
‘ Wij van de aarde…’            

Maart 2022  Vasten -  ‘Los van… Komen tot...’ 
                          De ziel van de muis is  

                         slechts een knabbelaar. 

               De muis heeft een verstand gekregen  

                 dat evenredig is aan zijn behoefte. 

                     Want zonder behoefte  

        geeft de almachtige God aan niemand iets.   

                             Behoefte, nood,  

                is het net dat voor alles dat bestaat:  

          de mens heeft gereedschap in verhouding  

                            tot zijn behoefte.   

                  Vermeerder je nood dus snel,  

                               behoeftige,  

                  opdat de zee van overvloed  

      je in vriendelijke weldadigheid mag opnemen.                                               

 

Gedicht van de Soefi Rumi, uit: De herberg van het hart ,                                                                  
Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd, Hein Stufkens/ Marcel Derkse.                       

 

                          

          De kerst- amaryllis,  

                gekregen,                         

    geplant in moeder aarde,                                                

                    en nu…   

     groot en fier en in knop. 

            In stilte  groeiend:         

     ‘Worden zoals ‘t bedoeld is’. 

 

   

          De sneeuwklokjes,  

                gekregen,                         

    geplant in moeder aarde,                                                

                    en nu…   

     klein en vrolijk in knop. 

             In stilte  bloeiend:         

   ‘Geworden zoals ‘t bedoeld is’. 

 



Inleiding van het thema: Vasten: Los van… Komen tot…’  

Van Franciscus en Clara kunnen we misschien 
leren dat je door te vasten jezelf mag leren 
ervaren als kwetsbaar mens. In de Middeleeuwen 
werd er vaak en streng gevast. Men was er van 
overtuigd dat een leven van bidden en vasten je 
steeds meer ontvankelijk maakt voor de liefde van 
God. ‘Waar jij zit, daar kan God niet zitten’. Het is 
daarom zaak om ruimte te scheppen in je hoofd, 
je hart en je lichaam, zodat je hart en je buik vaten 

worden die door de Allerhoogste gevuld kunnen worden met zijn liefde. 

Tijdens zo’n strenge vasten gebeurde het een keer, dat de broeders 
wakker schrokken van een medebroeder die lag te kreunen: “Ik sterf, ik 
sterf” . De broeders die naast hem lagen vroegen bezorgd wat er aan 
de hand was. Maar de jonge broeder herhaalde slechts ”Ik sterf, ik 
sterf”. Door zijn geroep werd ook Franciscus wakker en hij vroeg: wie 
roept daar toch steeds “Ik sterf, ik sterf”. En de jonge broeder 
antwoordde: “Ik ben het, broeder Franciscus, ik sterf van de honger.”                

Franciscus staat onmiddellijk op en begint een maaltijd klaar te maken 
voor de broeder de het zo moeilijk heeft. En als hij dat eenvoudige 
maal bereid heeft, brengt hij het naar de broeder, gaat bij hem zitten en 
begint als eerste van het voedsel te eten. Hij wil niet dat zijn jonge 
broeder zich ervoor zal schamen dat hij het niet meer hield en wat eten 
moest. En hij vraagt ook de andere broeders om uit liefde voor hun 
medebroeder hun vasten te breken en wat van de maaltijd te nemen.  

En als ze allemaal gegeten hebben met de jonge broeder in hun 
midden, houdt Franciscus hen voor dat het goed is de Heer te dienen, 
maar dat je daarbij wel je verstand moet gebruiken. “Vasten is een 
mooi ding”, zegt hij, “maar je moet daarin maat weten te houden en niet 
doen alsof je al in de hemel bent, waar je niet meer hoeft te eten en te 
drinken. Het lichaam stelt ook zijn eisen, luister ernaar.                       
En als je streng wilt vasten, vergeet dan nooit dat de liefde voor je 

broeder altijd voorrang heeft.” En hij besloot: “De Heer ziet liever een 
broeder die het opneemt voor een ander, dan een broeder die zich met 
veel vasten en bidden tot de Heer wendt, maar geen oog heeft voor de 
nood van zijn naaste.”          Naar Celano 2,22, Guy Dilweg                         

Doe de hongercheck.                                                                                                         
Luisteren naar je lichaam is een heel belangrijke vaardigheid bij 
evenwichtig eten. Als je je signalen van honger en verzadiging goed 
opmerkt, dan helpt je dat om op het goede moment te gaan eten en te 
stoppen als het genoeg is. Resultaat: een prettig voldaan gevoel.                    
Er is een hulpmiddel om dit te leren: de hongermeter.                      

