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KERKDIENSTEN
Beverwijk, Meerstraat 62, aanvang 10.00 uur
01 nov

Geen dienst

08 nov 10.00 Geen dienst
15 nov

Geen dienst

22 nov 10.00 Ds. J. Kubacki
Organist: Jans Kelder
Aansluitend ledenvergadering
29 nov 10.00 1e advent: Muziekdienst; zr. Justina Oosters
06 dec

Geen dienst

13 dec 10.00 Br. W. van Leeuwen`
Pianist: Justina Oosters
20 dec

Geen dienst

Illustratie bij het artikel van
ds,. Kubacki: ‘Wat is wijsheid’
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HERRVATTING REGULIERE KERKDIENSTEN
Op 13 september was weer de eerste dienst, uiteraard conform de
regelgeving van het RIVM. Ondanks alle maatregelen nemen in
Nederland en ook in de IJmond de besmettingen ernstig toe. De kerkenraad
volgt nauwgezet de ontwikkelingen en zal zich continu beraden over maatregelen om de kans op besmetting tot een uiterste te beperken. Op dit moment gelden de volgende regels, die mogelijk voor de volgende dienst nog
van overheidswege kunnen worden aangescherpt.
Algemeen
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen
• Houd 1,5 m afstand
Naar de kerk
• Als u met elkaar meerijdt: vanaf 1 juli mogen meerdere mensen samen
reizen in een auto. Ook als ze uit verschillende huishoudens komen. Het
advies is om een mondkapje te dragen. Zodra u uitstapt geldt weer: afstand van 1,5 meter houden;
• U draagt een nieuw disposable- of schoon wasbaar mondkapje van het
moment van het betreden van de kerk tot u op uw stoel zit. Aan het einde
van de dienst draagt u bij het opstaan van uw stoel weer een mondkapje
totdat u buiten het gebouw bent.
• Bij binnenkomst wordt gevraagd of u corona-gerelateerde klachten hebt;
• Uw naam wordt bij de ingang genoteerd;
• U ontsmet uw handen bij de entree van de kerk;
• Nadat u de kerkzaal bent binnengegaan kunt u geen gebruik meer maken
van het toilet, dat kan pas weer na de dienst;
• De koster of coronacoördinator wijst u een plaats in de kerk aan;
• U neemt uw jas mee naar uw stoel;
• U gaat via de pijlen direct naar uw plaats en u blijft op uw stoel;
• De stoelen mogen niet verplaatst worden;
• Er wordt niet gezongen;
• Na de dienst verlaat u de kerk via de zijdeur op volgorde van stoelnummer (1 t/m 20);
• Er is geen koffie na de dienst;
• Denkt u buiten ook aan de afstand van 1,5 meter;
• Volg verder eventuele aanwijzingen van koster en kerkenraad op.
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De afgelopen diensten is aangetoond dat we ons aan deze regels kunnen
houden. We hopen u derhalve op 8 november weer in de dienst op gepaste afstand te mogen begroeten.
Namens de kerkenraad,
Bert Colijn

WAT IS WIJSHEID?
Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik vraag me dat in de laatste tijd veel
vaker af dan in de voorbije jaren. En ik denk niet dat het zo ontiegelijk
veel met de leeftijd te maken heeft hoewel ik in het jaar 2021 ‘Abraham’
hoop te ‘zien’. Nee, volgens mij ligt het toch eerder aan die merkwaardige, en bij tijd en wijle ronduit beangstigende, tijd die we met z’n allen
doormaken. Wat is wijsheid? Thuisblijven of toch wel dingen doen die
tot nu toe vanzelfsprekend waren maar dat niet meer zijn? Mondkapje erop of toch even eraf? Zo ‘normaal’ mogelijk functioneren of me toch helemaal op het ‘nieuw normaal’ instellen? Wat is wijsheid?
Sophia in het Grieks, Chochma(h) in het Hebreeuws, Sapientia in het Latijn, betekenen allemaal 'wijsheid'. Het zoeken naar de goddelijke wijsheid heeft mensen altijd gepassioneerd. Salomo vroeg God om wijsheid.
In het Boek der Spreuken bouwt wijsheid een huis dat op ‘zeven zuilen’
rust. De Tempel van Jerusalem (gebouwd door dezelfde Salomo, heropgebouwd door Herodes de Grote en vernietigd door de Romeinen) is het
beeld van wijsheid, haar verblijfplaats onder de mensen. Want wijsheid
is goddelijk. Ze is de vrouwelijke ziel van God, de bron van zijn ware
macht. Sophia is één van de centrale figuren in het gnosticisme, een diep
christelijke, alhoewel door de kerk als ‘ketters’ bestempelde, (levens)
filosofie met wortels in het antieke Griekenland, Egypte en Perzië. Het
gnosticisme legt de nadruk op individuele ‘kennisse des harten’ als weg
naar verlossing, naar God. Volgens de gnostici vertoonde Christus twee
gedaanten: een mannelijke als zoon van God en een vrouwelijke die Sophia werd genoemd, vereerd als de moeder van het universum.
Robert Lentz is een Amerikaanse franciscaan en religieuze iconenschilder. Hij staat vooral bekend om het opnemen van hedendaagse sociale
thema's in zijn iconenwerk. Op zijn icoon is wijsheid een jonge androgyne figuur. Als ik ernaar kijk zie ik een jonge persoon met een rank li4

