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LANGZAAM ZICHTBAAR
Een nieuw jaar vouwt zich uit voor ons. Wat zal het brengen? Deze vraag zal
bij menigeen rijzen, bewust of onbewust. Het is voor de meesten van ons
onmogelijk om een kijkje in de toekomst te nemen. Dat is misschien maar
goed ook, want sommige dingen kun je maar beter niet voorzien, en andere
dingen kunnen dan extra verrassend zijn.
Bij deze gedachte gleed er plotseling een beeld van lang geleden voor mijn
ogen langs: Firenze. Op de top van een heuvel was een prachtige basiliek
gebouwd. De tocht er naar toe ging op de fiets, het was een zeer fraaie,
zonnige dag en ik genoot. Laverend tussen de toeristen door ging ik vanuit
het felle zonlicht de koele ruimte van de oude kerk binnen. Ik kon geen hand
voor ogen zien. Het duurde vrij lang voor de beeldschone fresco’s uit de elfde
en twaalfde eeuw zichtbaar werden. Heel langzaam ontvouwde zich de
afgebeelde lijdensgeschiedenis zich voor mijn ogen. Langzaam werd het
geheel zichtbaar.
Zoiets stel ik me ook voor, staande op de drempel van het nieuwe jaar 2019.
Dat langzaam maar zeker zichtbaar zal worden hoe dit nieuwe tijdvak zich
zal ontwikkelen.
Wat er precies zichtbaar zal worden ligt dan in de schoot van de toekomst
verborgen, maar wel is er de troostende gedachte dat - wát er ook gebeurdwij binnen onze geloofsgemeenschap een veilige plek voor elkaar mogen
creëren. Althans, dat zou mijn grote wens en verlangen zijn voor het nieuwe
jaar dat voor ons ligt. Dat we in tijden van vreugde blij zijn voor elkaar, en
in tijden van smart deze pijn mogen delen. Vertrouwend dat dátgene wat
onze handen aanraken, dat dit geheeld mag worden, zoals we aan het einde
van een viering altijd deze woorden en deze hoop aan elkaar meegeven. Een
nieuw jaar 2019 waarin we elkaar dragen en soms ver-dragen. Want ja, ook
dat laatste hoort bij een gemeenschap van mensen die het goede met elkaar
voorheeft, maar we zijn wel mensen met al onze gekkigheden en gebreken,
met al onze pogingen tot ‘goed’ zijn voor elkaar. Dat de EEUWIGE ons mag
begeleiden op het splinternieuwe pad dat voor ons ligt!
Warme groet,

Foekje Dijk
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Agenda

Hattem/Heerde

Ma. 14 januari
Ma. 21 januari
Di. 22 januari
Do. 31 januari

Gespreksgroep
Levenkring
Leerkring

Heerde
Hattem
Hattem
Heerde

Ma. 11 februari
Ma. 18 februari
Di. 19 februari
Do. 28 februari

Gespreksgroep
Levenkring
Leerkring

Heerde
Hattem
Hattem
Heerde

Lezing Ingrid ter Horst

Lezing Dik de Bruin

INLEVEREN VOLGENDE KOPIJ
De redactie verzoekt u uw kopij voor het volgende nummer uiterlijk
woensdag 20 februari te zenden aan:

voor Hattem en Omstreken:

Carolien Schoemaker, Keppelskamp 84, 8051 LZ Hattem
e-mailadres: carolienschoe@gmail.com

