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Expositie ‘GeestDrift’ in drie kerken

Grady toont twee schilderijen die in de Oosterlichtkerk te zien zullen zijn.
De dag voor Pinksteren (zaterdag
19 mei) gaat in drie kerken in Huizen
een kunstexpositie met het thema
‘GeestDrift’ van start. De expositie is
te bezichtigen tot en met zondag 10
juni. Deelnemende kerken zijn: de
Oosterlichtkerk, de Kruiskerk en de
Goede Herderkerk. Al voor het vierde jaar wordt deze expositie georganiseerd in de Oosterlichtkerk; voor
de andere twee kerken is het nu de
tweede keer dat ze deelnemen. Loekie Verhart vertelt samen met Grady
van den Bosch, coördinator van de
Kunst-in-de-Kerk-groep en coördinator van de expositie, het nodige
over de tentoonstelling(en) waar
foto’s, een wandkleed/quilt, schilderijen, hand/borduurwerk, beeldhouwobjecten en tekeningen te
zien zullen zijn. Alle kunst is recent
door kerkleden gemaakt. Veel deelnemers maakten hun werk speciaal
voor deze expositie. De kunstwerken mogen worden verkocht, maar
er hangt geen prijskaartje aan. Geïnteresseerde bezoekers kunnen zelf
de kunstenaar hiervoor benaderen.
De expositie wordt georganiseerd door
de Kunst-in-de-Kerkgroep, afgekort
KIK. Dit jaar zijn in de andere twee
kerken ook teams gevormd. Elzemarie
Molenaar voert het team in de Kruiskerk en dominee Geertje de Vries het
team in de Goede Herderkerk aan.
“Vier of vijf keer is er het afgelopen jaar
vergaderd om hier naartoe te werken”,
zegt Grady. Er worden wel honderd
verschillende kunstwerken tentoongesteld. Uitbreiden naar weer andere
kerken zou organisatorisch gezien wat
te omslachtig worden. “Nu is het nog
te overzien, dus daar kiezen we nu
niet voor. Misschien met een lustrum
dat er nog andere kerken bijkomen”,
oppert Grady. Bezoekers van de drie
kerken komen tijdens de expositie
over en weer bij elkaar ‘buurten’. Er is
dus geen angst voor concurrentie. De
bijbehorende catalogus is ontworpen
door Elzemarie Molenaar en kost Euro
5,-. Het voorwoord werd verzorgd door
ds. Oostermann van de Kruiskerk.
Over het thema is lang gesproken. Het
hoort bij Pinksteren. Loekie vertelt: “De
Pinkstergedachte is van de vlam van
de geest van God die ontstaat uit het
geloof. Het woord GeestDrift sloot daar
heel goed bij aan. Voor de kunstenaar
heeft het thema ook waarde. Grady
vertelt over haar schilderij: “Ik was lekker bezig in de tuin van mijn ouders
met schilderen en gebruikte sombere
kleuren omdat ik een sober palet wilde,
maar opeens sprong die kleurenpracht
van de bloemen eruit. Met een geestdriftige beweging heb ik wat roze erop
gezet. Door geestdrift kwam het schilderij tot stand. Op dat moment werd
ik daardoor geïnspireerd. Ik ben me
daarnaast met een thema als een tuin

Vlindertuin van Nol Zieltjens.
(Foto’s: Suzan Oostwouder)

