
   
 

Van de Voorganger 

Lieve mensen, we bellen wat af deze dagen! Wat heerlijk dat de telefoon bestaat. Daarnaast 

ontdekken vele mensen steeds meer digitale snufjes: online vergaderen, een 

youtubekanaaltje openen. Ik heb het altijd voor me uit geschoven, maar nu moet het wel. Ik 

moet toegeven: eigenlijk valt het me tot nu toe mee. Er is veel mogelijk!  (Filmpje  Roos van 

Doorn   ) 

Ik hoor van veel mensen dat ze het goed hebben, ondanks de restricties die ons opgelegd 

zijn in het dagelijks leven. Ik hoor hartverwarmende berichten over mensen die het 

smoelenboek ter hand nemen en gewoon maar eens wat mensen gaan bellen. Ik hoor dat 

mensen voor elkaar koken en boodschappen doen. En ik hoor van mensen die de moed er 

op hun eigen plek heel goed in houden, ondanks hun isolement. Ik sta weer eens versteld 

van de veerkracht die in mensen huist, geweldig! 

Tegelijkertijd: het blijft behelpen. In sommige gevallen is het hartverscheurend dat we elkaar 

niet even kunnen bezoeken en aanraken. Alle sterkte voor iedereen die zó op zichzelf 

teruggeworpen wordt deze dagen.  

Met het bestuur vergaderen we nu wekelijks online. We bespreken de ontwikkelingen en we 

brainstormen over mogelijkheden om contact met elkaar te houden en elkaar te 

bemoedigen en te inspireren, zoals altijd.  

We proberen de zondagse vieringen een nieuwe invulling te geven. Het hoeft niet te lijken 

op wat we normaal doen, het mag ook best heel anders. Hadden we vorige week een mini-

viering, deze week komt er een soort Zin op Zondag over muziek.. 

Voor Witte Donderdag hebben we nog een heel ander plan. Hierover leest u in deze 

nieuwsbrief meer. 

Goede moed en hartelijke groet,  

Roos van Doorn 

 

Wij zullen jullie de komende tijd via de nieuwsbrief verder op de hoogte houden en vragen 
aan een ieder om  deze berichten aan elkaar door te geven. Vooral aan mensen zonder 
computer. 

https://www.youtube.com/watch?v=USNDIFYev4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=USNDIFYev4c&feature=youtu.be


 

In de bijlagen staan 2 vieringen uit onze regio, van Henk Harmsen uit Veenendaal en 
Esseldien Wennink uit Lunteren, zeker de moeite waard om deze te bekijken 
 
Komende  zondag 29 maart sturen wij jullie een muzikale bijdrage van Ada Belt en Floris 
Timmer. 
 
Voorbereidingen worden getroffen voor  de vieringen van  5, 9 en 12 april  
 
Binnenkort wordt het Witte Donderdag en zouden we brood en wijn met elkaar delen. Dat 
kan niet doorgaan zoals we het gewend zijn te doen. We zijn een ideetje aan het uitbroeden 
om toch iets in verbondenheid te doen rondom dit ritueel, terwijl iedereen in zijn eigen huis 
zit.  
Hiervoor is het nodig dat we weten wie er mee wil doen aan het delen van brood en wijn. 
Wilt u meedoen? Geef u dan op bij Esther via info@vrijzinnigenbennekom.nl of 
W.Sonneveldstraat 19, 6708NA Wageningen of 0317 424962 . Liefst vóór 31 maart opgeven! 
 Mocht u alcoholvrij of glutenvrij willen deelnemen, geeft u dit dan ook gelijk even aan? 

 
 

QiGong (氣功) en TaiJi (太極拳)  op woensdag en donderdag gaan voorlopig  niet door. 
Er is een filmpje gemaakt door Ria Brinkman. Qi Kung  
 
Ontmoeting in kunst van 4 april tot 3 mei is uitgesteld tot het najaar. 
 