voor Heerde, Epe en Wapenveld

Wilma Blankvoort, Beatrixweg 16, 8181 LE Heerde
e-mailadres: wilmablankvoort@kpnmail.nl
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MINDFULNESS, UITLEG EN OEFENING
Op donderdag 31 januari 2019 komt Ingrid ter Horst uit Kampen van Bureau
Perspectief ons iets vertellen over Mindfulness. Daarna gaat ze twee
oefeningen met ons doen en dan is er uiteraard ruim gelegenheid tot het
stellen van vragen. Wie is Ingrid ter Horst?
Ik heet Ingrid ter Horst en woon sinds 2015 in het centrum van Kampen.
Intussen heb ik mij hier ook gevestigd
als coach en trainer.
In Zwolle geboren, na afronding van
mijn studie zelfstandig ondernemer
geworden in de detailhandel.
Om zakelijk te kunnen ontplooien ben
ik in 1992 naar Harlingen vertrokken
en heb het bedrijf uitgebreid totdat we
zelfs 9 filialen in Friesland hadden met
zo’n 50 personeelsleden. Na verkoop
van het bedrijf en veranderingen in het
gezinsleven wilde ik toch meer richting
geboortestreek.
Prachtig woon ik nu!
Aan mijn curriculum vitae is op te maken dat ik een veelzijdige duizendpoot
ben, met een passie voor de ontwikkeling van cliënten, maar ook van mezelf.
Mijn missie is om coaches en collega’s te coachen bij bewustwording van
mogelijkheden en onmogelijkheden, om zo al reflecterend een passend
leerproces te ondersteunen, waarin vitalisatie, geluk, positiviteit, gezondheid
bij kunnen dragen aan minder negatieve stress en dus een gelukkiger leven
en/of werkproces.
Methoden die ik in kan zetten, zijn onder andere de Transactionele Analyse,
Mindfulness, Compassie, Leercirkel van Kolb, IJsbergtheorie van McLelland,
Provocatief Coachen, Voice Dialogue, Logische Niveaus, Reflecteren,
Feedback.

Perspectief.
Perspectief betekent: iets van waaruit iemand naar iets kijkt of iets van
waaruit iemand iets waarneemt. Synoniemen zijn invalshoek, oogpunt,
context en standpunt. Je kunt iets zien
vanuit een perspectief, het probleem vanuit een perspectief belichten en iets
in perspectief zien.
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Hierover ga ik graag met de cliënt in gesprek. Het gaat dan over jou. In onze
gesprekken gaan we op zoek naar jouw perspectief en daag ik je uit om
vanuit meerdere perspectieven te kijken.

Vanuit welk perspectief neem jij waar?

Op mijn website staan foto’s van watervallen..... mooie oefening om vanuit
verschillende perspectieven ernaar te kijken: vanuit het standpunt van de
fotograaf, vanuit het water, achter de waterval, bovenaan.... Prachtige
metafoor voor het bekijken naar je eigen aanleiding voor coaching vanuit
verschillende standpunten.

Waarnemen in plaats van kijken?

Bij waarnemen zet je alle zintuigen open om zoveel mogelijk informatie te
krijgen, los van de conceptvorming. Doorbreken van referentiekaders, de
automatische piloot, gedragspatronen door middel van aandacht oftewel
bewustzijn.

Specialismen

Mindfulness (MBSR): (milde, vriendelijke aandacht voor dat wat er zich nu in
of aan je voor doet) een 8 weekse training van de aandacht
(bewustzijnstraining) voor iedereen die last heeft van stress.
Compassie (MBCL) voor iedereen die bekent is met mindfulness en zoekt
naar diepgang. Een manier om te leren omgaan met de innerlijke criticus,
de perfectionist in jezelf en andere schema’s.
Coaching bij burn-out, langdurig ziekte, disbalans, minder piekeren, meer
geluk, vitaliteit, rust.
Loopbaan- en Talentcoaching voor zelfontplooiing en effectiever werken met
plezier.
Communicatieworkshop voor teams/ afdelingen / bedrijven.
Advies voor kleine zelfstandigen.

Voor wie

Particulieren die merken dat ze vast lopen.
Werknemers die onder hoge druk staan.
Bedrijven die actief de werkstress willen verlagen.
Bedrijven waarbij talent in een hoog vaandel staat.
ZZP’ers en kleine zelfstandigen die ondernemersadvies wensen.

Datum: donderdag 31 januari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde
Entree: 7,50 euro
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LEZING “DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT………”
Deze tekst horen we vaak, maar we doen er weinig mee.
Vanavond gaan we hier wel op in en maken een reis door het heelal.

Beginnend op onze eigen aarde kijken we rond in ons zonnestelsel.
Daarna verlaten we het zonnestelsel en gaan we kijken in onze Melkweg.
Maar ons melkwegstelsel is niet alleen, er zijn er meerdere in de “buurt” en
er zijn er nog veel meer ver weg.
Ook zijn ze allemaal verschillend. Tenslotte gaan we het nog hebben over
de gedachten over het ontstaan van het heelal.
Als u naar huis gaat weet u hoe groots, groot en leeg het heelal is!
Dik de Bruin is al 45 jaar lid van:
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde
(KNVWS) in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
Hij heeft daar jarenlang een bestuursfunctie vervuld en gaf diverse
cursussen aan leden.

