hult. Het leven kan zich baden in dat licht.

Zo is ieder mens geknipt voor het leven, enkel door een paar eenvoudige woorden
van God: “Er moet licht komen”.

Gunnend licht.
En tot aan vandaag leven we ervan en -in.

Gunnen we dat elkaar.
Oosterhuis heeft div. liederen gemaakt met aansprekende teksten, al zal niet
iedereen dat vinden misschien.



Moge hij rusten in vrede.

In het verleden heb ik diverse keren samen met organist Teke
Bijlsma in de Evangelisch Luthers kerk in den Haag, gespeeld, de
Pieterskerk en de Hooglandse kerk in Leiden, vele keren in de
Concertgebouwen van Haarlem en Amsterdam. Vaak rond kerst in
het concert gebouw geweldig was dat, wat een
beleving. Vooral het orgel in Haarlem. Verder
in vele andere kerken. Als je hem (nog) niet
goed kende kon hij enorm ‘druk’ overkomen,
dan had hij praatjes, maar was je samen met
hem bij het orgel dan was hij een heel ander,
diep gelovig mens. Helaas met ruzie vertrok-
ken uit de kerk waarvan hij organist was in Haarlem. Een liedje als
‘krr krr is je deur nog op slot’ van Elly en Rikkert vormden voor hem

het grootste dieptepunt in zijn loopbaan, naast tal van andere ergernissen. Hij zette
in 2005 een punt achter zijn loopbaan als vaste organist tijdens kerkdiensten, maar
bleef wel muzikaal actief.
De laatste tijd werd het stil(ler) om hen heen hij overleed 4 april op 86 jarige leeftijd.

De riem

Als afwisseling op al die intense en boeiende getuigenissen en verhalen deze keer
eens wat anders. Iets wat ik afgelopen maand tijdens één van de diensten
meemaakte. Een vrolijk verhaal.

Ik ben, voor zover mogelijk, altijd vroeg in de kerk, dan zet ik alle muziek klaar op
het orgel, en ben daarna een tijdje in de kerkzaal te vinden.
Een praatje hier, een opmerking daar. Vanaf 1968 heb ik dat zo gedaan, werd me
zo geleerd toen ik in Kralingen organist werd. En nog altijd houd ik dat vol.

Er wordt van je verwacht dat je er tijdig voor de dienst bent. Even tot rust komen.
De mensen die aan de dienst meewerken begroeten. En dat zijn er vaak een
heleboel. Je hebt(soms meer) muzikanten.
Dan heb je je mensen van gebed en gesprek.
De mensen van het geluid en de kerk tv.
De man of vrouw die de beamer bedient.

De ouderling, de diaken en vooral de dominee natuurlijk, samen doe je veel tijdens
zo’n dienst.
Elke dienst heeft een coördinator of beter gezegd ‘ouderling van dienst’.
Zij of hij is verantwoordelijk voor het verloop van de dienst.
Het is een hele schare.

Vlak voor de dienst krijgt de voorganger dan een microfoon. Een zogenaamde
headset. Zo’n set wordt vastgemaakt aan je oren. Een hele operatie. Ik heb het
nooit geprobeerd, maar het lijkt mij niet prettig. Aan de andere kant moet ik



bekennen dat ik al jaren last heb van slaap apneu, en sinds zo’n vier jaar slaap ik
met een masker op, wat aan een apparaat verbonden is en lucht blaast, de hele
nacht. Dan zeggen mensen ook weleens ‘ik snap niet dat jij dat kunt’ maar mensen
het voelt zo gewoon. Voor ik in bed stap is mijn eerste handeling m’n masker met
slang opzetten.
Terug naar de headset. Die zitten immers ook op de oren van de voorganger. En
dan moet vaak ook een bril daar weer bij op.
Is dat gelukt dan moeten ze nog de zender kwijt. Of hij wordt aan de broekriem, van
de voorganger, vastgeklemd of hij gaat in de kontzak.
Een hele operatie.

Afgelopen maand liep dat allemaal op rolletjes, alles
stond gereed.
Maar wat gebeurde er tijdens de dienst! De voorganger
voelde dat zijn broek afzakte.
Hij probeerde al prekende stiekem weer zijn broek
omhoog te doen. Totdat hij ontdekte dat zijn broekriem
waarschijnlijk door al het geworstel voor de dienst
losgeschoten was.
Zijn broek stond echt niet open maar zakte wel af.
Ja, toen stopte hij en vertelde de gemeente wat er aan
de hand was. Iedereen schoot in de lach.

Na de kledingpauze heeft hij zijn preek (zwart pak, dus keurig gekleed) afgemaakt.
Na de dienst bleek ook nog, dat er tijdens de dienst een appje was binnengekomen
van één van de kinderen, van de predikant.
Hij had de gastvrouw geschreven dat ze thuis zag dat haar ‘pa’s’ broekriem los zat.
Maar onze gastvrouw zag het appje te laat...
Dat gebeurde allemaal in een dienst waarin van alles gebeurde en na afloop diverse
mensen op hem stonden te wachten om hem te spreken.
Die gesprekken gingen niet over de riem.

De vrouw van de predikant zei na afloop dat hij misschien toch maar
bretels moet gaan dragen.
Ach kan gebeuren toch, vroeger zouden mensen verbaasd zijn,
tegenwoordig is zoiets alleen lachwekkend, misschien vervelend voor de
predikant, maar ach, kan gebeuren, het is ook maar een ‘gewoon mens’.
net als de organisten.

