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Psalm 117  
   

1
  Loof de HEER, alle volken, 

      prijs hem, alle naties: 
   

2   
zijn liefde voor ons is overstelpend, 

      eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
  
       Halleluja! 
 
 
Een nieuw jaar is begonnen.  
Hoe kijken we naar dit jaar?  
Onbevangen, zorgelijk, nieuwsgierig, verwachtingsvol?  
We hebben Kerstfeest gevierd, het feest van Gods liefde voor alle 
mensen.  
“Komt verwondert u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint.” 
Die verwondering, ik hoop dat die ons leven in het nieuwe jaar kleur 
mag geven. 
 
Psalm 117 is de kortste psalm uit de Bijbel.  
Het zijn maar twee verzen.  
Een psalm ter grootte van een twitterbericht!   
Maar met een inhoud als een program voor het nieuwe jaar.  
De lofzang zingen, omdat we geraakt zijn door de liefde en trouw 
van God.  
Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. 
 
Halleluja! 
 
Jacomien van den Hoven 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Kerkdiensten in de Grote Kerk 

 
Zondag                14 januari, 2

e
 zondag na Epifanie  

10.00 uur                   ds. H.J. Bodisco Massink, Weesp 
Kleur: wit                    Collecte 1. Exodus                                                                            
          2. Onderhoud gebouwen 
                                    
Zondag                21 januari, 3

e
 zondag na Epifanie, Schrift en Tafel 

10.00 uur                   ds. G.J. Hoogterp 
Kleur: groen               Collecte 1. Stap Verder (project met Muiderberg) 
                                                 2. Catechese & Educatie  

                                                                                                                             
Zondag                28 januari, Week van Gebed van de Eenheid  
10.00 uur          Gezamenlijke Oecumenische dienst in de  
Kleur: groen               Kerk aan Zee te Muiderberg met  

  Parochie Levend Water en Protestantse    
  Gemeente Muiden  

 
Zondag                  4 februari  
10.00 uur                   ds. A. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk  
Kleur: groen               Collecte 1. Werelddiaconaat  
                                                 2. Kerk  
 
Zondag                11 februari                              
10.00 uur                   ds. A. Groeneveld, Almere 
Kleur: groen               Collecte 1. Stap Verder(project met Muiderberg) 
                                                   2. Kerk 
 
Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
14 januari : Dhr. Arie Eggebeen    Tel. 263427 
21 januari  : Dhr. Ab de Boer          Tel. 263638 
28 januari : Dhr. Frans Zevering    Tel. 264318 – Dienst Muiderberg 
  4 februari: Dhr. Joop Bleeker       Tel. 263243 
11 februari: Dhr. Hein van Kooij     Tel. 265211     
 
Bloemendienst   
14 januari : Fam. Keus 
21 januari : Fam. Mansvelder 
  4 februari: Mevr. Beusekamp 
11 februari: Dhr. van Kooij 



 
 

Kerkrentmeesters 
De vorige pastorie is per 1 december weer vrijgekomen en de 
kerkenraad bezint zich op wat er mee te doen. De eerste 
stemmingen waren om het te verhuren om zodoende extra inkomen 
te verwerven, doch de kosten om het goed verhuurbaar te maken 
zijn geschat op minimaal € 30.000,--. Tevens vroegen wij ons af of 
wij als kerk huurbaas moesten spelen met alle eventuele 
problematiek daarbij. Dus is er in een tussentijdse 
kerkenraadsvergadering besloten om het toch maar te verkopen. 
De te volgen procedures zullen wij in de volgende 
kerkenraadsvergadering bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komt eraan! 
 
In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: 
„Geef voor je kerk‟. Alle leden ontvangen in de week van 21 januari 
een brief met het verzoek om een bijdrage.  
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, 
van mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie en 
draagt u haar ook een warm hart toe?  
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in, wij hebben u nodig om onze kerk in stand te houden 
en onze belangrijke taken blijvend te vervullen.  
In de week van 28 januari komt een vrijwilliger het formulier weer bij 
u ophalen.  
 