Datum: donderdag 28 februari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde
Entree 7,50 euro
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Hattem en Omgeving

VAN DE BESTUURSTAFEL
Bestuursvergadering van 6 november.
Ontving u in december ook de kerstkaart van Vrijzinnig Hattem? Vast en
zeker, en met wensen voor een gelukkig nieuw jaar! En hebt u deel kunnen
nemen aan de Wereldvrede Meditatie op 31 december in de Notenhof?
Wanneer u dit leest zijn we al een eindje op weg in het nieuwe jaar.
U ontving bij de kerstkaart ook de lijst voor een nieuwe reeks tweewekelijkse
bijeenkomsten op zondagmorgen in Hattem en in Heerde. En u ontving al
eerder het Jaarprogramma 2018-2019 van de lezingen die we samen
organiseren. Daarvan brengen we u nog even de avonden in De Marke in
herinnering: 12 maart ds. Foeke Knoppers over Spinoza en 9 april Micha de
Winter over opvoeden. Verder meld ik u even dat de bijeenkomst op
zondagmorgen met ds. Harm Knoop op 3 maart wat anders dan anders is;
de stoelen staan anders, en er is gesprek en muziek.
Als Vrijzinnig Hattem maken we deel uit van Vrijzinnigen Nederland. Al een
poos geleden is er begonnen aan het opstellen van een rapport over het
beleid voor de komende jaren. Door – onder andere - de besturen van
Hattem en Heerde is in een vergadering in november invloed uitgeoefend op
de discussie daarover. Maar de besluitvorming is helaas nog steeds niet rond
gekomen. U hoort er later meer over. Overigens, het adres van Vrijzinnig
Nederland is gewijzigd in Paulus Borststraat 37 , 3812 TA Amersfoort.
In onze ledenvergadering kwam even aan de orde dat Vrijzinnig Hattem toch
ook maar een account op Facebook zou moeten hebben. Weliswaar zitten
weinig leden zelf ook op Facebook en is er al goede communicatie via e-mail,
toch kan Facebook waardevol zijn om Vrijzinnig Hattem bekender te maken
bij anderen. Je kunt heel makkelijk je vrienden en bekenden op iets attent
maken. Etje Verhagen heeft dit inmiddels geregeld en gaat het verder
bijhouden. Dank je wel, Etje. We kunnen dit samen laten groeien. De
statistieken laten zien dat minder dan 25% Nederlanders verbonden is met
een geloofsgemeenschap. Dus….? !
En nogmaals, namens bestuur en contactcommissie, de allerbeste wensen
voor 2019,
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Pieter Faber

DE BLOEMEN GINGEN NAAR…
De bloemen van de kerk gingen de afgelopen
periode naar:
11 nov.
25 nov.
9 dec.
24 dec.

Dien Ruitenberg
Etje en Michiel Verhagen
Gerdie Voskuil
Bas Dane

KERSTAVOND
In een sfeervolle kerstviering, die geleid werd door ds. Foekje Dijk,
speelde Annegreet Rouw uit Deventer enkele prachtige stukken op haar
harp.

Het thema van de viering was: ‘Vorm geven aan het nog ongevormde …’
Er waren ongeveer 80 bezoekers en na afloop was er een gezellig samenzijn
onder het genot van een glaasje glühwein.
De collecte voor ons goede doel Stichting Humanitaire Hulverlening Syrië
heeft € 272,45 opgebracht.
GASTLID
Als gastlid heeft zich opgegeven Hillie Kuiper, Keppelskamp 44,
8051 NN Hattem. Hartelijk welkom!
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GIFT
Van een goede gever ontvingen we € 50,- om haar dankbaarheid uit te
drukken voor de taxidienst.