De tong en het potlood

Er zijn vast nog meer mensen die weten, dat vroeger, op vrijdag aan de deur, de
ziektekosten man kwam incasseren, en sommige lezers weten ook nog van hoe-
veel. Een gulden vijfennegentig kostte ’t toen om gezin van hoe groot of klein ook,
naar de dokter te kunnen sturen, maar soms waren mensen van de kook, omdat ze
’t bedrag niet hadden.

De man verblikte of verbloosde niet, maar pakte zijn boekje en schreef, het potlood
gedeelte bevochtigend met de punt van zijn tong: dat de familie de volgende week
wel zou betalen. Dat moet vast en zeker een aardige man zijn geweest die net



zoveel kinderen thuis had zitten als dat de mensen hadden die in die straat woon-
den met soms wel vier, vijf zes of meer kinderen. Er zijn mensen die nu ook nog
kunnen vertellen dat je in die tijd ook een winkel had, die waterstoker genoemd
werd. Bij ons in dorp kon je warm water in de bakkerij halen, voor tien cent.

Als wij tegenwoordig zo’n woord gebruiken, dan denken sommige mensen dat we
op ons achterhoofd gevallen zijn, maar niks is minder waar, want die waterstoker,
daar kon je nou met recht van alles halen, betalen, tja dat was toen een heel ander
verhaal, maar ook hij gebruikte zo’n opschrijfboekje, net als die ziektekosten man,
bevochtigde het potloodpuntje met de punt van zijn tong en schreef nauwgezet op
wat de klant meenam en wat ie natuurlijk niet betaalde.

Dat ging zo in die tijd, lonen waren schaars, kinderen niet, die waren er genoeg. Er
zijn mensen die prachtige verhalen kunnen vertellen over vroeger, over die zieken-
kosten man, over de waterstoker, de melkboer, de bakker, die ook langskwam, en
nou moet je niet denken dat die in ook maar iets lijkt op de hedendaagse melkboer,
want dat is natuurlijk niet zo.

De melkboer van toen, verkocht zijn melk los zeg maar, die moest je eerst nog
koken, af laten koelen en was dan pas bruikbaar en drinkbaar. En je raadt het al,
wanneer je daar niet betalen kon, pakte hij zo’n boekje, pakte zijn potlood bevochtig-
de de punt met het puntje van zijn tong en schreef op, wat de klant bij hem mee-
nam, en niet betalen kon, dat kwam aan het einde van de week wel weer goed.

En dan had je ook de bakker, in niets te vergelijken met de bakkers van nu, hij had
een bakfiets, ik heb er zelf, toen ik op de middelbare school zat in de zomer vakan-
ties ook meegelopen in Rotterdam, je kon dan brood kopen vers uit de bakkerij, het
was nog warm als je de straat op ging, wilden mensen een halfje? Dan kon het
doormidden gebroken worden (of niet natuurlijk) en wat ook kon, was dat je brood
kreeg van de dag ervoor, dat was dan niet zo duur. De bakker kreeg koffie en
steevast pakte hij zijn opschrijfboekje met het potlood, bevochtigde de punt met zijn
tong en schreef op, wat ie aan brood achterliet. Bij ons was het bakker Lexmond die
door weer en wind aan de deur kwam, heerlijk vers bruinbrood. En op sommige
dagen heerlijke verse amandelbroodjes met échte amandelspijs etc.

Er zijn mensen die nog weten van deze tijd, die de potloden en opschrijfboekjes
hebben meegemaakt, die rond moesten komen van een habbekrats, maar het lukte,
er zijn mensen die nog weten van de potloden, van eenmaal per week kunnen
betalen, van amper rond kunnen komen en er zijn mensen die er nu om kunnen
lachen, maar als ik zie, dat loeigrote banken tegenwoordig weer een opschrijfhulp in
het leven roepen, moet ik toch even terugdenken aan de tijd van de ziektekosten
meneer, de dokter, de waterstoker de melkboer en de bakker, want die hadden
namelijk niet eens een bankrekening.

Alleen maar een opschrijfboekje en een potlood dat vochtig gemaakt moest worden
én wat je niet zoveel meer ziet tegenwoordig, ze hadden een ziel en een hart, want
zeg nou zelf, ik zie me bij de grutter al staan: sorry, het komt me eventjes niet uit.



U wel?

Rotterdam Overschie
Grote Kerk

zondag 28 mei
eerste Pinksterdag
Aanvang 9.30 uur
ds G. van Meijeren
Jan Teeuw - orgel

Maastricht
Sint Antonius van Paduakerk
Hemelvaartsdag 18 mei
Aanvang 10.00 uur

voorganger ds S. Voncken
Jan Teeuw orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 7 mei

Aanvang 10.00 uur
voorganger Ds. W. Koudijs

Jan Teeuw - orgel

Ouddorp
Doopsgezinde Kerk
2e Pinksterdag
maandag 29 mei
Pinksterzangdienst
Aanvang 10.00 uur

Voorganger mw C. Lodder
Jan Teeuw - orgel

Rotterdam Overschie
Grote Kerk

zondag 14 mei
Aanvang 10.00 uur

voorganger ds G. J. Stougie
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 21 mei

Aanvang 18.30 uur
voorganger ds J. van Rumpt

Jan Teeuw - orgel

Poortugaal
Dorpskerk

zondag 21 mei
Aanvang 9.30 uur
voorganger

Ds. H. van Walsum
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 28 mei

Aanvang 18.30 uur
voorganger ds A. Rolfes

Jan Teeuw - orgel

Poortugaal
Hooge Werf
Weeksluiting
vrijdag 19 mei
voorganger

ds Hans van Walsum
Aanvang 18.30 uur
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 7 mei

Aanvang 18.30 uur
voorganger Ds. T. de Koning

Jan Teeuw - orgel