Henk ter Beek 
 

 
 
 



 
 

Nieuwjaar 
In de eerste plaats nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 
voor iedereen. Gezondheid, liefde en levensvreugde wens ik u en 
jullie toe. In Friesland zeggen de mensen: Folle lok en seine, veel 
geluk en zegen. Daarmee kun je veel wensen samenvatten en 
spreken we ook uit dat we vertrouwen dat 2018 een Anno Domini, 
een jaar des Heren, mag worden.  
 

Terugblik Advent en Kerst 
De adventstijd als aanloop naar het kerstfeest kreeg afgelopen 
weken een speciale betekenis met het overlijden van twee van 
onze gemeenteleden. Beiden waren nauw betrokken bij onze 
kerkgemeenschap. Aart Vedder (overleden op 9 december) en 
Jaap Gerritsen (overleden op 17 december) waren ook beiden  
schilder.  
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzonder was dat op de rouwkaart van beiden symbolisch een 
prachtige tekening stond van eigen hand, respectievelijk van 
rendieren en van een clown. Letterlijk tekenend en betekenisvol 
omdat voor Aart dieren en voor Jaap kleur zoveel betekenden. 
Twee mensen met een rijk en liefdevol leven om op terug te zien. 
Twee mensen om vanuit het geloof van advent beiden ook als 
toekomstmens te mogen gedenken. Zie daarvoor de twee In 
Memoriams verderop in dit kerkblad.  
 
Rond de kerstdagen waren er veel kerkdiensten. Nieuw voor mij 
was de dienst voor de kerst met de Jozefschool. Bijzonder, zoveel 



 
 

schoolkinderen in onze kerk. Vooral het samen zingen met deze 
enthousiaste kinderstemmen was speciaal.  
Op kerstavond hadden we een gezamenlijk kinderkerstfeest met en 
in de R.K. kerk. Het door kinderen spelen van het kerstverhaal was 
indrukwekkend. Volgend jaar gaan we het hopelijk weer samen 
doen, dan in onze kerk. 
Hoogtepunten waren de kerstdiensten zelf met toegewijde inbreng 
van onze cantorij en op kerstnacht de intense klanken van sopraan 
Irene Vonk.  
 

 
 
 
 
 
Enkele gemeenteleden vierden hun geboortedag met het bereiken 
van een kroonjaar. Mevr. van den Bosch van de Zuidpolderweg, 
mevr. Hak uit Weesp en mevr. Leenhoven van de Kon. Julianastraat 
werden 80 jaar. Mevr. Cusell van de Prinses Marijkestraat werd 90 
jaar. Alle dames van harte proficiat! 
Koen en Siny Keus van de Nooit Gedacht vierden hun 50-jarig 
huwelijksjubileum.  
Van harte gefeliciteerd met deze gouden bruiloft! 
 
 
 

Komende diensten 
Komende weken staan wij in de zondagse diensten stil bij de 
Epifanie, letterlijk „verschijning‟.  
Het is het oud kerkelijke feest van het na zijn geboorte verschijnen 
van het Christuskind.  
Eerst met de ster op Driekoningen, dan bij de doop in de Jordaan 
en ten slotte met zijn eerste teken bij de bruiloft van Kana.  
Het komt dus prachtig uit dat het op de derde zondag van de 
Epifanie - 21 januari - Kana-zondag is.  
Geheel passend willen wij dan het betekenisvolle wonder van Kana, 
waar water veranderde in wijn, gedenken en vieren in een dienst 
van Schrift en Tafel.  
 
 



 
 

Oecumene 
Dienst 28 januari - recht door zee 

De week erna vieren wij de Week van Gebed voor 
de eenheid zoals gebruikelijk in een gezamenlijke 
dienst van Muiden en Muiderberg, Rooms 
Katholiek en Protestant. Namens onze gemeente 
zitten Bep Anema en Nel Bonneur in de 
voorbereidingsgroep.  

