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Gedachten over een filosofe en de oorlog                                   Marina van der Zwaag 
 

Zoals ieder jaar rond 4 en 5 mei stonden ook dit jaar verschillende artikelen over de oorlog in de krant. Dit keer tot 
mijn verrassing een stukje over het boek van filosofe Hannah Arendt (1906-1975) “De banaliteit van het kwaad”, 
waarmee ze is doorgebroken en dat handelt over het proces tegen nazimisdadiger Adolf Eichmann in 1961, mijn 
geboortejaar. Arendt woonde als journalist dit proces bij. Ik weet niet veel van deze filosofe en ik heb het boek zelf 
nooit gelezen, maar de gedachte die hierin naar voren komt, volgens de  recensies, heeft me altijd enorm bezig 
gehouden. Eichmann was verantwoordelijk voor de deportaties van Europese Joden naar de vernietigingskampen. 
Hij was ook degene die de term “Endlösung der Jodenfrage” bedacht voor het plan de Europese Joden systematisch 
uit te roeien, gemaakt tijdens de Wannsee-conferentie in Berlijn, waar hij één van de 15 aanwezige nazi-kopstukken 
was. Arendt beweert dat Eichmann helemaal niet het morele monster was waarvoor hij gehouden werd, maar een 
doodnormale man was. Het kwaad kwam niet voort uit een verdorven hart, maar uit een gebrek aan 
voorstellingsvermogen en een teveel aan ambtelijke gehoorzaamheid. Die gedachte maakt met angstig. Het kan dus 
iedereen overkomen dat je bevelen opvolgt en denkt daarmee goed te doen, maar dat je toch een radertje wordt in 
iets dat ontzettend verkeerd en op geen enkele manier te rechtvaardigen is. Hoe dicht komt dan de mogelijkheid tot 
kwaad doen bij jezelf? Het roept de vraag bij mij op wanneer je het recht, nee, misschien zelfs de plicht hebt om 
burgerlijk ongehoorzaam te worden. Filosoof Hans Achterhuis, die het artikel over dit boek schrijft, maakt duidelijk 
dat Arendt een nieuwe bron van kwaad beschrijft, die ons gewone mensen uitdaagt. Arendt zou dat het beste 
uitgelegd hebben in een discussie met haar Israëlische vriend Gersham Scholem. Daarin stelt ze, volgens Achterhuis, 
dat het kwaad geen wortels en dus geen diepgang heeft en daarom niet radicaal kan zijn. Het is banaal en 
oppervlakkig en verspreidt zich als een schimmel, al woekerend over de aarde. Achterhuis vraagt zich vervolgens af 
of diepgang, geworteld zijn, helpt om het kwaad te weerstaan. Kan nadenken, een gesprek met jezelf aangaan, wat 
ieder mens tot zijn beschikking heeft, ons behoeden voor de banaliteit van het kwaad? De gedachte die vervolgens 
bij mij opkomt is of kerken aan die diepgang en het in gesprek gaan met jezelf een bijdrage kunnen leveren, en zo ja, 
hoe dan? 
Vorige week stond ook een artikel in de krant over de Wannsee-conferentie zelf. Hoe daar zonder enig moreel 
bezwaar gesproken werd over de manier waarop de ongewenste aanwezigheid van miljoenen Joden in Europa zo 
efficiënt mogelijk kon worden opgelost, en over de vraag wie een Jood is; of half-Joden daar ook bij horen. Er werd 
over Joden gesproken alsof het geen mensen met gevoel zijn. Dat komt op ons misschien vreemd over, maar het is 
nog niet zo lang geleden dat wij blanken in West-Europa het idee hadden dat mensen met een donkere huid ook 
geen gevoel hadden, dus waarom zou je je druk maken over het lot van slaven? En hoe denken wij vandaag de dag 
over dieren, ook over de kleinsten onder hen? Kort geleden zat ik bij iemand in de tuin, met een heerlijke kop koffie 
met opgeklopte melk. In die melk belandde bij de gastvrouw een vliegje. Met haar lepeltje haalde ze dat vliegje eruit 
en zette het in een bak viooltjes dat op tafel stond. Dat liefdevolle gebaar ontroerde mij. Zomaar wat gedachten over 
de oorlog en een filosofe die tot mijn verbeelding spreekt. 
Genoeg hierover. Nu iets vrolijkers. Het ziet er naar uit dat de regels in verband met corona wat versoepeld worden. 
Het is mijn bedoeling om het pastoraat weer op te pakken, met in acht neming van 1 ½ meter afstand en ik zal mijn 
flesje ontsmettingsmiddel meenemen. Ik weet niet of er nog steeds gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
meeluisteren en -kijken met de kerkdiensten in Ter Aar, maar ik heb jullie afgelopen zondag welkom geheten. Ook is 
de kerk vrijdagavond 8 maart 1 ½ uur open geweest. Dat werd erg op prijs gesteld, getuige het aantal bezoekers. 
De studiekring kan nog niet gestart worden, omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Daarom opnieuw een oproep. 
Wie wil meedoen met een kring, waarbij we met één van de volgende mogelijkheden aan de gang gaan? 
 