Hongermeter, hoe werkt het? 
Je maag is maar zo groot als een gebalde vuist. Hoeveel moet je eten 
voor een prettig verzadigd gevoel? Wanneer is je maag te leeg en word 
je kwetsbaar voor snaaiaanvallen? Wanneer ga je over de grens en 
voelt je maag oncomfortabel vol? Oefen een paar dagen met deze 
hongermeter en je weet precies wanneer je moet eten en wanneer niet. 
Wat je doet: geef je honger elk uur of voor en na elke maaltijd een cijfer 
volgens onderstaande beschrijving of afbeelding. 



  

 

De mandala; ‘Bitter - Zoet’, vond ik passend bij het thema. 

De mandala is gemaakt van de ingrediënten die ik gebruik voor mijn 
bitterkoekjespudding. Ik gebruik amandelmelk vandaar dat ik naast 
griesmeel, suiker en bitterkoekjes amandelen heb gelegd. 

Door terug te gaan naar de kern, in eenvoud te leven, lijkt het 
misschien dat je ‘het bittere’ kiest, maar juist dat kan ‘goed/ zoet’ zijn. 

 

Duurzaam koken. 

Als je vast, schep je ruimte. Dat kan ook ruimte in tijd zijn. Tijd voor de 
Ander, voor anderen, voor jezelf. Een zorgvuldig samengestelde 
basisvoorraadkast scheelt niet alleen in boodschappen doen, je krijgt 
ook oog voor onnodige aankopen, en bij onverwachte gasten kun je 
vooruit. Kijk voordat je naar de winkel fietst, wat je nog in huis hebt aan 
etenswaren. Maak een menuplanning voor een aantal dagen of een 
week. Dat scheelt tijd en voorkomt dat je meer koopt dan je nodig bent. 

Mocht je toch teveel gekookt hebben en gekookte groente overhouden 
dan zijn deze groentekliekjes nog goed bruikbaar in deze recepten:  

Kliekjessoep: Pureer met een staafmixer de gare groente met wat 
bouillon of water. Breng het aan de kook, voeg naar smaak kruiden toe. 

Kliekjespasta: Fruit een gesnipperde  ui, voeg daar wat tomaat uit blik 
bij en evt. andere groenten die je in huis hebt. Kruid verder naar smaak 
met peper en zout en wat gedroogde kruiden zoals oregano, tijm of 
rozemarijn/ Italiaanse kruiden, paprika- kerrie poeder, soja/ Worcester - 
saus. Laat het een kwartiertje sudderen en kook ondertussen de pasta. 
Roer de kliekjesgroente door de tomaten saus en laat het warm 
worden, meng de pasta erdoor. Bestrooi met geraspte kaas.  

Geciteerde gedicht van de Soefi Rumi: Uit de herberg van het hart. 
ISBN 978 90 202 8325 9 
Sinds 11 september 2001 beschouwen veel 
mensen godsdienst als een gevaar voor de 
mensheid. In dit boek wordt echter onderscheid 
gemaakt tussen de God van de dogmatische 
godsdiensten die de mensheid verdeelt, en de 
God van de mystici die mensen en volken juist 
verenigt.  
Twee mystici staan in ‘De herberg van het hart’ 
centraal: een christen en een moslim 
Franciscus van Assisi(1181-1226) en                                  
Mevlana Rumi (1207-1273). 