altijd heel bewust van de schepping. Ik
zie het ook als de geestdrift van God.
Het schilderij is een abstracte vertolking van een deel van de tuin. Ik ben
met een serie bezig geweest om grip
te krijgen op die tuin en werkte het uit
in: vormen, kleuren, lijnen en vlakken.
Daarmee ben ik aan de gang gegaan
en het werd een geestdriftig schilderij.
Ik logeerde van de zomer bij mijn ouders toen ik het maakte. Ik heb daar
lekker zitten schilderen; het schilderen
van de natuur vind ik sowieso fijn om
te doen. Ik ben in dat huis met die tuin
opgegroeid dus het schilderij heeft ook
veel betekenis voor mij.”
Kunstwerken
Loekie maakte een beeld uit speksteen; het is grijs, zwart en wit van
kleur. Ze is er gedurende twintig uur
mee bezig geweest. “Ik laat het beeld
het werk doen. De inspiratie komt vanzelf. Ik maak ook beelden van dieren
en dan gebruik ik voorbeelden, maar
dan heb je minder vrijheid. Over het
beeld ben ik tevreden”, legt ze uit. Ze
voelde tijdens het maken van dit beeld
wel degelijk de vlam van God. Loekie
zegt vervolgens: “Dit stuk steen kreeg
ik cadeau van de voormalig voorzitter
van de wijkkerkenraad. Het was bij
mijn afscheid als scriba. Met die steen
ging ik aan de slag. Je ziet in het beeld
de vlammen van de geestdrift en de
diepte zit er ook in.” Loekie beeldhouwt
elke week onder leiding van Riet Bloem
in Muiden en schildert ook. “Maar met
beelden kan ik beter uit de voeten”,
bekent ze. Grady schildert maar houdt
zich ook bezig met: fotografie, video’s,
installaties en mixed media. In de Oosterlichtkerk hangen en staan zo’n 35
kunstwerken. Het valt op dat er dit jaar
meer inbreng is van kinderen. In de
Oosterlichtkerk is dat voor het eerst,
maar in de Kruiskerk was dat vorig jaar
ook al zo. Dit jaar zijn daar echter meer
werkjes van kinderen te zien dan toen.
“Er zijn heel veel kleine schilderijtjes
van kinderen bij. Dat is erg leuk”, zegt
Grady. In de Oosterlichtkerk werden
kinderen altijd al uitgenodigd om mee
te doen, maar er kwam geen respons.
“Dit jaar hebben we actief kinderen
uitgenodigd en dat wierp zijn vruchten
af. In de Goede Herderkerk hangen dit
jaar geen werkjes van kinderen”, aldus
de coördinator.
Open kerk
Dan vertelt Loekie: “We willen met behulp van deze expositie de kerk een
open uitstraling geven. We hebben
voorgaande jaren gemerkt dat er ook
buitenkerkelijken op afkwamen. Mensen uit de buurt bleken geïnteresseerd.
Sommigen waren ook gewoon nieuwsgierig naar hoe het er nu binnenin zo’n
kerkgebouw uitziet. We willen op deze
manier een open kerk zijn en onderling
gesprekken over het geloof voeren.
We organiseren daarom tijdens de expositie drie activiteiten: Het Kunstgesprek wordt georganiseerd door
ds. Geertje de Vries. In de drie kerken kan men met elkaar in gesprek
gaan over een kunstwerk. Dan is
er de activiteit: Beelden Bezinnen
waar bezoekers van de expositie
in de Goede Herderkerk een schilderij kunnen maken onder leiding
van Grady en in de Oosterlichtkerk
kan men beeldhouwen onder leiding van Loekie op zondag 3 of 10
juni. Dit moet buiten gebeuren vanwege het stuiven dus welke datum
het precies wordt, zal van het weer
afhangen.” Wat opviel aan de ingebrachte collectie is: de veelheid
aan kleur. “Er is veel gewerkt met
geel en rood; dat is door de Geest
geïnspireerd. Ook zagen we veel
natuur en is de inbreng van kinderen heel bijzonder”, zegt Grady
over wat opviel aan de collectie.