Bas Dane

AUTODIENSTEN
Als u naar de kerk gebruik wilt maken van vervoer, dan kunt u bellen met
het nummer dat achter de datum van de dienst staat vermeld. Indien u geen
gehoor krijgt, probeert u dan een ander nummer, mogelijk hebben de
chauffeurs onderling geruild:
6 jan.
20 jan.
3 febr.
17 febr.

tel: 4443377
tel.: 4443362
tel.: 4442895
tel.: 06-11464128

Henk Schoemaker
Jannes Hoeksema
Marc Ilsink
Joke Hilhorst

COLLECTEBONNEN
Collectebonnen á € 2,50 per stuk zijn te verkrijgen door € 50,- of
collectebonnen á € 5,- per stuk zijn te verkrijgen door € 100,- of een
veelvoud daarvan over te maken op rekeningnummer:
NL25 RABO 0325722404 t.n.v. penningmeester NPB Hattem onder
vermelding van collectebonnen. Wij zullen dan zorgen dat u zodra de
overboeking binnen is dat u de collecte bonnen bezorgd krijgt.

Bas Dane, penningmeester

LIJF EN LEDEN
Onze geloofsgemeenschap kent een contactcommissie, die graag op de
hoogte gehouden wil worden van het wel en wee van
de leden. Zij zorgt er voor dat dit wel en dit wee ook
bekend raakt bij onze predikant, voor zover zij nog niet
op de hoogte is.
Graag vragen wij u om, wanneer er iets met u zelf, of
wanneer u toevallig hoort dat er ongemak is met
anderen, dit door wilt geven aan de coördinator van de
contactcommissie:
Martine van Melle, Wipstrikkerallee 118, 8023DM, Zwolle
telefoon 038-4545089. Veel dank alvast!
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OVER WOORDEN DIE RUIMTE SCHEPPEN
Ik weet het nog goed. Ik was 10. Ik ging met mijn ouders naar de kerk en
zondag na zondag begreep ik er niks van. Als de dominee dan toch zoveel
woorden sprak.. vroeg ik mij af.. en het ging over iets heel
belangrijks…waarom begreep ik hem dan niet?

Ik besloot de dominee een brief te schrijven en mijn vraag bij hem neer te
leggen. Ik kreeg antwoord. ‘Beste Lizanne, wacht maar tot je wat ouder
bent; ik telde op jouw leeftijd ook de pijpen van het orgel.’
In datzelfde jaar verhuisde ik met mijn ouders voor twee jaar naar Iran. Op
een dag bezochten we een moskee. Ik herinner me nog hoe opgewonden ik
was eindelijk zo’n prachtige moslimkerk te bezoeken. Ik kreeg van mijn
moeder een witte doek om mijn hoofd. We gingen naar binnen. Aanvankelijk
onder de indruk van de grote koepel, werd ik me al snel bewust van de
onprettige sfeer. We waren niet welkom en ondervonden dat doordat wij
letterlijk ingesloten werden door de menigte mensen om ons heen. Steeds
kleiner werd de ruimte waar wij ons bevonden en uiteindelijk verlieten we
de moskee.
Beide ervaringen verwarden mij als kind. Als het hier om God gaat, waarom
snap ik het dan niet? Als het hier om God gaat, waarom voelt het dan zo
rot? Wat is het nut van zoveel woorden, gebruiken, pracht en praal als je je
buitengesloten voelt. Als je het gevoel krijgt dat het niet om jou gaat…
Het waren de ervaringen van een kind, die ik later in perspectief kon
plaatsen. En toch..in de kern hebben ze me gevormd en kritisch gemaakt in
mijn zoektocht naar God. Waar is God te vinden? In de kerk, in de moskee,
in het vastgestelde geloof? Of is hij te vinden, daar waar woorden slechts
een middel zijn om het zwijgen te accentueren, zoals Etty Hillesum zegt?
Dat zwijgen dat je God kunt noemen. Of Bron. Geheim van het leven.
Essentie. Woorden gebruiken als tedere penseelstreken, die niet om zichzelf
bestaan…maar een ander doel hebben…namelijk jou en mij een bezielde
ruimte in te leiden.

