
8 Geloven Dinsdag 10 september 2019

B ovenaan onze zoldertrap,
onder de houten balken, is
er een piepklein kamertje.

Het is mijn meditatiekamer, het
meest veilige holletje in huis. Daar
begin ik als het even kan mijn dag.

Als het even kan – want regelma-
tig meen ik dat ik geen tijd heb. Of
ik heb zoveel onrust in mijn lijf dat
ik het ontloop. Maar meestal ga ik
er binnen en steek ik een kaars aan.
Ik zit een half uur in stilte, schrijf
een paar woorden op, lees een halve
bladzij. Het is een eenvoudig och-
tendritueel dat me goed doet.

Inmiddels is het al weer jaren gele-
den dat ik mijn eerste stappen zette
op de weg van de meditatie. Ik was
een werkende moeder met jonge
kinderen en zocht een manier om
psychisch meer in balans te blijven.
In het begin vond ik het bijna onver-
draaglijk om het in de stilte uit te
houden met mezelf en mijn rond-
malende gedachten. Toch was er
iets dat me steeds deed terugkeren
naar mijn meditatiekussen. Gaande-
weg raakte ik ermee vertrouwd en
kreeg meditatie een vaste plaats in
mijn dagelijks leven.

De dag beginnen in stilte, in mijn
kleine zolderkamertje: het is tegelij-
kertijd heel alledaags en heel ge-
heimzinnig.

Ik zit daar gewoon maar te zit-
ten, met mijn onuitgeslapen hoofd,

mijn zorgen, mijn to do-lijstje. Zo
alledaags is het. Dat alles mag er
zijn, terwijl ik mijn aandacht op
mijn ademhaling gericht houd.

Soms gaat het moeiteloos, soms
raak ik telkens in gedachten en lijkt
mijn meditatie nergens naar. En
ook dan is de oefening om dat te
laten voor wat het is. Vandaag is het
zo, denk ik dan, ook nu is het goed
om hier te zijn. Bij een retraite
leerde ik twee vuistregels voor de
weg van de stilte: niets buiten de
deur proberen te houden en niets
willen bereiken. Dan doet de stilte
zijn werk wel.

Ruimer
Dat is de alledaagse, nuchtere, laag-
bij-de-grondse kant van mediteren.
Voor de andere kant, het geheim-
zinnige, is het lastiger om woorden
te vinden. De stilte van het medite-
ren is geen lege stilte. De stilte vult
zich, niet met mijn eigen muizenis-
sen, maar met iets dat oneindig
veel ruimer en wijder is dan ik.
Mild licht dat me beschijnt. Waar-
achtigheid waarnaar ik verlang.
Voor mij heeft deze volheid te
maken met God.

Bij het aansteken van de kaars
en ook als ik na afloop de kaars
weer uitblaas, laat ik zachtjes deze
woorden klinken: ‘Zend uw licht
en uw waarheid, mogen die me
geleiden’. In Hebreeuwse letters
staat dit vers uit Psalm 43 geschre-
ven langs de rand van de aarden-
werken schaal waarop de kaars
staat. Ik kreeg hem van mijn ouders
cadeau toen ik in 1995 predikant
werd.

De bede past niet alleen bij mijn
half uurtje van inkeer. Ook nu ik
opsta en aan het werk ga, hoop ik
dat mild licht en waarachtigheid
mij de weg wijzen. En dat mijn hart
ruim en wijd mag zijn voor de men-
sen die ik vandaag ontmoet.

Saskia Leene (54) is Kleasterpas-
tor van Nijkleaster in Jorwert en
geestelijk begeleider

Dit is het tiende en laatste deel in
een serie waarin verschillende
mensen vertellen hoe ze vormge-
ven aan een tijd van stilte en
inkeer

Verlangen naar waarachtigheid

Als je werkterrein een modern klooster in

Jorwert is en je anderen geestelijk

begeleidt, hoe zoek je dan zelf de stilte?

Saskia Leene doet het thuis in Sneek.

