Uit het dagboek van ds. Ignace Frénay
Ernstige verkeersdrukte in Mensingeweer
Door de aanleg van de N361 is de Hoofdstraat in Mensingeweer
vrijwel verkeersvrij, met uitzondering van afgelopen zaterdag.
Er werd weer druk gebruik gemaakt door weggebruikers,
er klonk zelfs regelmatig een claxon.
Reden van de verkeersdrukte, het jaarlijkse dorpsfeest!
De verkeersdeelnemers waren hoofdzakelijk dorpsbewoners
die met een skelter een variant op ringsteken beoefenden.
De overige weggebruikers waren toevallig passerende fietsers,
die stuk voor stuk werden toegejuicht door de dorpelingen.
Het was goed toeven langs de Hoofdstraat. Er was een leuk parcours
uitgezet dat per deelnemer ook nog eens verstelbaar was.
Voorrijder was voorganger Ignace Frénay. De dominee
bracht de parcoursbouwers haast tot wanhoop met zijn
parcourskennis, maar hij deed wel sportief mee!

04-09-2017

Thuis op ‘t Hogelaand
Het romantisch stofje op de tweezitsbank verwijst naar een fabel van Jean
de la Fontaine. Over de molenaar, zijn zoon en de ezel. De moraal? Hoe je ’t
ook doet: volgens anderen doe je het toch nooit goed. Daarom wonen Tonnis
Musschenga en Ignace Frénay in Mensingeweer gewoon op hun manier. En
daar komt geen woontrend aan te pas.
t Is de waait, t is de hoaver,
t Is de koolzoad in de blui,
t Is de horizon bie Roanum,
Vlak noa n dunderbui
Dat is mien laand, mien Hogelaand..
(Ede Staal)

Archief DvhN Wonen & Co – 08-05-2010

OPENINGSWOORDEN door Ignace Frénay in de
molen van Mensingeweer
tentoonstelling Tomas Rosicka
Welkom bij de tentoonstelling van Tomas Rosicka
uit Praag. In de eerste plaats Tomas Rosicka zelf,
z’n vriendin Kamilla, en z’n ouders Oto en Blanka.
Ze zijn hier vrijdag na een lange reis aangekomen
hebben hard gewerkt om alles op te hangen en
zijn hier tot dinsdag te gast. En we hebben het
voorrecht om tot het eind van het molenseizoen
Tomas’ schilderijen te bekijken. Voordat ik daar
iets over zeg, eerst iets over de mensen die dit
mogelijk hebben gemaakt. Want hoe komt een
beroemde Tsjechische kunstenaar terecht in
Mensingeweer, terwijl hij net zo goed in het
Groninger Museum of in het Stedelijk museum
van Amsterdam had kunnen exposeren? Om maar
niet te spreken van het Museum of Modern Art
in New York! Dat is dankzij de Tsjechië-connectie
van een van onze Molenmeiden: Mieke Linderova
! Zij heeft al jarenlang contact met de Tsjechische
filmmaker Vojtech Galány – hier ook aanwezig.
Vojtech woont al heel lang in Nederland, en hij
was zo vriendelijk om ervoor te zorgen dat wij
hier nu de unieke schilderijen van Tomas Rosacki
kunnen laten zien.
Maar voordat ik daar iets meer over vertel,
zal eerst Tomas’ moeder Blanka Karochova de
sonatine van Beethoven in F-dur spelen.
Als u straks de expositiezolder betreedt komt u
in een andere wereld terecht. U hoeft niet meer
twee trappen op, nee slechts één trap scheidt
u van de expositie. U vindt daar niet langer
de vertrouwde rommelzolder – die moest van
de Molenstichting verdwijnen. Maar door het
gezeefde licht is die juist zeer geschikt voor deze
expositie. De voormalige rommelzolder is
gisteren omgetoverd tot een magische en