chaam en een serieuze gezichtsuitdrukking die de aardbol in zijn/haar
handen draagt. Haar androgyne vorm weerspiegelt juist die oude intuïtie
van de gnostici: dat Christus de mannelijkheid en de vrouwelijkheid met
elkaar verbindt.
Ik ben geen grote fan van de Poolse paus Johannes Paulus II maar als ik
zie hoe de Wijsheid op de icoon de aarde in zijn/haar handen koestert
moet ik aan zijn uitspraak denken dat ieder van ons voor iedereen verantwoordelijk is. Of anders gezegd: dat we elkaar en de aarde – onze leefwereld – moeten koesteren. Het antwoord op de vraag die in de bijbel door
Kaïn wordt gesteld is: Ja, je bent je broeders hoeder! Wij zijn elkaars hoeders. Dat betekent niet dat we elkaar de les mogen lezen, dat we voor elkaar besluiten mogen nemen – dat hoort zeker niet bij de doperse sfeer! –
maar het betekent wel dat wij elkaar, zo mogelijk, ‘behoeden en doen leven’. En wellicht begint daarmee het antwoord op de vraag wat wijsheid
is: ook in onze situatie. Wijsheid betekent dat je je verantwoordelijkheid
neemt, dat je solidair blijft: met de ander. Dat je de ander koestert: als een
kostbaar schepsel van God, als mens, als levend wezen.
Wat betekent dit in de praktijk? Daar zullen we nog zeker mee blijven
worstelen. Terwijl ik dit stukje schrijf vragen we ons op WhatsApp af of
het nog verantwoord is om met de diensten in onze vermaning door te
gaan. Ondertussen vraagt u zich wellicht af of het veilig is om met het OV
of met de regiotaxi te reizen, om bezoek te ontvangen, boodschappen te
doen. Ik denk dat het ook wijs is om dit soort vragen met elkaar te delen:
in welke vorm dan ook. Een mailtje, een telefoontje of een ander bericht:
‘Daar zit ik mee. Kun je mij adviseren/helpen? Of wil je gewoon naar me
luisteren?’. Het is ook een teken van mondigheid dat je in staat bent om
hulp en aandacht te vragen!
Over enkele dagen gaan we in onze streek het Feest van Sint-Maarten vieren. Waarschijnlijk zonder trouwens dat er kinderen langs de deuren gaan
want ook zoiets laat zich dit jaar zeker niet verantwoorden. Volgens een
legende ontmoette Martinus van Tours (de latere Sint Maarten dus) als lid
van het Romeinse leger op een dag bij de stadspoort van het Franse
Amiens een bedelaar. Het lot van deze man greep hem zo aan dat hij besloot zijn kostbare mantel in tweeën te snijden. Hij schonk de bedelaar de
helft van zijn mantel want de andere helft was officieel eigendom van Rome. ‘s Nachts zou Christus zelf aan Martinus verschenen zijn en gezegd
hebben: ‘Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.’ Er is een oud Hollands
lied dat al in het begin van de 17de eeuw gezongen werd:
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Stoockt vier,
maeckt vier:
Sinte Marten komt hier
Met syne bloote armen
Hij soude hem gheerne warmen?
Zou u iemand graag willen ‘warmen’? Pak maar dan uw telefoon en bel
iemand op die wellicht niet zo mondig is om u op te bellen. Stook vuur,
maak vuur! Het vuur van aandacht, van vriendschap, van broeder- en
zusterschap. U hoeft daar trouwens niet tot 11 november mee te wachten…
Jarek Kubacki

OVER EN VAN DE LEDEN
Verjaardagen
02 december
Br. D.N. Heijhoff
93 jaar
09 december
Br. R. Huisman
88 jaar
10 december
Zr. J.H.J. Docter-de Vries
80 jaar
14 december
Zr. L.M. Klanderman-van Dam
75 jaar
Ondanks de voortdurende bijzondere omstandigheden wensen wij u allen
een hele goede verjaardag toe.

COLLECTEROOSTER
08 november
22 november
29 november
13 december

Collecte ten bate van projecten voor gemeenteopbouw
Stichting Voedselbank IJmond-Noord
Hospicegroep Kennemerland (4)
Bijna Thuis Huis

Bij de zijuitgang van de kerkzaal staan twee collecte zakken opgesteld.
De zwarte collectezak is bestemd voor het werk van de eigen gemeente en
de groene collectezak is bestemd voor bovenvermeld doel.
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De volgende editie van De Meerboei
verschijnt op 17 december 2020
Kopij inleveren vóór 4 december bij de redactie.
Indien onbestelbaar: retour aan Overbildtweg 12,
2071 XN Santpoort-Noord.

