Tegen de zomer is het altijd een komen en gaan in de huizen. Ook
rond de bestuurstafel zijn er wisselingen. Wat een en ander te maken heeft met dankbaarheid leest u in deze nieuwsbrief.
Voor iedereen die er binnenkort op uittrekt: een fijne vakantie gewenst.
Florida de Kok

Nieuwsbrief Juni 2016
Intussen op facebook ...

——————————————————————————————-

Van de voorzitter
In 1991 kwam ik in Villa Aurora wonen en had daar drie geweldige
jaren. Het was moeilijk om het huis te verlaten, ik was van het
‘Ruimzichtse’ gaan houden. Zo’n 15 jaar later kwam ik in het bestuur en genoot opnieuw van het Ruimzichtwerk, deze keer vanachter de bestuurstafel. In 2014 nam ik afscheid om nu, precies 25 jaar
na mijn intrede in Aurora weer terug te zijn. Interim dit keer en
voor maximaal een jaar, ter vervanging van Fabian Keijzer die zijn
drukke werkzaamheden niet langer kon combineren met het voorzitterschap. Fabian legde de hamer neer op het moment dat Ella
Mulder aangaf gaf met pensioen te willen gaan. Wie weet wat Ella
voor Ruimzicht heeft betekend, weet ook dat vervanging niet eenvoudig is. Een eerste sollicitatieronde heeft tot onze spijt niet het
gewenste resultaat gehad, met het gevolg dat we Ella hebben gevraagd aan te blijven tot 1 november 2016. We zijn haar zeer erkentelijk dat ze aan dit verzoek gehoor heeft willen geven. Ondertussen
is een nieuwe sollicitatieronde in gang gezet en we hopen haar opvolg(st)er in de volgende nieuwsbrief te kunnen voorstellen.
Ds. Ynte de Groot uit Groningen, oud Ruimzichtenaar uit het
Doornse internaat, hebben we bereid gevonden om tot het bestuur
toe te treden. In de vergadering die we met de Raad van Toezicht
hebben gehouden op 14 april is ds. De Groot benoemd. In het voorjaar van 2017 zal hij het voorzitterschap van onze Stichting op zich
nemen, waarna ik wéér
‘het huis uitga’.
Dingen veranderen, zo
hebben we afscheid
moeten nemen van convivium Doedoleith in
Leiden en kunnen we u
melden dat het pand

Er mag dan afscheid zijn genomen
van convivium Doedoleith
(Leiden), de laatste groep bewoners gaat nog gewoon met elkaar
(uit) eten. That's the spirit!
————————————–———
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inmiddels is verkocht. Na een verbouwing zal het bewoond worden door een gezin dat min of meer ‘om
de hoek’ woonde. We vinden het een fijne gedachte dat het huis, dat zolang een warm onderkomen was
voor conviviumbewoners in goede handen is overgegaan.
Mensen gaan en komen, vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan Fabian Keijzer die het stichtingsbestuur een goed jaar lang heeft voorgezeten en dat met verve heeft gedaan. Het werk gaat immer
door: op dit moment zijn we ons als Ruimzichtbestuur aan het bezinnen op Fondswerving om de activiteiten van Ruimzicht te kunnen blijven doen. Tijdens de eerstvolgende beraadsdag van het bestuur op 22
juni zal het daarover gaan.
En ik hoor diverse geluiden uit de convivia dat het daar bruist van het leven! Dat is gelukkig niet anders
dan in mijn Aurora-tijd.
Dick Steenks
Interim-voorzitter
——————————————————————————————————————————————