Actieve gemeente
Loekie ziet tussen de kunstwerken
wel jeugdig talent naar voren komen.
Het valt op aan de Oosterlichtkerk dat
veel deelnemers kunstzinnig (blijken
te) zijn. Het verbaast Grady en Loekie
elk jaar weer wie wat allemaal weet te
maken. “Uit allerlei ‘hoeken en gaten’
komt men met een kunstwerk aan”,
zegt Loekie. De Oosterlichtkerk is een
kerk waar buiten de diensten veel activiteiten worden georganiseerd, ook
op het gebied van muziek. Verder is
er het Kookcafé waar 80 man zich inzet voor de 60 bezoekers die komen
eten. Tijdens de onlangs gehouden
actie ‘Puntjes op de I’ werd een kunstveiling gehouden waar door leden ter
beschikking gestelde kunstwerken
werden verkocht ten behoeve van de
kerk. Er werd voor Euro 1700,- verkocht. De opbrengst gaat naar de aanschaf van twee beeldschermen en het
mooier maken van mogelijk de Stilleof Jeugdruimte in de kerk. Daar moet
nog over worden beslist. “We hebben
hier een partij van meer dan 200 vrij-

willigers waar je echt een beroep op
kunt doen. Je hoeft maar op een knop
te drukken en het gebeurt. Dit getuigt
van grote betrokkenheid. Andere kerken zijn daar wel eens jaloers op”, zegt
Loekie. Ze vindt de ingebrachte werken voor de expositie steeds professioneler worden. “Veel mensen vinden
de expositie mooi en bijzonder en zijn
enthousiast over de samenwerking
met andere kerken, maar er zijn ook
mensen die niet erg van kunst houden.
Ieder heeft zo zijn interesse”, zegt Grady eerlijk. “Ik wil tegen iedereen zeggen: Kom gewoon kijken. Op zaterdag
19 mei zijn er veel kunstenaars aanwezig met wie je in gesprek kunt gaan”,
meldt ze tot slot.
Openingstijden
Zaterdag 19 mei 14.00 uur in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298. Vanaf 15.00 uur in de Goede Herderkerk,
Piersonlaan 2 en de Kruiskerk, Jac.
van Wassenaerstraat 1. Verder zondag na de dienst tot 13.00 uur en elke
vrijdag van 19.00 – 20.00 uur.
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Een andere kijk op wonen

Een onveilige fietsstraat
‘van onze centen’

De Kerkstraat tussen het Oude Raadhuisplein en het Plein 2000 is omgedoopt tot ‘fietsstraat’. De programmamakers vinden dat het mooi klinkt, dat
fietsers hier de baas zijn en auto’s te
gast. Dat zou de boel veiliger maken,
voornamelijk voor de mensen op de
fiets. Maar het is er juist levensgevaarlijk door geworden, zo constateerde
het team van ‘Van onze centen’ en ook
de buurtbewoners en andere gebruikers van de fietsstraat.
Alles behalve een succes
Auto’s hebben te weinig ruimte en duwen de fietsers voor de voeten van de
wandelaars die geen eigen stoep meer

Loekie met haar uit speksteen gehouwen beeld Geestdrift.

Grady met haar schilderij Tuin/Schepping studie 9.
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Financiële blunder van Huizen bij SBS 6:

