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Van de voorzitter 
 
André van West moest per direct wegen gezondheidsredenen zijn 
interim voorzitterschap neerleggen. Zo ziet u mij weer in dit stukje, 
maar nu echt voor de laatste keer. 
Er hebben zich nogal wat ontwikkelingen voor gedaan. In de 
uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering hebt u kunnen 
constateren dat een aantal bestuursleden aan aftreden toe zijn. 
Opvolgers waren nog altijd niet gevonden. Gelukkig begint er nu een 
oplossing te gloren waarover u tijdens de ledenvergadering meer zult 
horen. 
Tegelijkertijd werd het bestuur geconfronteerd met het besluit van 

Henri Frölich om een beroep aan te nemen in Hoogkarspel en Westwoud. Het is mooi dat 
Henri in de provincie zijn plaats heeft gevonden als predikant. Wij wensen hem en zijn gezin 
van harte geluk en hopen hem nog veel te zien en te ontmoeten in Noord-Holland. 
De VVP-NH staat nu voor een beslissende periode.  De afgelopen jaren hebt u dikwijls 
kunnen lezen hoe ik ervan overtuigd ben dat vrijzinnigheid mensen een kans biedt de ruimte 
en vrijheid van religie te beleven. Samen bezig te zijn met levens- en zinvragen en zo een 
gemeenschap te bieden aan ieder die zich verloren voelt. 
Ds. Hester Smits, de voorganger van Henri is tijdens haar dienstverband voor de VVP-NH al 
op zoek geweest naar geestverwanten in Noord-Holland.  De opvolger van Henri zal een 
verbindende taak moeten krijgen in een daadwerkelijke samenwerking tussen Vrijzinnige 
Protestanten, Remonstranten en Doopsgezinden in een Vrijzinnig Platform Noord-Holland. 
Als uw huidige voorzitter zie ik die weg als goede bestaansmogelijkheid voor de toekomst. 
Nogmaals dank ik u allen hartelijk voor het vertrouwen dat ik van u als voorzitter al de 
afgelopen jaren heb mogen ontvangen.  Ik wens u allen alle goeds. 
 
Conna Wardenaar 
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Paasmeditatie Johannes  

Deze meditatie wil ik beginnen met een gedicht van Kurt Marti. Hij was een Zwitsers theoloog en 
schreef veel gedichten, columns en  verhalen. Het gedicht gaat als volgt: 
 
Jullie vragen hoe is de opstanding der doden?  
Ik weet het niet.  
Jullie vragen wanneer is de opstanding der doden?  
Ik weet het niet.  
Jullie vragen komt er een opstanding der doden?  
Ik weet het niet.  
Jullie vragen komt er geen opstanding der doden?  
Ik weet het niet.  
Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen: de opstanding van hen die leven.  
Ik weet alleen waartoe Hij ons oproept: tot opstanding vandaag en nu. 
 
Geloven – wat is dat eigenlijk? Wanneer geloof je dat Christus is opgestaan?  
Als je ervan overtuigd bent dat het echt gebeurd is?  
Als je de theorie aanhangt dat Jezus weer levend is geworden?  
Als je zegt: ik ben christen en dan hoort het er nu eenmaal bij dat je de christelijke waarheden 
onderschrijft?  
Of als je zegt: natuurlijk kan zoiets niet, maar dat is nou geloven, dat je het dan toch gewoon 
aanneemt? 
 
In het Paasevangelie volgens Johannes treft Maria van Magdala het graf van Jezus leeg aan.  
Ze gaat onmiddellijk alarm slaan bij zijn leerlingen, ze denkt aan grafroof.  
De leerlingen gaan ook kijken.  
Ze treffen het graf aan als een opgemaakt bed in de ochtend.  
Van de leerling zonder naam wordt gezegd dat hij geloofde, maar tegelijk zijn ze in verwarring, het is 
nog lang geen tijd om te juichen. Ze weten niet wat hun overkomt.  
 
Verwarring, dat is het eerste gevoel bij Paasmorgen.  
Alsof er in het landschap van hun zekerheden een open plek wordt gemaakt waar straks iets nieuws 
kan landen. 

U weet vast hoe het verhaal verder gaat.  
De mannen gaan weer weg, Maria van Magdala blijft bij het graf, 
bitter huilend omdat nu zelfs het lichaam van haar geliefde Heer 
haar ontnomen is.  
Dan – dan overkomt hij haar, de Opgestane. Hij spreekt haar toe, 
hij verschijnt haar.  
Het overdondert haar en het raakt haar tot diep in het hart. 
Ze gelooft. Daar komt geen theorie of dogma aan te pas.  
Maria gaat niet aan de leerlingen vertellen dat het biologische 
proces van doodgaan blijkbaar toch omkeerbaar is.  
Ze gaat vertellen dat Christus haar is verschenen.  
En ik neem aan dat de mannen aan haar merken dat ze niet iets 
verzonnen heeft, dat ze komt als aanhanger van een bepaald 
geloof. Ze is getuige van wat haar overkomen is. 
 