 Ingezonden bij het maart thema: ‘ 

‘Vasten- Los van… Komen tot… 
Minke Vd Meulen bracht dit gedicht van Ds. Tjitske Hiemstra in. 
 
 
 

Bidden is stil worden 
 

God, bron van alle leven, 
ik ben te weinig stil, 

alsmaar drukte, lawaai, stress. 
Hoe kom ik tot stilte? 
Waar vind ik stilte? 

Is het stil bij U? 
Of kom ik ook bij U mezelf tegen? 

Zie ik mezelf in een spiegel, 
mijn onrust, rusteloosheid, moeheid. 

Hoe kom ik dan tot stilte? 
Of juist dwars door alle onrust heen 
tot ik kijk in de diepte van mijn ziel, 

of welke naam je je binnenste maar geeft, 
daar in die eigen diepte is het stil, 

daar ben ik thuis bij mezelf, 
daar vind ik God, 

daar komt alles tot rust en stilte 
en ik weet weer waarvoor ik leef. 

 
 
* Doopgezinde verhalen:                                                                           
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een 
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oergong een plek voor bezinning en bezieling. 

Geschreven door: Minke van der Meulen-Heida 

Als kind ben ik niet opgegroeid met een kerkelijke traditie. Behalve dat ik 
geboren ben op drie koningen (6 januari) en mijn vader dit benoemde in 
mijn poëziealbum. En dat mijn vader, die naast wiskunde leraar ook 
handenarbeid gaf, eens met lts leerlingen een Hernhutterster maakte. 
Zo’n veel puntige ster naar Kerst achter het raam is binnen de familie een 
traditie geworden. Dat waren wat christelijke tintjes in het rode, 
openbare nest waarin ik opgroeide.   

Vanuit een diep binnenste was ik als kind wel op zoek naar wat er meer 
kon zijn tussen hemel en aarde. Een nieuwsgierigheid naar wat de diepere 
zin van het leven is. Via een vriendinnetje kwam ik op tienjarige leeftijd in 
contact met de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. Daar ontmoette ik 
mijn man, die uit een oud Doopsgezind nest komt. Het verrijken van je 
leven met de aloude verhalen en 
tradities geeft je inzicht in het leven 
nu op Aarde.  We bezochten diensten 
en sommige groepen om geestelijk te 
groeien en dienstbaar te zijn in de 
wereld. 

In de loop van mijn leven, met 
kinderen en een carrière in het 
onderwijs, ging er, ook door fysieke 
kwalen, geestelijk iets knagen. Ik ging 
op zoek naar andere mogelijkheden 
om geestelijk te groeien en daardoor 
ook een fysieke heling te ervaren.   

Er is veel vanuit de oostelijke 
religies te ontdekken hetgeen 
uitmondt in Oosterse spiritualiteit. 
Toch miste ik telkens het 
Christelijke, de synchronisatie met 
verhalen uit de Bijbel; het contact 
met God en later ook  de energie 
die ik krijg via Engelen. De Bron 
waar het voor mij in  het diepste 
over gaat, miste ik.  

Stil zijn, naar binnen keren, 
contact met God, 
ademhalingsoefeningen als 
reinigende methodiek van lichaam en geest en Engelencontacten 
verrijkten mijn leven. Ik voelde verlangen naar een combinatie van een 
eeuwenoude Christelijke traditie die me sinds m’n tiende voedde en de 
door mij eigen gevonden nieuwe levensweg. Een weg te vinden om in alle 
drukte van alle dag tot stilte, onthaasting en verdieping te komen. Nader 
te komen tot de Bron die Christus voor me is. 

Het moment dat er binnen de Doopsgezinde gemeente te Leeuwarden 
een predikant was die een droom had om naast de kerk, waar de oude 
verhalen vertelt worden, ook een plek te creëren waar haar eigen 
christelijke spiritualiteit een (t)huis kon vinden, omarmde ik. Haar wens 
resulteerde dat er op 6 november 2011 de ‘Oergong’ geopend werd; een 
huis van Bezinning en Bezieling.  In het hart van Leeuwarden; naast de 
Doopsgezinde kerk, naast de al oude vermaning, verrees een  ruimte van 
stilte, als huis van gebed, een meditatiecentrum.  

