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Als er iets is wat de onlangs overleden schrijver 
van deze rubriek, Piet Leenhouwers, steeds voor 
ogen had, dan is het wel het open houden van 
perspectieven of anders gezegd: de ogen openen 
voor de tekenen van de tijd. Voor zijn uitvaart 
had hij dan ook deze passage uit het evangelie 
van Matteüs (16, 3) gekozen en er bij de gar
diaan lachend aan toegevoegd: ‘Zie maar wat 
je ermee kunt doen.’ 

Zijn hele leven heeft hij geprobeerd de tekenen 
van de tijd te duiden. In alles wat negatief te in
terpreteren was, trachtte hij een positief element 
te ontdekken. Niet dat hij het negatieve niet 
zag! Hij durfde het helder te benoemen, maar 
vroeg tegelijk aandacht voor de uitdaging die 
daarin besloten ligt. Hij bleef niet stil staan bij 
de actuele problemen, maar zag die in perspec
tief naar de toekomst. Werd gezegd, dat de Kerk 
verstard is in haar structuren, dan probeerde 
hij te laten zien, dat de harde bodem waarop 
deze structuren staan, steeds meer op los zand 
begint te lijken, zodat ze op de duur wel moeten 
instorten. Werd gezegd, dat er nog maar weinig 
ambtsdragers zijn  reden waarom geloofsge
meenschappen gefuseerd worden  dan wees 
hij op de groei van lekenverantwoordelijkheid, 
waardoor er een nieuwe kerk geboren wordt. 
Werd gezegd, dat de vrouw in de kerk nog niet 
geëmancipeerd is, zodat ze buitengesloten wordt 
van het ambt, dan liet hij zien, dat de vrouwen 
door de aanwezigheid van pastorale werksters in 
de geloofsgemeenschappen via een achterdeur 
de kerk binnenkomen, zodat hun aanwezigheid 
niet meer genegeerd kan worden.

Het wezenlijke van het woord ‘perspectief’ zit in 
de letterlijke betekenis ervan ‘ergens doorheen 
kijken’. In een foto probeer je perspectief te leg
gen, zodat je geen plat beeld krijgt. Een foto 
moet perspectief, doorzicht krijgen, ergens naar 
toe, niet ophouden bij het actuele, maar verder 
kijken, de toekomst in. Ik kan me niet aan het 
idee onttrekken, dat sommige mensen niet ver
der kijken dan hun neus lang is. Dat geldt ook 
vaak voor pastores of kerkleiders op plaatselijk 
niveau. Zij weten precies wat er moet gebeuren, 
welke de regels zijn waaraan je je te houden hebt 
en hoe die gerealiseerd moeten worden. Maar 
daarmee slaan ze de zaak dood. Zij roepen daar
mee een plat beeld op, dat niet leeft, maar dood 
is. Dood is levenloze verstijving. Er zit geen be
weging meer in, geen leven. En wat dood is stop
pen we onder de grond of verbranden we. In het 
leven van alle dag heeft het geen functie meer.
De laatste rubriek die onze gewaardeerde Piet 
heeft geschreven had als titel Schoktherapie. 
Deze term ontleende hij aan de theoloog Johann 
B. Metz en paste deze toe op de religieuzen in 
de kerk, die een bijzondere opdracht binnen de 
kerkgemeenschap hebben. Geen schoktherapie 
in medische zin, maar veroorzaakt door de hei
lige geest. Eigenlijk geldt dat voor elke christen. 
Natuurlijk levert dit spanningen op tussen hen 
met een plat beeld en hen met een dynamisch, 
levend beeld van de kerk. Waar die spanning 
doorleefd wordt, aldus Piet, is men op weg naar 
een kerk met toekomst. Ik zal proberen de lijn 
van Piet door te zetten.

T.B.

Wanneer

elke morgen
wek je mijn ogen,
elke morgen mijn oor,
elke morgen mijn verlangen
maar dag aan dag
zie ik tevergeefs naar je uit
o, oren te hebben 
maar je stem niet te horen, 
mijn toegezegde

elke morgen
wanneer het licht
mijn kamer ontdekt,
mij aanraakt,
duwtjes geeft
als een kind
dat bedelt
of ik kom spelen

wanneer zal ik je
eindelijk eindelijk zien
toegezegde

heilige boeken staan vol
van belofte maar ik blijf
een onvervulde
in de werkplaats
van jouw schepping
een wachtende
in een bevroren landschap

wanneer ga je komen?

Theresia Saers in 
Een vreugde voor God 
Mariënburg 
’sHertogenbosch 2007

Deze laatste aflevering 
van De Roerom in 2007 
ademt natuurlijk een kerst
sfeer (3.7.8.18.24). Op de 
voorpagina treffen we de 
nieuwe paraaf T.B. aan en 
wordt Piet Leenhouwers 
herdacht (1). Een, ons in
ziens, opvallend leuke in
zending vanuit Eersel (5). 
Nederlandse religieuzen 
roepen de bisschoppen op 
tot open en breed beraad 
(10). De serie Vergeten 
Theologieën vervolgt met 
de politieke theologie (12). 
De weeskinderen in Afrika 
krijgen van meerdere kan
ten aandacht (15.16.19). 
Gedicht gedacht blijkt een 
rubriek die uitdaagt (18
19). Er is min of meer in 
stilte een zeer verdiende 
prijs uitgereikt (23). Sa
men met de bijdragen van 
onze vaste medewerkers 
een goed gevulde en le
zenswaardige Roerom. 

Wij wensen u allen Zalig 
Kerstmis en Gelukkig 
Nieuwjaar. 

Alle medewerkenden
aan De Roerom  
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Complimenten

Bedankt voor het laatste Roer
omnummer. Complimenten!

Mebius Brandsma 

Waardig 

De laatste De Roerom ziet er 
 weer  prachtig uit en Piet 
wordt op waardige wijze 
herdacht en beschreven. Heel 
mooi en hartelijk dank hier
voor!

Antoon Mars ofm. cap 
 
Piet Leenhouwers

Piet Leenhouwers, zo onder
wacht overleden. ‘... de draad 
is gebroken, maar wat blijft is 
een weefsel vol herinneringen.’ 
Elke maand genoten we van 
zijn heldere, bemoedigende 
woorden,  van zijn mening, 
raad, eigenheid op de voorpa
gina van De Roerom. Sterkte 
met het grote verlies. Namens 
het pastoraat van de parochie 
St. Petrus Oirschot.

Christianne van de Wal
Oirschot

Meer dan voortreffelijk
 
Vandaag viel de langverwach
te Roerom in de bus. ’t Lijkt 
zichzelf te overtreffen, ’t is 
weer prachtig uitgegeven. Ik 
moet jullie hartelijk bedanken 
voor de meer dan voortref
felijke manier waarop jul
lie mijn gedachten hebben 
weergegeven en verlucht met 
foto’s. Ik ga weer eens énkele 
dagen genieten van jullie blad. 
Nogmaals hartelijk dank voor 
de drie bladen die ik heb ge
kregen. Twee ervan gaan naar 
familie in Australië. Hartelijke 
groeten.

Ben van den Boom

Ik had gehoopt ... 