1, een boekje bij de hand nemen dat gaat over weerbarstige Bijbelverhalen: “Vreemd en bizar” van Piet Schelling. 
2, op verschillende manieren de Bijbel bestuderen, via Lectio Divina, of contextueel Bijbellezen. 
3, Bibliodrama, maar dat is het handigst met een gediplomeerde docent/predikant. 
4, een leesclub starten. 
5, ideeën vanuit de gemeente zijn ook welkom. 
Mijn mailadres is: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 

mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
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Rest mij nog de uitkomst van de Bijbelquiz die een maand geleden 
in de Kerkbrief stond. De antwoorden zijn: 
 
 1, Adam en Eva. 
2, Simson. 
3, Jona. 
4, David. 
5, De 10 plagen. 
6, Elia en de profeten van Baäl (1 Koningen 18). 
7, Samuël. 
8, Abraham die Izaäk moet offeren. 
9, De verloren zoon. 
10, Daniël in de Leeuwenkuil. 
11, Noach. 
 
Helaas heb ik geen nieuwe raadsels vanuit de gemeente gekregen. 
 
 
Een hartelijke groet van jullie predikant, 
Marina van der Zwaag. 
 

 
 
 
 
 

Nieuws van de Diaconie 
 

Hemelvaartsgroetactie  
Zondag  5 April zouden we onze jaarlijkse paasgroetactie houden voor onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 
Helaas kon dit vanwege de Corona situatie niet doorgaan. Nu we een aantal weken verder zijn willen we deze actie 
alsnog doen en u vragen een attentie te brengen bij een van onze oudere gemeenteleden. 
De actie zullen we houden op zondag 24 mei tussen 10.00 en 11.00. De diaconie zal deze ochtend buiten op het 
kerkplein de attenties klaar hebben staan en vraagt u deze op te halen en bij een van onze oudere gemeenteleden te 
brengen. 
Wij hopen dat u aan deze actie mee wilt werken en onze ouderen wilt verrassen met een leuke attentie. 
Bloemengroet 
Er gaat de komende tijd  een bloemengroet als felicitatie naar onderstaande gemeenteleden: 
-Mw. J.E. Beijeman-Paling, jarig 18 Mei 
-Dhr. Henk Hoogendoorn, jarig 21 Mei 
-Mw. M. Koster, jarig 26 Mei 
-Dhr. Thom de Kort, jarig 28 Mei 
Namens ons allen van harte gefeliciteerd! 
 
Collectes: 
Zondag 24 Mei is er een collecte voor de diaconie, deze is bestemd voor de Corona hulp van het Rode Kruis. Het rode 
kruis helpt tijdens de coronacrisis in Nederland en op de Nederlandse eilanden in de Cariben. Rode kruis vrijwilligers 
ondersteunen GGD, ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen. Ook mensen die getroffen zijn door het 
Coronavirus ondersteunen zij met praktische en psychosociale hulp. Wij willen u vragen het Rode kruis te 
ondersteunen door een gift over te maken via onderstaande link, als u liever zelf een donatie wilt overschrijven kan 
dit via: 
GIRO 7244,  IBANNL19INGB0000007244 
https://doneer.rodekruis.nl/doneer    
 

https://doneer.rodekruis.nl/doneer
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Pastoralia                                                                                  de kerk nogmaals open! 
 

 Afgelopen week is Anke Arensman weer thuis gekomen en Anke wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, 
bloemen en hartverwarmende woorden. 
 
Vrijdagavond, 8 mei, was de kerk open voor gebed, bezinning en in stilte van rust te genieten met de mogelijkheid 
om een kaarsje te branden. Een mooi aantal gemeenteleden maakten gebruik van de gelegenheid om op hun manier 
invulling van hun geloof te geven. Het was mooi en goed om zo met elkaar weer samen te zijn in onze kerk.  
Ds. Marina v.d. Zwaag was aanwezig en op het kerkplein heeft zij met verschillende gemeenteleden gesprekken 
gevoerd over hoe mensen de moeilijke tijd beleven. 
 
