Onze dank gaat uit naar
Kerk en Wereld
en het
SKANfonds
Mede door hun financiële bijdrage was
deze vrouwenontmoetingsdag mogelijk.

Verslag van de 11e vrouwenontmoetingsdag op zondag 16 november 2008
Lydia-Coenen Multifunctioneel Centrum, Roelof Hartplein 2a, Amsterdam,

Thema:
De vrouw en haar inspiratie
Op zoek naar inspiratie in levensbeschouwingen en religies

Een inspirerende middag! Een warm bad. Een prachtige afspiegeling van de populatie van
Amsterdam. 90 vrouwen, heel verschillend in levensovertuiging en culturele achtergrond,
hebben elkaar deze middag geïnspireerd. Deze vrouwen maakten gemakkelijk contact met
elkaar. Je hoefde je niet alleen te voelen. Onder hen opvallend veel vrouwen uit de hindoe
traditie en agnostische vrouwen. Een geweldige feestdis, een goed forum, inspirerende
groeps-gesprekken en tot slot een ingetogen en spirituele workshop over de Derwishdans,
gegeven door Shari Parihspoor.
Het panel:
> Annemarie Visser, predikant van de Doopsgezinde Gemeente en voorganger van een
gemeente in Beverwijk.
> Chana van Leeuwen, docent aan het Maimonides, Middelbare Joodse school, Joodse
Studies.
> Lies Deggeller, sociaal raadsvrouw van het Humanistisch Verbond.
> Chandra Sahebdin, pandita van de Vaidiek Arya Samai, een Hindoestroming
> Stella van de Wetering, werkzaam als docent aan de Vrije Universiteit,
Faculteit Godgeleerdheid/Imamopleiding.
> Renée Andrée Koornstra: voorganger van het Apostolisch Genootschap,
Chandra Sahebdin begon met het uitleggen van het woord Arya – wat „goed mens‟ betekent.
Ben je geen goed mens, dan ben je geen Ariër.
Ze legde de basisregels uit over hoe dit stadium is te bereiken; daarnaast kun je hierover lezen
in de veda's die er voor iedereen zijn.

Mensen denken dat alles verandert. Aan de basis van het leven verandert er echter niets. De
zon en de maan, de natuur zijn onveranderlijk. Deze uitspraak werd door de leden van het
panel beaamd.
Lies Deggeller: “Het gedrag van mensen is niet meer hetzelfde.” De grotere openheid die er
gekomen is, valt haar het meeste op.
Annemarie Visser: “Vroeger was er bijvoorbeeld tijdens de studie Theologie nauwelijks
contact met andere religies.”
Stella van de Wetering vertelde, dat er nu veel discussie is met studenten van en over
verschillende religies. Er wordt van deze uitwisseling en discussies veel geleerd.
Op de vraag: “Hoe inspireer je anderen?”
Chana van Leeuwen: “In de eerste plaats ben ik me er van bewust dat ik een goddelijke ziel
heb. God openbaart zich in barmhartigheid en liefde. Dit wil ik graag overbrengen. In elk
facet van het leven kun je je goddelijke bewustzijn uitleven. Iedereen heeft een goddelijke
vonk. Het gaat om simpele dingen, iedereen kan het.”
Renée Koornstra: “In de eerste plaats door zelfreflectie. Ik stel me de vragen: Wat zijn mijn
idealen en wat mijn dromen? Wat lukt er wel en wat niet? Het is een leerproces. Ik hoop, dat
wat ik bij mensen aanraak zij daarmee verder gaan. Ik weet niet precies hoe het allemaal in
zijn werk gaat.”
Lies Deggeller: “Mensen inspireren mensen.”
Stella van de Wetering: “Jongeren inspireren mij. Ik vind het fantastisch om met jongeren te
werken. Zij hebben het in deze maatschappij moeilijk. Vooral mijn moslimstudenten
worstelen met een identiteitshouvast in een samenleving waar ze niet altijd welkom zijn.”
Chandra Sehebdin: ”Kennis is ook meegegeven van God. God is de grote kracht. Het is de
plicht van eenieder te luisteren naar de veda`s en het geluisterde uit te dragen. Afwegen van
wat goed en wat kwaad is en liefdevol met iedereen omgaan.”
Op de vraag: “Heeft u tegenwerking ondervonden om uw positie in de zielsverzorging te
bereiken in een, toch wel mannenwereld?”
Het is, al lijkt het beter te gaan, toch hoofdzakelijk nog steeds een mannenwereld.
De reacties uit het panel:
De leiding van het Apostolisch Genootschap heeft jaren geleden zelf aangegeven, dat vrouwen de
taak als geestelijk verzorger heel goed kunnen vervullen en dat het vrouwelijke aspect daarin juist een
grote aanvulling is.
In het bestuur van het Humanistisch Verbond zie je toch wel veel mannen.
In de Doopsgezinde Gemeente zie je een grote groep vrouwen in de kerkenraden. Het vrouwelijke
leidersschap geeft meer kleur.
In de Islam kan de vrouw in "principe" alle functies van een imam vervullen, behalve het voorgaan in
het gebed voor mannen. Een groot deel van de studenten van Stella van de Wetering is vrouw en
moslim. Er is een grote interesse in theologie bij vrouwen.

Uit de groepsgesprekken:
Er werd aandachtig naar het panelgesprek geluisterd. Er was herkenning. Het samen zijn en
samen delen hebben ons vreugde gegeven. De gevarieerdheid, die tijdens het forum tot uiting
kwam raakte de gevarieerdheid van de eigen beleving. Ontroerend te zien was de eenheid van
de vrouwen van het panel op het podium. De grote religies en levensbeschouwingen naast
elkaar en luisterend met respect naar elkaar, ook al waren zij het niet altijd eens met elkaar.
Vele vrouwen halen hun inspiratie uit het dagelijkse leven met hun religie, de goddelijke bron
of levensovertuiging.

