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Een huis voor de ziel  

Geregeld overkomt het me in de kerk. Dat ik tot in mijn diepste binnenste geraakt 
word door de woorden uit een psalm of een lied. Ook woorden uit een preek of een 
lezing kunnen dat effect hebben, maar bij een lied is het directer: de woorden 
komen uit je eigen mond.  

Onze kerkenraad-dag begonnen we met een ochtendgebed in de Grote Kerk in 
Weesp. We zongen daar o.a. psalm 84 vers 6, waarbij de laatste regels “Heer, die 
het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt”  – hoe vaak zou ik die niet 
gezongen hebben? –  op dat moment mijn hart raakten. Wat een troostvolle 
belijdenis: God houdt alles in handen. Dat zongen wij ons daar te binnen, voordat 
we ons gingen buigen over de toekomst van onze kerk in Muiden.   

Ik noem in dit verband ook wat we in het begin van een kerkdienst samen 
uitspreken over God “die niet loslaat het werk van Zijn handen”. Daar kan je dan bij 
denken aan onze wereld, onze kerk, ons gezin. “Bemoediging” heet dat onderdeel 
van de dienst. Ik moet bekennen dat de woorden vaak al voorbij zijn voordat ze in 
mij hebben kunnen landen. Maar het gebeurt ook dat ze mijn ziel treffen en mij 
diep ontroeren en troosten.   

De kerk, een huis voor de ziel. Een plek, waar je samen brood voor onderweg 
krijgt, op weg naar het Koninkrijk.   

 

Jacomien van den Hoven 

  

 

 

“Een huis voor de ziel” is de titel van een boek van Henk de Roest over de 
betekenis en de toekomst van de kerk.  

  
  
  
 
 
 



 
 

Kerkdiensten in de Grote Kerk 

 
Zondag           17 september, 
10.00 uur              ds. J. Bellwinkel, Leiden  
Kleur: groen              Collecte: 1. Voor de Kerk in het Midden-Oosten 

                                       2. Onderhoud gebouwen 
 
Zondag            24 september, Gezamenlijke Oecumenische dienst  
10.00 uur          bij de buren Levend Water, aan de Herengracht te Muiden 
 
Zondag              1 oktober, Woord en Tafel, startzondag  
10.00 uur               ds. G. Hoogterp  
Kleur: groen              Collecte: 1. Kerk en Israël 
 
Zondag             8 oktober,  
10.00 uur              ds. H. van Galen, Purmerend  
Kleur: groen              Collecte: 1. Voor de Kerk in het Midden-Oosten                                              
   2. Kerk 
 
 
Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
17 september: Dhr. Dick Mansvelder Tel. 264666               
24 september: Dhr. Arie Eggebeen    Tel: 263427 
  1 oktober:      Dhr. Ab de Boer   Tel. 263638 
  8 oktober:      Dhr. Joop Bleker   Tel. 263243 
  
 
 
 
 
Bloemendienst    
17 september: Dhr. H. van Kooij     
  1 oktober:      Fam. van Leeuwen 
  8 oktober:      Fam. van Meurs 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oecumenische viering vredesweek: De kracht van verbeelding 
 

Zondag 24 september hebben we onze jaarlijkse 
oecumenische viering met als thema De kracht van 
verbeelding. Dit jaar zijn we met de Muiderbergers 
te gast bij onze buren aan de Herengracht in de H. 
Nicolaaskerk. Het is voorstelbaar dat we ons soms 
lamgeslagen voelen in een wereld met zoveel 
tumult en geweld. Daarom is het goed om toch 
samen te komen rond het Bijbelse visioen van 
vrede en samen te bidden. Zodat we samen kracht 
mogen ontvangen om te doen wat we kunnen, ieder 
van ons op onze eigen plek.  