Saskia Leene: ,,In het begin vond ik het bijna onverdraaglijk om het in de stilte uit te houdenmet mezelf en
mijn rondmalende gedachten.” Foto: Marchje Andringa
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Tijd van inkeer

Apeldoorn | Preken zonder verster-
king, zingen zonder orgel, een ver-
korte dienst: ook kerken hadden last
van de stroomstoring die zondag-
avond de Gelderse Vallei trof. Rond
18.00 uur viel de stroom uit in delen
van Ede, Achterveld, Lunteren, De
Glind, Barneveld, Terschuur, Scher-
penzeel en Zwartebroek. Duizenden
huishoudens zaten zonder stroom.

De storing begon op een tijd dat
veel kerken hier hun avonddienst
hielden. Onder meer de Gerefor-
meerde Gemeente in Barneveld-Zuid
had last vande stroomuitval. „Dekos-
ter ontdekte rond zes uur dat de
stroomhet niet deed in het gebouw”,
vertelt scriba W. van den Brink.

„Toen is hij meteen aan de slag ge-
gaan om ervoor te zorgen dat de
dienst toch door kon gaan.”

De microfoon van de predikant
deedhet dankzij een aggregaat. Daar-
door kon de gemeente, die bijna
tweeduizend leden telt, de dienst als-
nog goed volgen, aldus Van den
Brink. Zingenmoest een keer zonder
orgel. „Dat ging prima”, volgens de
scriba. „De predikant gaf de eerste
toon aan en de gemeente zette daar-
op in.” Omdat de aggregaat alleen
voor demicrofoon gebruikt konwor-
den, duurde de dienst iets korter dan
gebruikelijk. „We zijn omkwart over
acht gestopt. Net voordat het donker
werd.”

Ook in de Hervormde Gemeente
(PKN) van Zwartebroek was de
stroomuitval te bemerken tijdens de
avonddienst van 18.30 uur. „Er was
geen geluid en het orgel deed het

niet”, aldus scriba L. Hazeleger. „Het
was echt improviseren. Met een mo-
bieltje gaf de predikant de eerste
toon van de psalm aan.”

De mobiele telefoon was niet de
enige techniek die de predikant van
pas kwam. „Zonder verlichting is het
op de kansel bij ons behoorlijk don-
ker. Gelukkig had de predikant een
tablet bij zich waar zijn preek op
stond. Op papier had hij de preek een
stuk lastiger kunnen lezen.”

In de Gereformeerde Gemeente in
Nederland te Scherpenzeel gebruikte
de predikant een microfoon op een
accu - die de koster regelde bij een be-
grafenisondernemer.

Ondanks dat de verlichting het
niet deed, was het toch licht genoeg
in de kerk. De zon scheen precies op
de preekstoel en in de kerk. De predi-
kant haalde in zijn gebed aandatGod
dat zonlicht had gegeven.

Stroomstoring treft kerken

• Avonddiensten in Gelderse
Vallei met aanpassingen

Kort nieuws

Manilla | Vier bisschoppen op de Fillipijnen hebben in een brief geschreven
dat zij ‘het gebed als wapen’ gebruiken nu zij beschuldigd zijn van het
ophitsen van de bevolking. Ze hebben kritiek op president Duterte vanwege
het vele geweld dat hij gebruikt. Volgens de geestelijken is gebed het beste
middel ‘tegen de boze’. Op de Fillipijnen zijn al 30.000 mensen vermoord
door de politie en speciale eenheden in Duterte’s felle strijd tegen drugs.

Fillipijnen

Bisschoppen: gebed als wapen

Veenendaal | De eerstvolgende uitreiking van de Zilveren Duif Awards zal
plaatsvinden in 2021. Dat is door het bestuur van de gelijknamige stichting
bekendgemaakt. De opzet van de uitreiking, met meer livemuziek en een
uitbreiding van de categorieën, zorgde voor meer diversiteit en een groter
enthousiasme onder de deelnemende artiesten. Deze lijn wil het bestuur
voortzetten. Ze heeft mede daarom besloten tot een tweejaarlijkse uitrei-
king. De Zilveren Duif Awards bestaan sinds de jaren tachtig en zijn de
belangrijkste onderscheidingen voor christelijke muziek in Nederland.

Tweejaarlijks

Zilveren Duif Awards weer in 2021