Het Pastoraal Uitzendbureau 
’sHertogenbosch heeft op 27 
oktober jl. de eerste Mariën
burgprijs mogen ontvangen. 
Ik ben best trots op deze er
kenning. U bent, als redactie 
daarbij aanwezig geweest. Een 

klein deel uit de rede, toen 
uitgesproken: ‘Daarmee straalt 
het Pastoraal Uitzend Bureau 
een dimensie van kerk uit die 
ook binnen de kerken te weinig 
naar voren wordt gebracht, 
en die duidelijk maakt dat 
de Geest concrete handen en 
voeten moet krijgen om haar 
bries te kunnen doen voelen.’ 
De inhoud van Psalm 82, 
mooi gedicht door Christianne 
van de Wal op de voorpagina 
van de laatste editie van De 
Roerom, mag en kan in mijn 
ogen niet vrijblijvend zijn. Ik 
had gehoopt dat u van deze 
prijs een berichtje in uw blad 
zou hebben opgenomen. Met 
vriendelijk groet.

Willem van Engelen

P.S. Het congres was op 27 
oktober. De deadline voor de 
novemberaflevering van De 
Roerom was 20 oktober. Het 
blad zat al meer dan mudvol 
en moest onder moeilijke om
standigheden gerealiseerd wor
den. Alsnog feliciteren wij het 
Pastoraal Uitzendbureau Den 
Bosch met de prijs die het is 
toegekend en hopen, dat deze 
erkenningvanverdienste een 
stimulans is om dit wezenlijke 
kerkwerk voort te zetten.

Peer Verhoeven 

Geloven in steen

In Friesland, Groningen, 
Drenthe en het aangren
zende OstFriesland  in 
de twaalfde eeuw nog 
zonder dijken  werden 
op terpen en donken de 
eerste gemetselde gebou
wen gebouwd: de kerken. 
Robuuste, dominante 
bakens in het landschap. 
Letterlijk het middelpunt 
van dorp en leven. Het 
afwijken van de men
selijke maat was alleen 
toegestaan aan kerken 
en kloosters. Huizen en 
schuren werden tot ver in 
de veertiende eeuw nog 
steeds getimmerd. 
De buitenzijden van de kerken 
zijn sober en ambachtelijk; 
verbouwingen zijn niet ver
doezeld en de bouwsporen 
blijven zichtbaar. Hierdoor is 
de geschiedenis af te lezen, 

hetgeen geheel overeenstemt 
met de nu weer gehuldigde 
restauratieopvatting. Ook wat 
dit betreft was men de tijd ver 
vooruit. De interieurs zijn ge
maakt door schrijnwerkers en 
decorateurs, de beste vaklieden 
van dorp of omgeving. Orgel, 
kansel en meubilair mochten 
wat kosten. De plaatselijk aan
nemer, tevens architect, met
selaar en timmerman, had niet 
meer nodig dan een schets voor 
deze bouwkunst in baksteen. 
Peter Karstkarel heeft meer dan 
400 kerken uit de Volle Mid
deleeuwen beschreven; van 
Harlingen tot Wilhelmshaven. 
Een veelvoud aan kleurenfoto’s 
vullen zijn zeer deskundige be
schrijvingen aan. Na het lezen 
kom je vanzelf op het idee om 
deze onvermoede wereld van 
schoonheid eens op te zoeken. 
Letterlijk een tocht door de tijd. 
Het boek telt 975 pagina’s en 
vele kleurenfoto’s. Het moet 
zwaar gesubsidieerd zijn, want 
de prijs van dit meesterwerk is 
onbegrijpelijk laag. Wij hebben 
het boek gelezen en zijn zo 
onder de indruk van het uit
houdingsvermogen van Peter 
Karstkarel, dat het boek ons 
inziens een tweede vermelding 
in De Roerom verdient.      

Peter Verhagen

Siddeburen, GroningenMidden

Peter Karstkarel Alle middeleeuw
se kerken  Van Harlingen tot 
Wilhelmshaven. Uitgeverij Noord
hoek, Leeuwarden, 2007 ISBN 978 
90 3300 558 9; € 39,95.
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Peer Verhoeven

Heimwee naar ...

De Tsjech Franz Kafka
had een hekel aan publiceren. 
In het begin van de vorige eeuw 
schreef hij vanuit en voor zichzelf:

Een mens kan niet leven 
zonder een blijvend vertrouwen 
in iets onverwoestbaars in zichzelf,  
al kan dit vertrouwen 
en dit onverwoestbare 
hem eeuwig verborgen blijven. 

Gabriël Smit  van protestantse huize, 
katholiek geworden maar los 
van welke kerk dan ook, 
als puur religieus mens gestorven 
piekerde zijn leven lang over 
het leven, de mens, God en die samen.

Wie durft te zingen van vrede? 
Kinderen nog; de ouderen zingen 
tegen beter weten in 
naar een gedroomde verte, 
blijven hopen 
omdat het hart niet anders kan... 

Een kind geboren in een wereld 
van dood, al tweeduizend jaar. 
Er spelen verhalen en dromen omheen 
van onuitsprekelijke vrede, 
beelden van heimwee in ieder van ons.

Hein Stufkens, rechtsfilosoof maar 
bezig met en bekend om 
zijn vernieuwende spiritualiteit,
schreef twintig jaar geleden over
het heimwee van de mens naar God.

Ik denk wel eens, 
dat het ‘kleine heimwee’ 
het verlangen naar vertrouwde 
en geliefde mensen en plaatsen 
ons slechts gegeven is om
het ‘grote’ heimwee in ons 
wakker te maken of te houden...

Heimwee, het eeuwig verlangen
van de mens zich opgenomen te weten,
geborgen, thuis in zichzelf
en in het grote geheel, waarvan
hij deel uitmaakt ...

Uit de kerstavondviering 
Open Kerk Helvoirt:

Als een snaar gespannen,
een riet aangeblazen

trilt een heimwee in ons
naar de schoot waaruit wij geboren,
naar wie weet wie, wie weet wat.

En zodra wordt geroepen:
het geheim is bekend,
het mysterie onthuld;
we hebben ’t naam gegeven, 
voelt het heimwee zich bedrogen 
en is de engel gevlogen.
(Peer Verhoeven)

Eerlijk gezegd

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk 
waarom zoveel mensen 
in de donkere dagen van Kerstmis 
elkaar en thuis opzoeken,  
waarom ze gaan naar waar 
ze anders nauwelijks komen.

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk 
dat het hen om Jezus Christus gaat 
of het moet zijn dat ze in Hem,
als een kind onmachtig, 
hun hang en hunkering naar
een grenzeloos vertrouwen zien. 

Eerlijk gezegd is het niet duidelijk 
dat Jezus Christus wordt gezocht 
in kerk en kapel, kribbe en stal  
of het moet zijn dat mensen 
in het huilen van een kind 
hun hartgrondig heimwee herkennen.

Buiten en binnen

Als het buiten 
donker, duister wordt  dan
gaat in mensen een licht op.

Als het buiten 
koud en kil wordt  dan 
gaat er in mensen iets branden.
 
Als buiten 
de grond verhardt  dan
gaat er in mensen iets ontdooien.

Bidden

Bid eens een keer;
’t is zo menselijk.