Samen met collega‟s ds. Willemijn Jonkers en pater Jan Haen hoop 
ik voor te gaan. Het thema is dit jaar „recht door zee‟. Te denken 
valt aan allerlei vormen van sociale betrokkenheid bij onze wereld 
en het Bijbelverhaal van de doortocht door de Rode Zee. Gods 
rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Dit verhaal van 
bevrijding spreekt vandaag nog velen in de wereldwijde kerk aan. 
Als voorbeeld dienen daarbij de Christenen in het Caraïbisch 
gebied. Helemaal geschikt is de kerk waar we 28 januari 
samenkomen: de Kerk aan Zee in Muiderberg. Onze kerk is deze 
zondag dus gesloten. Voor vervoer naar Muiden kunt u contact 
nemen met de autodienst.   
 

Thema-avond 15 februari – Klimaat  
Paus Franciscus heeft een encycliek geschreven over de 
klimaatverandering. Ook voor ons Protestanten de moeite waard. 
Het is daarom bijzonder dat wij met de parochie samen in de 
komende bezinningstijd voor Pasen twee thema-avonden zullen 
houden over dit thema (zie verder in dit kerkblad de aankondiging). 
 
Een jaar ligt voor ons. Met allemaal plannen, grote en kleine. Dat in 
onze wensen ietsje mag oplichten van meer verbondenheid en 
betrokkenheid zoals wij die in de oecumene tussen kerken oefenen. 
Dat we onze overeenkomsten kunnen benadrukken in plaats van 
de verschillen. Dat we elkaar mogen helpen waar dat nodig is. Dat 
we samen mogen bidden en kunnen geloven in die Ene voor ons 
allemaal.  
     
Met een hartelijke groet,  
ds. Gerben Hoogterp 
          
 

 
 



 
 

 

Verslag oecumenisch kinderkerstfeest 
Zoals voorgaande jaren wilden we ook dit jaar weer een kerstfeest 
voor kinderen organiseren in de kerk. De opkomst bij deze dienst 
was altijd goed, dus geen reden tot verandering zou je zeggen.  
De katholieke kerk organiseert altijd “Kindje Wiegen” op Eerste 
Kerstdag. De opkomst hiervan leek minder te worden door 
onbekende reden.  Hierdoor is het plan opgevat om het kerstfeest 
dit jaar samen te doen.  
Op 24 december om 18.30 uur begon dan ook het 1

e
 oecumenische 

kerstfeest voor kinderen in de katholieke kerk. We hadden 3 
kinderen van groep 8 van de jozefschool bereid gevonden om ons 
te begeleiden met de te zingen liederen. De collecte voor SOS 
Kinderdorpen werd toegelicht door 3 tieners uit Muiden die zich 
inzetten voor dit goede doel. We hebben de bekende liederen 
gezongen en een gebed gedaan. Het kerstverhaal werd verteld 
door Tessa en de aanwezige kinderen mochten meedoen om het 
kerstverhaal uit te beelden (kindje wiegen). Als laatste zongen we 
“Kling klokje klingeling” waarbij de kinderen met eigen 
muziekinstrumentjes mee mochten doen. 
Afsluitend was er voor ieder kind een presentje, wat drinken en een 
kerstkransje. De opkomst was prima. Er waren 32 kinderen en 50 
volwassenen! Een best gevulde kerk dus. De opbrengst van de 
collecte was € 170,-.  
Als organisatie kijken we terug op een geslaagd gezamenlijk 
kerstfeest. In januari 2018 gaan we dit evalueren en hopelijk 
kunnen we in december 2018 wederom een mooie dienst 
organiseren.  
                                                                                              
Hartelijke groet van: Katinka, Tessa, Bep, Mariejanne en Tom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vanuit de kerkenraad 
Uit Onderweg, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Weesp-
Driemond, knippen we het volgende bericht: 
 