Over kruisje slaan en dankbaarheid
Als er een kamer vrij komt in een convivium wordt er gehospiteerd.
De bewoners maken een selectie en de geselecteerden worden uitgenodigd voor een aannamegesprek. Dat gebeurt op kantoor, in mijn
kamer, onder het toeziend oog van Van Dijk. Daar zitten we dan:
twee bewoners van het convivium, de (soms) zenuwachtige kandidaat en ik. Doel van het gesprek is om te beslissen wie de nieuwe bewoner wordt. Bij die keuze speelt van alles mee. Het gaat om het convivium zelf: wat voor iemand hebben jullie op dit moment nodig; met
wat voor type, karakter of inbreng is jullie huis op dit moment gediend? Maar het gaat ook om de kandidaat zelf: zal hij op zijn plek
zijn in dit convivium? Wat zijn haar verwachtingen en kan aan die verwachtingen worden voldaan?
Ter voorbereiding lees ik de brief die de kandidaat heeft geschreven.
De een doet dat kort en bondig, de ander maakt er een heel verhaal
van. In die brief vertellen ze iets over zichzelf, over hun hobby’s en
ambities, hun betrokkenheid bij het geloof en over hun wens om in een convivium te wonen.
Zo’n brief zegt veel, maar het persoonlijke contact meer: dan ontdek je de mens achter de brief.
Mijn nieuwsgierige ik is altijd benieuwd of de foto die is meegestuurd ‘lijkt’. Niet dat het verschil maakt,
maar om mijn theorie te toetsen. Ik heb namelijk ontdekt dat foto’s een getrouwe weergave kunnen zijn
en tóch niet hoeven te lijken. Wat maar weer bewijst dat je nooit op een foto moet afgaan.
Hoewel de meeste bewoners een protestantse – vooral PKN – achtergrond hebben, wordt de samenstelling steeds diverser en oecumenischer. Het evangelische geluid neemt toe, maar ook Rooms-Katholieken
weten hun weg te vinden naar de convivia. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens een recent aannamegesprek.
Aan tafel zat de kandidaat, een jongen van katholieke komaf, en twee bewoners uit het convivium. Er
ontstond een gesprek over geloof en hoe je dat beleeft. Een van de bewoonsters, van huis uit katholiek,
vertelde dat ze erg had moeten wennen aan de protestantse dominantie: ‘soms zingen we tijdens een
huisavond een lied, dat ik helemaal niet ken, en dan zingt iedereen het ook nog ‘s uit z’n hoofd!’. En het
had haar verbaasd dat Maria nooit ter sprake kwam. ‘Huh’, keek haar huisgenote verrast opzij, ‘Maria? Ik
wist niet dat dat belangrijk voor je was. Wat moet je daar nou van zeggen, dat is toch gewoon de moeder van Jezus?‘. Waarop we allemaal moesten lachen, punt bevestigd. En dat zij de enige was, vervolgde

het katholieke meisje, die na het bidden een kruisje sloeg – ook daar had ze aan moeten wennen. De
jongen, die het tot nu toe geïnteresseerd had geluisterd, veerde op, keek verrast naar de spreekbuis
van het protestantse geluid en zei: slaan jullie geen kruisje!?
Wat hier in het klein gebeurde, is precies wat een convivium wil zijn: een plek waar ruimte is voor diversiteit, een kans om daarover met elkaar in gesprek te gaan met de intentie om van elkaar te leren
en aan elkaar te groeien.
Ook ik leer van deze gesprekken. Het trof mij dat in die ene week, in twee afzonderlijke gesprekken,
zomaar opeens het woord dankbaarheid viel. Zoals bij dat meisje dat met haar dans een creatieve bijdrage leverde aan de bijzondere diensten in haar kerkelijke gemeente. ‘Wat laat je met die dans zien’,
vroeg ik. En zonder aarzeling zei ze: ‘dankbaarheid’. In een ander gesprek gaf een jongen aan blij te zijn
dat in de convivia aan vrijwilligerswerk werd gedaan. Hij wilde graag iets terug doen, hij had tenslotte
in zijn leven zoveel talenten en kansen gekregen. Het was zijn manier om zijn dankbaarheid te uiten. En
nog geen dag later hoor ik op televisie een dertiger tijdens het bevrijdingsconcert in Amsterdam hetzelfde zeggen. Dat hij dankbaar was, voor de vrijheid en vrede in Nederland.
Het raakt me, dat jonge mensen zo iets zeggen. En maakt mij op mijn beurt dankbaar.
——————————————————————————————————————————————

