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In Memoriam

Jan Ouborg

Jan was lid van
het koor sinds
2 september 2014
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TROOST
Als elke traan een woord zou zijn

Als elke traan een woord zou zijn

Dan zou ik eind’loos dichten

Kon ik in de taal verzinken

Een stroom van tranen zou voor mij

Maar in het tekstrijk tranendal

Een zin-vol monument oprichten

Mag ook het hóóp-woord medeklinken

Waarin elk woord voor ‘n zilte traan

Dat, zuiver, door de zilte traan

Een traan voor ieder woord zou staan

Mij baanbreekt uit het dal vandaan

Als elke traan een woord zou zijn

Als elke traan een woord zou zijn

Had ik boeken volgeschreven

Zou dát mijn tranen drogen

En steeds zou mijn verhalenlijn

Mijn hart weer schoongespoeld en rein

Een zee zijn van verzadigd leven

Ruim, opgelucht, op rede bogen

Ontrollen als een zilte traan

Doet de gedroogde zilte traan

En nat over mijn wangen gaan

Mij welgetroost in ’t leven staan

Als elke traan een woord zou zijn
Zou hij lout’rend voor mij spreken
Mijn glinsterend getuige zijn
Een samenvloeiend troebel teken
Als was in mij de zilte traan
Mijn woord en rede van ‘t bestaan

Jan Swager

BOOM
TWEEWIELERS VOOR EEN FIETS OP MAAT!
Het juiste adres voor een deskundig advies in een winkel waar alle bekende merken aanwezig zijn!
Door middel van bodyscanning en zadelmeting kan iedere
ﬁets perfect op maat afgesteld worden!
ONZE PLUSPUNTEN ZIJN:
• Voorrang op reparaties
• Bedrijfsﬁetsenplan
• Zadelmeting

• Leenﬁets ter beschikking
• Deskundig advies
• Bodyscanning
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Hollandsch Diep 2 · 2904 ER Capelle a/d IJssel · Tel. 010 - 451 70 71
Jac. Dutilhweg 201 · 3065 KA Rotterdam · Tel. 010 - 447 01 10
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info@boomtweewielers.nl · www.boomtweewielers.nl
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Medewerking in de Ringvaartkerk voorheen De Bron
Ik stapte op die zondagmiddag, 14 januari jl., het vernieuwde
kerkgebouw in. Ik wilde daar graag zijn, om de simpele reden dat het
Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander” daar zou zingen in een Open
Deurdienst.

De mannen kwamen dat natuurlijk doen onder de bezielende leiding van Arjan
Breukhoven. En zijn zoon Matthijs, die organist is, zou alles begeleiden, zowel
de samenzang als op de momenten dat het koor zich mocht laten horen.
En dat deden ze, ze lieten zich horen, wat zongen ze mooi en zo vol overtuiging.
Ik wil nog even zeggen dat ik moeite had - en nog heb - met de nieuwe naam
van de kerk. Ik vond De Bron altijd zo’n passende naam, waar kan en kon men
beter zijn dan bij die Bron.
Gaandeweg zal ik er wel eens aan wennen, daar ga ik dan maar vanuit.
En toch… en toch schoot er een brok in mijn keel toen het koor begon met het
mooie lied ‘Liefde is de bron’. Ik ging er ook voor zitten. Wat klonk het bijzonder
mooi, en ik werd er van binnen helemaal stil van.
Ook de verkondiging van de predikant sprak me erg aan. Hij heeft dingen
gezegd waarvan ik het gevoel kreeg dat ze alleen voor mij bestemd waren. Ik
wist door het zingen en wat de predikant zei, dat ik op dat moment daar, op die
plek, in dat gebouw moest zijn!
Is het toeval? Kun je daar nog van spreken? Nee, ik geloof het niet… maar hoe het
ook zij en hoe het ook is, wat heb ik genoten van die prachtige mannenstemmen
en het orgelspel.
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Ik kijk ook graag naar de manier van dirigeren van Arjan. Als je als zanger
hem maar in de gaten houdt, komt het goed; gewoon veel naar hem kijken,
onafgebroken als het enigszins kan, dan leidt hij je door alle klanken en tonen
heen.
De liederen waren ook zo goed uitgekozen, alles paste bij elkaar. Ja wat was ik,
en ben ik nog steeds, blij dat ik er bij mocht zijn. Ik had ook zicht op de duif in
het raam naast het orgel, de duif waar ik al vaker over schreef. Gelukkig mocht
de duif ook in het vernieuwde gebouw blijven.
Ik bedank het mannenkoor, de dirigent, de organist en de predikant voor deze
mooie belevenis. Ik ben er zo blij mee. Toen ik op de fiets naar huis reed,
neuriede het nog lang na in mij, en ik had geen spijt dat ik gegaan was, nee, ik
voelde alleen maar vreugde.
Bedankt zeg ik tegen iedereen en zeker ook tegen
Onze Lieve Heer…

Stilte in mij
Stil gezeten
de handen ontspannen
op mijn schoot

De duif in het raam
van glas in lood
gevolgd op zijn vlucht

stil gebeden
de handen ontspannen
samengevouwen

Met verstilde verbazing
heb ik alles
over mij heen laten gaan

stil geluisterd
naar de verkondiging
van de dominee

een groots moment,
dit alles
om voor altijd
vast te houden…..

stil de dingen
aanvaard zoals ze kwamen
het was zo mooi
en zelfs met verstilling
de liederen gezongen
met verwonderde overgave….