 
Startzondag: Jona - een nieuwe start  
Op zondag 1 oktober vieren wij startzondag. Samen willen we het nieuwe kerkelijk 
seizoen beginnen met een bijzondere dienst. Centraal staat de onderlinge 
ontmoeting als gemeente. Thema is het verhaal van Jona, die na een 
aanvankelijke mislukking toch de draad kan oppakken. God geeft hem een nieuwe 
start. Hij reist nu wel naar Nineve en daar gebeurt het onverwachte: de mensen en 
de stad worden gered. 
Speciaal bij de startzondag hoort de 
ontmoeting na de kerkdienst. We 
gaan samen op speelse wijze in 
gesprek en willen afsluiten met een 
gezamenlijke lunch. Het programma  
na de dienst duurt tot plm. 12.30 uur.  
U kunt zich aanmelden voor de 
lunchmaaltijd via e-mail: startzondag@grotekerkmuiden.nl of via tel.nr. 261279 
(Mariejanne de Waart).  
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Leerhuis Jona 
Aansluitend aan de startzondag begint maandag 2 oktober het Bijbel-leer-leeshuis 
over Jona. Op 4 maandagavonden lezen we samen het boekje Jona. Een 
spannend en vermakelijk Bijbelboek over idealisme en hoop, toewijding en humor, 
schuld en opgeruimdheid, dreiging en verlangen. Bijbelse en symbolische 
achtergronden en onze eigen geloofs- en levenservaringen staan centraal. 
U bent van harte welkom op maandagavond 2 oktober, om 20.00 uur in Rehoboth. 
 
Kunstroute 
Tijdens het weekend van 7 en 8 oktober zal Muiden in het teken staan van de 
kunstroute. Ook de St. Nicolaaskerk en Rehoboth zijn dan tentoonstellingsruimte. 
Wij hopen veel mensen te mogen verwelkomen en dat in heel Muiden velen 
geraakt mogen worden met bezinning en verwondering. Extra bijzonder is dat we 
in onze kerk het werk van gemeentelid Gijs Elzinga kunnen zien.  
 
Het oog van de orkaan 
Sinds afgelopen week voelt het dat de zomer voorbij is. De scholen zijn weer 
begonnen, ook in Muiden. Het Spieringfestival en Open Monumentendag. Buiten 
begint het een beetje herfstig te worden.  
Over Sint Maarten raasde de orkaan Irma. Bepaald niet Irma La Douce zoals in de 
gelijknamige musical en film en daarmee vele romantische horeca gelegenheden. 
In plaats van zacht kwam de orkaan keihard over het eiland net zo groot als 
Terschelling maar ver weg in en aan de uiterste rand van ons koninkrijk.  
Je zag de plunderingen en de ontreddering maar ook de hulpacties. Passend bij 
de naamgever van het eiland Sint 
Martinus die de helft van zijn mantel 
gaf aan een bedelaar. Mij trof ook 
het fenomeen van het oog van de 
orkaan. Van bovenaf in de 
satellietbeelden zag je het duidelijk. 
Een onbewolkt gat, met 
daaromheen de alles vernietigende 
wolkenspiraal. In het oog waait het amper en schijnt de zon! Van boven zie je juist 
het stukje aarde waar het centrum van de storm is.  
Op de morgen van de orkaan was het rond 7.00 uur ook bijna windstil op Sint 
Maarten. Na de orkaan even een adempauze. Ook het communicatieverkeer was 
inmiddels stilgevallen. Daarna begon het weer enorm te waaien. Een extreem 
contrast: een superstorm buiten alle proporties en ook even die bijzondere stilte. 
Straks begint het weer opnieuw. Waar moet je schuilen? Betrekkelijke rust en 
keiharde tegenwind kunnen elkaar afwisselen in de natuur en in ons leven. Als ons 
bestaan zich in het oog van een storm bevindt lijkt het soms ook dat alle normale 



 
 

communicatie wegvalt. We houden onze adem in en zoeken naar houvast en 
andere vormen om te communiceren. En wie weet krijgen we dan soms even 
contact met een stukje hemel boven ons.  
  
Met een hartelijke groet,  
ds. Gerben Hoogterp 

 
Kerkenraad 
Op 5 september komt de kerkenraad bijeen in de consistorie van onze kerk. 
 
Kerkenraad-dag 
We kijken terug op de kerkenraad-dag, die we op 18 augustus hielden in het 
Lichthuis in Weesp. Als binnenkort de eerste paal voor de huizen in De Krijgsman 
de grond ingaat, zullen over een jaar daar mensen komen wonen. Dan moeten we 
er als kerk, samen met de RK parochie, present zijn. Hoe? Huis aan huis lijkt de 
meest directe manier van contact maken.  
De samenwerking met Weesp en Muiderberg groeit. In de nieuwe activiteitengids 
van de Protestantse Gemeente Weesp/Driemond en de RK Parochie van Levend 
Water zijn onze avonden over Jona opgenomen. De kanselruil op zondag 3 
september (ds. Hage bij ons en ds. Hoogterp in Weesp) en de jaarlijkse preekbeurt 
van ds. Jonkers in Muiden en ds. Hoogterp in Muiderberg zijn ook gevolg van de 
samenwerking. De activiteiten in onze kerk staan genoemd in het kerkblad van 
Muiderberg en omgekeerd.  
 