Bijbelquiz  
Deze avond vind plaats op: 

woensdagavond 24 januari 2018 in het Lichthuis te Weesp 
Iedereen is vanaf 19.30 welkom.  
Na koffie of thee, met wat lekkers erbij, willen we om 20.00 uur met 
de quiz beginnen.  
U kunt alleen of met een groepje meedoen. We vragen u deze 
avond een eigen balpen mee te nemen.  
We gaan er vooral een gezellige avond van maken, maar wie weet 
er ook nog wat (extra) Bijbelkennis aan over houden.  
De vragen zijn heel gevarieerd en dus voor ieder wat wils.  
Misschien vindt u het spannend om mee te doen, omdat u denkt 
niet voldoende Bijbelkennis te hebben. Dat hoeft geen reden te zijn 
om af te haken.  
Door de opzet wordt u op geen enkele manier voor het blok gezet, 
u kijkt bijvoorbeeld uw eigen antwoorden na.  
Onze “quizmasters” deze avond zijn Marije Hage en Jolanda Kalwij.  
In verband met de hoeveelheid koffie en thee, is het handig als u 
zich van te voren even opgeeft. 
 
Vorig jaar waren er Weespers, die bij ons meededen. Het zou leuk 
zijn als wij nu op onze beurt met een groepje Muiders ons in Weesp 
laten zien. 
Opgeven tot en met zondag 21 januari bij Jacomien van den 
Hoven, tel. 261800. 
 
                                                                                                

Agenda 
13 januari        20.00 uur: nieuwjaarsconcert 
23 januari        20.00 uur: vergadering kerkenraad 

24 januari   20.00 uur: Bijbelquiz (Lichthuis, Weesp) 
  7 februari 10.00 uur: gespreksgroep Open Deur (Rehoboth) 
12 februari 20.00 uur: gespreksgroep Kerk Anders 
14 februari  18.00 uur: Andermaal (Rehoboth) 
15 februari 20.00 uur: thema-avond Klimaat  
       (Ontmoetingscentrum, Muiderberg) 
 



 
 

Thema-avond Laudato Si‟ – 15 februari  
Het klimaat verandert, maar verandert het ons ook? 
  
RK-parochie Levend Water en PKN-gemeenten Weesp, Muiden 
en Muiderberg 
 

De pauselijke encycliek Laudato Si‟ („Wees 
geprezen‟) spreekt ook buiten de R.K. kerk velen 
aan. De boodschap van Paus Franciscus over 
milieu, rechtvaardigheid en vrede is actueel en 
inspireert. De Paus verbindt milieuvraagstukken 
met de vraag hoe we als mensen met elkaar 
omgaan. Hij noemt de aarde „ons huis‟, en wijst 
ons op onze verantwoordelijkheid.  

 
Wat betekent dat voor onze manier van samenleven langs de Vecht 
en de A1 en onder de rook van Amsterdam en Schiphol? Hoe zien 
wij de toekomst in onze concrete leefomgeving? Twee bezinnings-
avonden midden in de 40-dagentijd of vastentijd onderweg naar 
Pasen. Bezinning en gesprek op het raakvlak van geloof en 
maatschappij. Het klimaat verandert, maar verandert het ons ook? 
 
De eerste avond  heeft als thema:  

De aarde als liefdevolle schepping en gave 
 
Sprekers: Ben Lüken, oud-wethouder Blaricum, CDA, parochie     

Weesp 
  Thijn Westerman, stichting Groen Muiderberg 
  Ds. Gerben Hoogterp, Muiden 
 
Tijd: donderdag 15 februari, 20.00 uur 
Plaats: Ontmoetingscentrum, Populierenlaan 2-B in Muiderberg. 
 
Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. 
 
De 2

e
 avond is 8 maart in Weesp (meer info in volgende kerkblad).  