Dinie Visschers-de Wit
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OMdenken of omDIJKEN
Je moet er natuurlijk wel in geloven. Anders kun er beter niet aan beginnen, aan
het in cultuur brengen van een waterrijk stuk land. Je moet er in geloven, dat het
zin heeft om dat land droog te leggen en dat de grond, die daarmee beschikbaar
komt, voldoende vruchtbaar zal zijn, of kan worden gemaakt, voor de verbouw
van voedsel. Je moet er in geloven dat het zin heeft om dijken te bouwen
en voorzieningen om het overtollig water af te voeren. Hollanders geloofden
daarin. “God schiep de wereld,
maar de Hollanders schiepen
Holland” is een Amerikaanse
uitdrukking, die gekoppeld zit
aan de verwondering om te
kunnen leven in polders onder
de zeespiegel. Bekende namen
uit onze geschiedenis zijn er mee
verbonden, zoals Leeghwater,
de waterbouwkundige van de
‘Stedendwinger’ en Ir. Lely, de man achter het afsluiten van de Zuiderzee. Een
democratische overlegstructuur ontleent er zijn specifieke naam en betekenis
aan: het ‘poldermodel’.
Inpolderen zit ons misschien wel een beetje in het bloed. Het bedwingen van water
en het beheersen van stromingen. We bouwen dijken en graven waterwegen.
We bedenken maalinrichtingen en brengen grote vijzels in beweging om water
naar een hoger niveau ‘te tillen’. Een prachtig voorbeeld daarvan is het gemaal
bij Kinderdijk dat zorgt voor het op peil houden van de waterstand in de
Alblasserwaard, door het teveel aan water op te vijzelen naar de Lek. Op andere
plaatsen deden, of doen, molens dit werk, of werden pompen geïnstalleerd.
Afwatering is van levensbelang voor
een polder. Net als trouwens de
mogelijkheid om water in te laten bij
langdurige droogte. En waar er niet
toevallig een rivier voorhanden was om
in deze noodzaak te voorzien, werd een
kanaal gegraven als ‘tussenoplossing’,
een ringvaart die vaak een hele polder
omsluit en via een stelsel van sluizen
of verlaten uiteindelijk aangesloten is
op de stromen naar zee. Polderwerk,
mensenwerk. Het lijkt op een maakbare
wereld.
Je moet er natuurlijk wel in geloven. Als
je het op zekere plekken, ergens hoog in
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de bergen, zuiver kunt zien opwellen. Een ogenschijnlijk nietig, maar onstuitbare
oorsprong van water, helder en drinkbaar, gezond in zijn natuurlijke kracht. Je
moet er maar in geloven, dat het zich zelfstandig een weg zal zoeken naar de
verre zee. En zich onderweg zal mengen met andere stroompjes, om tenslotte
uit te groeien tot één machtige schuimende rivier. Je moet het maar geloven dat
dat zuivere water uit de bergen, zelfs zonder tussenkomst van mensen, eens
werkelijk haar bestemming zal bereiken. Goed, inmiddels meestal flink vervuild
en zonder zuivering nog weinig drinkbaar, maar het is er nog altijd.
Je moet er natuurlijk wel in geloven. Dat er zich, diep onder de stoffige
oppervlakte, helder water bevindt. Je moet natuurlijk wel in resultaat geloven,
om energie te kunnen stoppen in het graven van een put, die toegang geeft tot
die bron van leven. De aartsvaders deden dat. In dorre, droge streken gebeurt
het vandaag de dag nog steeds. Hulporganisaties hebben het soms als hun
belangrijkste opdracht op zich genomen. Het aanboren van bronnen om aan
water te komen voor de dagelijkse behoeften. Het zich kunnen laven aan die
bron is afhankelijk van wat nu niet de cultuur van mensen, maar de natuur of
schepping, soms diep verborgen, biedt.
Als het over deze watervoorziening gaat, moet ik denken aan Mozes, die met
zijn staf op de rots slaat, maar ook aan Ismaël, weggestuurd door zijn vader en
ternauwernood overlevend, omdat God voor hem een bron opende, waaruit hij
met zijn moeder Hagar kon drinken, op weg naar hun woestijnbestemming. Zij
moesten er maar in geloven, dat het goed zou komen.
Ik moet denken aan de Samaritaanse vrouw bij de put met ‘levend water’ en
aan de Here Jezus, die haar te drinken noodt. Wat is een bron toch eigenlijk veel
meer dan wat opwellend water.
Ik had het gehoord. Ik
had het gezien. Ik had het
gelezen. Ik had me er op
verheugd en voorbereid.
We zouden als Christelijk
Mannenkoor mogen zingen
in een Open-deur-dienst in
‘De Bron’ in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Beelden
van
eerdere
kennismakingen met dit
kerkgebouw kwamen naar voren en nestelden zich in de herinnering aan een
eenvoudige beslotenheid. Ik mijmerde door over de naam en de zeggingskracht,
die daarin aanwezig is. De betekenis, die moet hebben geleid tot de keuze ervan
als naam voor het eigen gebouw van samenkomst. Ik denk dat met name het
besef er in doorklinkt dat we, als volgers van de Here Jezus, slechts verder
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komen, als we ons laven aan die zuivere bron, die Hij ook aan de Samaritaanse
vrouw voorstelde. Ik denk dat er de boodschap in ligt, dat we toch eigenlijk
altijd weer terug mogen en moeten gaan naar de oorsprong van alle dingen. De
oorsprong, die ook onze bestemming is. Zijn het niet vaak bronliederen, die uit
onze kelen mogen opklinken? Zoals het ‘God and God alone’, dat wij kennen en
de kerkruimte in mochten zingen als ‘Liefde is de bron’. Om verder te getuigen
van de roemende hemelen?
Bij die Bron moeten we het maar houden. Daar moeten we maar in geloven.
Daar moeten we maar van blijven zingen. Die zuiverheid moeten we maar
bewaren en koesteren. Daarom komen we immers samen bij ‘De Bron’?
Maar dan… de brief van de secretaris. Met de gegevens voor de medewerking.
Het stond er echt. Dat het ging om een Open deur dienst. Dat wist ik al wel.
Maar dat die zou worden gehouden in de ‘Ringvaartkerk’. Even verwarring. Even
controle van het adres. En dan het besef, dat ‘De Bron’ kennelijk opgehouden
was om ‘De Bron’ te zijn en nu een gepolderd leven leidde onder de naam, die
afgeleid zal zijn van de nabije ringvaart, die bij mijn weten, iets verderop, door
de ‘Waterdrager’, het eerste of tweede aquaduct van Nederland, wordt geleid en
als boezem dient voor de door deze vaart omsloten Zuidplaspolder. Het vroeg
wel even omdenken. Eigenlijk was er een moment van lichte teleurstelling. Wat
is dat toch, dat kerken hun ‘identiteit naar buiten’ lijken te neutraliseren? Moet
het drempelverlagend werken, of wordt er in toegegeven aan een hang naar
democratisch ‘polderen’ in een omgeving die toch vooral haar zuiverheid zou
moeten ontlenen aan de theocratische bron? Is de stroom al zodanig vervuild
dat de filters om hem drinkbaar te houden dreigen dicht te slibben? Is de kerk
langzaam maar zeker in een ondoorzichtig moerasgebied verzeild geraakt,
dat slechts door inpoldering weer kan worden drooggelegd? Of vergt juist dit
denken een vorm van omdenken?
VASTdenken of OMdenken, daar ging het thema van de dienst over. Inpolderen,
of de Stroom-van-levend water de ruimte geven. In een duidelijk verrassend
vernieuwde ruimte van de ‘Ringvaartkerk’, omspeeld en omzongen met
vertrouwde muziek en liederen, hoorden we de profetieën van vervlakking van
Jesaja, echoënd in de woorden van Lucas rond het optreden van Johannes
de Doper. Dalen die zullen worden verhoogd. En bergen en heuvels, die
zullen worden verlaagd. In onze omgevingstaal zou het hier kunnen gaan om
moerassen, die worden drooggelegd en braakliggende gronden, die zullen
worden bevloeid. Poldertaal. En dat alles ontleend aan de Bron, die voor ons
vloeit. In ‘De Bron’ die voortaan ‘Ringvaartkerk’ heet, maar waarin onze liederen
van dankbaarheid en van vertrouwen toch nog altijd vertrouwd mogen opstijgen.
Waar het ‘Abba Vader’ nu wordt weerkaatst tegen een moderne glazen wand,
scheiding tussen een zaal-van-ontmoeten en een ruime ontmoetingszaal. Waar