Gun jezelf door de dag, 
door de week de tijd ervoor.

Bid eens meer;
je wordt er mens van. 

Bid eens meer;
’t doet je goed.

Meer oog voor ’t leven dan
voor grootste maat, hoogste baat.

Bid eens meer;
je groeit ervan. 

Bid eens vaker;
tot ’t gaat wennen.

Schep rust, maak ’t stil
in en om je heen.

Bid eens vaker;
’t wordt je tweede natuur.

‘Woorden doen afbreuk aan de verborgen, tegelijk diepste zin van het leven. 
Eenmaal onder woorden gebracht, wordt alles een beetje anders, een beetje 
vervalst, een beetje onzinnig’ schreef Hermann Hesse. Maar we kunnen het 
niet laten het leven naam te geven. Als we woord en naam maar niet over-
schatten ... 

Een eeuwig verlangen

Het licht zal het duister verdrijven ( © Foto: Peer Verhoeven)
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Woordenspel
Gérard van Tillo

Het rumoer rond het boek Geloven in een 
God die niet bestaat is wel te verklaren. 
Gangbare opvatting is dat een predikant 
in dienst staat van God. Als je dan niet 
gelooft in Zijn bestaan, ben je voor veel 
mensen wel vreemd bezig. Anderzijds 
realiseren critici zich niet altijd, dat zaken 
die nooit ter discussie worden gesteld, 
daarom nog niet voor de hand hoeven te 
liggen.

Godsgeloof
Het is niet zo, dat Hendrikse niet in God 
gelooft. Wel benadrukt hij dat God niet 
bestaat zoals materie bestaat. Maar hoe 
dan wel? Volgens de auteur geven wij de 
naam God aan de betekenis van ingrij
pende ervaringen. Als voorbeeld geeft hij 
de ervaring van het volk Israël toen het 
wegvluchtte uit Egypte; de bevrijdingsroes 
waarin het verkeerde, duidde het als God 
die met hen meetrok. Het gaat dan niet 
over een God die ergens blijvend aanwe
zig is en zich op een gegeven moment 
in ons leven aandient, maar om een God 
van onderaf, die wij zelf tot leven roepen 
in wat wij beleven en de indruk die dit 
op ons maakt. In deze opvatting kan er 
geen God zijn zonder mensen. Hij kan 
zich slechts aandienen in overweldigende 
levenservaringen waarin mensen gecon
fronteerd worden met wat op hen afkomt 
of uit henzelf naar voren komt.

Helling
Het boek laat zien hoe Hendrikse zich 
met de verwerping van een bovennatuur
lijke God op een hellend vlak begeeft en 
hoe de hele ‘lading’ van het christendom 
als het ware gaat schuiven. Dit geldt voor 
de interpretatie van de Schrift, de centrale 
plaats van de Christusfiguur, de kerk en 
voor de geloofsbelijdenissen waarin de 
christelijke leer in verschillende varian
ten is vastgelegd. Bestaat God niet, dan 
heeft Hij ook niet via de Schrift tot ons 
gesproken. Volgens Hendrikse bevat de 
Schrift verhalen, afkomstig uit de culturen 
van die tijd en waarvan er vele volgens 
hem niet origineel zijn. Wel is aan die 
verhalen te merken hoe God ook toen al 
als ervaringskans met mensen meetrok 
en zich plotseling kon aandienen. Zulke 
ervaringsmomenten worden daar vaak be
schreven in termen van natuurverschijn
selen of wonderbaarlijke genezingen, 
waarvan onder meer gewag wordt ge
maakt rond Jezus. Maar volgens de auteur 
heb je Jezus niet nodig om in God te ge
loven. Het christendom beschouwt hij als 
een zijspoor waarop we toevallig zijn be
land. De kerkelijke fixatie op Jezus noemt 

hij een dwaalspoor en merkt op, dat Jezus 
zelf niet eens christen was. De kerkelijke 
traditie, de theologie als richtlijn voor het 
geloof en het rigoureuze onderscheid tus
sen geloof en wetenschap gaan ook over
boord. Kerk en theologie hebben volgens 
de dominee de mythische taal van de ver
halen tot werkelijkheid verheven en om
gezet in onveranderlijke waarheden. Een 
centraal voorbeeld daarvan in het boek is 
de transformatie van incidentele persoon
lijke godservaringen naar het geloof in het 
bestaan van een bovennatuurlijke God die 
vastgelegd is in kerkelijke formules. Wat 
de schrijver ‘geloven achter de komma’ 
noemt blijft over. Daarmee bedoelt hij het 
vertrouwen dat mensen op grond van hun 
ervaringen in het leven kunnen hebben. 
Maar zelfs dit is een riskante zaak. Want 
een belangrijke levenservaring is ook, dat 
de zaken er van het ene op het andere 
moment heel anders voor kunnen staan.

Positie
Als je Geloven in een God die niet bestaat 
sociologisch probeert te plaatsen is de 
eerste vraag niet, of Hendrikse gelijk heeft 
en of het allemaal waar is wat hij beweert, 
maar hoe hij tot zijn opvattingen komt. 
In het boek vertelt hij een en ander over 
zijn eigen voorgeschiedenis. Hij komt uit 
een atheïstisch gezin, dat midden in de 
bijbelbelt van de Alblasserwaard woonde. 
De discrepantie, hiermee gegeven, boeide 
hem zo, dat hij tenslotte koos voor een 

studie theologie, waar hij ongetwijfeld 
weer dezelfde tegenstelling ondervonden 
zal hebben tussen atheïstische docenten 
die hun studenten moeten opleiden tot 
predikant. Als atheïstisch predikant kwam 
hij tenslotte in een vergelijkbare situatie 
terecht. Iemand die vasthoudt aan zijn 
positie, maar opvattingen koestert die daar 
niet mee overeenkomen.

Pastoraat 
De vraag kan opkomen of de christelijke 
kerken nog wel zin hebben als de opvat
tingen van Hendrikse doorgang vinden. 
De auteur zelf meent van wel. Want als 
het Hogere zich alleen manifesteert in de 
levenservaringen van mensen, wordt het 
des te belangrijker om die met elkaar uit 
te wisselen. De plaats bij uitstek hiervoor 
zijn dan de kerken. In dat geval kunnen 
de kerken niets anders doen dan die erva
ringen serieus nemen en proberen er wat 
mee te doen. Want als de kerken zich niet 
meer kunnen verschuilen achter de dienst 
aan God, kunnen zij het lot van de men
sen niet meer negeren. Ook het pastoraat 
heeft in de visie van Hendrikse recht van 
bestaan, al vindt hij het wel een moeilijke 
opdracht. Voor pastores met geloof in een 
bestaande God valt het al niet mee, laat 
staan voor een zielenherder die gelooft in 
een God die niet bestaat. Pastoraat wordt 
dan meer psychologische begeleiding en 
bidden zichzelf moed inspreken; de voor
beden voor de gemeenschap worden dan 
meer onder woorden gebrachte gevoelens, 
en zich de getroffenen aantrekken in de 
hoop dat zij daar kracht uit putten. Bij de 
dood kan de pastor dan troosten, ertoe 
aansporen de overledene in herinnering te 
houden en de hoop uitspreken dat hij/zij, 
zoals de grote figuren uit de bijbel, in ver
halen zal voortleven.