De filmkring op 7 april gaat niet door  
 

Mediteren op woensdag 

Iedere woensdag om 17.30 uur gaat er een aantal mensen thuis in alle rust en stilte zitten 

om te mediteren. Ieder op zijn eigen plek en eigen wijze. Op afstand zijn zij met elkaar 

verbonden. U kunt vanuit uw huis meedoen en u verbinden met deze stille en verbindende 

kracht. Welkom! 

 

 

Spelgroep 

Er wordt nagegaan of de voorstellingen van de Spelgroep in september door kunnen gaan. 

Op de site www.spelgroep.nl vindt u alle informatie. 

 

Voor het komende seizoen zijn  de programmacommissie , het bestuur en de voorganger aan 

het brainstormen over de aan te bieden activiteiten. Er is een verzoek van  Ina Hendrikse om 

een gespreksgroep over zingevingsvragen die ons bezighouden op te starten. De vraag is of  

er mensen zijn die hierover na willen denken. Opgave bij info@vrijzinnigenbennekom.nl 

 

 Wij ontvingen veel positieve reacties op de viering van 22 maart, waarvoor onze dank.  
  

mailto:info@vrijzinnigenbennekom.nl
https://www.youtube.com/watch?v=nTDbcumaBH0&feature=youtu.be
http://www.spelgroep.nl/


-Dank jullie voor de verzorging van de  viering van zondagmorgen  22 maart.  
Zo was het heel vertrouwd  voor ons en hadden  we niet een leeg gevoel ,maar waren we verbonden 
met jullie allen. Als dank stuur ik een gedicht door dat ik ontving. 
Groeten van Leneke  en Pieter Koomans.  

   
Vogels die fluiten, luider dan ooit, door de stilte beter gehoord.  
Ik zie mensen wandelen, nu de tijd is stil gezet,   
ik zie kinderen buiten spelen vol van pret.  
Ik zie mensen in rust, weg van het gehaast.  
 
Het werd tijd dat we tot stilstand kwamen.  
We raasden door als een trein ontspoort,  
Er was geen contact meer met ons werkelijke zelf,  
Daar was geen tijd meer voor ingesteld...  
 
Moeder aarde komt nu tot rust,  
Minder auto’s, minder treinen, nog een enkele bus.  
Vliegtuigen staan aan de grond,   
De lucht krijgt weer lucht om adem te halen,   
Bomen de kans om de schade te laten dalen.  
 
Minder schepen op de zee die de oceaan verstoren.  
Vissen verlost van olie, er was al zoveel verloren.  
Schoon water is hier en daar al gezien,  
Het was tijd dat de natuur werd ontzien....  
 
Rust en stilte is op ons neergedaald, wereldwijd zijn we tot stilstand gebracht.  
 
Hartverwarmend hoe mensen overal ter wereld elkaar proberen te steunen,  
“Hier heb je een schouder om op te leunen”  
“Kan ik je helpen” hoor ik nu veel meer onderling.  
Men klapt, stuurt hartjes of men zingt.  
Om de ander te bedanken voor hun tomeloze inzet,  
Waar voorheen nooit op deze harde werkers werd gelet.  
De ogen lijken open te gaan, bij ons allemaal,  
Wat we ooit voor lief namen is nu niet meer normaal.  
 
We worden eindelijk wakker geschud...met gedwongen rust.  
Om te ervaren hoe het is als moeder aarde je kust.  
We komen langzaam weer in het ritme van de natuur,  
We horen haar hartslag, het klinkt anders dan ons aangeleerde uur.  
 
Dit is werkelijk weer indalen, zodat het contact weer kan herstellen,  
Terug in de schoot gelegd, om je in sussende woorden te vertellen...  
 
“welkom terug lief kind van de natuur”  
 
-Heel mooi, fijn ook om samen te zingen in deze bijzondere tijd. Dank jullie wel  
 

-Lieve allemaal,  

Wat bijzonder ontroerend dat jullie dit hebben gedaan, om te zien en mee te beleven. 

Dank jullie wel!   Alle goeds voor de komende tijd. 


