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Ouders met een groot sociaal 
hart en levens ervaring 
hebben Marion van Berkum 
(1959) gevormd tot de mens 
die ze is geworden.

Toch heeft ze haar vorming gedurende 
haar leven enigszins aan moeten passen. 
En geleerd om niet altijd de ander op de 
eerste plaats zetten. Aanvankelijk vond ze 
dit een egoïstische houding... Ze leerde 
echter door eerst goed voor zichzelf 
te zorgen, er dan pas voor de ander te 
kunnen zijn. Voor de volle 100%.

Positief als ze is, stak ze haar handen uit 
de mouwen. In haar (vrijwilligers)werk, in 
het zorgen voor de kwetsbare medemens. 

Zoals in Jacobus staat: ‘een lichaam is 
dood zonder ziel, net als je geloof zonder 
daden’. Je kunt natuurlijk een girootje 
uitschrijven en geloven dat het zo wel goed 
komt. Soms kan dit door omstandigheden 
ook niet anders, maar daadwerkelijk iets 
voor een ander doen, dát geeft (haar) pas 
voldoening.

In haar vrije tijd uit ze zich graag op 
creatieve wijze, o.a. door te schilderen.
Als je denkt: ‘Nou, nou, ze lijkt wel een 
engel’... Zet er gerust een ‘b’ voor!

Haar goede doel: OBS Corantijn
NL76 RABO 0302 2001 50  
t.n.v. Stichting Corantijn

Balingsoela · Suriname
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Muziek – helend  
en verbindend

Bob Berkemeier is in 
Uithoorn geboren op 
13 december 1948. 
Zijn muziekminnende 

grootouders en pianospelende moeder 
stimuleerden zijn vroege fascinatie 
voor de muziek en levens van de grote 
componisten. Niet alleen als luisteraar, 
maar ook actief op de piano. Na studies 
in Muziekwetenschap en Rechten volgde 
een loopbaan op raakvlakken met 
gezondheidszorg en recht. Vijfentwintig jaar 
geleden kon hij na de nodige opleidingen, 
en orkestpractica naast zijn dagelijks werk 
toch nog zijn dirigentenambities realiseren. 
Met bevlogen koren in de amateurwereld 

en met orkesten zoals het Leiderdorps 
Kamerorkest. 

Zijn bron van inspiratie en energie is 
de onuitputtelijke helende, vreugde-
scheppende en verbindende kracht van 
muziek – het thema van zijn ‘Preek’. 
Bob illustreert dit met het door hem 
geleide gemengde koor The Seaside Singers 
uit Noordwijk, met Astrid de Koning aan de 
concertvleugel. Niet alleen met woorden 
maar ook met gezongen voorbeelden in de 
veelzijdige klinkende taal van de muziek.

Zijn goede doel: Kinderhospice De Biezenwaard 
NL34 RABO 0345 8685 60 
t.n.v. Ons Tweede Thuis,  
o.v.v. Gift Preek vd Leek Biezenwaard.

20 MRT De kracht van muziek
BOB BERKEMEIER gepensioneerd jurist · koordirigent

Dagmar Oudshoorn (49) 
groeide op in het Zeeuwse 
Goes. Ze is half Nederlands 
en half Surinaams en 
kreeg van haar moeder 
een opvoeding waarin 

maatschappelijke betrokkenheid 
centraal stond. Strijden tegen onrecht 
en ongelijkheid en je inzetten voor 
de maatschappij door bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk te doen zijn sterke 
waarden die ze heeft meegekregen. 
Dagmar werd geleerd anderen te 
behandelen zoals je zelf behandeld zou 
willen worden, een ander te respecteren 
en niet te (ver)oordelen. Iets wat ook 
gedurende haar werkzame leven een rode 
draad in haar carrière is gebleven.  Als 

burgemeester, als commissaris der Politie, 
als directeur van Amnesty maar ook in 
een nevenfunctie als voorzitter van het 
adviescollege van de regering ‘Dialoog 
slavernijverleden’ maar ook als persoon 
van kleur. Ze vindt het belangrijk zich in 
te zetten voor een maatschappij zonder 
discriminatie en racisme. Er is nog een 
lange weg te gaan. Zonder tegenstellingen 
groter te maken en vanuit verbinding wil 
Dagmar u meenemen langs onze gedeelde 
geschiedenis. Via het slavernijverleden naar 
hedendaagse ongelijkheid binnen onze 
maatschappij. Is het verleden ook wel echt 
verleden tijd? 

Haar goede doel: Amnesty International 
NL45 TRIO 0198 1000 00

15 MEI Respect vanuit verbinding
DAGMAR OUDSHOORN oud-burgemeester · directeur van Amnesty



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 dominee 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 als inwoner van onze gemeente 
iets te melden hebben. 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 op een zondag.
De toegang is vrij. Na afloop kunt u bij een 
drankje napraten.

Bij elke Preek zijn er twee 
inzamelingen. Eén voor een 
door de leek aangewezen doel 
en één ter bestrijding van de 
onkosten.  
Ook mogelijk via Protestantse 
Gemeente Uithoorn  
NL78 RABO 0363 5010 10  
o.v.v. Preek van de Leek.

Preek van de Leek wordt  
mede mogelijk gemaakt door 
het Initiatievenfonds Uithoorn 
en De Kwakel.

De diensten zijn te beluisteren 
op Kerkomroep.nl > Uithoorn

Wij houden ons aan de  
corona maatregelen en  
vragen een geldige QR-code.

Voor actuele informatie zie 
www.pkn-uithoorn.nl/
preekvandeleek