Klaas Hendrikse Geloven in een God die niet 
bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. 
Amsterdam 2007 € 16,50

Het boek van de atheïstische dominee Klaas Hendrikse heeft al veel stof doen 
opwaaien. Maar gaat het hierin om méér dan een spel van woorden?
 

De Hooge Berkt
21 dec. - 25 of 26 dec. Samen Kerst-
mis beleven. Hooge Berkt 16, 5571 
TH Bergeijk; (0497) 55 17 20;
bergeijk@hoogeberkt.nl

La Cordelle
26-30 dec. Winterretraite: loslaten 
en toelaten. Mariastraat 45, 4506 AD 
Cadzand; (0117) 39 29 97;
info@lacordelle.nl

Thomashuis
13, 27 jan. 10 febr. Verhalen in het 
klooster. Assendorpstraat 29, 8012 
DE Zwolle; (038) 425 44 12; thomas-
huis@kloosterzwolle.nl 
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Lenie Das-Gasseling

Op de markt in Eersel

De werkgroep Morgenge-
bed uit ’ stuurde ons een 
geloofsbelijdenis, ‘uitge-
werkt’ door Lenie Das-
Gasseling, met de vraag, 
of De Roerom er iets mee 
wil en kan. Met plezier 
en respect ! Redactie 

‘Even iets over het litur
gisch morgengebed in 
de Eerselse kapel aan de 
Markt. Wij openen met 
een gedachte of gedicht 
door de voorganger uitge
kozen, zingen en bidden. 
Iedereen is welkom. Elke 
drie maanden stelt een 
groepje vrijwilligers een 
boekje samen. Het gebeu
ren wordt met een kopje 
koffie afgesloten. Het Mor
gengebed is ergens in de 
tweede helft van de jaren 
tachtig begonnen. In die 
periode deed pastor Jansen 
dienst in de Willibrordus
parochie. Hij vond het be
langrijk dat leken een ge
bedsdienst hielden, omdat 
er in de toekomst steeds 
minder priesters zouden 
zijn. De gebedsdienst van 
donderdagmorgen kwam 
in plaats van de heilige 
mis. Zelf ben ik veel later, 
ergens in 2000, bij deze 
mensen terecht gekomen. 
Zo nu en dan werk ik iets 
uit, zoals deze geloofsbe
lijdenis. De groepsleden 
vonden deze uitwerking 
mooi en kwamen op het 
idee De Roerom aan te 
schrijven. Als jullie het de 
moeite waard vinden ... 
Wij wachten jullie reactie 
af. Met hartelijke groet 
namens de werkgroep 
Morgengebed.

Lenie DasGasseling
Voortseweg 70 5521 JE 
Eersel 

Thomas Geloof en Cultuur
13 de. t/m 31 jan. Expositie van schil-
derijen van Lia de Craen en beeldend 
werk van Marlies Lunau in de Mariakerk 
in Oosterhout (0162) 45 31 13; geloof.
cultuur@thomasoosterhout.nl

La Verna
12 jan. 14.00-17.00 u. Open Dag
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ 
Amsterdam; (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl 

Zwanenhof
23-27 dec. Kerstdagen; 29 dec.-2 jan. 
Rond Oud en Nieuw. Retraitehuisweg 
6, 7625 SL Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl
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Huub Schumacher

Een beeld van Jezus

Eerste helft eerste eeuw leeft in Galilea, 
toen Romeinse Provincie, een jood die 
geschiedenis heeft geschreven: Jesjoea, 
wereldwijd bekend als Jezus Christus, uit 
Nazaret. 

Charismatisch man
Over zijn jeugd is weinig met zekerheid 
te zeggen. Hij is de oudste zoon van Jozef 
en Mirjam, die beiden sympathiseerden 
met hen die menen door de Thora te 
onderhouden goed door moeilijke tijden 
heen te kunnen komen. Jesjoea leidt een 
zwerversbestaan, blijft in het noorden 
‘hangen’ en verkeert graag rond het Meer 
van Galilea, waar hij publieke belangstel
ling krijgt; en volgelingen. Ze zijn verrast 
door zijn gedurfde uitspraken en interpre
tatie van de Thora. Er gaat een bijzondere 
kracht van hem uit. Zieken geneest en 
melaatsen reinigt hij; kreupelen komen 
ter been en boze geesten nemen de benen. 
Deze charismatische man is een opval
lende verschijning. 

Aanstoot nemen
Toch wekte hij wrevel bij een toen zelf
voldaan en zelfgenoegzaam jodendom. 
Jesjoea trekt juist de mensen aan die 
hierdoor buiten de boot vallen, zoals tol
lenaars en zondaars. Bij hen is hij te vin
den; bij hen is hij thuis, zit hij aan tafel. 
Als een herder het verloren schaap, zo 
trekt hij zich het lot aan van mensen die 
verloren dreigen te gaan. Maar dit maakte 

‘pastorie’ en ‘gemeentehuis’ zenuwach
tig, die uit zelfzorg hun onderdanen het 
liefst op hun plaats en kort houden. Toen 
Jesjoea in Jeruzalem openlijk in conflict 
raakte met de overheid, werd 
hij gearresteerd en via een schijnproces 
tot de kruisdood veroordeeld. Daarna 
zijn er merkwaardige dingen gebeurd. 
De stemming bij zijn volgelingen, eerst 
door zijn dood ontgoocheld, slaat om als 
een blad aan de boom. Ze voelen zich 
ineens door hem, vanuit een nieuwe be
staanswijze, weer ‘gepakt’; hij gaat hen 
opnieuw voor op de weg die ze met hem 
waren ingeslagen. Het is hen duidelijk: 
hun Jesjoea is door God opgewekt uit de 
dood en hij gaat hen voor als de door God 
Gezalfde.

Jezus van de gelovigen 
Valt hiermee te leven? Er komen in deze 
beschrijving geen kerstengeltjes voor, Je
zus loopt niet over het water, er klinkt bij 
zijn doop geen stem uit de hemel en hij 
verandert op die berg niet van gedaante. 
Toch maakt dit Jezus nu precies tot ‘mijn 
Jezus’! Rudolf Bultmann zegt in zijn The
ologie des Neuen Testaments overtuigend, 
dat zo’n historische biografie maar heel 
betrekkelijk is. Voor hem staat er in de 
evangelies veel wat ‘niethistorisch’ is. Er 
is daar sprake van ‘mythe’vorming, zegt 

Om straks Mohammed naast Jezus te kunnen plaatsen, moet er eerst een 
beeld van Jezus ontworpen worden. Daarvoor is het nu, vlak voor Kerstmis, 
de uitgelezen tijd.

J.C. Orozco (18831949) De protesterende Jezus. 
Hood museum of Art, Hannover.

hij. In de evangelies en bij Paulus gaat het 
over Jezus Christus zoals de kerk deze 
na de historische Jezus is gaan verkon
digen. De evangelies bevatten verhalen, 

gedichten, liederen geschreven 
vanuit een later gegroeid paasge
loof. Ze geven geen beeld van de 
historische Jezus, maar van het 
geloof van de vroegchristelijke 
gemeente in hem, die ze ver
kondigen. Deze ‘kerugmatische’ 
 ‘verkondigde’  Jezus Christus, 
is voor hen de ‘echte’ Jezus!