 

 
 



In het boek Handelingen (hoofdstuk 10) staat een preek van Petrus. Die preek hield hij toen hij te 
gast was bij Cornelius, de Romeinse centurio in Caesarea. Petrus was voor het eerst in zijn leven 
aangeschoven bij een gastmaal dat niet kosjer was, niet volgens de joodse spijswetten bereid.  
Volgens het verhaal hadden de centurio en Petrus allebei een droomvisioen gehad waarin ze over 
elkaar droomden. Zo werden ze bij elkaar gebracht. Ook daar geldt: het overkwam hen, de hemel 
raakte hen aan en ze konden er niet omheen. 
 
Het Paasevangelie zegt dat God zijn geliefde kind dwars door de dood heen vasthoudt.  
Het leven zit niet opgesloten in de enge omknelling van de dood, het breekt erdoorheen.  
Als dat alleen een constatering is, een zin uit een geloofsboek, dan kun je zeggen:  
ja, oké, en dus wat? De een zegt dat hij het gelooft, de ander zegt: ik geloof er niets van. Maar dan 
heb je het niet over geraakt-worden, over iets wat je overkomt of overdondert. 
 
Geloven dat Christus is opgestaan betekent dat je erin meekomt, dat het je in beweging zet. Dat het 
je misschien eerst in verwarring brengt, maar dat het je raakt en dat het je uiteindelijk optilt.  
Dat kun je niet zelf laten gebeuren en het gebeurt ook niet per se op Paasmorgen.  
Je kunt je er, denk ik, wel voor openstellen, bijvoorbeeld door niet krampachtig de regie over je leven 
en over je denken vast te houden. En door het voor mogelijk te houden dat precies daar waar jouw 
wereld instort, het toch anders loopt en het niet het einde bleek, het onmogelijke gebeurde!  
Kijk naar Maria: ze kwam naar het graf, misschien met zalfolie, misschien met bloemen, een vaasje, 
een lichtje, een hark, een portretje – ze kwam met een plan, met iets wat ze zelf kon doen.  
Dat plan viel in duigen, want het lichaam was weg, ook dat nog. Maar precies in dat zwarte gat waar 
alles haar ontvallen is, staat Christus op en spreekt haar toe. 
 
Misschien kent u vanuit uw eigen ervaring ook wel zo’n verhaal, een verhaal waarin u op uw eigen 
manier ook iets van dat Paaswonder hebt meegemaakt.  
Want dat is denk ik de les van Pasen voor ons.  
We moeten blijven vertellen over de Paaservaringen.  
Het leek onmogelijk…maar het bleek toch goed te komen.  
We kennen vast genoeg van deze verhalen.  
Goed nieuws moeten we blijven doorvertellen;  
We zijn zolang al als kerkelijke gemeente actief.  
We hebben bijna elke week een viering. We doen dit met vrijwilligers.  
Vele mensen steken de handen uit de mouwen. 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en simpel maar het is goed nieuws en dat moeten we elkaar 
blijven vertellen! 
En met die kleine dingen in het hoofd durven we misschien ook groot te geloven dat er ooit vrede 
komt in Syrië, dat milieudoelstellingen haalbaar blijken, dat kinderen niet de hongerdood hoeven te 
sterven. Het begint met een klein geloof, geloof als een mosterdzaadje! Wat onmogelijk lijkt, gebeurt 
soms. In de stilte gebeurt het.  
Je bent toch hersteld van de ziekte, of je leert ermee omgaan.  
Je kan je liefdevolle familielid of vriend of partner laten gaan, hoe moeilijk dat gemis van iemand ook 
blijft. Misschien voel je ruimte om los te laten of voel je ruimte om te vergeven.  
In de stilte realiseren we ons dat het ook heel anders had kunnen zijn;  
Het wordt weer Pasen. Het onmogelijke blijkt tot op vandaag mogelijk.  
Laten we het elkaar blijven vertellen.  
Vanaf deze plek wens ik u allen gezegende paasdagen! 
 
Ds. Henri Frölich 
 
 



Afscheid VVP Noord-Holland 
 
Al sinds september 2010 werk ik voor de Vereniging van Vrijzinnige protestanten in Noord-Holland. 
Dat is dus bijna 9 jaar. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan. In de afgelopen jaren was het 
samenstellen van het jaarprogramma van de VVP Noord-Holland daarin mijn grootste taak. Met veel 
verschillende mensen allerlei activiteiten organiseren gebaseerd op het vrijzinnige gedachtegoed.  
Gespreksgroepen, thema-avonden, kerkdiensten en nog allerlei andere zaken, teveel om allemaal in 
een keer op te noemen.  Na zoveel jaar komt er voor mij een moment om weer een andere uitdaging 
aan te gaan. Per 12 mei zal ik bevestigd worden als gemeentepredikant in Hoogkarspel en Westwoud 
voor 50%. De andere 50% van mijn werktijd blijf ik gemeentepredikant in de Purmerkerk. Mijn werk 
voor de VVP Noord-Holland gaat dus stoppen. En dit zal dus ook mijn laatste nieuwsbrief voor de VVP 
Noord-Holland zijn. Een goed moment voor een korte terugblik.  