10

oCtaaf februari 2018

de kleuren zijn verhelderd en
de verfgeur nog aanwezig is in
een mooi gerenoveerd gebouw.
Een gebouw waarin mag worden
geschuild voor de wereld, in een
Huis van geloven. En telkens
weer mag worden bevestigd
dat, ondanks alle kanaliserende
verandering, ook een ringvaart
uiteindelijk wordt gevoed door
een zuivere bron. Daar moet je
wel in geloven, natuurlijk. Nee,
daar mag je in geloven. En dat hoef je niet eens te omdijken. Dat is veilig in
zichzelf en onomdijkt een vrije, onuitputtelijke bron.
Jan Swager
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Talenten
Hij schuifelde met een aantal mensen de kerkruimte binnen en kreeg van
een hem vriendelijk toeknikkende vrouw een blaadje met daarop een
liturgie gedrukt. Hij zocht een plaats in een nog vrijwel lege bank aan het
gangpad. Nieuwsgierig keek hij steels om zich heen. Er waren aardig wat
kerkgangers zo te zien. De organist bespeelde met ingehouden kracht zijn
instrument.
Door het geroezemoes van stemmen hoorde hij ineens de bekende melodie ‘Wohl
mir, dass ich Jesum habe’. Met die uitkomende stem was dat duidelijk te horen.
Met zijn hoofd deinde hij bijna onmerkbaar met de melodie mee. Na de slotnoten
schakelde de organist aansluitend harmonieus (en schijnbaar moeiteloos), over op
een melodie van een te zingen lied vermeld in de liturgie. Mooi was dat.
De kerkruimte bleek voorzien te zijn van een beamer.
Een enkel moment voor de dienst daadwerkelijk begon, verscheen op de kolossale
muur een tekst op de wand: “In stilte willen we ons graag voorbereiden op deze
dienst”. Een silhouet van een gezicht dat met getuite lippen een vinger voor de mond
hield, ondersteunde de tekst. Het geroezemoes verstomde vrijwel onmiddellijk.
Een ogenblik later betrad de kerkenraad met de gastpredikant de kerkruimte. Het
waren maar enkele kerkenraadsleden.
Ineens moest hij terugdenken aan zijn jonge jaren, waarbij een voltallige kerkenraad
in zijn inmiddels afgebroken kerk links en rechts van de ‘houten broek’ binnen
kwam en hij daarbij vond dat het net ‘voetbalelftallen’ waren die plaats namen in
de voor hen bestemde banken, rechtop in afwachting van wat de ‘scheids’ ging
doen… Soms stond destijds de man in zwarte toga met baret in de hand voor de
kanseltrap even stil. Voor een stil gebed?
Nu heeft vrijwel elke predikant een licht gekleurde habijt met stola…
Hij schrok op uit zijn gemijmer. De organist zette met het volle werk het voorspel
van het opgegeven lied in, waarna de goegemeente enthousiast en moeiteloos
inviel. Ach, het bleek toch een vrij bekende melodie te zijn en hij neuriede het
zachtjes mee. Hoe lang was het geleden dat hij zelf uit volle borst meezong…?
De predikant nodigde alle kinderen uit om naar hem toe te komen; op de treden van
het podium konden de kinderen gaan zitten. Waar had hij dat toch meer gezien…?
De predikant vertelde dat hij het ging hebben over talenten en vroeg wat dat zijn:
talenten. Dat was even lastig en daarom legde hij uit wat dat zou kunnen zijn aan
de hand van een voorbeeld uit de sportwereld. Johan Cruyff, Danny Blind en Ruud
Gullit waren talenten op het gebied van voetbal en Serene Williams, Steffie Graff
enne… nou ja… nog een paar beroemdheden, waren talenten op het tennisveld.
Hij vertelde dat hijzelf een aardig partijtje tennis kon spelen, maar om zichzelf een
talent te noemen…mmwaahh…dat ging hem wat ver.
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Wat hebben jullie voor talenten, vroeg hij vervolgens verder.
Niet geremd door de ‘talentloze’ dominee, vertelde een kind dat het goed en hard
kon lopen.
Dat moest-ie dan maar even laten zien en hij rende het pad tussen de kerkbanken
heen en terug. Een volgende kon eigenlijk ook wel hard lopen en moest ook maar
even haar kunsten vertonen. Weer een ander kon goed fietsen maar dit bleek toch
wel lastig om dat te demonstreren. Ook voor een hockeyend kind bleek het niet
mogelijk een demonstratie te geven, laat staan voor een kind dat de zwemkunst
meer dan machtig was…
Nadat de dominee alsnog een enkel ‘talent’ naar zijn of haar talent had gevraagd,
liet hij hen naar hun ruimte gaan.
Een ogenblikje later, de predikant had inmiddels zijn ‘staanplaats’ weer ingenomen,
kwam alsnog iemand gauw een kaarsenstandaard van de liturgietafel ‘grissen’. Tja,
een kindernevendienst zonder licht, dat ku-je niet maken, nietwaar?
De dominee memoreerde dat de vrouw, wier activiteiten in Spreuken 30 werd
bezongen, wel minstens 19 talenten bezat. Jaja, hij had ze geteld…
Volgens hem had de vrouw er vermoedelijk wat meer en hij vroeg zijn toehoorders
welke er aan toegevoegd zouden kunnen worden. Omdat er geen reactie
kwam noemde hij zelf maar een paar voorbeelden, zoals dapperheid, geduld,
belangstelling, een luisterend oor e.d., waarbij hij opmerkte dat niet iedereen dat
als talent waardeert.
Tja, welk talent bezat hijzelf? Hij piekerde er nog over toen de predikant opperde
dat niet alle figuren in de Bijbel allemaal zo talentvol waren als de vrouw in het
behandelde Spreukenboek. Maar dat het gewoon informeren in onze situatie
naar elkaars wel en wee, ook belangrijk zou kunnen zijn. Of zo maar eens de
telefoon pakken en vragen hoe het nu gaat met hem of haar, die een naar en lastig
levenstraject doormaakt.
Toch maar weer eens de telefoon pakken en zijn oude oudoom maar eens bellen…
Zoals de man de kerk aan het begin binnenschuifelde, zo verliet hij ook de
kerkruimte, maar nu met de mensen, die neuriënd en soms zachtjes zingend, met
een bekend lied dat de organist speelde, eveneens de kerkruimte verlieten.
De ‘talentloze’ dominee schudde hem de hand en gaf hem een bemoedigend knikje.
Hij stapte weer op zijn gammele stalen ros en bedacht dat met zijn vehikel geen
talentvolle koers meer kon worden gereden, zoals hij dat jaren terug nog wel kon
met zijn makkers in het wielrijderspeloton.
Bas de Zeeuw
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Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!
Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert
u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van
dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd
per doelgroep.

Uw touroperator & touringcarbedrijf
90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid
97,8% tevreden relaties

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst.
De 4de generatie is momenteel volop actief binnen
Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog
de

van de 3 generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij
bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom

Uw evenementenbureau voor uw
bijzondere gelegenheden.
Particulier & business events,
incentives, meetings, conferences.

is het verbinden van gezelschappen door unieke
belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest
Meerdaagse reizen & Dagtrips
Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

uiteenlopende belevenissen waar!
Afspraak?
Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel
vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714
of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte

Trips voor uw gezelschap
Voor ieder gezelschap > 25 personen
een uniek aanbod

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk
dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons
voltallige team zijn wij u graag van dienst!