 
Informatie:  
Nel Pronk, tel 06 1507 1576 of Gerben Hoogterp, tel. 0294 769042 
 
    



 
 

Diaconie  
De collectes zijn de komende 4 weken bestemd voor: 

Exodus op14 januari  
Exodus Nederland is de grootste, landelijke organisatie die met 
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex- 
gedetineerden en hun families. 
Hier volgt een verhaal van Ralph, die een goede vader wil zijn. 
Keer op keer ging Ralph de mist in, maar dit keer zet hij alles op 
alles om te veranderen. “Toen mijn zoontje twee jaar geleden werd 
geboren, ging bij mij de knop om. Ik wil er alles aan doen om een 
goede vader voor hem te zijn. Huisje, boompje, beestje: dat is wat 
ik wil”. 
Ralph had ruim tien jaar lang een alcoholverslaving en belandde 
daardoor keer op keer in dezelfde negatieve spiraal. Op dit moment 
woont hij nog in het Exodushuis in Den Bosch, maar hij is hard op 
weg om op eigen benen te staan, “Ik werkte vroeger in het 
stratenmakerbedrijf van mijn oom, maar daar had ik het flink 
verpest. Het leek onmogelijk weer een werkplek te vinden in het 
grond- en straatwerk. 
Door de begeleiding van Exodus is het toch gelukt: ik heb een baan 
en het contact met mijn oom is weer hersteld.”  
 

Stap Verder op 21 januari en 11 februari   
Dit is weer een gezamenlijk project met Muiderberg. Een steuntje in 
de rug voor migranten in Amsterdam. “Stap Verder” is een plek 
midden in de wijk Amsterdam Zuidoost waar de kerken diaconaal 
present zijn in de samenleving.  
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo‟n 80.000 mensen 
van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerste generatie 
allochtonen. Alle problemen die bekend zijn in multiculturele 
achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel migranten die de 
Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen 
instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. 
Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal 
oecumenisch centrum “Stap Verder” Het centrum wordt gedragen 
door de zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. 
“Stap Verder” heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar 
instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kind-project. Maar 
vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken 
diaconaal present zijn in de samenleving.  
Voor mensen die nergens anders terecht kunnen. 



 
 

Wilt u meer weten over dit project? Erika  Feenstra vertelt met veel 
liefde over haar belevenissen in het centrum “Stap Verder”. 
 
 

Werelddiaconaat op 4 februari   
Visserijslaven in Ghana naar huis 

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op 
het Voltameer. Deze kinderslaven, vooral jongens, worden 
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk 
werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm 
stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen 
komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere 
delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en 
kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. 
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind-slaven en 
vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze 
intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie 
hulp om een beter bestaan op te bouwen. 
 
Alle collecten willen we u van harte aanbevelen. 
Namens de Diaconie, Jitty Meinders-Rodenburg 
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Abonnement  “Het Open Huis” 2018 

 
Zoals U al enkele maanden geleden in het kerkenraadverslag heeft 
kunnen lezen is besloten om het abonnement van het kerkblad “Het 
Open Huis,” per 1 januari 2018 te verhogen naar €12,50.  
Het postabonnement blijft € 20,00 
 
De laatste jaren zijn de kosten voor het contract van de machine en 
het papier aardig verhoogd.  
 
Ook zijn er nog 15 abonnement houders die het jaar 2017 nog niet 
betaald hebben wilt u dit even nakijken en dan voor het jaar 2017 
en 2018 het tezamen aan ons overmaken, graag vermelding van 
2017/2018. 
 
De postabonnementen € 20,00 & bezorgabonnement € 12,50 per 
jaar. Het Bankrekening nummer is: NL61 RABO 0157 0172 22   
t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 
Bij voorbaat danken wij u vriendelijk voor de medewerking, en 
hopen op een resultaat. 
                                                       Hartelijke groet Rène en Martha 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Activiteitencommissie 
Aan het begin van dit nieuwe jaar nogmaals van harte.... 

… een in alle opzichten goed 2018 toegewenst! 
 