 

 



 

Dit proces van onze predikant Tjitske Hiemstra, heeft ze beschreven in het 
boek: “Verlangen naar Bezinning en Bezieling”. Een mooi moment voor 
mij om me aan te sluiten bij de kerngroep Oergong, om dit Huis verder 
mee vorm en inhoud te geven.  

Een deel van de leden van de Doopsgezinde gemeente keek argwanend 
naar deze nieuwe wind. Daarnaast ook een wind die nieuw bloed in de 
aderen blaast. Om anderen die zoals ik, zoekende vanuit het ‘niets’ of 
vanuit andere denk/geloofsrichtingen, op zoek zijn naar meer diepgang in 
hun leven. Op zoek naar een Bron van Liefde en een kracht die aanzet tot 
wakker worden tot nieuw bewustzijn. Op zoek naar wat Christus ons 
voorleefde; de diepere Bron van Leven en Liefde.  Maar ook voor 
voorbijgangers die blijven hangen en niet altijd woorden kunnen geven 
aan wat hen drijft en een onduidelijke zoektocht doorlopen. Daarnaast is 
het ook een kans om als Gemeente nieuwe leden te werven en krimp 
tegen te gaan.  

De Oergong, een centrum waar via Christelijke meditatieve 
bijeenkomsten de spiritualiteit kan groeien. Vanaf het begin is er op 
vrijdagmiddag tijdens lunchtijd (12.30 – 13.00 uur) een meditatieve 
viering gehouden. In de eerste jaren resulteerde dit in een gemiddelde 
opkomst van 3 a 4 personen per keer. Dit is in de loop van de tijd 
uitgegroeid tot een groep met een wisselende samenstelling van 
gemiddeld 8- 10 personen. Van toevallige voorbijgangers tot vaste 
bezoekers uit diverse religieuze richtingen waaronder ook eigen leden. 
Ieder met een eigen ritme , van vast of met tussenpozen. In een ruimte 
die als een eigentijdse spirituele meditatieruimte is aangekleed, met 
sterrenhemel, een icoon en mooie nissen waar kaarsen kunnen branden.   

Tot de Corona tijd was de 
kerngroep Oergong op 
zoek naar uitbreiding van 
andere activiteiten dan de 
vrijdagviering.  

Voorbeelden van 
activiteiten die zijn 
ontwikkeld in de 
afgelopen 11 jaar zijn:  
lezingen organiseren met 
meditatieve thema’s; 
diverse vormen van 

meditatie zoals het Latifa gebed, Lectio Divina, Stilte bijeenkomsten, 
Mandela tekenen en meditatief Labyrint lopen.  

Als laatste startte een cursus van 8 keer met als titel: “De geestelijke 
weg”. Alles met als doel om mensen op een eigentijdse manier de weg 
naar binnen te laten gaan. En de lijn naar het hogere te laten vinden; 
contact met God, met het  hogere te leggen.  



Helaas zijn door de Corona pandemie de laatste  twee jaar de activiteiten 
niet verder ontwikkeld en waren activiteiten niet altijd mogelijk. 

Voor de toekomst hoop ik dat er weer meer Oergong-activiteiten zullen 
plaatsvinden en hoop ik op een doorontwikkeling van wat ik ’ het 
Oergong-concept’ noem.  Een concept die een nieuwe groep aspirant 
leden aanspreekt.  

Deze groep groeit en, los van de Corona,  was zichtbaar dat het centrum 
dat we nu hebben te klein werd. En door de anderhalve meter afstand, is 
de Oergongruimte nu  helemaal aan de krappe kant.  Maar aan het 
concept-Oergong, met zijn inrichting en zijn methodieken, is behoefte.  
Het is de kunst als Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden om  dit concept 
mee te gaan nemen in toekomstplannen.  

 

 

 

 

 


