
Aan:  wijkgemeente van de Morgenster 
Van: Piet Vonk 
Datum: 13 december 2020 
Betreft: dank voor de bloemen. 

 
 
Beste Morgenster, 
Vanmorgen werden wij, samen met Max Cramer, blij verrast door de ontvangst van de bloemen van deze week uit 
de kerk. 
Bloemen als symbool voor onze inbreng 20 jaar geleden. 
In dit licht beschouwd misschien een beetje overdreven maar wel iets om dankbaar voor te zijn. 
In de Morgendienst viel het woord traditie. 
Niet iets wat te maken heeft met “oude koeien uit de sloot” maar met verbondenheid met het verleden, datgene 
waar wij nu op terug kunnen zien, waar wij op kunnen teren en voort kunnen bouwen, maar ook verbondenheid met 
ons voorgeslacht.  
Door de verkoop van de oudere kerkgebouwen konden we de nieuwe realiseren. 
Onze voorouders hebben onze kerk dus gefinancierd; wij mogen hem beheren. 
Traditie brengt ons ook tot het besef dat, wat we zijn en wie we zijn grotendeels voortgebracht is door vorige 
generaties. 
In die zin wordt wel gezegd dat we staan op de “schouders van reuzen”. 
Symboliek en traditie; elementen van ons wezen als mens. 
Zonder symboliek geen taal; zonder traditie geen ervaringen. 
 
Symboliek; het barst ervan in de Morgenster. 
Wanneer we nadenken over hoe iets ontstaat wordt er vaak verwezen naar de biologische kringloop. 
Het zaadje in vruchtbare grond ontkiemt, groeit uit tot een boom en tot bloei gekomen brengt hij de prachtigste 
vruchten voort. Hoe is het ooit begonnen? Hoe is het eerste zaadje ontstaan? 
In onze traditie wordt verwezen naar God, de Bron, het fundament, het grondbeginsel, de archè 
Volgens Zijn plan, Zijn creativiteit, is deze wereld ontstaan. 
Betwijfeld idee in het hier en nu, maar ongetwijfeld een troost voor velen. 
 
Om bij het fundament van de Morgenster te beginnen; de architect heeft de plattegrond van de benedenruimte 
vormgegeven als een boon; een zaad maar nog anders getypeerd: de vorm van een embryo, uitgegroeid tot foetus. 
De vormgeving en de plattegrond van de fundering en het ondergrondse deel van de Morgenster zijn geïnspireerd 
op de foetushouding.  
Dat de betekenis van architect en archè alles te maken heeft met de bron, het beginsel, de fundering, het principe 
waar alles op rust, is zowel religieus als bouwkundig van aard. 
De foetus is voor mij het symbool van het nieuwe leven. Een nieuw begin. 
 
De kerkzaal roept allerlei associaties op met de tabernakel, de tentwoning door en voor God ontworpen en in 
gebruik tijdens de uittocht uit Egypte. 
Vier stalen kolommen van de kerkzaal dragen het dakgewelf van de Morgenster, getoogd als een hemelboog. 
Het dak van de tabernakel werd eveneens gedragen door vier zuilen, weliswaar van verguld acaciahout. 
Kennelijk toen meer budget dan in onze tijd. 
Het dak was vervaardigd van tentdoek, getwijnd linnen en blauwe, purperen en scharlaken wollen stoffen, met cherubs 
erop geborduurd.  
Het plafond van de Morgenster is eveneens van tentdoek. 
 
Het verbindend element in de constructie is de omloop of rondgang.  
Als een betonnen krans worden de kolommen, de duigen van de ton, bij elkaar gehouden. 
De ring van trouw, omsluit de samenkomst. 
De pastorale rondgang, het bezoek ter kennismaking en het onderhouden van het contact, zoekt eveneens 
verbinding. 
De “helpende handen” figureren de dwarsdoorsnede en zijn een verwijzing naar “alle hulp van boven”. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(textiel)


De zonnestralen spelen bij zonneschijn via de spleetvormige ramen hun spel op de achterwand van de liturgische 
ruimte.  
Bij half bewolkt weer interfereert het Licht tot een dynamisch schouwspel. 
Goddelijke ontmoeting. Gemeenplaats van mensen. 
Tabernakel: letterlijk woonplaats van God.  
Figuurlijk: lichaam van Christus.  
 
Wij bedanken u nogmaals voor de bloemen en de inspiratie. 
Joke en Piet Vonk 