Avondmaal 
Het avondmaalberaad op zondag 20 augustus heeft ertoe geleid dat de 
kerkenraad besloten heeft in de komende maanden het avondmaal om en om 
lopend en in de kring te vieren. Op de gemeentejaarvergadering, op 17 april 2018, 
zullen we dan weer evalueren.  
Dit is het schema van de avondmaalsvieringen: 
   3 september lopend  
 15 oktober kring  
 17 december lopend 
 28 januari 2018 kring 
   4 maart lopend 
 29 maart Witte Donderdag kring 
  Evalueren op gemeentevergadering op dinsdag 17 april 
  
 20 mei Pinksteren 
   8 juli  -  19 augustus -  28 oktober  - 16 december 
 



 
 

Medewerkersmiddag 
De medewerkersmiddag staat gepland op zaterdag 14 oktober.  
Mevrouw Elsa Aarsen komt dan over Luther vertellen.  
Alle medewerkers van onze kerk krijgen van de kerkenraad een persoonlijke 
uitnodiging. 
 
Activiteitengids van Weesp 
Van de bovengenoemde activiteitengids van de kerken in Weesp liggen enkele 
exemplaren achter in de kerk. 
 
Jacomien van den Hoven, secretaris kerkenraad 
 

 
Kerk en Israël 
 

In de kerkorde staat dat de kerk  geroepen is om in al haar geledingen het gesprek 
met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël. 
In 1949 stelde de synode van de Hervormde Kerk, die later zou opgaan in de PKN,  
een Israëlzondag in: de 1e zondag van oktober. Dit jaar zal dat op 1 oktober zijn. 
Er zijn 3 motieven: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op 
de relatie van de Kerk met Israël en gebed voor het volk Israël. 
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk.   
Om een bijdrage te leveren aan de bezinning op de toekomst van de Protestantse 
Kerk op weg naar 2025 is het joods-christelijke gesprek daarbij onmisbaar. 
Op 24 mei jl. was het 50 jaar geleden dat de stad Jeruzalem werd herenigd tot één 
stad. 
Het is de plek waar Jezus Zijn verzoenend offer voor ons bracht, vanwaar Hij ten 
hemel voer en waar Hij zal terugkeren. Daarom zijn wij als Christenen voor Israël 
zeer begaan met het lot van deze stad en haar inwoners. 
We hebben elkaar veel te vertellen en kunnen van elkaar leren. 
Aandacht voor, en discussie over Israël zullen er altijd zijn en blijven. 
 
Mariejanne de Waart 
 

 
 
 
 



 
 

Diaconie  

Versterk de kerk in het Midden-Oosten  

De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak zijn christenen 
blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze 
massaal op de deur van kerken. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt 
de druk toe om weg te gaan.  

Blijven geloven in delen  

De Koptische kerk, partner van Kerk in Actie, schreef: ‘ondanks de brute aanvallen 
houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar Ik 
zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die vervloeken, doe goed aan degenen die u 
haten en bidt voor degenen die u misbruiken”. Zij blijft geloven in delen, ondanks 
de pijn en het verdriet.’ Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun immers 
hard nodig. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar opnieuw aandacht voor 
kerken in nood in het Midden-Oosten.   

Najaarscampagne  

Samen zijn we de Kerk in Actie en verbonden met de kerken in het Midden-
Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te vergeten. Vorig jaar is er 
gul gegeven door de lokale gemeenten en donateurs. Hiermee kon veel goeds 
worden gedaan door onze partners.  

Maar de nood blijft hoog. Niet alleen om de ergste nood te lenigen, maar ook om 
voorzichtig weer te werken aan een toekomst, bijvoorbeeld door steun voor 
onderwijs.  

Samen zijn we Kerk in Actie en laten we dat ook zijn, in onze gebeden en onze 
gaven.  

Geef met gulle hand aan de collecten in onze eigen kerk.  

Zondag 17 september en 8 oktober, 15 oktober en 29 oktober willen we voor de 
kerk in het Midden-Oosten collecteren.  

  

Namens de diaconie,  

Jitty Meinders-Rodenburg  



 
 

Andermaal  

De afgelopen 12 jaar heeft Henny Vedder voor ouderen en alleenstaanden 
gekookt in Rehoboth. Nu heeft ze de pollepel over gedragen aan Remy. Hij wil 
heel graag voor iedereen koken. Met wat hulp zal dat prima gaan lukken.  