surrealistische wereld, met ontploffende
meteoren, diepe afgronden, en eenzame steden
en woestijnen.
Maar wat het meeste opvalt is de beweging die
overal in zit: Tomas zou het energie noemen: en je
blijft ernaar kijken, want het is net alsof ze terwijl
je kijkt veranderen. Sommige werken knallen je
tegemoet, anderen zuigen je naar binnen, er zijn
werken die je verontrusten, anderen die eerder
een meditatieve sfeer oproepen. Maar ook de
humor ontbreekt niet. Hij neemt je mee naar
de woestijn, naar grillige rotspartijen, naar de
stad en naar de ruimte. Ja, Tomas weet de ziel
van het universum te tonen, of liever gezegd –
van meerdere, parallelle universums, die hij van
bovenaf, of van binnenuit laat zien. Tomas laat
graag minstens twee werelden zien: die van de
fantasie, van het absurde, en de zogenaamde
échte wereld. Naast elkaar, en door elkaar heen.
Wat hij ziet, wat hij schouwt aan energie, positief
of negatief, transformeert hij in z’n werk. Hij
beheerst veel registers en elk doek vertelt een
eigen verhaal. En ik weet zeker dat hij u graag
een toelichting geeft. In het Tsjechisch als u dat
beheerst, en anders in het Engels dat hij
enigszins beheerst. De schilderijen zijn ook te
koop. Wendt u zich daarvoor tot de
Molendames. Dames en heren, het is mij een
grote eer om hierbij de Tentoonstelling van Tomas
Rosacki voor geopend te verklaren.

Ignace Frénay
6 augustus 2017

Tonnis druk bezig i.v.m. asbest verwijdering
Bert de Vries op bezoek bij ‘koster’ Buurma (97)
Buurma vertelt dat Ignace orgelles kreeg van Klaas Veltman en er werden
ook gesprekken gevoerd over de Hervormde kerk en over de Parochies.
In de Hervormde kerk werd de geaardheid van Ignace niet als een
probleem ervaren.
Helaas was dat in de Parochie anders.
De overstap wist Ignace bijzonder vlug te maken.
Maar toen een Rooms-Katholiek kerklid van de Hervormde gemeente
overleed, heeft Ignace hem met alle katholieke rituelen de laatste eer
bewezen.
Ignace maakt van de kerkdiensten blijde bijeenkomsten en ik luister
graag naar hem.
December 2019

WAAR MAG IK OP HOPEN?
Het leven vlak voor en na de dood bij Ricoeur,
Luther en Stolp door: Ignace Frénay Auteur: I.P.M.
Frénay, studentnummer PThU: P-1746 / RUG: S.
Essay ter afsluiting van de PThU-cursus ‘Tot het
einde toe levend’, nummer G- PAO B, in het kader
van de verplichte Permanente Educatie voor
predikanten,
cyclus Aantal ECTS: 2.
Docenten: Prof. dr. F. de Lange, prof. dr. Th. A.
Boer, prof. dr. J. Hoek, prof. dr. M.N. Walton.
Mensingeweer, mei 2015
2 Verheug je op de liefde die je wacht.
Wees niet bang voor de reis die begint met de
dood. De liefde van de engelen zal je dragen.
En gestorven geliefden die je zijn voorgegaan,
staan klaar om je te begeleiden en tot steun te
zijn. Wees niet bang voor de reis die begint met
de dood. Een liefde, groots en verwarmend, zal
je omhullen, zodat je het gevoel zult krijgen:
eindelijk ben ik thuis. Deze liefde, ze zal je vanaf
het eerste begin omhullen zodat je voeten als
vanzelf een weg vinden om te gaan. Wees niet
bang voor de reis die begint met de dood. Alles
wat je aan inzicht, wijsheid en begrip op aarde
hebt verworven, zal er honderdvoudig gezegend
worden en je rijk en gelukkig maken. Wees niet
bang, maar verheug je op de Liefde die je als een
zon zal verwarmen, als een moeder zal troosten
en
als een vader beschermen. Wees niet bang, maar
verheug je op de Liefde. door Hans Stolp (2013,
p.6) 2
3 VOORWOORD
In de cursus ‘Tot het einde toe levend’ was het
uitgangspunt telkens: Living up to death,
one cannot experience ones own death.
Therefore, never consider someone dying as
moribund