Na de sneeuw, waarvan we in december buiten (al dan niet) 
genoten, woedt er in januari een „sneeuwstorm‟ in de kerk! 
 “De Sneeuwstorm” ~ zaterdag 13 januari om 20.00 uur 

 
De 17-jarige Marya en officier Vladimir zijn hevig verliefd, mogen 
niet trouwen, maar besluiten dit in een nabij gelegen dorp toch in 
het geheim te doen. In de nacht waarin het huwelijk ingezegend 
wordt, is er een enorme sneeuwstorm. Pas jaren later blijkt wat er 
precies is voorgevallen. Een winters verhaal van Poesjkin vol 
romantiek, passie en actie, dat wordt uitgevoerd door het Hexagon 
Ensemble en acteurs en dansers van het Staatstheater van 
Bashkortostan. 
Eén van de industriële centra van de Oeral (u weet wel: bergen, 
Rusland, temperaturen ver beneden het vriespunt, en ook volop 
sneeuw!) is de meer dan een miljoen inwoners tellende stad Oefa. 
Naast industrie is hier ook dit staatstheater gevestigd. En gelukkig 
valt er van “De Sneeuwstorm” niet alleen in Oefa maar ook in 
Muiden te genieten, want dit muziektheater zal uw hart – ondanks 
de sneeuw – verwarmen!  
Kaarten à € 13,50, € 26,-- of € 29,50 kunt u reserveren via 06-
15173471 of reserveren@proefkamermuziek.nl  De prijzen zijn 
inclusief een consumptie en reserveringskosten. Alle informatie 
vindt u op www.proefkamermuziek.nl  
 Valentijnconcert ~ woensdag 14 februari om 20.00 uur 

Ook dit jaar wordt de prachtige traditie in ere gehouden: een 
Valentijnconcert voor alle vrijwilligers in Muiden en Muiderberg 
door Muziekvereniging G.A. Heinze en koor “Noot voor Noot” 
uit Muiderberg! Een volgende keer meer hierover. 
 

Wij hopen u weer vaak te mogen begroeten in 2018! 
Namens de Activiteitencommissie, Anja van Capelle 
 
 



 
 

Nieuwjaarsreceptie in Muiden met voorstelling 
„Sneeuwstorm‟, zaterdag 13 januari 2018 
 
De Stadsraad Muiden, de serie Proefkamermuziek en de 
Gemeente Gooise Meren slaan de handen ineen voor een 
Nieuwjaarsevent in Muiden.  
 
Zaterdag 13 januari 2018 zijn inwoners van Muiden, Muiderberg, 
Bussum en Naarden vanaf 18.30 uur van harte welkom in De 
Kazerne in Muiden. Samen met inwoners heffen burgemeester Han 
ter Heegde en leden van het college het glas op een gezond en 
voorspoedig jaar 2018. 
 
Aansluitend wordt in de serie Proefkamermuziek om 20.00 uur in de 
Grote Kerk de Nieuwjaarsvoorstelling „Sneeuwstorm‟ opgevoerd 
door het Hexagon Ensemble en acteurs en dansers uit 
Basjkortostan. Zij brengen een romantische winterse voorstelling 
over twee geliefden die gescheiden worden door een sneeuwstorm 
op de dag van hun trouwen. Met dit verhaal, van de grootste 
Russische schrijver Poesjkin, wordt tevens herdacht dat Nederland 
twee eeuwen geleden door Basjkieren en andere Russen bevrijd is 
van de overheersing van Napoleon. Leden van het college van 
B&W van de Gemeente Gooise Meren en afgevaardigden uit 
Basjkortostan zijn ook aanwezig bij de voorstelling. 
 
De toegang in De Kazerne is vrij. Voor de voorstelling zijn kaarten 
beschikbaar vanaf € 13,50 inclusief een glas wijn. Reserveren voor 
de voorstelling: reserveren@proefkamermuziek.nl 
Verdere informatie: www.proefkamermuziek.nl en 
www.stadsraadmuiden.nl 
 

 



 
 

Protestantse Gemeente te Muiden 
 
Grote of Sint Nicolaaskerk    Kerkstraat  3 – 1398 AJ Muiden 
 
Vergadergebouw Rehoboth  Kloosterstraat  6 
 
Predikant             Ds. G.J. Hoogterp 
 De Pauw 1, 1398 CT, tel. 769042 
 e-mail: ghoogterp@grotekerkmuiden.nl 
 