Bron: zinweb
Column ds.Lizanne Bak

9

10

Heerde – Epe – Wapenveld
Beste mensen,
Al weer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd snel en wat gebeurt er toch veel.
Door onze moderne communicatiemiddelen worden we van alles in deze
wereld op de hoogte gehouden. Er komt nogal wat op ons af. En blijkbaar
heeft de media een voorliefde voor alles wat er niet goed gaat. Het lijkt er
op of we van de ene ramp in de andere vallen en ook de grote wereldleiders
dragen niet bij aan vertrouwen in de toekomst.
Maar voor wie het wil zien, zijn er ook hele mooie ontwikkelingen. Mensen
die een duurzame leefwijze prefereren boven de waan van de dag.
Technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om de energie opgave
waar we wereldwijd voor staan, vorm te geven. Jongeren die kiezen om
gebruiksgoederen te delen, in plaats van alles zelf aan te schaffen.
Voormalige verzorgingshuizen waar jongeren en ouderen samenwonen. Een
jongetje dat op één dag alle stations in Nederland waar een piano staat af
gaat, en zo een fors geldbedrag voor de operatie van zijn zusje ophaalt.

Het is maar met welke ogen je naar de wereld kijkt.
Ineke sprak in de kerstviering over de betekenis van het licht. Wat zou het
mooi zijn als we de lichtpuntjes in onze nabije omgeving en veraf kunnen
blijven zien. Ondanks de gemiddelde leeftijd van onze leden, zijn we een
vitale gemeenschap zijn. Het gaat immers niet om onze letterlijke ledematen
maar om datgene wat wij uitstralen naar onze omgeving. En natuurlijk, het
leven is niet altijd mooi en de leeftijd kan zorgen voor echte beperkingen.
Wat je overkomt, daar kun je niets aan veranderen. Maar hoe je er mee
omgaat wel.
Nogmaals een goed 2019 toegewenst.
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Wilma Blankvoort

EEN NIEUW JAAR
Een nieuw jaar is begonnen: 2019. We hopen dat dit jaar een goed jaar mag
worden en dat we in de Julianakerk weer met elkaar op mogen trekken, door
het jaar heen. Een goed nieuw jaar gewenst.
TERUGBLIK
Op deze plek past ook nog wel een terugblik. December was een drukke
maand, ook een gezellige maand, soms géén gezellige maand. We hebben
op 2 december in samenwerking met de werkgroep Heerde van Amnesty
International brieven geschreven. Hiervoor was veel animo en het is ook fijn
om samen iets te doén. De werkgroep heeft samen met Henk Meerdink en
Herman Blankvoort de kerk versierd voor Kerst.
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Op 20 december hadden we een fijne adventswijding met elkaar. Ineke
Adriaansz las ons een mooi, hedendaags kerstverhaal voor: ‘De kerstgeest’
uit een boek van Jeanette Winterson.

13

De
glüwein
en
het
vruchtensap na afloop werden
aangeboden door een paar
wier
trouwdag
op
20
december valt. We bleven nog
een tijdje napraten en daarna
werd alles met vereende
krachten in orde gebracht
voor de viering op eerste
Kerstdag. Deze viering werd
geleid door Ineke Adriaansz
en Jurre van Egteren speelde
weer voor ons. Jurre staat het
komende jaar een voor een
pianist ingrijpende operatie te
wachten. Laten we aan hem
en zijn familie denken en bij
gelegenheid
een
kaarsje
branden,
zoals
Ineke
voorstelde. Bij leven en
welzijn zullen we elkaar
terugzien.