Feit en beeld
Het beeld van Jezus dat vanuit 
het Nieuwe Testament opdoemt, 
is voor gelovigen de echte Jezus, 
uit wie ze ‘leven’. Johannes zingt 
in zijn evangelie ‘In het begin 
was het Woord ... en het Woord 
is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond’. De históricus zal 
zeggen: ‘Dat zal wel, maar ik 
weet van niks’; voor gelóvigen 
typeert Johannes met deze woor
den Jezus heel waarachtig. Zo 
beleven zij hem! Waar mensen 
hun hart laten spreken  zoals in 
schilderkunst, muziek, poëzie 
moeten we bedacht zijn op het 
verschil tussen feit en beeld, ‘eer
ste’ en ‘tweede’ taal. Anders zijn 
alle duivels los!

De veelkleurige ‘echte’ 
Hiermee zijn de problemen echter de we
reld niet uit. Want de ‘echte’ Jezus, zoals 
hij leeft in verbeelding en verkondiging 
van gelovigen, is op zijn beurt ook weer 
veelkleurig. Binnen de ene regenboog van 
uitingen omtrent de ‘echte’ Jezus, zijn er 
vele kleuren. Dit is in het Tweede Testa
ment al zo. Het Marcus’ evangelie zet Je
zus vooral als wonderdoener en duiveluit
drijver neer. Matteüs laat Jezus een nieuw 
licht werpen op de Thora. Voor Lucas is Je
zus de blijde boodschapper voor alle men
sen en specialist in menselijke ontmoetin
gen. En Johannes, die als een adelaar op 
het beeldenpark neerkijkt, bezingt Jezus 
in zijn geschrift als Gods eigen Woord dat 
mens geworden is. Deze veelkleurigheid 
zet zich met verve door in de kerkgeschie
denis. Nu eens ligt het accent op Jezus’ 
godzijn dan weer op zijn menszijn. Wie 
tien mensen vraagt wie Jezus voor hen is, 
krijgt tien verschillende antwoorden. Dit is 
in de bijbel al begonnen. Het is wel zaak 
over die beelden met elkaar in gesprek te 
blijven en je te laten normeren door de bij
belse Jezus’ beelden van het begin. 

Illustraties uit: P. Schmidt In landen van mensen 
Davidsfonds Leuven. Kok Kampen 2000.
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Samen op pad
Redactie

Had ik ze nog maar
 
Met Kerstmis denk ik 
aan mijn vader en moeder 
denk ik 
had ik ze nog maar 
vroeger met Kerstmis 
kwam heel onze familie 
altijd bij elkaar 
vooral met Kerstmis 
denk ik... 
had ik ze nog maar. 
 
Mia van Boekel 

Gelukkig
 
Gelukkig nieuwjaar wensen 
is wensen  
dat je een gelukkig leven krijgt in 2008. 
 
Nadine van Lent

dan beginnen we weer 
van boven naar beneden 
tot het einde van het jaar.

Als het oudjaar voorbij is 
begint het volgend jaar weer overnieuw 
dat blijft altijd maar doorgaan 
van boven naar beneden
tot het weer zalig nieuwjaar wordt. 

Tonnie Klein Kiskamp

Komt allen te samen
Zondag 23 december is er om 15.00 uur in 
het Parochiecentrum St. Maarten, Heibocht 
10, De Heikant Veldhoven een kerstviering 
bedoeld voor mensen met een verstande
lijke en/of lichamelijke beperking, hun 
familie, vrienden en kennissen. De dienst 
wordt geleid door pastor Mardi Sanders, 
die het kerstverhaal vertelt terwijl een 

groep verstandelijk gehandicapte acteurs 
het verhaal uitbeeldt. De muzikale begelei
ding wordt verzorgd door een kinderkoor 
en enkele solisten. Iedereen kan en mag 
zichzelf zijn in deze sfeervolle viering, die 
wordt afgesloten met een kopje koffie of 
thee; de traditionele beschuit met muisjes 
ontbreekt ook deze keer niet. Wilt u iets 
spelen of voorlezen, dan kunt u dit door
geven bij aanmelding via www.kansplus 
philadelphiasupport.nl/inschrijfformulieren 
of (040) 281 02 61.

Witte doekjes om de buik
Maria krijgt met Kerstmis een baby’tje. Je
zus wordt in een kribbetje geboren in een 
bedje van stro. Jezus komt bij moeder Ma
ria de vrouw uit de buik. Jezus is een jon
getje, want die heeft niet wat Maria heeft, 
maar wel wat Jozef heeft. Jezus heeft witte 
doekjes om de buik gedraaid. Zo is Jezus 
geboren. Maria houdt Jezus tegen haar 
lichaam. Dan krijgt Jezus van Maria een 
flesje en de borst. Als Jezus klaar is zegt 
Maria: ‘Jezutje doe nou maar een boertje 
laten.’ Dan krijgt Jezus een pamper aan als 
hij gepoept of geplast heeft. Dan zegt Ma
ria: ‘Bah kleine Jezutje, jij stinkt een beet
je.’ Dan draait Maria de witte doekjes weer 
om de pamper en de buik. Dan doen Maria 
en Jozef de kleine Jezus wiegen en zingen 
ze ‘slaap kindje slaap’. En dan valt lieve 
Jezus in slaap. Dan zorgt Jozef dat het 
stalletje warm blijft voor Jezus. Dan stopt 
hij hout in de kachel. Het hout hebben de 
herders in het bos gehakt. Het kindje Jezus 
ken ik heel goed. Die wordt elk jaar uit de 
buik van moeder Maria de vrouw geboren. 
En Jezus is het kerstkindje, omdat die met 
Kerstmis geboren is. Als Jezus groter is, 
wordt hij een meneer. Dan heet hij Heer 
Jezus Christus. En die woont bij Onze Va
der in de hemel. Ik vind Jezus een mooiere 
naam dan Christus. 

Rianne van Kempen

Kerstkransjes

Ik heb kerstkransjes gesnoept 
bij de koffie 
veel te veel 
nou heb ik buikpijn.

Als de buikpijn over is 
kies ik geen kerstkransjes meer
alleen gewone chocola 
van kerstkransjeschocola krijg ik buikpijn.

Franka van de Kerkhof

Zalig Nieuwjaar

Als het zalig nieuwjaar wordt 
begint alles weer van voor af aan 

Franka van de Kerkhof

Tonnie Klein Kiskamp

Rianne 
van 
Kempen
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Franck Ploum

De nieuwe mens

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een nieuwe wereld. Tenminste, met 
Kerstmis geven we stem aan onze hoop en ons verlangen dat die nieuwe we-
reld er komt. De hoop dat vrede mag groeien en het verlangen naar een plek 
waar mensen zich geborgen mogen weten. Elk jaar opnieuw, miljoenen men-
sen tussen hoop en vrees, droom en werkelijkheid, verlangen en dagelijkse 
orde. Een kerstmeditatie van Franck Ploum. 