Dus elke 2e woensdag van de maand kan men in Rehoboth komen eten.  

Wel graag even opgeven bij Henny Vedder, tel. 261979. Tot ziens!  

Een hartelijke groet van Henny Vedder en Jitty Meinders  

 
Een bloemengroet ging naar: 

 
18 juni   Mw. M. de Fockert 
25 juni   Dhr. M. Potman 
  2 juli      Mw. W. Hak-de Visser 
  9 juli      Mw. S. Enders-Streefkerk 
16 juli    Fam. Mansvelder-Heemskerk 
23 juli   Dhr. B. Prins 
30 juli   Mw. L. Blümers 
  6 augustus  Mw. J. de Boer-Huizinga 
13 augustus  Fam. Nijmeijer-Nijland 
20 augustus  Fam. Bleeker-de Boorder 
27 augustus  Mw. J. van den Hoven-Scholten 
  3 september  Fam. Vedder-Pos 
 
  

UITNODIGING STARTZONDAG 1 oktober  

Kom naar de startzondag op zondag 1 oktober en meld u aan voor de 
gezamenlijke lunchmaaltijd:   

e-mail: startzondag@grotekerkmuiden.nl 

of via tel.nr. 261279                     
(Mariejanne de Waart)   

of via de intekenlijst in de kerk.  
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Een lied voor de vrede 

Laat de zon opgaan, het ochtendlicht stralen. 
Het zuiverste gebed.                                                                                                              
Breng ons niet terug. 
                                                                                       
Hij wiens kaars is gedoofd, en in het stof is begraven,                                                                                                                                                                                                                 
geen bitter huilen zal hem wekken, 
noch hem hierheen terugbrengen. 
                                                                                                             
Niemand haalt ons terug, uit het diepe en donkere graf. 
De overwinning vieren 
en lofliederen zingen 
levert hier niets op. 
 
Zing dus enkel de vrede een lied toe, 
fluister geen gebed. 
Zing liever de vrede een lied toe 
met luide stem, luidkeels. 
 
Laat de zon schijnen 
door de bloemen heen. 
Kijk niet achterwaarts, 
laat de gevallenen rusten. 
 
Kijk hoopvol vooruit, niet door richtkijkers, 
zing de liefde een lied toe 
en niet de oorlogen. 
 
Zeg niet: ”Er komt een dag”_ Maak dat die dag komt! 
Nee, het is geen droom. 
Juich de vrede toe, op alle paradepleinen! 
 
Zing dus enkel de vrede een lied toe, 
fluister geen gebed.                                      
Zing liever de vrede een lied toe                   
met luide stem, luidkeels.                   
 

Uit: Kerk en Israël Onderweg,                                                                                             
Tekst: Jaäkov Rotblit (Israëlisch dichter [1945]) 

 



 
 

Activiteitencommissie 
 
Expositie kerststallen ~ 9 en 16 september van 12.00-16.00 uur met 
‘kerstconcert’ ~ 16 september om 15.00 uur 
De prachtige verzameling kerststallen is nog op de zaterdagmiddagen 9 en 16 
september te bezichtigen. En op de laatste zaterdag geeft organist Koos Damman 
geheel in stijl van de expositie een speciaal (inloop-)‘kerstconcert’, dat om 15.00 
uur begint.  
 
 
Opera Dido & Aeneas ~ 30 september om 20.00 uur 
In mei kon ik u al verklappen dat er ook in het seizoen 2017-2018 weer prachtige 
concerten in onze kerk verzorgd zouden gaan worden en het eerste daarvan vindt 
deze maand al plaats. De serie Proefkamermuziekconcerten wordt dit seizoen 
geopend met een indrukwekkende opera! 
Het Tulipa Consort is in 2013 door sopraan Johannette Zomer opgericht en legt 
zich toe op muziek uit de periode 1600-1750. Johannette is deze avond Dido, de 
koningin van Carthago, die verliefd wordt op de uit Troje ontvluchte Aeneas (en hij 
op haar). Ze besluiten te trouwen, maar het ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig’ 
is in deze opera van Purcell niet aan de orde. Een hartverscheurend verhaal dat 
door een keur aan solisten, koor en muziekensemble aan de bezoekers wordt 
‘verteld’. Het wordt beslist een avond om met oren én ogen van te genieten! 
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  
 
 
Kunstroute Muiden 2017 ~ 7 en 8 oktober 
Het Kunstcollectief Muiden-Muiderberg organiseert in het weekend van 7 en 8 
oktober a.s. de Kunstroute 2017 in Muiden. Ook onze kerk is dit jaar in de route 
opgenomen; in onze kerk zullen kunstwerken van de kunstenaars tentoongesteld 
worden. Op zaterdag van 11.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur 
staan de kerkdeuren daarom voor alle belangstellenden open. 
 

