Antonius
Gemeenschap
Nieuwsjaars groet januari 2021
Haarlem, 5 januari 2021
Beste vrijwilligers en anders betrokkenen bij de Antonius Gemeenschap,
Graag delen wij met u aan het begin van dit nieuwe jaar onze nieuwjaarsgroet.
Deze hebben wij gekoppeld aan de overweging die wij houden tijdens het eerste maandelijkse Vredesgebed van
dit jaar, deze heeft plaats gevonden op maandag 4 januari.
Op de eerste maandag van elke maand om 12.30 uur, na de alarmsirenes om 12.00 uur staan wij al meer dan 30
jaar in de Groenmarktkerk stil bij onze wens van droom en hoop voor Vrede voor Stad en Wereld in het
Vredesgebed.
Aan het begin van 2021 delen wij dan ook graag met u de eerste lezing en de overweging van het eerste
vredesgebed.
Vrede en alle goeds,
Wim en Joris

Psalm 90, 1-17
Een gebed van Mozes, de profeet.
God, U bent er altijd geweest
U laat mensen sterven
Voor U is duizend jaar niet meer dan één dag
U maakt zomaar een eind aan ons leven
Wij sterven door uw woede
U ziet alles wat we verkeerd doen
Door uw woede komt er een eind aan ons leven
Ons leven duurt maar zeventig jaar
Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is
Leer ons blij zijn met elke dag
Kom weer bij ons Heer
Laat ons elke dag uw liefde zien!
U hebt ons veel laten lijden
Laat ons weer zien wat U voor ons doet.
Heer, onze God, laat ons zien hoe goed U bent.
Prediker 3, 1-8
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
Er is een tijd om kinderen te krijgen, en er is een tijd om te sterven.
Een tijd om planten in de grond te zetten, en een tijd om planten uit de grond te trekken.
Een tijd om mensen te doden, en een tijd om mensen beter te maken.
Een tijd om dingen af te breken, en een tijd om dingen op te bouwen.
Een tijd om te huilen, en een tijd om te lachen.
Een tijd om verdriet te hebben, en een tijd om te dansen.
Een tijd om samen te slapen, en een tijd om in je eentje te slapen.
Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden.
Een tijd om iets te zoeken, en een tijd om iets te verliezen.

Een tijd om dingen te bewaren, en een tijd om dingen weg te gooien.
Een tijd om iets los te scheuren, en een tijd om iets heel te maken.
Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog, en er is een tijd voor vrede.