De stilte heeft zich in mij verdiept.
Ik ben hierdoor veel sterker geworden.
Ik wil leerling blijven, eentje die ont-
zettend nieuwsgierig is naar de oer-
bron.
(Irene van Lippe-Biesterfeld in gesprek met 
Koert van der Velde, Trouw 22/11/07)

Met welke verwachting vieren we dit jaar 
Kerstmis? Hopen we dat na 24 december 
alles anders zal zijn? Geloven we dat 
Jezus de wereld redt? Zijn we er van over
tuigd dat zijn geboorte alles verandert en 
dat ruzie, oorlog en de verharding om ons 
heen als sneeuw voor de zon verdwijnen? 

Een spiegel voor
Kerstmis wil mensen een spiegel voor
houden en zegt eigenlijk: wanneer je 
kerst wilt vieren in het geloof, de hoop of 
verwachting dat Jezus alles voor je oplost, 
dan kom je bedrogen uit. Jezus ‘messias, 
redder van de wereld’ gaat niet over ‘ons 
levenslot in zijn handen’, maar over zijn 
levensweg en zijn keuzes, die ook de onze 
kunnen worden. Zijn geboorte nodigt uit 
om zelf opnieuw geboren te worden. Om 
die geboorte te kunnen ondergaan is ver
andering nodig. Het vraagt iets anders dan 
alleen maar werken, enkel gericht zijn 
op jezelf, je eigen toekomst en die van je 
dierbaren. 

Het kind in mij
Bezig zijn met je eigen toekomst, is daar 
iets mis mee? Tot op zekere hoogte na
tuurlijk niet, maar wie enkel bezig is met 
toekomst, vergeet dat het leven zich van

daag afspeelt. Wie louter vooruit kijkt en 
denkt dat het later beter wordt, is niet ge
richt op verandering hier en nu. Dit doen 
we vaak. Kerstmis stelt de vraag: wat doe 
je vandaag met je talenten en mogelijk
heden. Hoe geef je vandaag aandacht aan 
je eigen innerlijke groei, je menswording, 

nodig om de wereld te veranderen? Waar
uit blijkt vandaag voor je medemens, dat 
jij een mens naar Gods hart bent? Het gaat 
met kerstmis dan ook niet alleen over een 
kind, ooit ergens ver van mij vandaan. 
Het gaat ook over het kind diep verborgen 
in mijzelf, dat vraagt om aandacht, ge
hoord te worden, geboren te mogen zijn 
in mij, in jou! De geboorte van de mens 
Jezus staat symbool voor de geboorte van 
de nieuwe mens in ieder van ons. In zijn 
geboorte vieren we dat het kan, dat het 
mogelijk is mens te worden naar Gods 
beeld en gelijkenis. In zijn leven is geble
ken dat je als mens zo goed als God kunt 
zijn, wanneer je leeft vanuit je diepste 
wezen, goddelijke kern.

De nieuwe mens
Wat er gebeurt wanneer je vanuit die 
goddelijke kern leeft, hebben we kunnen 
zien. Kwetsbaarheid wint het van macht, 

rechtvaardigheid van eigenbelang, ver
draagzaamheid groeit en de vreemdeling 
wordt gastvrij ontvangen. In Jezus zien 
we de mens die in het aangezicht van een 
medemens God zelf herkent en een stem 
hoort die zegt: heb mij lief, doe mij recht, 
wees mijn naaste. Jezus laat ons zien, 
wat er ook diep in ons verborgen zit: de 
nieuwe mens die geboren wil worden. 

Authentiek
Iedere mens is in staat te zien en te er
varen dat het leven niet alleen draait om 
werken, geld verdienen, toekomst voor 
je eigen dierbaren creëren. Iedereen zal 
vroeg of laat tot inkeer komen en open 
gaan voor die nieuwe wereld, andere orde, 
 de orde van gerechtigheid. Dit is mijn 
vaste overtuiging, mijn geloof. Het feit 
dat ook dit jaar weer miljoenen mensen 
gaan luisteren naar het geboorteverhaal 
van Jezus versterkt mijn geloof. In al die 
mensen leeft kennelijk een onuitroeibaar 
verlangen. Dat heeft niets te maken met 
kerstromantiek of gewoonte, maar veel 
meer met een authentiek gevoel. Het hart 
van mensen gaat sneller kloppen, wan
neer het aangeraakt wordt door schoon
heid, naastenliefde, kwetsbaarheid. Men
sen willen ruimte geven aan die nieuwe 
toekomst, die verborgen mens in henzelf. 

Vanuit diepe kern
Het is wonderlijk dat Kerstmis telkens 
opnieuw dat intense verlangen in ons 
wakker roept. Blijkbaar is dit elk jaar 
weer nodig, omdat we dag na dag merken 
hoe moeilijk het is om er echt iets mee 
te doen. We ervaren dat het moeite kost 
om onszelf opzij te zetten en medemens 
te zijn voor elkaar, om gerechtigheid 
te doen en vrede te brengen. Tot inkeer 
komen en anders gaan leven is niet 
eenvoudig. Keer op keer lopen we tegen 
muren van onbegrip op. Mensen die niet 
willen veranderen lopen ons in de weg. 
Machthebbers die geen belang hebben bij 
veranderingen geven valse voorlichting. 
De reclame paait ons met spullen en za

ken die het verlangen lijken te vervullen. 
Maar als het nieuwste speelgoed is aan
geschaft, de nieuwste auto gekocht, blijkt 
onze honger niet gestild, het verlangen 
niet vervuld. Ook wijzelf zijn weerbarstig 
en bang. Bang om los te laten wat we 
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Het is vrijdagmiddag, half november en 
mooi herfstweer. We besluiten een lange 
fietstocht te maken nu het nog kan. De 
hemel kleurde gisteravond al prachtig 
rood en de zon was allemachtig groot vlak 
voor ondergang. Rekening houdend met 
windopkop tijdens de heenreis, kiezen 
we voor de oostelijke richting. Met het 
fietsknooppuntenplan stippelen we in een 
bekende richting onbekende paden uit. 

Nog niet eerder bereden we dit bospad. 
Nog niet eerder rondden we deze vijver. 
Nog niet eerder fietsten we zo lang paral
lel aan het kanaal. Na ruim zevenenvijftig 
minuten bij knooppunt 57 zie ik een 
vitaal ogend heertje op de rustbank zit
ten. Zijn haardos geeft zijn profiel een 
extra dimensie en samen met zijn kleine 
postuur komt me dat bekend voor. Ik kijk 
goed en herken een vroegere zakenrelatie 
van mijn ouders. En hij herkent mij. ‘Wat 
ga jij op je moeder lijken. Hoe lang is ze 
nu al dood?’ ‘Al meer dan twintig jaar.’ En 
terwijl zakenkennis nog een aantal kwa
liteiten van moederlief opsomt, dwalen 
mijn gedachten af naar mijn jeugd. Wat is 
er veel veranderd. Of eigenlijk ook weer 
niet. Neem nou zijn functie: zaakvoerder 
van het pakhuis. Zaakvoerder. Dat is toch 
een veel mooier woord dan filiaalmana
ger? Pakhuis: dat is toch veel duidelijker 
dan distributiepunt? 