Ons bewustzijn in de wereld is aan het veranderen. We moeten vragen gaan stellen over
zingevingvraagstukken. We moeten gaan kijken wat nodig is om als beschaving een eenheid
in de wereld te ontwikkelen.
We moeten ons ook de vraag stellen, waarom mensen zo negatief zijn over God. Zo velen
krijgen kracht van God. We moeten trachten de essentie in elke mens te zien. We zijn allen
gelijkwaardig. Hoewel ons gedrag, onze daden negatief en zelfs schadelijk kunnen zijn, heeft
ieder mens een liefdevolle kern. We moeten als uitgangspunt op zoek gaan naar wat we
gemeenschappelijk hebben. Een open houding zal helpen, nu we deze zoektocht zijn
ingegaan.
Taal is een heel belangrijk instrument. Het schept begrip en onbegrip. Taal kan zelfs kwetsend
zijn.
Doordat de pandita Chandra Sehebdin het woord Arya verklaarde als “goed mens” en deze
houding de basis is voor iedereen, werd deze uitspraak tegelijkertijd als zeer pijnlijk ervaren
vanwege de interpretatie die Hitler aan het begrip Ariër gaf. Hij maakte van dit begrip het
goede tot het kwade met een vernietigende uitwerking. In één van de groepsgesprekken kwam
dit punt ook weer aan de orde.
“Wat goed is voor de een is het kwaad voor de ander. Moeten we ons ook niet de vraag
stellen: “Wat is een goed mens?” Is dit niet een goed thema voor een volgende
ontmoetingsdag?”
Inspiratie !!! Het inspireren kan op zoveel manieren. Door mensen uit het verleden. Grote,
wijze daden van mensen uit je omgeving. Je vindt het in boeken, in de kunst, in gebouwen, in
de natuur, in alles om je heen. Wanneer je je maar focust op het mooie. Je moet er wel voor
open willen staan.
Het is altijd een wisselwerking. We inspireren elkaar. Door te inspireren wordt je zelf
geïnspireerd.
Het gaat niet om het grote. Er wordt wel gezegd: “Ik ben helemaal niet creatief, hoe kan ik
anderen dan inspireren?” Inspiratie zit in de kleine dingen. Wees vooral jezelf. Wat al eerder
in het panel werd gezegd: we kunnen het allemaal. Geïnspireerde mensen inspireren anderen.
Bij inspiratie is er altijd sprake van beweging. Er komt energie vrij.
Inspiratie geeft energie

door Ank Veenstra, voorzitter van de Amsterdamse Vrouwengroep

Verslag van één van de gespreksgroepen 11e vrouwenontmoetingsdag
Je hoeft niet te stelen
We hadden een gevarieerde groep vrouwen, met verschillende achtergrond. Onder andere
Katholiek, Hindoestaans, Jehovah's getuige en Protestants. Bijna ieder van ons is via allerlei
wegen op een ander geloof of geloofsrichting uitgekomen dan de oorspronkelijke: Orthodox
Jodendom, Brahma Kumaris, Boeddhisme, Oecumene, Christengemeenschap. Onze inspiratie
haalden we uit veel verschillende dingen: de Psalmen, samen zingen, de natuur, goddelijke
kennis, dichters. Toen we al met ons rondje begonnen waren, kwam een jonge moslima bij
ons aan tafel. Daar waren we heel blij mee! Zij vertelde over de manier waarop ze haar geloof
beleed en hoe ze daar inspiratie uit haalde. Wij luisterden heel geboeid naar haar beschrijving
van het gebed dat vijf keer per dag wordt gedaan. Het verbindt haar niet alleen met het hogere
maar ook met haar zelfbewustzijn. Het is een vorm van meditatie, en een goed moment om te
voelen, te checken of ze nog bij zichzelf is. Als je je bewust wordt van je eigen staat van zijn,
helpt dat ook om dichter bij jezelf te komen en daardoor bij het hogere. Ook als je je niet zo
gelukkig voelt; je kunt daar zelf naar kijken. Je hoeft dan niet overgeleverd te zijn aan dingen
als stelen e.d., of aan reclamespotjes die je van alles voorspiegelen! Ze vertelde ook over een
wereldconferentie waarop ze mensen uit o.a. Bolivia, China en St. Martin had ontmoet. Met
ieder van hen had ze wel iets gemeen. Het was heel hoopgevend om haar tegelijk zo
enthousiast en wijs te horen vertellen over haar kijk op het leven. Het is duidelijk dat de
mensheid een toekomst heeft...
Ook heel mooi was de manier waarop een van de aanwezige vrouwen vertelde over het
Boeddhisme. Het was datgene waarvoor zij niet hoefde te veranderen. Ze kon helemaal
zichzelf blijven terwijl ze zich daarmee verbond. De intensiteit waarmee een andere vrouw
vertelde hoe ze tot het orthodoxe Jodendom was gekomen was heel indrukwekkend. Een
andere vrouw vertelde hoe ze een cursus van een paar weken was gaan doen; inmiddels was
ze al tien jaar aan het studeren en mediteren. Een enorme verrijking van haar leven. Verder
was een mooie uitspraak: respect voor stilte. En: er valt iets van je af in de natuur en ook dat
kan een inspiratie zijn. Het was een fijne groep vrouwen. We konden echt samen het gesprek
voeren en de hele waaier aan geloof en overtuiging beleven. Hartelijk dank voor deze
inspirerende middag!