Beste mensen,
Zo aan het begin van het nieuwe jaar 2021 zou ik, naast u het allerbeste te willen wensen, stil willen staan bij het
thema “Tijd”. Ik zal zeker niet de enige zijn geweest die met gemengde gevoelens heeft teruggekeken op het afgelopen
jaar. De tijd van de pandemie, corona, lockdown, hamsteren, de anderhalve meter samenleving, persconferenties,
maatregelen, mondkapjes en versoepelingen. Het was een veel bewogen tijd, een veel bewogen jaar. En hoewel het
jaar 2021 ook voor ons de tijd van vaccinaties wordt is de tijd van corona nog niet voorbij. Bij een aantal ontmoetingen
tijdens de feestdagen stelden we elkaar de vraag: “Hoe heb jij deze tijd beleefd?” De antwoorden waren zeer
uiteenlopend. Deze tijd wordt zeer divers beleefd. Een ding staat denk ik voor ons allen vast: de tijd van 2020 zullen we
niet snel vergeten.
Graag sta ik op een andere manier dan anders, ook voor mijzelf, stil bij het thema “Tijd” en dat behoeft enige uitleg.
Een van mijn grote passies/verslavingen is hardlopen. Zelf noem ik het liever “hobbelen”, want zo heel vlot ben ik niet
als ik mij dagelijks voor twee uurtjes, meestal aan het begin van de dag, buiten rond beweeg. Dat doe ik al zo’n 20 jaar 7
dagen per week. In al die, grofweg 18 jaren, heb ik eigenlijk geen dag gemist op een ziekenhuisopname na. Dat was na
een lelijke valpartij met de fiets ongeveer 10 jaar geleden, waardoor ik een dag letterlijk uit de “running” was.
Sinds 2009 woon ik in Haarlem en ben vanaf dat moment al “hobbelend” dagelijks te vinden in het prachtige
duingebied dat onze omgeving rijk is, genietend van de beweging van het lopen, de natuur en de tijd voor mijn eigen
gedachten. Is twee uur per dag niet veel vraagt men soms. Nee, na zoveel jaren voelt de hobbel voor mij als een half
uur en ben ik voor ik het weet weer thuis. Maar als ik ergens op vakantie ben en een nieuwe ronde van 2 uur uitzet dan
is het best veel. Dat is wat routine en een vast patroon met de tijd kan doen.
Al jaren kom ik in de duinen bij regelmaat een andere hardloper tegen. Zijn naam weet ik pas sinds een week of acht.
Het is een wat extraverte en excentrieke man van zo midden 50 of 60, die net als ik niet al te hard loopt en mij altijd
met groot enthousiasme begroet. Soms loop ik een stukje met hem mee of hij vooral met mij. In het begin vroeg ik mij
af: wat wil die man van mij? Dat, in mijn ogen excentrieke overenthousiaste, ben ik niet gewoon. Met de jaren kwam ik
erachter dat deze man eenvoudig weg ook in mij een gepassioneerde hardloper zag en hij zijn passie graag met mij
wilde delen.
Een van de verhalen die hij deelde, die ik zowel bevreemdend als prachtig vind is dat hij bezig is om in gedachten de
wereld rond te lopen. “Ik was in Rusland en vandaag China bereikt, man wat is die klote grote oceaan groot”! Meerdere
keren per week trekt hij de duinen in voor een rondje van 6 km geloof ik. Aan het eind van dat rondje pakt hij een
dobbelsteen, en met wat hij dan gooit loopt hij nog een stukje in kilometers door. Volgens mij loopt hij op dit moment
richting de Noordpool.
Tijdens deze ontmoetingen roepen we vaak tegen elkaar voordat onze wegen weer scheiden: “Kom we gaan samen een
keer een bakkie doen”. “Ik werk op de Nieuwe Groenmarkt”, roep ik dan.
In alle eerlijkheid, na 10 jaar werd ik toch steeds nieuwsgieriger naar deze collega-hobbelaar in de duinen, naar zijn
naam en levensverhaal. Een week of acht geleden, kwam ik daar eindelijk achter. Deze ontmoeting leidde er voor mij
toe ook eens anders stil staan bij het thema: Tijd.
Net als ik de duinen uitloop, zie ik hem vanaf de parkeerplaats zwaaien en naar mij toekomen
lopen. “Wat gaaf je hier weer te zien, ik moet je wat vertellen”. Zijn enthousiasme is voelbaar en is
even excentriek als anders. Een enthousiasme dat ik niet meer vreemd maar als aimabel
beschouwde. “Vorige week, ja ik moet het je gewoon vertellen, liep ik weer eens van de paden af
en kwam ik op een plek, ja daar mag je niet zijn, heel stil en met een prachtig uitzicht. En wow het
was te gek, ik kwam daar een kudde damherten tegen. En wow weet je wat nu echt te gek was, ik
voelde me door hun betrapt, en zij blijkbaar ook door mij want ik kreeg een gevoel van
samenzwering. Als jij niet verklapt, dat wij ons hier verstoppen weet je wel en niet afgeschoten
hoeven te worden, dan verraden wij jou ook niet. En echt te gek, die hele kudde bleef staan terwijl
ik daar langzaam door heen liep. Het was echt een hele gave beleving. Uniek!!
Nou ik heb het nog een keer gehad. Ik stond ergens uit te puffen toen er uit het niets een damhert
uit de bosjes op mij kwam afgelopen. Hij bleef zo (doet zijn hand voor zijn gezicht) voor mijn neus
stil staan. Indrukwekkend en ik weet niet hoelang het duurde voordat ik mijn camera pakte en een
foto van hem maakte en nog steeds zo vlak bij mijn gezicht. Die foto, hangt in Provinciehuis, moet
je maar eens gaan bekijken als je wilt. Alleen de ondertitel is verkeerd. Het moet niet zij n de tijd
vliegt verticaal, maar de tijd stroomt verticaal. Zo in dat moment, tijdloos, stroomde net als de
planten en de bomen groeien. De Tijd Verticaal, naar boven, naar het licht”.