We hopen u dit seizoen weer vaak te mogen verwelkomen! 
 

 
Namens de Activiteitencommissie,  
Anja van Capelle 

 

http://www.proefkamermuziek.nl/


 
 

 
  
Agenda 
 
 
 
woensdag 13 september 18.00 uur : Andermaal (Rehoboth)  
zondag      24 september 10.00 uur : oecumenische viering vredesweek  

  (RK kerk)  
maandag   25 september 20.00 uur : vergadering contactpersonen (Rehoboth)  
zondag      1 oktober 10.00 uur : startzondag inclusief lunch 
maandag   2 oktober 20.00 uur : leerhuis Jona (Rehoboth)  
woensdag 4 oktober 20.00 uur : gespreksgroep Open Deur (Rehoboth)  
vrijdag  6 oktober 15.30 uur : consistorie, Burg. de Raadtsingel 8  
zaterdag  7 oktober 11.00-17.00u. : Kunstroute Muiden 
zondag  8 oktober 13.00-17.00u. : Kunstroute Muiden  
maandag  9 oktober  20.00 uur : gespreksgroep Kerk Anders  
woensdag 11 oktober 18.00 uur : Andermaal (Rehoboth)  
 

Mediteren aan Zee   
 

Kom tot rust en bezinning 
in de stilte en geborgenheid van het gebouw Kerk aan Zee 
 

Vijf dinsdagavonden oefenen met meditatie 
aan de hand van vijf kwaliteiten van het hart, 
die nodig zijn in deze wereld en ten goede mogen komen aan jezelf: 
 
Verbondenheid – Acceptatie – Mededogen – Liefde – Vergeving 
 
Gun jezelf een moment van opladen, verbinden en inspiratie opdoen! 
 

De groep staat onder leiding van ds. Willemijn Jonkers, tel. 23 77 02, 
bezinningaanzee@gmail.com 
Data: 10 oktober, 7 november, 12 december 2017, 30 januari, 20 februari 2018 
Tijd: 20.00 – 21.45 uur ong.  
 

Locatie: Kerk aan Zee, Kerkpad 2, Muiderberg 
Kosten: 50 Euro voor vijf avonden  
 

Voor meer informatie, neem contact op. Opgave graag voor 1 oktober a.s.  

mailto:bezinningaanzee@gmail.com


 
 

Kledinginzameling. 
U las het al in het vorige kerkblad: 22 september zamelen we weer kleding in voor 
het inloophuis De Spreekbuis in Amsterdam. Alle (warme) kleding is welkom: ook 
dekbedden, slaapzakken, enz. Schoenen natuurlijk ook maar dan, per paar, goed 
aan elkaar gebonden .Graag alle kleding in goed vastgebonden plastic zakken. 
Dress for success: het werd vorig jaar een succes. Veel werd binnengebracht. 
Ooit is het in 1997 in New York opgericht. Nu is het een wereldwijde organisatie 
met 145 vestigingen in 21 landen. In Nederland is het begonnen in Rotterdam, 
daarna zijn 9 andere steden gevolgd, w.o. Amsterdam en Almere. 
Heel goede, nette kleding: kostuums, mooie overhemden, stropdassen, enz. gaan 
naar  Dress for Success. Als iemand op sollicitatiebezoek mag maar hij/zij heeft 
geen nette kleding meer na bijv. jarenlange bijstand, dan kan deze persoon naar 
Dress for Success gaan en, op vertoon van de uitnodiging voor de sollicitatie, 
gratis in nieuwe kleding gestoken worden! Ook met bijpassende schoenen en voor 
de dames, met bijpassende tas, ketting, enz. De kleding mogen ze houden en na 
een maand, als de baan echt van de grond is gekomen, mogen ze nog een keer 
terugkomen! Ook geschikt voor pas afgestudeerden. Deze kleding ook in goed 
sluitende plastic zakken. Als u niet zelf kan brengen kunt u mij bellen: ik haal het 
bij u op!  
Datum: 22 september    Tijd: tussen 16.00 en 18.00 uur  
Plaats: Zeeweg 2, Muiderberg.  Telefoon: 263 283 
Namens de diaconie, Hannie van der Veen 
 