Kerkenraad: 
Voorzitter        Mevr. E.W. Janssen-Stam 

Burg.de Raadtsingel 8, 1398BE, tel. 261912   
e-mail: voorzitter@grotekerkmuiden.nl 

 
Secretaris             Mevr. J.J.M. van den Hoven-Scholten                
     Het Karveel 11, 1398BV, tel. 261800  
 e-mail: secr@grotekerkmuiden.nl 
 
Postadres kerkenraad  Kloosterstraat 6, 1398 AM, Muiden 
 
Diaconie Voorzitter: mevr. J.H. Meinders-Rodenburg 
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Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God (8) 
 
De spanningen tussen Van Gogh en Gauguin leiden uiteindelijk tot 
een breuk. Gauguin heeft de gebeurtenissen later zelf beschreven. 
Op kerstavond krijgt Vincent ruzie met Gauguin. Na een heftige 
woordenwisseling verlaat Gauguin het Gele Huis. Vincent loopt 
hem achterna. Wanneer Gauguin zich omdraait, staat Vincent met 
een geopend scheermes achter hem. De woedende blik van 
Gauguin brengt Vincent bij zinnen. Haastig maakt hij zich uit de 
voeten. Pas de volgende dag keert Gauguin terug naar het Gele 
Huis. Bij terugkeer blijkt dat na de heftige confrontatie van de vorige 
avond zich een catastrofe heeft voltrokken. Vincent heeft een stuk 
van zijn oor afgesneden. Vervolgens geeft hij het bloedende 
lichaamsdeel aan een prostituee cadeau. Daarna wordt hij in het 
ziekenhuis van Arles opgenomen.  

  

Een aangeslagen, geschonden Vincent zit voor een Japanse 
voorstelling die de droom van zijn gemeenschap van kunstenaars 
symboliseert. De schilder is ingestort met de verwerkelijking van het 
„Atelier du Midi‟ binnen handbereik. Daarnaast, krijtwit, het oor nog 
steviger ingepakt. Het is alsof de ogen van pijn naar elkaar toe 
getrokken worden. Precies op ooghoogte tekent een bloedrode 
horizon zich af. Daarboven gloort een oranje gloed. Vincents 
steunende ademtochten worden zichtbaar in de spiraalvormige 
patronen van de rook die boven de horizon uitstijgt.  

Wie snijdt zichzelf een oor af om dit lichaamsdeel vervolgens aan 
een vrouw te geven? Misschien ligt de verklaring van deze 
gruwelijke gebeurtenis in de corrida. Het stierengevecht kent het  



 
 

gebruik waarbij de matador als eerbetoon een oor wordt 
aangeboden van de stier die hij gedood heeft. De matador toont het 
publiek de trofee die hem te beurt gevallen is om dit eerbewijs 
vervolgens op te dragen aan zijn geliefde.  

In Arles woonde Vincent op steenworp afstand van de Romeinse 
arena die nog steeds gebruikt wordt om stierengevechten te 
houden. Vincent moet met de gebruiken van het stierengevecht 
bekend geweest zijn. Hij heeft de arena, waarin stierengevechten 
gehouden worden, van binnen geschilderd.  

 

  

Wat is de overeenkomst tussen de zelfverminking en het eerbetoon 
van de matador? Herinnert u zich het schilderij van het Gele Huis, 
waarbij Vincent voor het huis staat? Daarbij splijt de lijn die het huis 
van het belendende perceel scheidt de man voor het huis in tweeën 
(zie het oktober nummer 2017 van Het Open Huis). Deze 
gespletenheid komt tot uitdrukking in Vincents zelfverminking. 
Enerzijds is Vincent een verliezer, een slachtoffer, wiens oor wordt 
afgesneden. Anderzijds komt hem als scheppend kunstenaar de 
trofee van het oor toe die hij aan een vrouw kan opdragen.                                                                                     
                                                           B.P. 