Schoolreizen, studiereizen en werkweken
Een passend aanbod voor ieder onderwijs

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor
Jacco & Christian Verschoor

Individuele boekingen
Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

Huur een bus, bereken een prijs!
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Tora-Talmoed
Inmiddels zo’n drie jaar geleden zat ik, in een bus naar ‘joods’Antwerpen, naast de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs
(niet op de foto). Tijdens de rit werden diverse joodse onderwerpen
besproken. Zo ook het belang en de waarde van de diverse religieuze
geschriften, gebruiken en gewoonten. Vanaf het begin waren we het
niet met elkaar eens en zijn dat ook niet geworden. Op zichzelf is dat
niet erg, maar juist een reden om je eigen mening te toetsen en beter
te begrijpen. Bovendien is dit een veel gebruikte (joodse) manier van
studeren.
De christelijke bijbel bestaat
uit het oude- en het nieuwe
testament. Joden (er)kennen
geen nieuw testament en
hebben daardoor ook geen
oud testament. De bijbelboeken uit het zgn. oude
testament staan in de TaNa-CH; en die bestaat weer
uit drie delen, te weten: 1e.
“Ta”, dit is de Tora en bevat
de vijf boeken van Mozes,
2e. “Na”, de Neviiem, dit
zijn de profeten en 3e. “CH”, de Ketoeviem, dit zijn de overige geschriften
waartoe ook de vijf Megillot (feestrollen) gerekend worden. De Tora is, volgens
veel joodse en christelijke gelovigen, direct door God zelf aan Mozes bekend
gemaakt. Joodse gelovigen aanvaarden, naast deze schriftelijke wetsrollen, ook
nog een zogenaamde mondelinge Tora, welke eveneens door God aan Mozes
bekend gemaakt zou zijn. Deze mondelinge Tora, of Misjna, bevat geen nieuwe
wetten of voorschriften, maar geeft een nadere uitleg van de Tora en hoe men
daar in het dagelijks leven zo goed mogelijk mee om zou kunnen gaan. Dit is
eeuwenlang zo gehandhaafd.
Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 n.Chr. (en er
dus geen centraal joods gezag meer was en de diaspora een feit werd) werd
het steeds moeilijker om de gelovigen te bereiken en om iedereen op een lijn
te houden. Een aantal wijze rabbijnen heeft toen besloten om alle bekende
gegevens, inzichten en notities van de mondelinge Tora te verzamelen, te
ordenen en op schrift te stellen. Deze, op schrift gestelde, Misjna werd zo
ongeveer in 200 n.Chr. voltooid.
Omdat deze Misjna niet voor iedereen even duidelijk was vond men het nodig
om daar nog een toelichting op te maken, de Gemara.
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Deze twee geschriften, de Misjna en de Gemara, werden later samengevoegd.
En zo ongeveer ontstond de, nog steeds zeer gezaghebbende, Talmoed.

Ons verschil van mening kwam erop neer dat Binyomin Jacobs vindt dat al deze
geschriften heilig en onveranderlijk zijn en dus, als het ware, goddelijk zijn.
Naar mijn mening zou dit hooguit kunnen gelden voor de, aan Mozes op de berg
Sinaï gegeven, (schriftelijke) Tora en de (mondelinge) Misjna. En dit alles, wat
mij betreft, nog niet eens letterlijk. Ook ben ik van mening dat de Misjna niet
voor niets een ’herhalende mondelinge lering’ van de Tora is, en nog steeds
zou moeten zijn. Deze, niet in steen gehakte, (of tegenwoordig misschien: niet
in beton gegoten) kennis van de Tora zou zodoende, met inachtneming van
de wel vaststaande principes, mondeling doorgegeven kunnen worden met
voortschrijdende inzichten en in andere leefomstandigheden, aangepast aan de
tijd waarin wij leven. Alleen hierdoor kan er, mijns inziens, sprake zijn van een
levend geloof.
Bovendien denk ik dat ik er niet ben om domweg de wet na te leven, maar dat
de wet er is om richting te geven aan mijn leven. Voor zover ik weet schijnt het
woord “Tora” dan ook zoiets te betekenen als: “onderweg zijn”, zoals een pijl
die recht op het doel afgaat. Wanneer je een ingewikkeld apparaat hebt zonder
gebruiksaanwijzing kun je waarschijnlijk nooit alle mogelijkheden benutten. Het
is dan ook niet zo gek dat het laatste van de joodse najaarsfeesten “Simchat
Tora” of “Vreugde der Wet” is. De Tora is als een gebruiksaanwijzing voor het
leven en daar kan en mag je best blij om zijn.
Overigens, niet alles verliep even zwaar en serieus. Zoals bijvoorbeeld het eten
bij het koshere restaurant ‘Hoffy’s’ met, zeer luchtige, toelichting van de eigenaar
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over het eten en allerlei andere joodse gewoonten en gebruiken. Wanneer je er
nog nooit geweest bent: ‘t is zeker de moeite waard en bovendien goed te eten.
Ook wist rabbijn Jacobs nog wel wat over de hemel te vertellen. Waarvan en
van wie hij die wetenschap doorgekregen heeft weet ik niet, maar hij wist wel te
vertellen dat er bij de hemelpoort twee ingangen zijn voor getrouwde mannen.
Een ingang voor mannen die thuis, bij hun vrouw, onder de plak zaten en dus
niets te vertellen hadden en een ingang voor de mannen bij wie dit niet het
geval was. Op een keer kwam de aartsengel Michael langs voor controle. Hij
zag dat het voor de ingang van de ‘onder de plak mannen’ heel erg druk was
en voor de andere ingang stond maar één man. Michael ging naar die ene man
toe en vroeg hem: “Wat sta jij hier te doen? Je moet bij de andere ingang gaan
staan, anders kom je de hemel niet in. Hier staat nooit iemand.” “Nou, nee...”,
zei die ene man, “...ik sta hier
goed, ik blijf staan.” “Maar
hoe kom je daar nu bij, dat je
hier goed zou staan?”, vroeg
Michael. “Dat zal ik U eens
haarfijn vertellen...”, zei de
man, “...ik moest hier gaan
staan van mijn vrouw.”
Misschien wel wat flauw,
maar toch wel leuk van een
opperrabbijn.
Jan Verkaik

Een nob el ka ak c hi r u r g u i t R ot t e rd am
- de m a n wi st am pe r w at hem ov er k w am g a f vo o r ' t par k er e n ee n p at i ën t
w a t g e l d, wa nt di e bez at g e en cen t .
Da ar ging to e n zi j n be l egd e bo t er ha m!
Jan van Faassen
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Twintig jaar concerten in de Dorpskerk
Op 13 juni 1998 organiseerde ik mijn eerste orgelconcert in de Dorpskerk
van Berkel en Rodenrijs. Al jaren reed ik er iedere maandagavond
voorbij. Toen nog geen idee hoe mooi de kerk zou zijn en hoe fraai het
orgel van die kerk zou zijn. Ik had van mijn orgeldocent Jan Brandwijk
gehoord dat er een mooi orgel in zou staan. Niet wetende dat ik er jaren
later zelf organist zou zijn …
Zeker door het enthousiasme
van Jan Brandwijk heb ik 20
jaar geleden het eerste concert
georganiseerd. Gewoon maar
eens uitproberen. Ik had
gehoord dat jaren daarvoor de
Ark was gestopt met concerten
organiseren. Er kwamen zelfs
zo weinig bezoekers dat
Feike Asma zijn gage voor
het concert dat hij daar gaf
geschonken heeft aan de
orgelcommissie.
Het eerste concert op 13 juni
mocht zich verheugen op een
grote toeloop aan bezoekers.
Maar ja, er gebeurde op
concertgebied eigenlijk niets
meer in de drie-b-hoek, dus
een goed moment om iets op
te zetten.
Later hoorden andere concertorganisaties van het succes,
dus het was afgelopen met de concertschaarste in Berkel. Al mogen we nog
zeker niet klagen met de belangstelling. Voor orgelconcerten nog steeds erg
goed te noemen!
Nu al weer twintig jaar. ‘Orgelconcerten’ en ‘Muzikale Vrienden Concerten’. De
orgelconcerten hadden de meest uiteenlopende programma’s. Van de Tour de
France (met alleen maar Franse orgelliteratuur) tot ‘Bach met een glimlach’. Van
improvisatieconcerten tot spectaculaire orkestwerken op orgel.
Maar bekende solisten van Ernst Daniel Smid tot Noortje van Middelkoop, Patrick
Curfs tot Martin Mans. En allemaal met heel veel plezier!
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Ook dit jaar staan weer vier concerten
op stapel. Twee orgelconcerten, op
2 juni en 1 september. Maar ook
twee muzikale vrienden-concerten
met op zaterdag 7 april Nelline van
Liere op verschillende blokfluiten en
Matthijs en ondergetekende op orgel,
piano,
klavecimbel,
harmonium
en blaasorgel. Het is toch wel heel
bijzonder om met je aanstaande
schoondochter en je zoon op te
mogen treden.
En als bijzondere afsluiting een
concert met mijn muzikale vriend,
wellicht de bekendste bariton van
Nederland, Marco Bakker op zaterdag
6 oktober.
Ook dit jaar dus weer een fantastisch
programma met hopelijk een toestroom aan publiek. Noteer de data
alvast maar in uw agenda, en…
‘zorg dat je er bij bent!’
Arjan Breukhoven