DE LEESTAFEL
Zoals u op zondag kunt zien, liggen er boeken naast de kopjes voor de koffie.
Die boeken zijn in het bezit van leden en we willen ze aan elkaar uitlenen,
zodat we kennis kunnen nemen van nieuwe boeken, nieuwe ideeën,
misschien nog onbekende auteurs. Er ligt een schriftje bij waarin u kunt
noteren dat u een boek hebt ‘geleend’. Vergeet niet te noteren als u het boek
terug hebt gebracht. Zelf heb ik tot nu toe nog maar één boek van de
leestafel uit: Karen Armstrong, Paulus. Onze liefste vijand. Karen Armstrong
schrijft gemakkelijk. Dit is een prettig leesbaar boek, ook niet al te
omvangrijk. Armstrong frist onze kennis over Paulus weer eens op en ik
kreeg zin om de Handelingen weer eens te gaan lezen. Paulus heeft veel
brieven geschreven, maar niet alle brieven kunnen meer aan hemzelf
toegeschreven worden. Paulus stond en staat bekend als niet zo
vrouwvriendelijk. Armstrong wijst er echter op dat de ‘vrouwonvriendelijke’
passages een ander betoog van Paulus onderbreken. Gedacht wordt dat
deze passages een latere invoeging zijn. Van Paulus kennen we de uitspraak:
geen mannen of vrouwen meer, geen slaven, allen zijn gelijk. Armstrong
stelt: het beschreven patriarchale huishouden is geen uitvinding van Paulus,
maar geeft de Grieks-Romeinse waarden van die tijd weer. Dit en andere
boeken, ze liggen er voor om gelezen te worden.
NIEUWE VRIEND
De heer Silwouden sr. heeft laten weten ook lid van de afdeling Heerde te
willen worden. Hij blijft ook lid in Hattem. We zijn blij met zijn besluit; het
doet goed als mensen ook op deze manier bij onze geloofsgemeenschap
betrokken willen zijn en ons willen ondersteunen. We zien de heer Silwouden
natuurlijk vaak in het gezelschap van zijn zoon. Ook is hij bereid met de auto
mensen van huis te halen die minder mobiel zijn en toch graag naar de kerk
willen komen.
In het nieuwe jaar zijn er weer de vaste vieringen volgens het jaarrooster.
We kunnen de ene week in Hattem, de andere week in Heerde bij elkaar
komen. Iedereen is welkom. We hopen elkaar weer te ontmoeten.
Met een hartelijke groet voor u allen,

Diet Bredenoord

DE BLOEMEN GINGEN NAAR:
De bloemen gingen de afgelopen periode naar:
21 oktober
mevrouw Lammers
4 november
de heer Verbuijs
2 december
bewoners Brinkhoven (in aansluiting aan
de Amnestyschrijfactie)
16 december de heer Rorije
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BIJBELSE TIJDGENOTEN PROF. DR. BOB SMALHOUT (1)
De komende tijd hopen we enkele Bijbelse figuren en gebeurtenissen onder
de loep te nemen aan de hand van het boek “Bijbelse Tijdgenoten” van, de
in 2015 overleden, Prof. Dr. Bob Smalhout.
Voor Vrijzinnig Nederland geen onbekende; hij ging ook voor in
Kerkdiensten, o.a. in de Regentesse kerk te Apeldoorn tijdens een regionale
dienst.

In zijn boek vertelt hij op zijn eigenzinnige wijze 11 bekende bijbel verhalen
en geeft zijn visie op de beschreven gebeurtenissen. Hij geeft een verklaring
voor sociale, medische, politieke en geestelijke zaken die in de bijbel slechts
worden aangestipt, omdat in de tijd waarin de bijbelteksten zijn geschreven
veel zaken geen uitleg behoefden. Smalhout plaatst bijbelse figuren in hun
tijd en vertelt wat er nu precies zo opmerkelijk en bijzonder was aan een
voorval of manier van leven. Alle mensen uit zijn verhalen weet hij zo
levendig te schetsen dat je ieder moment verwacht er een tegen te komen.
Voordat we verder gaan, kijken we eerst even naar het leven van de
schrijver, welke ik overgenomen heb uit Wikipedia.
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Levensloop