Foto, Provinciehuis, damhert. Na een aantal vrijwilligers gevraagd te hebben op onderzoek uit te gaan kwamen we op
Axel Funke, kunstenaar en fotograaf. (De overweging krijgt hij toegestuurd.)

TIJD
Als tijd verticaal stroomt, stroomt deze dan ook horizontaal en zo ja, wat is het verschil. Bestaat er wel zoiets als
horizontale of verticale tijd?
Een interessant filosofisch vraagstuk vind ik zelf in deze zeer interessante tijd.
Bij horizontale tijd moet ik denken aan de wedstrijdklok bij een marathonloop of een wielerwedstrijd; oplopende
getallen in de tijd. De digitale klok waar ook nu weer een oplopend getal 2021 aan is toegevoegd.
De horizontale tijd van hoelang duurt die treinreis, hoelang duurt die pasta erover om te koken, hoelang moet die kip
toch in de oven. Hoelang duurt dit gebedsmoment ook alweer want straks moet ik weer…werken, studeren, vergaderen
aan mijn carrière en pensioen werken…
De horizontale tijd wie weet wel de vlakke tijd van ons leven. De lijn van onze geboorte tot onze dood, die tijd voor ons
gegeven, van 0- 80 zegt de Psalmist is al heel wat. Een tikkende tijdsklok, tijdslijn waarop 2020 mogelijk een verloren
jaar lijkt te zijn.
Als ik zo naar de horizontale lijn van tijd kijk kan ik het wellicht het best omschrijven als de chronologische tijd. De
geschiedkundige tijd van de opeen lopende gebeurtenissen nauwkeurig vast- gelegd, per dag maand en soms zelfs per
uur. En niet alleen, geschiedkundig, terugblikkend, maar ook vooruitkijkend zien we op de horizontale lijn al het nodige
chronologisch vastgelegd. Van het maandelijkse vredesgebed, tot het aperitief voor de ziel elke derde zaterdag in de
maand, van de aankomende 40 dagen tijd tot de planning van de vredesweek. Onze buurtkeukens, high teas, en ga zo
maar door.
Allerlei en vooral door ons zelf geplande en vastgestelde gebeurtenissen die nu allemaal onder druk staan vanwege de
extra onzekerheid die de corona tijd erop legt. Wat kan wel en wat kan niet, straks in de tijd of met de tijd.
Wanneer ik zo naar die horizontale tijd, chronologische tijd van leven en werken kijk, krijg ik toch wel steeds meer zin in
die verticale manier om naar de tijd te kijken.
Want hebben we dan in die tijd niets gewonnen of iets te winnen? De verticale tijd, zoals Axel mijn medehobbelaar in
de duinen omschrijft is naar mijn gevoel de tijd van beleving.
De tijd van beleving laat zich anders duiden en ervaren. De tijd van beleving draagt andere waarden met zich mee dan
die tijdlijn van bepaalde doelen of vastgestelde gegevens, zoals kerst en het nieuwe jaar.
De tijdsbeleving van pijn, onrecht of uitsluiting is niet gebonden aan een klok of uur. Zo ook niet de tijdsbeleving van
vriendschap en liefde of een moment van intiem samenzijn of protest en verzet en het werken aan een betere wereld.
Ja, dat is wel onze hoop en onze wens dat we liever leven bij die verticale tijd dan bij de horizontale- chronologischewedstrijdkloktijd bestaande uit nullen en enen. Dat we liever willen verwijzen naar een tijd, of opgenomen willen
worden in een tijd of liever willen terugkijken naar een tijd. Ademen en willen handelen in een tijd waar de liefde en

vriendschap voor elkaar en de droom van vrede voor ieder mens in Haarlem centraal staat
“Ubi caritas et amor deus ibi est”: “Daar waar vriendschap heerst en liefde daar is God met ons.”
Wij wensen u een pracht tijd in 2021!
Joris en Wim