En daar blijft het niet bij, want deze 
zeventigplusser is op bestuursfront nog 

Jeanne van Leijsen

Terugkeer

zeer actief in de kleine 
gemeenschap waar hij deel 
van uitmaakt. Als vanzelf 
komt hij te spreken over 
parochieperikelen. Pastoors 
zijn pastors geworden en 
penningmeesters heten nu 
budgethouders. Wel zijn er 
nog dirigenten, organisten 
en doodgravers. Tenminste, 
als ze blijven. Want ook 
hier hoor ik over kleine 
misstanden en grote con
flicten tussen leden van de 
‘Goegemeente’ en de nieu
wetijdse herders, die het 
volk moeten leiden.

Jammer, denk ik dan. Jam
mer van de inzet van deze 
nog zo vitale man. Jammer 
van de negatieve energie 
die frustreert en, als het 
lang aanhoudt, zich tegen 
je kan keren. Net als ruim 
twintig jaar geleden, toen 
mijn moeder maar niet 
kon leven met het idee, dat 
haar dochter anders wilde 
en anders voelde dan door 
haar  en de r.k. kerk  was 
voorgeleefd. Ze raakte do
delijk verlamd. Wat het mij 
heeft geleerd? Dat ik wat 
dit betreft niet op haar wil lijken. Maar 
met de buitenkant ben ik meer dan tevre

den. Dank je, zaakvoerder. Het was een 
mooie tocht naar vroeger.

(© Foto: Jac van Leijsen)

hebben. We zijn bang voor het nieuwe, 
het onbekende; bang om toe te geven aan 
wat er diep in onszelf aan verlangen leeft. 
Daaraan toegeven zal ons leven immers 
indringend veranderen. In de angst ver
geten we echter wat er te winnen is. Wie 
leeft vanuit de diepste kern, komt los van 
dagelijkse beslommeringen, maakt andere 
keuzes, zal zichzelf en anderen liefdevol
ler benaderen en zo meebouwen aan de 
nieuwe wereld.

Met pijn
Die tegenstrijdige ervaring en botsende 
belangen, maken dat verlangen pijn doet. 
We beseffen immers dat echt geluk en 
echte liefde niet te koop zijn. We besef
fen dat menszijn zoveel meer is dan een 
driedubbel belegde boterham en spaargeld 
voor je kinderen. En tegelijk ervaren 

we de onmacht om het los te durven 
laten. Verlangen doet pijn omdat het om 
verandering vraagt. Het verlangen doet 
pijn omdat de toekomstmens in ons niet 
vanzelf geboren wordt. We zullen zelf 
muren moeten slechten, angsten overwin
nen. Wij moeten, zoals Paulus zegt, door 
de pijn van de barensweeën heen, om 
als nieuwe mensen geboren te worden. 
En wat die pijn is kan ieder van ons be
denken: het is de pijn van het loslaten en 
uit handen geven, de pijn van verloren 
idealen en stukgeslagen dromen. Het is de 
pijn van teleurgesteld zijn en misschien 
wel gekwetst worden door mensen om je 
heen die jouw keuze tot verandering niet 
willen volgen.

Hoopvol feest
Met Kerstmis mogen we horen dat die pijn 

niet het laatste woord heeft. Het is een 
hoopvol feest, waarin we bemoedigd en 
aangemoedigd worden om toe te geven 
aan wat we ten diepste allemaal willen: de 
geboorte van de nieuwe mens in onszelf. 
Ieder van ons heeft de kracht om door 
de angst heen te gaan en zichzelf toe te 
staan om het kind in zichzelf geboren te 
laten worden. Wij staan daarin niet al
leen, Gods geest omgeeft ons, zeggende: 
het is mogelijk! God is het, die diep in 
ons hoopt en smeekt; in ons het verlan
gen naar een ander leven onophoudelijk 
blijft voeden. Voor iedereen klinken er 
met Kerstmis bemoedigende en hoopvolle 
woorden: Goed nieuws voor iedere mens 
van goed wil.
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Donderdag 5 april 2007 schreef de Com
missie Vrouwencontacten van de Kon
ferentie Religieuzen Nederland (KNR) 
op initiatief van haar voorzitster, Maria 
Beneken Kolmer franciscanes van Oir
schot, aan alle besturen van religieuze 
ordes, congregaties en groepen een brief. 
Daarin stond ondermeer: ‘Wij maken 
ons bezorgd over het feit dat steeds meer 
leden van de kerk zich vervreemd of zelfs 
buitengesloten voelen van de gemeen
schap, omdat we van tijd tot tijd ervaren 
dat er een kloof is tussen het beleven van 
ons geloof binnen onze gemeenschappen 
en de uitgedragen visie ten aanzien van 
het geloven en het beleid van de bisschop
pen. We willen graag onze visie op leven 
naar het evangelie en op kerkzijn met 
hen delen en het zwijgen van onze kant 
doorbreken. We vragen u, of u ook het be
lang inziet van een schrijven en of u wilt 
meewerken aan zo’n brief.’

Reacties 
Daarop kwamen negenzeventig positieve 
reacties binnen. Ook zesentwintig ne
gatieve die daarvoor als reden opgaven: 
onze broeders/zusters krijgen we niet 
mee; goed initiatief, maar het heeft toch 
geen zin; wij zijn trouw aan de bisschop
pen. Twaalf religieuzen hebben in drie 
bijeenkomsten een brief opgesteld die niet 
beschuldigend met de vinger wijst, maar 
uitnodigt tot gesprek. De uiteindelijke 
tekst is geschreven door kapucijn Piet 
Leenhouwers, onlangs overleden, in sa
menspraak met Jan Mol, provinciaal van 
de Witte Paters. Maria Beneken Kolmer is, 
samen met de Commissie Vrouwencontac
ten, eindverantwoordelijke voor de brief. 
Zowel zij als Paul Clement, provinciaal 
van de augustijnen, verstrekten mij de 
nodige gegevens. 

Publicatie 
Donderdag 27 september 2007 is de 
brief naar de bisschoppen gestuurd. In 
tegenstelling tot de dominicanen met de 
brochure Kerk & Ambt, wilden de religi
euzen de bisschoppen eerst de kans geven 
om de brief te lezen en er op te reageren. 
Daarom gaven zij er de eerste maand 
weinig ruchtbaarheid aan. Na een stilte 
van anderhalve maand heeft de KNR van 
het bisschoppencollege de vraag gekregen 
om een gesprek. Naar verluidt is het col

lege niet blij met deze brief, die precies 
een maand na de dominicaanse brochure 
verscheen. Hoewel deze twee documen
ten dezelfde bezorgdheid uitspreken over 
bepaalde ontwikkelingen in de kerk, 
waardoor deze aan vitaliteit en aantrek
kingskracht inboet, zijn ze onafhankelijk 
van elkaar verschenen. Teken dat er toch 
wel iets broeit aan de basis. 