Zijn vader Elie Smalhout (1889–1939) was tekenaar, tekenleraar en grafisch
vormgever.
Zijn
moeder
Bregtje
Sombogaart
was
boekhoudster/procuratiehoudster bij drukkerij De Vooruitgang, die later De
Arbeiderspers zou gaan heten. Na de hbs studeerde Smalhout van 1946 tot
1956 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1956 tot 1960 volgde hij de opleiding anesthesiologie in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
Smalhout promoveerde in 1967 aan de Universiteit van Amsterdam.
In zijn oratie in 1972 bij het aanvaarden van zijn hoogleraarschap
anesthesiologie in Utrecht, met als titel: 'De dood op tafel', gaf hij een
analyse van de oorzaken van de dood of ernstige hersenbeschadiging als
gevolg van anesthesiefouten. Deze inaugurale rede leidde eerst tot
Kamervragen en later tot het instellen van een Commissie van de
Gezondheidsraad die de wettelijke minimumeisen opstelde waaraan
anaesthesiologische praktijkvoering moet voldoen.
Op het gebied van het bewaken van een patiënt onder algehele anesthesie
heeft hij baanbrekend werk verricht bij het ontwikkelen van de capnografie.
(Het meten van de koolstofdioxideconcentratie (CO2) in uitademingslucht,
voornamelijk bij operatiepatiënten) Ook moesten in het vervolg patiënten
constant bewaakt worden door een speciaal daartoe opgeleide
anesthesieverpleegkundige.
De rede maakte hem in een klap bekend in Nederland, maar de wijze waarop
hij de kritiek uitte maakte ook dat velen in het vak hem als enfant terrible
zagen.
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Na zijn pensionering heeft hij zich meerdere malen ingezet voor alternatieve
geneeswijze zoals genezeres Jomanda, Chelatietherapie en orthomanuele
geneeskunde. Daarbij schuwde hij de publiciteit niet. Ronald Plasterk
noemde Smalhout daarop 'de allerijdelste ijdeltuit van heel medisch
Nederland, iemand die zonder reserve zijn beroepsgroep door het slijk haalt.'
Pas in 2013 werd hem het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie (NVA) toegekend. Tevens was hij erelid van de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers (NVAM).
Smalhout gaf colleges die vaak grote indruk achterlieten bij zijn toehoorders
en had grote kennis van het vak en de geschiedenis van de geneeskunde.
Zijn joods-christelijke achtergrond kwam doordat zijn vader liberaal-joods
en zijn moeder hervormd was. Zelf zag hij zich als een mengeling van beide
godsdiensten. Hij stond bekend als een Bijbelkenner en heeft er veel over
geschreven.
Smalhout was lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2003 voor de
LPF. Hij trok zich echter voor de verkiezingen terug omdat hij anders zijn
column in De Telegraaf zou moeten opgeven. De nummer twee op de lijst,
Rob Hessing, werd formeel met voorkeurstemmen gekozen.

Persoonlijk

Bob Smalhout was gehuwd met celliste Mieke Smalhout-van der Wees
(1917–2010). Zij had hem al voor de Tweede Wereldoorlog cello les
gegeven. Samen kregen ze een dochter.
Zijn echtgenote had al drie kinderen uit een eerder huwelijk. Na haar
overlijden trouwde hij met de historica Nanda van der Zee (1951–2014).

Smalhout overleed aan nierfalen. Nierdialyse heeft hij geweigerd. Smalhout
is te Westbroek begraven, in overeenstemming met zijn wens ging hij
daarbij gekleed in zijn witte doktersjas.

Aart Eilander
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

We hebben het jaar 2018 alweer achter ons liggen;
de opbrengst van de collecten in vergelijking met 2017
zijn als volgt onderverdeeld:
T.b.v. kerk en tuin
2018: € 2.973,72

