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TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 9 NOVEMBER
Aanwezig waren 25 leden. Drie  leden hebben zich afgemeld.
Jan Oskam heette iedereen hartelijk welkom in het bijzonder Jan en Riet Kramer, twee van onze 
eigen leden, die deze middag zullen verzorgen.  Verder welkom mw. Marijke Kop als gast en we 
hebben nog een nieuw lid Ineke Hollemans; zij kon vanmiddag niet aanwezig zijn. Afgemeld 
hebben zich Lenie Jansen, Ria Dekker en Judy Dijkstra. 
Jan leest uit Psalm 67 en gaat daarna voor in gebed. 
Daarna begint Jan Kramer met vertellen en zorgt Riet voor de fotoreportage. Het is een 
denkbeeldige reis samengesteld uit 5 reizen die Jan en Riet hebben gemaakt naar India.
Het land ligt ongeveer 8 à 10 uur vliegen van ons vandaan. Het is 80 x zo groot als Nederland.
De afstand van West naar Oost is ca 2500 km en van Noord naar Zuid 3000 km. 
1500 jaar voor Christus kwam hier het Boeddhisme en dit leeft nog steeds. Het kastenstelsel  
kwam vele jaren later uit Afghanistan. Officieel is het afgeschaft, maar je ziet het nog overal. 
Ook heeft het land voortdurend blootgestaan aan invloeden van buitenaf. Zowel over land als via 
de zee. Van de nomaden tot Moguls  (omstreeks1500) en van Portugezen en Nederlanders tot de 
recente Engelse overheersers.  Vanaf begin 19de eeuw is India helemaal Engels. In dit land wordt 
41% Hindi gesproken en zeer veel andere talen. Om met elkaar te communiceren gebruikt men het
Engels. De bevolking groeit hard. In 2021 waren 1,4 miljard mensen, waarvan 50% jonger dan 30 
jaar. Men verwacht dat India binnenkort meer inwoners zal hebben dan China. 
Dit alles werd geïllustreerd met foto’s bv. van het verkeer: hoog opgeladen bromfietsen, tuktuk’s 
en fietstaxi’s. Versierde vrachtwagens en bussen waar aan alle kanten passagiers uit bungelen. Het 
is druk op de weg, maar er gebeuren weinig ernstige ongelukken want de gemiddelde snelheid is 
laag. Het verkeer houdt links, maar vaak zoekt ieder zijn eigen weg. En dan de koeien, eigenlijk 
stieren, die overal lopen, tussen de stalletjes op straat en soms willen ze naar binnen in de 
winkeltjes. Iedereen vindt dat goed. Want de koe is een heilig beest.
De godsdienst: 80 % van de bevolking is hindoe. Verder zijn er moslims 11%, christenen, sikhs en
boeddhisten. Hindoes mogen geen rundvlees eten en ook het varken is onrein. Zij eten meestal 
vegetarisch, hoewel kip en vis wel geoorloofd zijn. Doden worden gecremeerd en we zagen 
tempels aan de oever van de rivier waar men baadt in het heilige water en waar ook de as van de 
doden in verstrooid werd.
Interessant was ook de kamelen- en paardenmarkt.
Kortom een mooie en leerzame lezing. Bedankt Jan en Riet.

KOMENDE LEDENMIDDAGEN   14 DECEMBER  & 18 JANUARI 14.00 UUR  IN HET 
ANKER
De kerstviering met de titel ”Uit het dagboek van Maria”wordt verzorgd door Peter Stam. Hij 
stuurde onderstaande infomatie:                                                                                                           
Je zult maar Maria heten en op trouwen staan en dan onverwacht een engel op bezoek krijgen met 
een boodschap van God. 
Een boodschap die haar hele leventje omver gooit.



Het overkwam dat joodse meisje uit Nazareth. Zij is verloofd met Jozef de timmerman.
Hun leven komt in een stroomversnelling terecht. Hoe vertelt zij haar omgeving, haar familie, 
vrienden en bekenden wat er gebeuren gaat en zullen zij haar op haar woord geloven?
Dat is wat ik mij heb afgevraagd  toen ik jaren geleden de zoveelste kerstpreek moest maken en 
het eens helemaal anders wilde doen.
Ik daagde mezelf uit om dat overbekende verhaal op een nieuwe manier vorm te geven zodat het 
opnieuw zou gaan verrassen. 
Ik vertelde het kerstverhaal gezien door de ogen van Maria en gaf het de titel mee:
“Uit het dagboek van Maria”. In het dagboek volgen wij de weg van Maria en Jozef en het kind 
Jezus die als volwassen mens de pijn van de wereld aan den lijve meemaakt.
Van de kerstpreek maakte ik later een presentatie. Bij de woorden zocht ik beelden en muziek en 
zo ontstond er een luister- en kijkspel van een uur.
Dit ga ik u laten zien bij de kerstviering van de PCOB op woensdag 14 december.
Daarnaast zingen we mooie liederen.

Vanaf januari verhuizen onze ledenmiddagen van de tweede naar de derde woensdag van de 
maand. Dit doen we omdat de Vrouwen van Nu op de tweede woensdag hun bijeenkomsten 
houden. Voor een aantal dames die lid zijn van beide verenigingen  was dat teveel op één dag. 
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is  dan op 18 januari. Onder het genot van iets lekkers 
bij de koffie en na de pauze een hapje en een drankje hebben we dan ruim de tijd om elkaar te 
ontmoeten. Truus en Helmut laten ons deze middag prachtige foto’s zien.

OMZIEN NAAR ELKAAR

VERJAARDAGEN DECEMBER/JANUARI 

Allen van harte gefeliciteerd. 
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