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Al gauw zijn we geneigd men-
sen te beoordelen op wat ze 
aan hebben, waar ze vandaan 
komen, waar ze wonen of welk 
werk ze doen. We gaan ervan 

uit dat vluchtelingen gelukzoekers zijn, 
dat punkers agressief zijn en politici 
vooral zichzelf belangrijk vinden. Dit 
wordt versterkt door alle berichten op 
Facebook en Twitter. Het is ‘normaal’ om 
stoere taal te gebruiken. 
Maar wat als we nu eens zelf op onder-
zoek uitgaan, als we echt luisteren 

naar wat anderen beweegt, als we 
echt willen begrijpen waarom mensen 
op een bepaalde manier handelen, als 
we kijken naar wat mensen wel kun-
nen in plaats van niet kunnen, zou de 
samenleving er dan niet veel mooier 
uitzien? Van nature zijn mensen goed 
en willen ze iets betekenen voor elkaar.  
We moeten alleen weer leren om 
elkaar te ontmoeten, om tijd te nemen 
voor elkaar en elkaar te zien als mens. 
Verbinding, dat is het begrip dat cen-
traal staat in deze Preek van de Leek.

Laila Meliani is een Marokkaans-
sprekende Nederlander.
Geboren in Marokko of beter 
gezegd: Magreb (‘Daar waar de 
zon ondergaat’). Gemangeld 

door het leven, nam ze geleidelijk aan 
afstand van alles wat haar gewoon was. 
Haar geloof, cultuur, familie en werk. 
Geconfronteerd met ziekte en scheiding 

ontdekte zij het belang van losmaken, 
om weer te kunnen verbinden. Hoe 
belangrijk het is om eerst het vreemde 
en diverse in jezelf te leren zien, om 
uiteindelijk open te staan voor de 
kracht van de verschillen. Volgens 
haar is het niet reëel te verlangen dat 
ons land ‘gewoon Nederland voor de 
gewone Nederlanders’ moet blijven.  

De kracht van verschillen
zondag 11 maart

Laila Meliani · pedagoge · kunstenares

Denk in kansen, niet in hokjes 
zondag 11 februari 

Ria Zijlstra · partner · moeder · vrijwilliger · wethouder

Ook kinderen in een AZC 

willen gewoon een kans.



Ik ben Judith Beuse, 48 jaar, 
getrouwd met Ferdinand en ik 
woon in Uithoorn. Drie dagen 
in de week begeleid ik mensen 
naar werk en twee dagen werk 

ik voor Vocal Company, ons bedrijf dat 
o.a. koorprojecten organiseert. In mijn 
vrije tijd treed ik op als jazz-zangeres, 
ben ik fractie-assistent bij DUS! en doe ik 
vrijwilligerswerk op een zorgboerderij. 
Hier put ik veel plezier uit. 

Zolang ik me kan herinneren, heb ik 
verlangd naar het moederschap. Helaas 
is mijn kinderwens niet in vervulling 
gegaan. Ook in de bijbel zijn er verhalen 
over vrouwen die met onvruchtbaarheid 
te maken hebben. Door deze verha-
len kwamen veel vragen bij mij boven. 
Gelukkig ben ik er in mijn leven wel in 
geslaagd een andere invulling voor mijn 
zorgbehoefte en moedergevoel te vin-
den. Ik hoop dat mijn preek iets positiefs 
kan brengen voor anderen die hiermee 
te maken hebben (gehad).

Ongewenst kinderloos, straf of zegen?
zondag 15 april 

Judith Beuse · begeleider · manager · fractie-assistent

Dat is net zoiets als vragen aan de 
natuur om te stoppen met de seizoenen. 
Het nieuwe Nederland heeft juist een 
geweldig potentieel en floreert door 
zijn nieuwe genen, door de diversiteit 
van verschillende culturen. Door haar 
eigen levensverhaal te verbinden met de 
actualiteit houdt Laila ons een spiegel 
voor: blijven we hangen in wij-zij-
denken of proberen we elkaar echt te 
ontmoeten? Samen leven kun je alleen… 
samen.

Ik ben diversiteit, 
ik spiegel zowel de vreugde als de angst, 
de schoonheid en het lelijke. 
Wees blij, maar ook niet al te angstig met mij. 
Ik ben enkel wat ik ben. 
Ik weet: ik ben een ‘indringer’. 
Zo indringend zijn jullie ook voor mij! 
Het is mooi hier, waar mensen één zijn met de zee.
Muziek van Bach laat mij niet dansen in het rond, 
maar sleept mij mee,
over moeder aarde en haar drassige grond.

Iedereen heeft een preek in zich

– al is ‘ t er maar één



Wat is Preek van de Leek?
De gedachte achter de Preek van de Leek is 
dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar 
van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt 
en geïnspireerd worden. Je hoeft geen domi-
nee te zijn om te preken of een inspirerend 
verhaal te houden. In de Preek van de Leek 
verbindt een leek zijn of haar passie met een 
Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij 
vormgegeven kerkdienst. 

De leken zijn niet uitgekozen om hun 
geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar 
omdat ze iets te melden hebben. Na drie 
succesvolle seizoenen organiseren we ook 
in 2018 weer drie Preken van de Leek in 
Uithoorn. 
We hopen op belangstellenden van binnen 
en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar 
deze andere vorm van kerk-zijn.

Preek van de Leek vindt plaats in  
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn,
steeds om 16.00 uur.
Na afloop kunt u bij een hapje en een  
drankje napraten. De toegang is vrij. 
www.preekvandeleekuithoorn.nl

Bij elke Preek zijn er  
twee inzamelingen.  
Eén bestemd voor een 
door de leek aangewezen 
doel en één ter bestrijding 
van de onkosten.

De diensten zijn  
te beluisteren op 
Kerkomroep.nl
> Uithoorn
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