
  

 
 

 

 
 
CLEMENTINE nr 10, laatste kwartaal van 2016 

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort 
 
Bij het kerkblad  ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de tiende Clemen-
tine. Om op de hoogte te blijven van wat de kerk voor ouderen doet en om de 
drempel te verlagen voor contact met mij, als u daar behoefte aan heeft.  
Inmiddels wonen we met veel plezier in Roos en Beek en kan ik lopend op 
huisbezoek, zelfs in het eigen wooncomplex. Welkom nieuwe bewoners, die 
deze Clementine krijgen en dus 70 + zijn!  Aan het slot een tekst met een knip-
oog naar ons ouderen, die ik vond in  "Woord en Dienst" ( opinieblad voor 
Protestants Nederland). Het is geschreven door de zanger Stef Bos onder de 
veelzeggende titel "Jong in mijn kop".  
Op de achterkant als altijd de agenda voor bijeenkomsten voor ouderen tot 
en met eind van het jaar. 
 
Mede namens mijn man Roel Pomp,  
met een hartelijke groet,  
  

Ds. Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739.  
Email: inekeclement@kpnmail.nl  
Bij afwezigheid  neemt ds Otto Sondorp waar,  tel: 06 
15908560 
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Generatiekloof 

Hoe je het ook wendt of keert, er is een generatie-
kloof tussen ouderen en jongeren. Dat geldt ook 
voor de geloofsbeleving en de kerk. Uitzonderin-
gen daargelaten spreken ouderen en jongeren vaak 
een verschillende taal in dat opzicht. Op huisbe-
zoek merk ik dat ouderen daar vaak verdrietig om 
zijn en zich soms zelfs schuldig voelen. Maar deze 
ontwikkeling - ook wel secularisatie genoemd - is 
onomkeerbaar en inherent aan de tijdgeest. Dus 
moeten we nadenken over nieuwe vormen van ge-
loofstaal, ook buiten de kerk, zonder onze wortels 
te verloochenen. Dat is ook de taak van een predikant pionier, zoals mijn 
collega ds Otto Sondorp. Wel is het noodzakelijk om het gesprek tussen 
ouderen en jongeren te blijven voeren. Op donderdagavond 3 november 
doen we een poging daartoe (zie agenda op de achterkant) 
 
Bij een uitvaart     
Voor nu wil ik het hebben over de generatiekloof in het kader van uit-
vaartdiensten. In de achtste Clementine schreef ik dat eventuele wensen 
voor uw afscheidsdienst met mij bespreekbaar zijn. Niets hoeft, ik zeg het 
nogmaals met nadruk, maar een aantal mensen heeft daar op gereageerd 
en wensen op papier gezet, ongeacht hoe ver het nog weg is want dat 
weet niemand. In 
de praktijk wordt 
bij ouderen van wie 
de kinderen ver-
vreemd zijn van kerk en geloof, een spanningsveld ervaren: moet mijn 
dienst of de dienst voor mijn naaste alleen in de vertrouwde geloofstaal 
gehouden worden of kom ik de volgende generaties tegemoet en laat ik 
dat meer achterwege? Zelf probeer ik altijd een brug te slaan tussen de 
taal van de overledene en de beleving van de (klein)kinderen.  Mijn erva-
ring is dat dit vrijwel altijd lukt. Het belangrijkste is dat het een liefdevolle 
dienst wordt, in samenspraak met de familie, niet angstvallig geloofstaal 
mijdend, maar rekening houdend met de verstaanbaarheid voor volgende 
generaties.  
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In gesprek met de kinderen 
Ook hiervan geldt dat u kan overwegen om van te voren met uw kinderen 
hierover te spreken. Dan kan soms een onterechte vrees voor een super-
vrome dienst die kinderen niets meer zegt, worden weggenomen. Ook bij 
dit gesprek tussen generaties mag - en dat gebeurt al - mijn hulp worden 
ingeroepen. Vaak is dat helemaal niet nodig, maar als u daarover onzeker 
bent, schroom dan niet mij te bellen. 
 
 
‘Jong in mijn kop’ fragment, uit album: 'Een sprong in de tijd',  Stef Bos 

 
Jong in mijn kop 
Ik kijk naar de klok 
De tijd gaat voorbij 
Sta op in de ochtend 
Mijn spieren zijn stijf 
Maar in mijn verbeelding 
Ben ik eindelijk vrij 
Jong in mijn kop 
En oud in mijn lijf 
 

Het was ooit andersom 
Ik was 16 jaar 
Verliefd op een meisje dat mij niet zag staan 
Ik was toen ernstig en zo diep 
Och, al mijn gedachten waren grijs 
Ik was toen oud in mijn kop 
Ook al was ik nog zo jong in mijn lijf 

 
Het is goed, goed om te zijn waar ik nu ben 
Ik laat, laat alles los wat mij remt 
En ik heb geen zin meer 
Om een ander te zijn 
Dan alleen nog jong in mijn kop 
En oud, oud in mijn lijf 
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Programma ouderenwerk t/m einde 2016 
 
Alle activiteiten zijn in een zaal in de Dorpskerk, tenzij anders vermeld. 
 
Donderdag 15 september Ouderenmorgen, 10.15 uur, gast ds. Kick 
Bras, onderwerp ‘glas en loodramen en hun verhalen’. 
 
Woensdag 28 september Samen zingen in de kerk met Cees Verschoor 
aan het orgel, binnenkomst met koffie in de ontmoetingsruimte om 10 
uur. Er is al een lijstje met favoriete liederen, maar als u nog een speci-
aal lied wilt zingen, laat het mij dan weten. 
 
Woensdag 12 oktober, 15.00 uur,  meedoen met de preekvoorberei-
ding van zondag 16 oktober  o.l.v. ds. Otto Sondorp, ook zeventig min 
welkom. 
 
Dinsdag 1 november Ouderenmorgen, 10.15 uur, onderwerp ? 
  
Donderdagavond 3 november, 19.30 uur, gesprek tussen de generaties 
over wat we wel en niet geloven, zie kerkblad voor nadere informatie. 
 
Woensdag 16 november, 15.00 uur, ten huize van de fam de Lange, 
Eyndenhoefflaan 9 
Huisavondmaal, mensen die om de een of andere reden niet in de kerk 
het avondmaal kunnen vieren, welkom! Laat het mij even weten, u kan 
ook gehaald worden. 
 
Woensdag 23 november, 15.00 uur, meedoen met de preekvoorberei-
ding van zondag 26 november o.l.v. ds. Ineke Clement, ook zeventig 
min welkom. 
 
Vrijdag 16 december Adventsviering voor ouderen en lunch 
 
Coördinatoren bezoekgroepen: 

Noord, sectie 1  mevr. Fija Borst, tel 5375071, 
               sectie 2 mevr. Diny Markerink, tel 5376816; 
Santpoort Zuid mevr. Aly Tijssen, tel 5491282 