Verdraaid
Hij zit er pontificaal bij, de ‘verdediger van de huwelijkstrouw’. Lambertus,
Rooms-katholiek martelaar en heilige, rust, verguld in zijn huidige status – en
misschien ook wel daarmee - veilig en onaangedaan in zijn glazen kistje in de
voet van het altaar, zijn lans als kenmerkend attribuut rustend in zijn rechter
hand. Het altaar bevindt zich onder de viering van de Sint Lambertuskerk in
Düsseldorf. Waarschijnlijk de oudste kerk van dit oorspronkelijke dorp aan de
‘Düssel’, een ongeveer 40 kilometer lang riviertje, dat, voordat het uitmondt
in de Rijn, een rivierdelta vormt, waar ‘Neanderthalers’ – mensen uit het
nabijgelegen Neanderthal – een nederzetting vormden in een bocht van de
grote stroom. Of de naam, die zoiets als domoor of stommeling betekent, iets
te maken heeft met de weifelachtigheid van het riviertje, die er voor zorgde dat
het zich eerst nog in vier armen vertakt, voordat het zijn water loost, is niet
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zeker. Misschien ook was de
naam al verbonden met het
karakter van de mensen die er
woonden. In ieder geval is het
dorp, dat er ontstond, er naar
genoemd en de gemeenschap
van toen uitgegroeid tot één
van de grootste steden van
Duitsland en is de ‘Düssel’
grotendeels in ondergrondse
kanalen gedwongen. Daar
werd, op de plaats waar
lang geleden een Romaanse
kapel zou hebben gestaan, al voor 1159, een heuse kerk gebouwd, die in 1209
de status van parochiekerk zou krijgen, gewijd aan de Maastrichtse adellijke
bisschop Lambertus, patroonheilige van de textielarbeiders.
Hoe Lambertus in Düsseldorf terecht is gekomen, lijkt een beetje raadselachtig.
Hij heeft er in ieder geval nooit gewoond. Hij trok met de zendeling Willibrord
rond in Noord-Brabant en Limburg en verplaatste zijn bisschopszetel naar zijn
Belgische landgoed, van waaruit Luik is ontstaan. Daar werd hij op 67-jarige
leeftijd vermoord, maar niets brengt hem naar de plek aan de Neder-Rijn,
waar hij nu in verguld miniatuur tot altaarstuk dient. Zou het dan toch de
huwelijkstrouw zijn, die tot de vermanende verbeelding heeft gesproken?
We hebben Lambertus in zijn schrijn kunnen zien zitten en aandacht trekken. Hij
was glanzend en stil getuige
van het concert, waarvan de
muziek en de stemmen de
ruimte van de ‘Stiftskirche’
vulden, om klankrijk neer
en misschien wel in te dalen
in harten en hoofden van
hen, die de moeite hadden
genomen om te komen
luisteren en de kerstmarkt
in het stadscentrum even
te verruilen voor de kerstboodschap, die zingend en
musicerend mocht worden
doorgegeven.
Eerder hadden ook wij de geneugten van één van de kersttradities mogen
smaken en wandelden een poosje rond langs vele zoete en hartige verleidingen
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Chinees Specialiteiten Restaurant

DE GOUDEN OCEAAN
Catering vanaf 15 personen, € 10,50 pp
Gratis thuis bezorgd
Elke vr. za. en zo. lopend buffet, ook à la Carte
Adres: Dorpsstraat 43
2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 312 459
www.goudenoceaan.webklik.nl

Telefoon 010 450 69 07

Welkom bij dé
vriendelijkste
Griek van
Nederland
Hesseplaats 51 | 3069 EA | Rotterdam |
Tel.: 010 4204433 | info@kostasdegriek.nl

”Bij een uitvaart
gaat het niet over
een dag uit het
leven maar over
Postadres:
IJsselzoom 50
2902 LB Capelle a/d IJssel
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en langs kramen met prullaria of volkskunstige
versieringen. Het had, zoals we dat wel kennen,
natuurlijk niets met het geloofswezen van kerst
te maken, maar roept op één of andere manier
een bijzondere stemming en sfeer van vredigheid
en warmte op. Al zal de rijkelijk geschonken
glühwein ook wel iets met die warmte van doen
kunnen hebben. Alles met elkaar een wonderlijk
verschijnsel eigenlijk. En daarin misschien dan toch
wel weer iets boodschappende. Zo op weg naar het
punt van ontmoeten. In de kerk en in de zang.
Verzadigd en voorzien leidde de route tegen de
afgesproken tijd naar de Stiftplatz, waar de basiliek
zich al markant presenteerde, door zijn toren ten
hemel te prikken.
Ja, die toren. Verdraaid nog aan toe, daar was iets
mee. Maar wat? Het heeft ook even geduurd voor
ik begreep waarom het beeld van de torenspits
mij zo bleef boeien. Was het de ‘kroonversiering’
die, een stukje onder de top, met minispitsjes een
weg naar buiten leek te wijzen? Op zichzelf een
aardige versiering en kenmerkend voor wat eens
een hofkapel is geweest, maar dat was toch niet
wat mijn aandacht bleef vragen.
Om een antwoord te vinden moeten we terug
in de tijd. Om vast te stellen dat ook de Sint
Lambertuskerk in Düsseldorf, zoals veel oude
kerken, een roerige tijd heeft doorgemaakt en
daarnaast vaak is verbouwd of door storm of brand
werd beschadigd. Eén zo’n voorval deed zich voor
toen in 1815 ‘de rode haan’ weer eens kraaide en
als gevolg daarvan de torenspits moest worden vernieuwd. Daarbij, leert ons
de geschiedenis, werd, verdraaid nog aan toe, vers en vochtig hout gebruikt.
Toen het constructiehout droogde, trokken verschillende delen krom en zorgden
ervoor dat de torenspits werd verdraaid. Misschien wat ‘dusselig’ van de
bouwers, onhandig, of wat ondoordacht, maar het geval lag er (of liever: stond
er) en raakte in beeld vertrouwd bij de parochianen. Zo vertrouwd zelfs, dat
de ‘scheve toren van Düsseldorf’, na beschadiging in de Tweede Wereldoorlog,
opnieuw in zijn huidige, iets gedraaide, vorm werd gerepareerd. Al vertelt een
oud volksverhaal wel, dat de draaiing het werk van de duivel is geweest, die in
een woedeaanval de kerk probeerde af te breken.

oCtaaf februari
2018
maart 2014

23

Zo’n ‘kerkafbraak’ of ‘geloofsverval’ heeft zich de eeuwen door helaas altijd
voorgedaan. En zou inderdaad tot vernietiging hebben kunnen leiden, als de
Grote Bouwer niet had ingegrepen en Zijn Bouwplan zou blijven realiseren.
Verdraaid of niet. Waarbij de verdraaiing geweten moet worden aan de eigenwijze
mens, die vaak betweterig de tijd wil versnellen en de omstandigheden naar
zijn hand wil zetten. Toch mogen we leven in de wetenschap, dat eens alles zal
worden ‘recht getrokken’. Daar is lang geleden al een begin mee gemaakt, bij
de gebeurtenis tegen welks licht wij naar Düsseldorf waren gereisd. En dat ons
samen bracht in het koor van de Stiftskirche met zijn verdraaide spits.
Jan Swager

WENEN
Soms duurt het wat langer eer dat ik weer wat inspiratie krijg. Daar lig
ik nooit wakker van. Vroeg of laat komt dat wel weer boven, meestal
door een plotselinge gebeurtenis. Kortgeleden zag ik een TV-uitzending
van Witteman op zondag. Het was vanuit de Weense ambassade. Het
was heel bijzonder.