1.Levenskunst wordt zo verbonden met
stervenskunst, en zo lang er leven is, is er hoop.
Maar wat is de hoop van de stervende? Volgens
Martin Walton (college 13 januari 2015) is de
vraag Waar hoopt u op? een van de belangrijkste
vragen die de pastor kan stellen aan het ziekbed
van de
stervende. In dit korte werkstuk leg ik enkele
inzichten van Paul Ricoeur, Martin Luther en
Hans Stolp naast elkaar. Met name de visie van
Hans Stolp 2 intrigeert me, omdat die een andere
benadering kiest dan de klassiek-theologische:
hij hangt het esoterisch christendom aan, en laat
zich inspireren door de antroposofie van Rudolf
Steiner. Zelf voel ik mij daar ook mee verwant,
- ik ben 14 jaar leraar Frans geweest aan een
Vrijeschool -, en ik zou hier willen onderzoeken
wat de verschillen en overeenkomsten zijn met
de klassieke visie, en of ze elkaar uitsluiten of
aanvullen. Ik bespreek daartoe enige kenmerken
uit de besproken literatuur. Voor mij als pastor is
dit een belangrijk thema, omdat ik bij mij in de
gemeente onvrede ontmoet over de klassieke
inzichten over het hiernamaals, en een grote
belangstelling voor alternatieve benaderingen. Zo
heb ik al een gespreksgroep Karma en reïncarnatie
gehad op verzoek van gemeenteleden zelf -, en
behandelen we op gespreksavonden thema’s
als bijna-doodervaringen (aan de hand van Pim
van Lommel 3), en paranormale begaafdheid. Ik
zou het al heel wat vinden, wanneer in de kerk
ruimte is voor een gesprek over de verschillende
benaderingen, zonder dat het tot een (ver)
oordelen komt. Onbevooroordeeld kennisnemen
van diverse zienswijzen draagt daar aan bij.
Mei 2015 Ignace Frénay

Hierbij nodigen we jullie uit voor een gezellige BBQ
op zaterdag 25 juni a.s.
Plaats: Camping ‘t Hogelaand Schouwerzijlsterweg 6,
Mensingeweer. (Bij Ignace Frénay)

Feestelijke opening
Om 15.00 uur is er een optreden van het kwartet Surpraaiz.
Dit kwartet bestaat uit:
Emma van Dijk (sopraan), Mariëtte de Visser (alt),
Betto van der Deijl (tenor) en Ignace Frénay (bas).
Alle zangers zijn van oorsprong klassiek
geschoold. Maar zoals de naam al doet
vermoeden verrassen ze u graag met
een breder repertoire.

Glazen Huis 26 december 2013
Ook Winsum heeft zijn eigen glazen huis. Onder flinke belangstelling is de tweede editie
donderdagmiddag, tweede Kerstdag, geopend door de plaatselijke PKN-predikant Ignace
Frénay. Alvorens hij een tientje doneerde werd hij geïnterviewd door Piet Tuinman. De
dominee maakte van de gelegenheid gebruik de onlangs fraai gerestaureerde kerk waar hij
voorganger is, bij het publiek aan te prijzen.

Privé lantaarnpaal van Ignace,
geschonken aan de PGWH

Artikel uit Leids Dagblad, 18-02-1995

STICHTING LEERHUIS STAD & OMMELANDEN
Het Leerhuis is voor mensen die zich vragen
stellen over wat “geloof” te maken heeft met hun
leven van iedere dag;

voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol
te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er
behoefte aan hebben om hun zoektocht in het
leven, geïnspireerd vanuit de Bijbel, met anderen
te bespreken.