‘geloofsbrief’
Daar staan wij dan. Drie nieuwe bewoners van het prachtige huis Tout Passe. De afgelopen maanden
waren voor ons erg bijzonder. Het leven in een convivium brengt veel verschillende aspecten met zich
mee. Het samen eten, de limo´s, de verjaardagsontbijtjes en natuurlijk de huistaken die elke week gedaan moeten worden, waren een bron van ontwikkeling. In deze afgelopen maanden hebben we veel
ervaringen opgedaan, maar bovendien hebben wij een band met het huis, de mensen en niet te vergeten de kat, ontwikkeld. De conviviale band blijkt in een korte tijd erg sterk te zijn ontwikkeld.
Convivium, het Latijnse woord dat ´tafelgezelschap´ betekent. Het komt van ´convivere´ dat letterlijk
"samenleven" betekent. Ruimzicht is als organisatie uniek in zijn soort. Mensen kennen elkaar en delen
een gezamenlijke achtergrond. Dit is datgene wat ons de afgelopen maanden opgevallen is.
Het samenwonen in een convivium is stappen in een hele historie. Een historie met vele tradities, gewoontes en vorming. Deze persoonlijke vorming en het samenleven met elkaar werken als bindmiddel
tussen mensen en vormen daardoor de grondslag voor een levens veranderende ervaring. Het samenleven in Tout Passe staat erg centraal. De wekelijkse huisavonden worden goed bezocht en bieden zo
de basis voor ons betrokken huis.
Zoals plakband twee componenten verbindt, zo kan een convivium de band tussen individuen verbinden. Dit convivium is veel meer dan zomaar een studentenhuisje in Utrecht, het is meer dan dat. Het is
een vormende gemeenschap waarin de verschillende karakters van elk individu, want die zijn er zeker,
samenkomen en samen een groep vormen.
Een groep waarin deze sterke band niet zomaar loskomt, een groep die op elkaar kan
bouwen, een groep die elkaar durft te corrigeren, een groep waarin iedereen zichzelf kan
zijn en waarin iedereen op gelijke voet met
elkaar staat.
Deze band is geen toestand, het is een proces
waarbij elk individu voor zichzelf verantwoordelijk is en gecorrigeerd kan worden waar nodig. Dit proces is goed van aard, deugdelijk en

eerlijk maar is tegelijkertijd ook een opdracht, een
missie voor ons allemaal, en in het bijzonder voor
ons als nieuwe huisbewoners. Wij willen een onderdeel zijn van de saamhorigheid die in Tout Passe
heerst.
Wij willen graag afsluiten met de woorden van Gerrit Wolfensberger, predikant-directeur van H.O.C.
Ruimzicht. Dat deze woorden ons allen mogen inspireren en onze geest mogen verscherpen.
"Een levensgemeenschap zoals een convivium - met
een opdracht van studie en vorming - actualiseert
wat een christelijke gemeente is. Zowel de enkeling
als de gemeenschap zou iets moeten weerspiegelen
van de Grote Woorden, want zij zijn de bron van
alle leven."
Lisanne, Mariska, Marc
Tijdens de inauguratie op maandag 18 april 2016
———————————————————————-

PERSONALIA:

Woorden die spreken
Soms zet ik de ventilator aan.
Dan beweegt er tenminste wat
want ’s avonds is het stil
en in de stilte is het moeilijk stand
houden.
De ventilator heeft vier knoppen
met de cijfers 0 1 2 3.
De olijfolie die hem smeert
heeft de cijfers uitgewist.
In ene goed gedicht moet ik
nu schrijven
dat ook ik ben uitgewist
maar dat is niet zo.
Ik ben er nog.
Leef nog.
Als de ventilator stopt,
waait er nog van alles.
Het is de Geest van God
die blijft zoemen
als een fluisterzachte koelkast.
Duidelijk niet eentje
van het Rijk.
Het waait in mijn cel
voor de verandering.

Geboren:
07-03-2016: Maud Janna dochter van Emma Rijks
en Jaap Minnema

FJ
Exodus Nederland

Overleden:
22-02-2016: mw. ds. T.J. Beyen te Tiel
13-03-2016: ds. R. Houtsma te Ermelo
09-04-2016: prof.dr. C. van Leeuwen te Ermelo
Bevestiging en intrede:
24-04-2016: Regina Davelaar te Berkel en Rodenrijs
& Bergschenhoek
11-05-2016: Karel Bogerd te Wouterswoude
22-05-2016: Jan Geerts te Zalk-Veecaten
Huwelijk:
30-04-2016: Marie Christine Hansen en Isabella
Couturier
10-06-2016: Annelies Overvliet en Henri van den
Pol
18-06-2016: Margje Schuurman en Paul Schenderling

Inauguratie:
18-04-2016: Tout Passe: Mariska
van den Toren, Marc Oosterhuis,
Lisanne Heringa
Gekomen in:
Akapella: Maurits de Vos
Casa Mundo:
Pakhuis London: Andrea Kugel

Vertrokken uit:
Akapella: Wout de Groot
Casa Mundo: Margje Schuurman
Pakhuis London: Lidewij Ruitenburg