Ik heb enkele keren een reis naar Wenen gemaakt. De sfeer, de bouwstijl en de
muziek hebben mij altijd geboeid. Vele grote componisten hebben daar naam
gemaakt, alsmede met hun onsterfelijke muziek.
Om er maar een paar te noemen: Mozart; helaas niet oud geworden, heeft in
zijn korte leven geweldig veel gecomponeerd.
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Eén van zijn bekendste opera’s, wie kent hem niet, is ‘Die Zauberflöte’. Een
opera voor heel het volk. Eén van de hoogtepunten is de Waanzins-aria van de
Koningin van de Nacht. Ook Ludwig van Beethoven was één van de groten. Hij
leefde van 1770 tot 1827.
Hij werd weliswaar 57 jaar oud, maar werd vanaf zijn 31e jaar geplaagd door
doofheid, wat ook zijn gezondheid niet ten goede kwam. De familie Strauss
bepaalde de echte Weense walsmuziek. Wie nooit in Wenen is geweest kan niet
voelen hoe er op bepaalde plaatsen een sacrale sfeer hangt. De stad is niet
overal even mooi, maar binnen de Stadsring kunt u genieten van de schoonheid
van de gebouwen, van binnen en van buiten. Daarmee is niet gezegd dat alleen
Wenen een mooie stad is. Zuidelijk Europa kent ook vele mooie steden, kerken
en gebouwen. Mocht U behoefte hebben om Wenen te bezoeken, doe dat dan
niet met een tourbus waarin je een halve dag rondrijdt waarbij je vluchtig wat
façades ziet. Doe liever een vakantie van enkele dagen en wentel je in de
schoonheid van de stad.

Er zijn zoveel schone dingen te zien, eigenlijk te veel om op te noemen, maar
om er toch maar een paar te noemen: allereerst de Votivkirche met daaraan de
Stephansdom, ook wel de Alten Steffel genoemd.
Niet vergeten de Karlsplatz met de Art Nouveau versieringen. Wat minder fraai
maar toch interessant is de stadsriolering. Je kunt er rechtop in lopen. Het waren
schuilkelders en vluchtroutes. Wie kent niet de zwart/wit film uit de jaren 50
van de vorige eeuw ‘The Third Man’ met de adembenemende
(in figuurlijke zin gesproken) vlucht met Orson Welles in de
hoofdrol.
Wie even wil uitrusten, zet zich neer op één van de vele
terrasjes die Wenen rijk is. Iedereen die in Wenen komt moet
het ritueel van de Weense koffie ervaren.
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Veelal word je bediend door een echt dienstertje, gekleed in het bekende vrolijke
jurkje, de dirndl. De koffie krijg je aangereikt op een blaadje met een glaasje
water. Het lepeltje ligt niet naast het kopje maar dwars over het glaasje. De
welbekende Sachertorte zijn ze ook niet vergeten.
We naderen de Musikverein. Het is een wereldbekend concertgebouw. Op
1 januari kunt U allen het Nieuwjaarsconcert bekijken en beluisteren met
daartussendoor de ballroomdansers en danseressen.

Maar het wordt nog mooier. Ginds staat de machtige Staatsoper. Dit is de
muziektempel waar de prachtigste opera’s worden opgevoerd. Hij nodigt uit om
dichterbij te komen. Een plaatsbewijs kost echter een vermogen en is uitsluitend
voorbehouden aan mensen met veel geld en galakleding is gewenst.
Toch lukte het mij en Ank om daar binnen te komen.
Door een voorbijganger werden wij erop attent gemaakt dat er een mogelijkheid
was er in te komen en een voorstelling bij te wonen.
De raambiljetten wezen aan dat die dag de bekende opera van Puccini, Madame
Butterfly zou worden uitgevoerd. Volgens de voorbijganger moesten wij ons
maar vervoegen bij de artiesteningang aan de zijkant van het gebouw.
Een beetje ongelovig keken wij elkaar aan, zouden wij niet in het ootje worden
genomen? Laten wij het toch maar proberen. En inderdaad, er stonden al wat
mensen met hetzelfde doel: een goedkoop kaartje te bemachtigen, want voor
niets komt de zon op. Het aantal kaartjes was beperkt dus als je er één kon
bemachtigen dan was je spekkoper.
We hadden ons nog niet afgevraagd wat dit wel zou gaan kosten. Maar goed, je
bent met vakantie, dus mag het wel wat kosten. Al schuifelend kwamen wij bij
het loket. Uit de beperkte voorraad waren wij de gelukkigen met een kaartje.
Had ik genoeg geld bij me? Mijn oren hoorden het toch wel goed? Twee kaartjes
voor slechts 5 euro, wel met de restrictie dat het staanplaatsen waren.
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Diezelfde middag mochten wij ons staanplaatsje zelf uit zoeken in de engelenbak.
Een zakdoekje rond de leuning gaf aan dat dit jou staanplaatsje voor die avond
was. Vanuit ons eenvoudig onderkomen keken wij links en rechts op de 4 etages
prachtige loges. Het was een hele belevenis.
De volgende dag zijn wij naar het wijnstadje Grinzing getogen. Het ligt midden
in de wijngaarden met pittoreske huisjes, vele wijn-cafés en restaurantjes. Je
waant je in Salzburg.
De vakantie is bijna om. Toch nog even genieten
van Wenen.
We laten ons nog even rondrijden in een Fiaker*),
een open koetsje.

Iman de Vin
*) Een fiaker is een huurkoets voor passagiers die wordt voortbewogen door een
dubbelspan paarden. Deze huurkoetsen vindt men nog in diverse oude steden zoals
Wenen, waar zij worden ingezet als toeristische attractie. 'Fiaker' is ook de aanduiding
voor de koetsier van deze wagen. (Redactie)