OVER DE REGEL VAN BENEDICTUS
Benedictus van Nursia (480-547) was de stichter
van de Benedictijnerorde. Hij borduurde voort op
de woestijnvaders, mannen (maar ook vrouwen)
die zich terugtrokken in de woestijn om God te
ontmoeten, en op die zoektocht werden bestookt
Door ‘demonen’ (wij zouden dat tegenwoordig
‘negatieve psychische krachten’ noemen).
Benedictus schreef een Regel voor monniken die
samen in een klooster willen leven, onder leiding
van een abt, en met als rode draad: Ora et Labora,

Bid en Werk.
Ds. Ignace Frénay (predikant in Winsum, maar
van RK komaf) neemt ons gedurende drie
avonden mee op zijn eigen zoektocht naar wat
deze oude regel kan betekenen voor ons leven,
nu. Als voorbereiding wordt de aanschaf en lezing
van de Regel van Benedictus aanbevolen (b.v. de
vertaling van Vincent Hunink, € 9,95, maar de
tekst van de Regel is ook op internet te vinden).
Begeleider: ds. Ignace Frénay

Ignace en Tonnis zijn ‘vrienden’ van de Martinikerk
De Martinusboom uit de Martinikerk verhuist naar Westernieland omdat er geen plaats meer is
voor dit kunstwerk. Ignace heeft zich ingespannen voor het behoud van dit “vier handen” kunstwerk
gemaakt door huisarts van Bruggen uit Eenrum. Het heeft nu een mooie plek op de Slikken in
Westernieland

Foto’s kampeerterrein Camping ’t Hogelaand,
Schouwerzijlsterweg 6, Mensingeweer is m.i.v. 2017 gesloten
Moderne manieren - Etiquette-specialist Beatrijs
Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen
over hoe het hoort - of juist niet.
Gratis taart
Beste Beatrijs,
Als predikant was ik op bezoek bij een echtpaar
dat veertig jaar getrouwd was. Er was een klein
gezelschap, kinderen plus aanhang. Bij het afscheid
zei mevrouw dat ze het erg op prijs stelde dat ik was
langsgekomen. ‘Ja, zo’n gelegenheid kon ik toch niet
voorbij laten gaan,’ antwoordde ik en terwijl ik haar
een hand gaf, mompelde een schoondochter achter
mijn rug: ‘Gratis taart, ja.’ Ik heb die opmerking
genegeerd en haar, evenals de rest van het
gezelschap, gewoon een hand gegeven. Hoe had ik
moeten reageren? Had ik niet op de dag zelf moeten
komen? Geen taart nemen? Van repliek dienen? Er
later over klagen bij het betrokken echtpaar?
Of had ik moeten voorstellen om te betalen voor de
taart?
Gratis taart

Beste Gratis taart,
Die schoondochter maakte gewoon een flauwe grap,
die nergens op slaat. Te stompzinnig voor woorden.
Natuurlijk moet u zoiets niet serieus nemen. Als u zo
iemand al van repliek zou willen dienen, had u iets
zoetsappigs kunnen zeggen in de trant van ‘Absoluut!
Gratis taart! Zijn we daar niet allemaal op afgekomen,
zoals we hier zitten?’ Maar doen alsof u niets gehoord
hebt is verreweg het beste. Daarmee laat u zien dat
u boven de materie staat, zoals het een predikant
betaamt.
(Archief Dagblad Trouw, 30-1-201

Workshop Gemeentezondag 06-10-2019

Deze krant is een aandenken aan
Ds. I. Frénay 1996-2020

Dupe Drs D de in Mensingeweer

Schouwerzijlsterweg 6, 9961TA, Mensingeweer Toon nummer Plan route Bloemetje sturen
Vormgeving: samenstelling en Opmaak Tiety, Els, Anneke