 

Concert aan Zee 
Nieuw seizoen Concert aan Zee start op 1 oktober 
De programmering van het seizoen 2017/18 van Concert aan Zee is rond.  
Het volledige programma staat op www.concertaanzee.com   
U kunt reeds uw abonnementen (door een mail te sturen naar 
concertaanzee@gmail.com) en losse kaarten (via de website) bestellen.  
Ook in dit 5e seizoen verzorgen we weer 6 geweldige en zeer uiteenlopende 
concerten. Het eerste is al op 1 oktober, zoals gebruikelijk op zondagmiddag om 
15 uur. Het Utrecht String Quartet verzorgde vorig seizoen een prachtig concert en 
wij zijn dan ook zeer verheugd dat ze (op veler verzoek) terugkomen.  
Bij een strijkkwartet mag Ludwig van Beethoven natuurlijk niet ontbreken, 
daarnaast aandacht voor Sibelius en Sallinen in het kader van 100 jaar Finse 
onafhankelijkheid. 
 
Allen van harte welkom! 
Namens Concert aan Zee, Pieter Jan Meindertsma 
 



 
 

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 
                De Lange Gangh 13, 1398CV, tel. 261790 

                e-mail: diaconie@grotekerkmuiden.nl  

 
College van               Voorzitter: H. ter Beek 
Kerkrentmeesters            Het Hert 10, 1398EJ, tel. 263411 

                e-mail: cvk@grotekerkmuiden.nl 
 
                            Penningmeester: R. van Meurs 
                De Pauw 5, 1398 CT, tel. 0858780434 
                e-mail: penningmeester@grotekerkmuiden.nl 
 
Website    www.grotekerkmuiden.nl 
 
Activiteitencommissie Secretariaat: mevr. A. van Capelle-Goor   
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Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God (4). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Vincent ‘: dat staat met rode letters op de achterkant van dit zelfportret. De naam 
en de houding drukken de zelfverzekerdheid uit van een schilder met een 
bestemming. Maar uit het gezicht spreekt ook verdriet en teleurstelling. Omdat 
Vincent in Parijs bij Theo woont, schrijft hij in de Parijse periode heel weinig 
brieven en bezitten we geen beschrijvingen van zijn gemoedstoestand. Maar Theo 
heeft zijn zuster geschreven hoe moeilijk het is om met Vincent samen te leven. 
Zijn stemmingen, zijn wanorde en zijn dronkenschap maken het leven in het 
appartement aan de Rue Lepic soms ondragelijk.  

 

Duidelijk staat de datum op het schilderij te lezen: ‘88’. Het jaar 1888 blijkt een 
keerpunt te zijn in het leven van de schilder. Vincent heeft besloten naar Zuid 
Frankrijk af te reizen. Hoe zou hij zich gevoeld hebben toen hij afscheid nam van 
Theo? ‘Het ging werkelijk niet meer. Toen ik jou op het Gare du Midi verliet, was ik 
gebroken, half ziek. Ik was een alcoholist geworden om overeind te blijven. In 
Parijs was ik hard op weg om een beroerte te krijgen. Het periodieke ophouden 
met drinken had mij opgebroken. Dat merkte ik toen ik begon te hallucineren. 
Lieve hemel, wat voelde ik een vertwijfeling en moedeloosheid! Ik moest weg! Het 
kon niet anders!!’ 



 
 

Wat hoopt Vincent in Zuid Frankrijk te vinden? In Parijs heeft Vincent kennis 
gemaakt met Toulouse-Lautrec. Net als Vincent heeft hij een zwak voor gevallen 
vrouwen, danslokalen en cabarets. In overmatig drankgebruik doen zij niet voor 
elkaar onder. Maar bovenal vinden zij elkaar in hun bewondering voor de Japanse 
kunst. Vincents bewondering gaat zelfs zover dat hij in de Japanse stijl gaat 
schilderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is Japan voor Vincent onbereikbaar. Het land ligt te ver weg. Maar in Zuid 
Frankrijk hoopt hij iets van Japan te vinden. Hij gaat op weg naar de zon, het licht. 
Wanneer hij in Arles aankomt, loopt het voorjaar uit. Hij waant zich in het land van 
de kersenbloesem. Met de snelheid van een Japanse meester schildert hij 
boomgaarden in bloei. Zijn vervoering kent geen grenzen. Hij integreert zelfs de 
berg Fugi in het landschap van de Provence. 

 

                                                                                                          

 B.P. 