B estr a len
In 't k l o o s te r i n de A pen n i j ne n
bes tr aa lt ee n a ant al k ap u ci j ne n
- g e w o o n z ó i n de bui te n lu ch t ee n o ns bek e nde, z o et e vr u ch t .
Men no em t die daa r J o m an d ar i jn en .
Jan van Faassen
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Nieuw-Zeeland reis
05-12-2017 tot 03-01-2018
Het is bijna niet te bevatten wat ik in krap één maand heb beleefd. Het zal
niet meevallen om dit op een aantal pagina’s van oCtaaf te beschrijven.
Zoveel indrukken als ik heb van het prachtige, natuurrijke en schone
Nieuw-Zeeland. Het is daar goed leven. De oppervlakte van NieuwZeeland is 268.000 km² (bijna 7 keer NL) met 4,5 miljoen inwoners. Dat
is 16 per km² (NL 400 per km²). De bevolkingssamenstelling is 78%
Europees, 14,6% Maori, 9,2% Aziatisch, 6,9% Paciﬁsch. De ligging is
tussen 34° en 47° zuiderbreedte (grofweg hetzelfde als Italië op de
noorderbreedte ligt).
De belangrijkste landmassa's van Nieuw-Zeeland zijn het Noordereiland en
het Zuidereiland, die door de Straat Cook van elkaar gescheiden worden. De
kortste afstand tussen de twee eilanden bedraagt 24 kilometer. De verbinding
kan worden gemaakt met de ferry of met een klein vliegtuigje. Ik vroeg me af:
waarom wordt er geen brug gebouwd zoals tussen Denemarken en Zweden?
Het Zuidereiland is daarvan het grootst en wordt van noord naar zuid gescheiden
door de Nieuw-Zeelandse Alpen. De hoogste top in deze bergketen is de Aoraki
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Mount Cook (3724 meter). In dit gebergte bevinden zich 17 pieken die boven de
3000 meter uitsteken. Het minder bergachtige Noordereiland kent vulkanisme.
Vanaf ongeveer het midden van het eiland loopt een vulkanisch actieve zone
naar het noordoosten. De hoogste top op het Noordereiland is Mount Ruapehu;
een actieve vulkaan met een hoogte van 2797 meter.
De aankomst was op 7 december in Auckland, een mooie stad. De tweede
dag was gelukkig een rustdag. Aangezien ik geen stadsmens ben maar een
natuurmens is er deze dag een prachtige wandeling gemaakt op een eiland
voor de kust. Het is een paradijselijk eiland gelegen in de Haurakigolf. Het is
een eiland voor kunstenaars en gepensioneerden. Ongeveer een derde (1,5
miljoen) van de gehele Nieuw-Zeelandse bevolking woont in Auckland. De stad
ligt op een landengte tussen de Golf van Hauraki en de Tasman Zee. In de avond
werd de Auckland Sky City Tower bezocht met een hoogte van 328 meter, het
hoogste gebouw van het zuidelijk halfrond. Het is mooi om de zonsondergang
te zien vanaf de Skytower.
Na Auckland ging de reis naar Paihia, Bay of Islands voor een wandeling in het
Trounson Park en een bezoek aan Waipoua Kauri Forest. Hier waan je je in een
tropenwoud met dikke hoge bomen van 3.000 en 4.000 jaar oud. De bomen
hebben een omvang van meer dan 5 meter en kunnen 60 meter hoog worden.
The Bay of Islands is een 16 km brede baai, 60 km ten noorden van Whangarei
aan de noordoostkust van de regio Northland. Het was Maori ontdekker Kupe
die als eerste voet aan wal zette in Hokianga Harbour. Vanaf Paihia werd per
boot ook een bezoek gebracht aan het historische Russell, de eerste hoofdstad
van Nieuw-Zeeland. Een andere boottocht voer langs de vele eilandjes in de
Paihia-Bay. Op een aantal eilanden werd een wandeling gemaakt.
Daarna naar Rotorua. Rotorua
is hèt gebied van thermische
activiteit, geisers en hot pools!
Ze zijn overal te zien en te
ruiken (zwavellucht)! Vanwege
deze thermische activiteit is dit
van oudsher het woongebied van
de Maori's. Gemakkelijk om te
gebruiken met koken en lekker
warm in de winter! Rotorua ligt
aan Lake Rotorua, een oude
vulkaankrater. Rotorua is het
centrum voor het opsnuiven van
Maori Cultuur en vulkanisme.
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Het grootste thermale park van Nieuw-Zeeland is het Whakarewarewa thermal
reservaat. In dit park kun je wandelen door een indrukwekkend geothermisch
landschap met borrelende modderpoelen en plotseling spuitende geisers. Bij
Waiotapu is een wandeling gemaakt langs kraters, kokende modderpoelen en
de champagne pool, een prachtig gekleurd meertje met een hoge thermische
activiteit. Bij helder weer zijn de drie indrukwekkende vulkanen van het Tongariro
nationaal park te zien. Hier kan ook de Tongariro crossing worden gelopen,
bekend als één van de mooiste dag wandelingen ter wereld. Een zware tocht
van 19 km met een aantal pittige klims. Dat zou een mooie dag zijn geweest
voor onze 4-daagse wandelaar Wladi.