Het pastorale team gaat in samenwerking met de commissie Kerk In Actie aan de openstelling van de kerk nogmaals 
invulling geven, om op die manier gelegenheid te geven voor gebed en bezinning. 
Daarvoor zijn twee gelegenheden gepland, u bent hierbij uitgenodigd: 
 

Zondag 24 mei van 10:00 – 11:00 uur 
Zondag eerste Pinksterdag 31 mei van 10:00 - 11:00 uur 
 
Op zondag 24 mei is er ook gelegenheid voor de bezorgers van de Pinkstergroet om de plantjes op te halen op het 
kerkerf. Elders in de kerkbrief bericht de diaconie daarover. 
 
Een pastorale groet, 
Coby de Kort en Bert van Vreeswijk 
 
 

Commissie Kerk in Actie 

 

Weeskinderen – vluchtelingen in Griekenland  /  Woerden in actie 
 

De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave. In dit licht is het verheugend 
dat een kamermeerderheid pleit voor het sturen van cruiseschepen om mensen uit de kampen te halen. Daarnaast 
pleit Kerk in Actie voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers naar andere Europese landen om de 
druk in de kampen te verminderen. 
Landelijke KerkinActie stelde voor locale 
handtekeningen acties te starten en de 
burgemeester te vragen om een aantal 
kwetsbare kinderen uit Griekenland in 
gemeente Woerden op te nemen. Het college 
van B&W van Woerden heeft al in maart een 
signaal afgegeven aan het kabinet: De kinderen 
die zonder ouders en zonder een dak boven 
hun hoofd langs de Griekse grens zwerven, zijn 
welkom in Woerden, althans een aantal 
daarvan. 
Een meerderheid van de Woerdense 
gemeenteraad heeft een motie van 
ChristenUnie-SGP aangenomen waarin het 
college van burgemeester en wethouders opdracht krijgt om een signaal af te geven aan de landelijke politiek en als 
de vraag richting Woerden komt, om kinderen op te vangen, daarvoor open te staan. 
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Hulp aan vluchtelingen in Syrië 
 

Graag vertellen we u wat meer over het werk voor vluchtelingen in Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt 
via Kerk in Actie. De 7 miljoen ontheemden in Syrië zelf hebben gebrek aan alles. Door de enorme inflatie van de 
munt en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer functioneren, zijn de voedselprijzen sterk gestegen. Naar 
schatting lijden meer dan 5 miljoen mensen 
honger. Voedsel is een van de grootste 
noden. Daarnaast is weersbestendig 
onderdak prioriteit, onder meer in gebieden 
die dankzij een tijdelijke wapenstilstand 
weer wat rustiger zijn en waar mensen naar 
terugkeren. Vluchtelingkinderen zijn extra 
kwetsbaar. Als zij niet naar school gaan, 
worden ze er vaak op uitgestuurd om het 
gezinsinkomen aan te vullen. Bovendien 
hebben zij vaak de meest verschrikkelijke 
dingen meegemaakt.   
 
In Syrië is het bieden van noodhulp aan 
ontheemden een grote uitdaging. 
Hulporganisaties zijn afhankelijk van de 
overheid voor toegang tot getroffen regio’s. Kerken hebben relatief veel vrijheid: zij zijn aanwezig in gebieden, die 
voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn en zitten tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken zijn 
inmiddels de grootste hulpverlener in Syrië. Kerk in Actie steunt via het ACT-netwerk (Action by Churches Together) 
Syrische kerken en kerkelijke organisaties, die voedselpakketten uitdelen en ontheemden helpen bij het zoeken naar 
onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties, dat gevluchte kinderen onderwijs kunnen volgen en 
bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiëne-pakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen.  
 
Eén van de grootste kerkelijke hulpverleners in Syrië is het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië (GOPA). Met 
een centraal kantoor in Damascus en 17 veldkantoren kunnen zij in 11 van de 14 provincies hulp bieden. Afhankelijk 
van de situatie koopt de kerk hulpgoederen lokaal in: via de veldkantoren, in Damascus of in Libanon. De kerk biedt 
hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht hun achtergrond of religie en is bovendien in staat hulp te bieden in 
regio’s waar de scheidslijnen tussen strijdende partijen voortdurend verschuiven. Alleen in gebieden waar bepaalde 
extremistische groepen (zoals IS) heersen, kan de kerk geen hulp bieden.  
 

● een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost 17 euro 
 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/syrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze 

kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar 

veiligheid, Syrische vluchtelingen. Hartelijk dank!  

 

 

 

 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/syrie
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op 22 mei 2020 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vind u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op 28 mei 2020. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant (tijdelijk) : ds. M. van der Zwaag – de Haan 
Scriba   : Marieke de Groot 06-28901283 
Coördinator kosters : Ton Rijnbeek  402273 of 06-28578444  koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
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