In het SBS 6 programma ‘Van onze
centen’ komt Kees Tol in actie tegen
de vaak pijnlijk knullige verspilling
van ‘onze belastingcenten’. Bewapend met gezond verstand en een
flinke dosis humor worden de zaken aan de kaak gesteld en verhaal
gehaald bij de verantwoordelijken.
Want elk jaar verdwijnen er miljoenen euro’s in de bodemloze put van
financiële blunders en wordt dit
overheidsgeld aan absurde subsidies, mislukte bouwplannen, dure
rekenfouten, niet-werkende regels
en ondoordachte projecten gespendeerd. Kees Tol bezocht ook Huizen,
waar de gemeente een fietsstraat
heeft gerealiseerd.
Geest van Ad Rietveld.
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hebben. Dat alles is duidelijk te zien in
chaotische verkeerssituaties die het tvprogramma afgelopen dinsdagavond
toonde. Buurtbewoners en gebruikers
kwamen aan het woord en vertelden
niets te begrijpen van de houding van
de gemeente en de verantwoordelijk
wethouder, die blijven volhouden dat
het nieuwe fenomeen ‘een kwestie van
wennen is voor de weggebruikers’.
Wethouder Gerrit Pas werd aan de
tand gevoeld, die stelde dat het wel
meeviel met de drukte in de fietsstraat.
De tv-opnames lieten echter een ander
beeld zien en dat deden ook de verhalen van de fietsstraatgebruikers en
omwonenden, die dagelijks geconfronteerd worden met voetgangers, fietsers en auto’s die hun weg proberen
te vinden in het smalle straatje, waarbij
ze elkaar flink in de weg zitten. De dure
ingreep om van dit stukje Kerkstraat
een fietsstraat te maken, is dus alles
behalve een succes, zo concluderen
de programmamakers. Latere aanpassingen die zijn gemaakt vanwege de
klachten over de verkeersonveiligheid
-waarbij o.a. lantaarnpalen zijn verplaatst- hebben volgens de buurt en
de gebruikers geen betere verkeerssituatie opgeleverd. Al met al heeft het
project € 350.000,- gekost. Wethouder
Pas heeft in het tv-programma aangegeven dat er gekeken gaat worden
naar het instellen van eenrichtingsverkeer in de fietsstraat.

Vrijwilligers gezocht:

Zweefmolen bij Krachtcentrale
draait voor het goede doel
De ondernemers van De Krachtcentrale hebben een zweefmolen
gekocht. Dat melden Peter Kos en
Pieter Hogenbirk in ‘Krachtvoer #2’,
een uitgave van de Krachtcentrale.
Het gevaarte is gebouwd in 1952 en
heeft eerst als draaimolen dienst
gedaan waarin kleine kinderen hun
rondjes konden draaien.
“Later is de kermisattractie verbouwd naar een opgooimolen, dat
wil zeggen dat de bakjes nu aan kettingen hangen en door een medewerker omhoog geslingerd worden.
Dat is meer van deze tijd en maakt
de molen meer geschikt voor oudere kinderen en volwassen”, maken
Peter en Pieter duidelijk.
“We hebben hem vorig jaar gekocht
voor het Ouder en Kind Festival bij De
Krachtcentrale. We wilden iets spectaculairs. En toen hij eenmaal stond en
gekeurd was, zagen we dat deze molen wel heel erg goed bij De Krachtcen-

trale past. Dat bracht ons op het idee
om de molen te laten draaien voor het
goede doel. Voor elk rondje vragen we
een euro, om daarvan -na aftrek van
de kosten voor onderhoud en energie- minimaal 50 cent af te staan aan
het goede doel dat die week centraal
staat. We verwachten dat we meer dan
50 cent zullen doneren, maar we willen
op voorhand niet teveel beloven. In de
winter breken we de draaimolen af en
hopen we op vorst zodat op dezelfde
plaats een ijsbaantje kan komen. We
denken door dit soort ideeën meer levendigheid te creëren in de Huizer gemeenschap en een stukje nostalgie te
laten herleven. We willen graag draaien in de weekenden en we zoeken nog
vrijwilligers om de molen te bemensen.
Zo hopen we met jullie hulp veel te
kunnen bijdragen aan de verschillende
goede doelen”, aldus Peter en Pieter.
Meer informatie op
www.de-krachtcentrale.nl

Wegwerkzaamheden
In de Zenderwijk is de gemeente bezig met het vernieuwen van de riolering
en de verharding van de weg. De bezigheden duren t/m juli.
Aan de Botterstraat gaat gewerkt worden aan het vernieuwen van de riolering en
de openbare ruimte. De werkzaamheden duren van 22 mei t/m 20 juli.
Loekie Verhart, Henny Lustig en Grady van den Bosch, leden van KIK,
bij het ophangen van de kunstwerken.

Ook aan de Naarderstraat en op het Prins Bernhardplein vernieuwt de gemeente
de riolering en wordt de openbare ruimte aangepakt. Hier staan de weg- en parkeerplaatswerkzaamheden gepland t/m 7 september.