Toen was Wellington aan de beurt. Vanaf de Victoriabaai, waar Wellington aan
ligt, heb je een schitterend uitzicht op de stad. Het was vrij warm, dus vaak
werd de havenkant opgezocht, waar het goed vis eten is. Na Wellington was er
een korte vlucht (6 persoons vliegtuigje) naar Picton op het Zuidereiland. Via
Picton werd met een boot koers gezet naar Marlborougt Sounds Maritime Park.
Hier werden enkele dagen doorgebracht met pittige wandelingen op het eiland
over smalle heuvelruggen. Eén wandeling ging naar het noordelijkse puntje van
het eiland naar het light house op Cape Jackson. Aan het eind was een rots met
een bordje: one step to paradise.
Na enkele dagen weer naar de bewoonde wereld naar Motueka voor een bezoek
aan het Abel Tasman park. Kaiteriteri is het startpunt waarvandaan watertaxi's
het Abel Tasman park binnen varen. Indien je de boottocht boekt, vaar je langs
dezelfde fraaie kustlijn die ook de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman
heeft gevolgd. Je kunt kiezen bij welke baai je wordt afgezet, zodat je zelf kunt
bepalen hoeveel je loopt naar het punt waar vandaan de boot weer vertrekt. De
verschillende wandeltochten voeren over de bekende Abel Tasman Coastal Trek,
één van Nieuw-Zeeland's Great Walks. Je loopt door subtropisch regenwoud en
langs baaien met kristalhelder water.
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Daarna was Kaikoura aan
de beurt om op een snelle
boot walvissen, dolfijnen
en zeehonden te spotten.
Gelukkig was het mooi
warm weer en was de zee
niet ruw zoals gebruikelijk
is in Kaikoura. De dag erna,
op 24 december, kon in de
ochtend in Kaikoura een
Presbyteriaanse kerkdienst
worden bezocht. Bekende
liederen werden in het Engels
gezongen en dat voelde als
verbondenheid met deze kleine gemeente. Op eerste kerstdag ging de reis via
de Lewis Pass naar Greymouth. Tijdens het kerstdiner ’s avonds in ons hotel heb
ik samen met een sopraan van de reisgroep enkele kerstnummers gezongen,
zoals Stille Nacht en O, Holy Night. Op tweede kerstdag werd Fox Glacier
aangedaan. Daar ben ik met een helikopter naar de gletsjers gegaan voor een
adembenemende gletsjerwandeling. Goed gekleed met prik- wandelschoenen
en een stok ging ik van start met enkele deelnemers uit onze groep. Wat een
poollandschap en wat is de Fox Glacier mooi.
Na deze excursie werd er koers gezet
naar Wanaka. In de winter is Wanaka
een ski-resort en in de zomer is er
veel watersport op het Wanakameer
of Lake Wanaka. Het is het op drie
na grootste meer van Nieuw-Zeeland
en is gelegen op het Zuidereiland in
de regio Otago op 300 meter hoogte.
De plaats Wanaka ligt aan de oever
van het meer. Langs het meer liggen
de besneeuwde bergtoppen. Op
onze vrije dag heb ik een speedboot
gehuurd voor een vaartocht op het
meer. Ik had geen vaarbewijs bij me,
dus het huren van de snelle boot ging
niet makkelijk. Nadat ik een rondje had gevaren kreeg ik de boot mee voor een
vaartocht met een max. snelheid van 65 km per uur. Er was één meter op het
dashboard die ik niet begreep. Dat was de afkorting GPH. Daar kwam ik achter
bij het afrekenen want de afkorting betekent ‘Gas Per Hour’.
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In de middag werd er een jeepsafari gemaakt in de bergen rond Wanaka.
Na Wanaka ging de reis naar Queenstown. Queenstown is erg populair als
vakantiebestemming. Het staat ook bekend als de plaats van avonturen en
extreme sporten, en wordt daarom ook wel de 'avonturenhoofdstad van NieuwZeeland' genoemd. In de nabijgelegen skigebieden zoals Coronet Peak en de
Remarkables kan bijna vijf maanden per jaar geskied worden. Het Wakatipumeer
is het middelpunt voor de recreatieve activiteiten in Queenstown. Voor de The
Lord of the Rings film trilogie zijn er veel opnames gemaakt in de buurt van
Queenstown. Hier komen ook toeristen op af, om het zelf te kunnen zien. Ik
had meer trek in parasailing achter een speedboot maar helaas ontbrak de tijd
hiervoor want in de namiddag vertrokken we naar Te Anau en Fiordland.
Fiordland staat beken om zijn vele Fjorden en vele watervallen. Vanwege de
unieke natuur is het Fiordland nationaal park door Unesco uitgeroepen tot World
Heritage Park. De beroemdste fjord in het park is de 22 km lange Milford Sound.
Alleen de weg er naartoe is al spectaculair: volgens velen de mooiste weg van
de wereld. Eenmaal aangekomen bij Milford Sound gingen we aan boord voor
een tocht door dit prachtige fjordengebied met uitzicht op de talloze watervallen
en de bergen om je heen. De boot werd vergezeld door zeehonden of dolfijnen.
Verwarrend is wellicht het woord Sound, voor ons zangers een bekend woord
maar in Nieuw-Zeeland is de betekenis: Fjord.
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In de middag werd in het Fiordland nationaal park een wandeltocht naar de Key
Summit (deel van de beroemde Routeburntrack) gemaakt. Vanaf de weg loopt
het pad 3 km omhoog door het bos totdat men boven de boomgrens kwam.
Vanaf dit punt was het nog 1 km onbeschut voor de zon omhoog. Het was
afzien maar het doel werd bereikt. Daarna verlieten we de westkust en reden
naar Invercargill. Er werd nog gestopt bij Bluff, het meest zuidelijke puntje van
Nieuw-Zeeland (op Stewart eiland na). Bij Bluff heb je na een korte wandeling
fantastische uitzichten. In het diepe zuiden van Nieuw-Zeeland vind je de ruimte
waar Nieuw-Zeeland zo bekend om staat. Het gebied heeft een ruige kustlijn
met prachtige verlaten stranden, zandduinen en rotsformaties.
Via de Southern Scenic route vervolgden we onze weg naar Oamaru, via de
Moeraki Boulders. Deze Boulders zijn grote, logge en ronde stenen en zijn uniek
op de wereld. De kunst is om op één van de stenen te springen tussen de grote
rollende golven door.
Dat moest ik natuurlijk uitproberen. Daarna kwamen we aan in Oamaru. Dit
stadje heeft brede straten, een kolonie dwergpinguïns en geeloog pinguïns. Op
oudejaarsavond zijn we naar het strand geweest en op een rots konden we zien
hoe elke dag om dezelfde tijd tegen de schemering een kolonie pinguïns aan
land komt waggelen. Daarnaast was het erg leuk om hier op oudejaarsavond te
vertoeven met veel attracties op straat.
Op nieuwjaarsdag reden we naar de meren van Pukaki en Tekapo. Voor deze
prachtige uitzichten komt men naar Nieuw-Zeeland. Vreemd is dat het op
nieuwjaarsdag om 12:00 uur met een temperatuur van 26 graden de jaarwisseling
aanbreekt in een donker Nederland. In de middag werd Christchurch bezocht.
Deze stad doet erg Engels aan. Door de cafeetjes met livemuziek heerst er
een gezellige sfeer. Vanwege de vele tuinen wordt de stad ook wel Garden City
genoemd. Helaas ligt 25% van de stad nog in puin na de laatste aardbeving.
Indrukwekkend waren ook de vele witte stoelen op de herdenkingsplaats voor
de slachtoffers. Daartussen stonden ook kinderstoelen.
Een dag later werd er afscheid genomen van het prachtige Nieuw-Zeeland. En
ik ben niet meer verbaasd dat het land vanwege haar uitzonderlijke natuurlijke
schoonheid ‘God's own country’ wordt genoemd.
Op 2 januari vertrokken we om 07:00 uur vanuit ons hotel in Christchurch en de
aankomst op Schiphol was 3 januari om 07:00 uur. Dat is een reis van 24 uur
plus 12 uur tijdsverschil, dat is 36 uur onderweg zijn. Jammer van de reisduur,
want anders ging ik elk jaar naar ‘God's own country’ .
Jan Bos
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AGENDA
11 maart
zondag

Medewerking aan de kerkdienst in de Bethelkerk,
Schaatsbaan 1, 2992 CN Barendrecht. Voorganger
ds. Henk-Jan Ketelaar

10.00 uur

13 maart
dinsdag

Algemene ledenvergadering, na de pauze normaal 19.30 uur
repetitie. In de Alexanderkerk, Springerstraat 340.
Rotterdam

27 maart
dinsdag

Passie- en paasconcert in de Alexanderkerk,
20.00 uur
Springerstraat 340. Aan dit concert werken mee:
Rotterdam
Noortje van Middelkoop, panfluit, Matthijs Breukhoven,
orgel, Yun Park, sopraan. Voorganger ds. P. Vermaat.

8 april
zondag

Medewerking aan de dienst ‘Zingen maakt blij’
in de Breepleinkerk, van Malsenstraat 104,
Voorganger ds. Piet Koster.

17.00 uur

5 mei
zaterdag

Medewerking aan een Bevrijdingsconcert in
De Burcht, Van Moorselplaats 1

14.00 uur

15 mei
dinsdag

Een optreden van het mannenkoor in het kader van
‘de week van de Geest’. Alexanderkerk,
Springerstraat 340

20.00 uur

3 juni
zondag

Medewerking aan een kerkdienst in de
Alexanderkerk, Springerstraat 340.

09.30 uur

9 juni
zaterdag

Het mannenkoor gaat een dagje uit naar Amersfoort

3 juli
dinsdag

Laatste repetitie voor de zomervakantie

28 augustus
dinsdag

Eerste repetitie na de zomervakantie

23 september
zondag

Medewerking aan een kerkdienst, waarin voorgaat
10.00 uur
de ziekenhuispredikant ds. Margriet van der Kooi
Krimpen
en Everhard Zwart bespeelt het orgel. In kerkgebouw
a/d IJssel
De Ark, Burg. Aalberslaan 43

18 december
dinsdag

Kerst-samenzangavond. In de Alexanderkerk,
Springerstraat 340. Boek spoedig, meestal
uitverkocht!

Barendrecht

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

19.45 uur
Rotterdam

19.45 uur
Rotterdam

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 13 maart 2018.
Kopij uiterlijk dinsdag 6 maart 2018 aanleveren bij de redactieleden.
Voor emailadressen en telefoonnummers, zie pagina 2 van de oCtaaf.
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