-

2017: € 2.825,15

-

2017: € 303,00

T.b.v. Goede doelen
2018: € 497,85

Gelukkig constateren we een gemiddelde stijging van 9,3%
t.o.v. 2017
De kerstcollecte t.b.v. Nieuwe Horizon heeft € 154,60
opgebracht.
Namens het bestuur bedanken we iedereen voor de financiële
bijdrage,
gegeven in welke vorm dan ook.
Aart Eilander
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EEN POORT
En dan is het ineens december. Over het jaar dat bijna voorbij is heb ik
ambivalente gevoelens. Het liefst zou ik delen ervan uit mijn herinnering
willen schrappen, want het was tot nu toe in vele opzichten niet datgene wat
ik er van verwacht had. Het woord ambivalent geeft aan dat er ook sprake
was van goede momenten. Want hoe ernstiger de ziekte of de problemen,
hoe mooier de verbondenheid die ervaren wordt. Hoe beroerder het
(wereld)nieuws, hoe meer we gezamenlijk oplossingen proberen te vinden.
Terwijl je delen zou willen vergeten, zijn er ook ervaringen die je juist extra
wilt koesteren. Het leven laat zich nu eenmaal niet leiden, waarbij we
allemaal onze eigen portie tegenslag opgediend krijgen. Het einde van het
jaar is dan de periode om de balans op te maken. Het naderen van de kortste
dag van het jaar in ons deel van de wereld en het daarna weer langer worden
van de dagen – de winterzonnewende – heeft in de loop der tijden aanleiding
gegeven tot feesten, waarbij het boze/donkere werd verdreven door het
licht, waaronder het Kerstfeest. Van oudsher begon het nieuwe jaar pas bij
het begin van de lente, als de natuur weer tot leven kwam of begin januari
als de dagen langer werden.
Als je ‘s nachts wakker ligt in donkere tijden en je zorgen overdenkt, wat we
allemaal wel eens doen, lijkt alles veel problematischer, maar brengt het
morgenlicht verlichting en vermindering van deze zorgen. De realiteit dringt
dan beter tot je door. Op de een of andere manier werkt deze drempel in de
tijd, het einde van het jaar, als een katalysator om onze voornemens helder
te zien, te herformuleren en herbevestigen. Een symbolische poort waar je
door moet. Januari komt van de god Janus (latijn-Ianus), de god van het
begin en het einde, van het openen en sluiten. Hij wordt afgebeeld als een
man met twee gezichten. Hij kijkt naar het verleden én de toekomst. Ook
opende en sloot hij de hemelpoort. Heel toepasselijk.
Vele filosofen hebben zich gebogen over het begrip levenskunst. Het heden
worstelt met de illusie van de maakbaarheid van het geluk, wat dat dan ook
moge zijn. Het leven gaat nog steeds gepaard met verlies, ongemak en
ziekte. De uitdaging is daar goed mee om te gaan. De vraag ‘hoe moet ik
leven?’ is persoonlijk van aard. Het gaat om jouw visie, jouw waarden en de
invulling daarvan. Het is bewust reageren op de manier die recht doet aan
de persoon die je wilt zijn, maar ook rekening houden met anderen. De
klassieke deugden van rechtvaardigheid, sterkte, gematigdheid,
voorzichtigheid, geloof, hoop en liefde lijken simpel en vanzelfsprekend,
maar kunnen nog altijd tot grote steun zijn! Zelf voeg ik er een gevoel voor
humor en enige zelfspot aan toe. Geluk is geen staat van zijn, maar een
ervaring, een moment!

Co Dullemond
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Kerkdiensten

Hattem,

Sparrenlaan 3a:

6 jan.
20 jan.
3 febr.
17 febr.

Heerde,

aanvang: 10.15 uur

ds. Foekje Dijk

Dalfsen

ds. Marianne Gaastra

Zwolle

ds. Jelmer Koornstra

Deventer

ds. Foekje Dijk

Dalfsen

nieuwjaarsdienst

Julianalaan 2:

aanvang: 10.00 uur

13 jan.

mw. Ineke Adriaansz

Kampen

27 jan.

ds. Harm Knoop

Lunteren

10 febr.

mw. Marianne Visch-de Bruin

Apeldoorn

24 febr.

mw. Ineke Adriaansz

Kampen

nieuwjaarsdienst

Wie vervoer naar de kerk wenst, kan bellen:
voor Hattem:
zie AUTODIENSTEN op pagina 8
voor Heerde:
Johan Silwouden, coördinatie autodiensten
(0578-69 23 36 of 06 2001 2439),
of een bestuurslid
20

VRIJZINNIGE INZICHTEN
Geloven als zoektocht
Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en
betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende
woorden daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving,
mededogen, hoop, zorg (voor mens en wereld), duurzaamheid,
geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Geloofsgemeenschappen
De geloofsgemeenschappen willen een gastvrij onderkomen zijn voor
iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen,
waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben
voor elkaar en voor anderen.
Bronnen van geloof
Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme,
elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap,
levensverhalen.
Geloofsbeleving
Geloven is ook beleven: intens ervaren van het onzegbare, van het
heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van het geheim van
het bestaan, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van
harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende klanken, stilte en leegte,
van eenheid en heelheid, van schoonheid en troost, van warmte en
liefde in een gemeenschap van mensen.
Mens en wereld
Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar
mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen
voor een duurzame omgang met de aarde.
Pluriformiteit
Verschillen in opvatting van mensen met verschillende al dan niet
kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen
om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.
Vormen en variatie
In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en
inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van
aansprekende rituelen.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