Tja en waar moet je dan beginnen! Als ik de boekjes van de afgelopen jaren er even bij pak en bekijk 
hoe het jaarprogramma van de VVP Noord-Holland er uit zag dan valt me op wat een 
verscheidenheid aan activiteiten ik mede mocht organiseren. Uiteraard deed ik het niet alleen in elke 
plek is er wel een groep vrijwilligers die meehelpt om van alles te regelen. Op verschillende plekken 
in de provincie waren er gespreksgroepen met mensen die ik ruim 8 seizoenen diverse keren 
ontmoette en mee in gesprek raakte. Vaak over boeken die we voor een bepaald seizoen hadden 
uitgekozen, maar ook over actualiteit die op dat moment speelde. Wat een bijzondere gesprekken 
zijn dat geweest! Je leert elkaar door de jaren heen ook echt kennen en er ontstaat een vertrouwen 
waardoor er ook echte diepgang kan ontstaan in de gesprekken. Dat heb ik in ieder geval als zeer 
waardevol ervaren. Uiteraard zijn er altijd ook hele praktische dingen te regelen, veel vergaderen, 
administratie, nieuwsbrief samenstellen en opsturen, veel reizen naar de verschillende plekken. De 
afwisseling in het werk vond ik altijd heel prettig. Elke week zag er weer anders uit, wat dat betreft 
weinig routine maar dat houd je dus ook wel scherp. Uiteraard waren er ook zorgen, door het 
teruglopend aantal leden en de hoge leeftijd van de meeste leden, die daardoor ook niet meer 
konden deelnemen aan de activiteiten. Dus qua organisatie waren en zijn er reële zorgen, maar de 
doelstelling was altijd: uitdragen van het vrijzinnige gedachtegoed in de breedste zin van het woord. 
En dat heb ik altijd zo goed mogelijk willen doen. Voor de activiteiten is, als je ze goed organiseert 
met aansprekende onderwerpen en diepgang, zeker genoeg belangstelling, ook van buiten de VVP. 
Deze bezoekers zullen dan misschien niet direct lid worden van de vereniging (en dat is 
maatschappelijk gezien ook een trend) maar ze komen wel degelijk op een positieve manier in 
aanraking met ons gedachtegoed. En dat biedt perspectief! Wat dat betreft zat ik in mijn positie als 
functionaris/predikant van de VVP Noord-Holland de afgelopen jaren wel in een luxe positie. Dat er 
in al die activiteiten in de provincie van de verschillende partijen (PKN, Doopsgezind, remonstrants 
e.d.) iemand beschikbaar was om dat met elkaar te verbinden! Zo zag ik mijn werk in ieder geval wel. 
En het jaarprogramma hielp daarbij heel goed, als zichtbaar document waar de VVP in de provincie 
allemaal bij betrokken was!  

Zoals ik al zei, zijn er als je de boekjes leest zoveel activiteiten geweest dat ik er geen keuze in kan 
maken wat voor mij nou het mooiste was! Toch wil ik er nog wel een activiteit uitlichten en dat was 
ons jubileumfeest in Enkhuizen. De voorbereiding voor dat event heeft meer dan een jaar geduurd, 
en voor mij was dat ook een van de eerste keren dat ik bij de organisatie van zo’n dag betrokken was 
en dat was ontzettend leuk om te doen! We hebben er uiteindelijk ook een hele mooie dag aan 
beleefd in Enkhuizen waarop we met heel veel genoegen terugkijken!  



Voor de VVP N-H breekt mede door mijn vertrek een onzekere periode aan, ook enkele 
bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen. Hoe het verder moet en of er eventueel een 
opvolger kan worden gezocht voor mij is nu nog onzeker. Op donderdag 18 april om 14:00 is er een 
ledenvergadering van de VVP N-H in de Purmerkerk. Dan zal worden bekeken wat de mogelijkheden 
zijn voor de toekomst. Hopelijk komt er een goede oplossing, want ik draag de VVP N-H, zoals u uit 
bovengenoemd stukje begrijpt, een heel warm hart toe na zoveel mooie jaren van werken in de 
provincie Noord-Holland!  

Vanaf deze plek wil ik iedereen van harte bedanken voor de prachtige tijd die ik heb mogen beleven 
binnen de VVP Noord-Holland, dank voor de samenwerking, gesprekken en ontmoetingen en ik wens 
u allen alle goeds voor de toekomst en we komen elkaar vast nog wel ergens tegen in onze prachtige 
provincie! 

Ds. Henri Frölich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stilte 
 
Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel een stilte 
midden op straat 
een stilte die niet kan breken. 
 
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf 
met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was  
en die stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 
Maar als Gij er niet was  
en Uw stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
 
Soms is de stilte 
een driestemmig lied, 
waarin God en de mensen 
elkaar raken. 
 
 
(uit de veertigdagenkalender 2019, vrij naar Guillaume van der Graft) 
 
 

 
 

 


