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CLEMENTINE nr 7, laatste kwartaal van 2015 

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort 
 
Bij het kerkblad  ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de zevende 
Clementine. 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.  U leest de agenda voor ouderenbijeenkomsten tot en 
met december. Aan het eind van deze brief vindt u uitspaken  van  frère 
Roger, die 70 jaar geleden de gemeenschap van Taizé stichtte 
 
De volgende Clementine zal half januari 2016  verschijnen. 
Mede namens mijn man Roel Pomp wens ik u in deze laatste donkere 
maanden van het jaar, alle goeds toe, met aan het eind het licht van Kerst, 
dat altijd weer doorbreekt. 
 
met een hartelijke groet, 
 
  

 
Ds Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739.  
Email: inekeclement@kpnmail.nl  
Bij afwezigheid  neemt waar ds Otto Sondorp 
waar,  tel: 06 15908560.  
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Geloven als een kind 
 
Op het eerste gehoor klinkt dat als: niet moeilijk doen, geloof nou maar 
gewoon zoals je vroeger hebt geleerd, maar klopt dat? Binnenkort wordt 
er een morgen gehouden over niet te verteren Bijbelteksten, waardoor 
mensen zeggen: dat kan toch niet? Hoe kan God daarmee te maken heb-
ben? In mijn maandelijkse Bijbelgroep mogen alle vragen gesteld worden, 
aan de teksten en bij het leven. Het is mijn overtuiging dat je zo meer de 
achter de diepere bedoelingen komt, dan dat je aanneemt dat er maar 
één enig juiste uitleg mogelijk is.  Een kinderlijk geloof is aannemen wat 
anderen je voorhouden, zonder twijfel, met een blind vertrouwen. Als kin-
deren groter worden zeggen ze: wacht eens even… klopt het wel, wat 
mijn ouders mij voorhielden? Zelf kreeg ik vroeger catechisatie van een 
dominee, die vond dat je geen vragen mocht stellen, maar gewoon de 
waarheden van de catechismus uit het hoofd moest leren. Ik ging, onder 
protest van mijn ouders, van de catechisatie af. Waarom zou je geen vra-
gen mogen stellen? 
Ik denk dat het bij een volwassen geloof hoort om te vragen en niet al-
les voor zoete koek aan te nemen. Daar kunnen de teksten echt wel te-
gen en God ook. Sterker nog: in de Bijbel wemelt het van verhalen 
waarin mensen vragen en twijfelen en zelfs God ter verantwoording 
roepen. 
 
Jezus stelt een kind als voorbeeld 
Onlangs preekte ik over Marcus 9 waarin Jezus een kind in het midden 
zet als 'aanschouwelijk onderwijs' voor de leerlingen die kissebissen 
over wie de belangrijkste is. Dat kind staat voor kwetsbaarheid, voor 
afhankelijk durven zijn en niet in tel zijn, want zegt Jezus, wie mij wil 
volgen moet de minste willen zijn. Het kind staat ook voor een geloofs-
houding van vertrouwen. Is dat niet tegengesteld aan het vragende 
geloof? Maar een kind staat ook nog open voor verandering en is 
nieuwsgierig. Het kan dus allebei: open staan voor verandering en te-
gelijk onbevangen vertrouwen.  
 
Tweede naïviteit  
Op de levensweg van mensen en dus ook op de weg die geloven heet, 
gaat het erom om door de vragen heen als het ware tot een tweede 
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naïviteit te komen. Niet onwetend van  moeilijkheden en aanvechtin-
gen, maar door alles heen de basishouding van een kind te leren en te 
vertrouwen dat het goed komt, met jou en met de wereld, omdat dat 
de rode lijn is in de Bijbelverhalen: altijd hoop houden. 
 

 
 
In de zomer waren wij in Taizé, een oecumenische kloostergemeen-
schap die duizenden jongeren aantrekt. Wij vertelden erover op de 
laatste ouderenmorgen. Wat is het geheim van de aantrekkingskracht 
van Taizé? Het is de nadruk op de eenheid en niet op de verschillen. 
Het is de eenvoud van het geloof, zonder wereldvreemd te worden. 
We vinden daar een tweede naïviteit door alle vragen heen. 
 
Ik wil eindigen met een paar uitspraken van frère Roger, de stichter 
van Taizé: 
"Ik leef van de zekerheid dat ieder mens het beeld van God in zich draagt, 
dat er in ieder mens een bron verborgen zit, die onbekend is maar wel be-
staat. God heeft deze gave in ieder menselijk schepsel gelegd. Maar de 
Heilige Geest dringt zich niet op zonder toestemming, hij doet dat zonder 
drang of macht, de mens mag hem in vrijheid aanvaarden" 
en: 
"Geloven is een weg waarop wij beetje voor beetje ons openen voor ver-
trouwen;  een innerlijke houding van eenvoud te leren begrijpen wat God 
in ons gelegd heeft"  
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Programma ouderenwerk  vierde kwartaal van 2015 
 
Alle activiteiten zijn in een zaal in de Dorpskerk, tenzij anders aangegeven. 
 
Woensdag 7 oktober van 10-12 uur komt ds Piet Schelling ons inleiden in 

de vragen die bij velen leven over lastige Bijbelverhalen, waarvan wij in 
eerste instantie zeggen: "Daar kunnen we niets mee, wat heeft God 
daarmee van doen?" De inleider doet dat aan de hand van zijn boek 
"Vreemd en bizar". Ook mensen jonger dan zeventig zijn op deze mor-
gen welkom, even als mensen uit de zustergemeente Velserbroek. 

 
Woensdagmiddag  28 oktober, 14. 30 uur is met alle bewoners van Huis 

ter Hage, die bij onze gemeente horen, een zangmiddag gepland. Deze 
vindt plaats in de kapel van Huis ter Hagen.  

 
Woensdag 4 november van 10-11.30 uur  is  de maandelijkse Bijbelgroep, 

"leren met LEV”, waarbij nieuwe deelnemers van harte worden uitge-
nodigd. 

 
Donderdagmorgen 5 november  van 10 -12 uur is er weer een ouderen-

morgen met als onderwerp de schilder Vincent van Gogh, ingeleid met 
verhaal en beeld door ds Kick Bras.  Ik kondigde dat al in de vorige Cle-
mentine aan, maar in september zat zijn agenda al vol. Het wordt een 
boeiende morgen waarin hij ook vertelt over de spiritualiteit die in 
schilderijen van Vincent van Gogh is waar te nemen.  

 
Woensdagmorgen 2 december van 10-11.30 uur is er weer Bijbelgroep.  
 
Vrijdag 11 december, vanaf 11 uur wordt door de ouderencommissie de 

jaarlijkse Adventsviering gehouden. 
 
Coördinatoren bezoekgroepen: 

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