De brief
In de brief vertellen de religieuzen hoe 
ze zelf zijn omgegaan met het proces van 
vergrijzing. ‘We hebben tijd nodig gehad 
om vat te krijgen op alles, wat er rondom 
ons en ook met onszelf gaande was. Wij 
hebben samen gezocht, of misschien toch 
onder en achter dit hele gebeuren een 
bepaalde bedoeling verborgen zit. Of God 
met dat alles iets voorheeft en daarbij een 
beroep op ons doet.’ Een gewaagde vraag, 
zo vinden ze zelf, maar toch hebben ze 
die tot zich toegelaten. Tastend, zoekend, 
pratend en biddend is bij hen het vermoe
den ontstaan, ‘dat we leven in een over
gangstijd, waarin God nieuwe stappen laat 
zetten in de richting van zijn heilsplan 
met ons mensen en met heel zijn schep
ping. Een nieuwe fase in de geschiedenis 
van het Rijk Gods op aarde, waardoor 
Hij een beroep doet op ons, zijn mensen.’ 
Deze visie willen zij met de bisschoppen, 

met alle medegelovigen en mensen van 
goede wil delen ‘in de hoop dat het her
kenbaar is en we samen dragers en vol
voerders van dat plan van God worden’.

Het heden
Levend in een heden van vergrijzing en 
afkalving, gaan de religieuzen er toch van 
uit, dat dit heden waardevol is. Het is de 
enige tijd die we onder handbereik heb
ben. Het is, zoals de bisschoppen in hun 
Vastenbrief van 1976 zeggen, de vind
plaats van de eisen die God aan ons stelt, 
‘de heilige grond’ van Gods genade en 
verwachtingen. Alle religieuze instituten 
in West Europa maken hetzelfde proces 
door. Zou God daarmee iets bedoelen? Is 
het een teken van de tijd? Vraagt Hij dat 
wij onze vormen van evangelisch leven 
geleidelijk moeten loslaten om plaats 
te maken voor andere, meer eigentijdse 
evangelische leefwijzen? ‘Als we dat ge
lovig mogen aannemen, dan verandert de 
kijk op onze eigen situatie (…) Ons heden 
niet zien tegen de achtergrond van het 
verleden, maar in het perspectief van de 
toekomst (…) Dan is vrede hebben met 
het grotendeels verdwijnen van onze leef
wijze  geleidelijk aan  meewerken aan 
een nieuwe toekomst!’

De toekomst
Als je het heden leert begrijpen in het 
licht van de toekomst gaan accenten 
verschuiven. De religieuzen noemen als 
voorbeeld de gelofte van gehoorzaam
heid. ‘Geïnspireerd door het Tweede 
Vaticaans Concilie is ons duidelijk gewor
den dat Gods wil ons niet alleen via het 
gezag kenbaar gemaakt wordt. Evengoed 
gebeurt dat door het heden heel open 
tegemoet te treden en vooral te letten op 
de tekenen van de tijd, waaraan Jezus 
zelf ook veel waarde hechtte (Mt.16,14). 
‘Deze tekenen van de tijd kom je op het 
spoor door samen na te gaan, of God in 
de hedendaagse veranderingen en ontwik
kelingen iets laat doorschemeren van zijn 
toekomstplannen. Religieuze oversten zijn 
hun medebroeders en zusters daarin voor
gegaan en de hoop is dat ook kerkelijke 
leiders zich zo opstellen. Gehoorzamen 
aan het gezag krijgt dan een heel andere 
dimensie dan het nu vaak heeft. Gezags
dragers zullen dan ook zelf behoefte heb
ben om serieus in gesprek te gaan met 
medegelovigen om samen in alles wat 
zich in het heden afspeelt de sporen van 
God te ontdekken en zich daarop te rich
ten, ook in het beleid.’

Het priestertekort 
Uit eigen ervaring weten de religieuzen 
maar al te goed dat niet iedereen dezelfde 
veranderingen en ontwikkelingen duidt 
als tekenen van de tijd. Toch willen zij, 

Joost Koopmans

Oproep tot breder beraad

Maria Beneken Kolmer (© Foto: Lambert van Gelder)

Regelmatig is De Roerom podium voor het eigen geluid van religieuzen in de 
kerk van vandaag. Waar een bisdom kiest voor het hiërarchische kerkmodel, 
accentueren ordes en congregaties meer de geloofsgemeenschap zelf. In een 
kerk die strak en star reageert op bepaalde ontwikkelingen, is het van groot 
belang dat religieuzen de durf hebben hun eigen charisma te tonen. Onlangs 
hebben ze dit in een gezamenlijk schrijven aan de Nederlandse bisschoppen 
gedaan. Daarin tonen zij hun bezorgdheid over bepaalde ontwikkelingen bin-
nen onze kerkprovincie en daarbuiten. 
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zonder pretenties overigens, in een 
aantal gevallen die uitdrukking wel 
degelijk gebruiken. Als eerste noemen 
zij het priestertekort. Weinig aanwas 
en sterke vergrijzing; hetzelfde pro
ces als bij de religieuzen. Maar even 
duidelijk zie je dat de betrokkenheid 
van de gelovigen op kerk en geloof 
toeneemt en dat zij medeverantwoor
delijkheid willen en kunnen dragen. 
‘Nu we zelf eenmaal onze eigen 
situatie hebben leren duiden als een 
appèl van God om plaats te maken 
voor andere evangelische leefwijzen, 
vragen we ons af, of hier God ook niet 
aan de ‘priesterkerk’ vraagt plaats 
te maken voor een andere vorm van 
kerk (…) een vorm waarin de gelo
vige gemeenschap zichzelf draagt, 
daarbij gesteund en geholpen door 
ambtsdragers.’ In hun bezinning op de 
hedendaagse kerkontwikkeling menen 
de religieuzen in zowel het afnemend 
priesterbestand als in de groeiende 
lekenverantwoordelijkheid tekenen 
van de tijd te zien. Volgens hen zoekt 
Gods Geest zo van onderop haar weg 
naar boven. Die Geest mag daarbij op 
hen rekenen. Op die manier hopen zij 
vele medegelovigen te ondersteunen 
in hun inzet voor de kerk, juist nu ze 
vaak naar de marge worden verwe
zen. 

Vrouwenemancipatie 
Als ander teken van de tijd wijzen 
de religieuzen op de krachtige eman
cipatiebeweging van de vrouw die 
overal ter wereld valt waar te nemen. 
Kerkelijke leiders onderkennen dit en 
schenken er aandacht aan. En toch 
blijft de kerkdeur stevig dicht voor de 
vrouw. ‘Zolang de emancipatie van 
de vrouw binnen de kerk nog niet tot 
duidelijke consequenties heeft geleid, 
is zij naar onze mening nog niet de 
kerk naar Jezus’ hart: een kerk die 
open staat voor iedereen; waar ie
dereen welkom is, zich niet hoeft te 
identificeren, maar mag aanschuiven 
en gerespecteerd wordt.’ Iedereen mag 
weten, dat de religieuzen staan voor 
een kerk waar plaats is voor velen, 
ongeacht geaardheid en voorgeschie
denis; als de goede wil er maar is.

Dialoog naar buiten...
Voorts pleiten de religieuzen voor 
een multiculturele en multireligieuze 
dialoog. De behoefte aan zo’n dialoog 
is een derde teken van de tijd. In een 
wereld waarin grenzen op allerlei ge
bied overschreden worden  globalise
ring  kan de rol van de godsdiensten 
steeds belangrijker worden. ‘Open 
voor elkaar en luisterend naar elkaar 

gaan ontdekken, dat men bij alle 
verschillen één is in het geloof in een 
Opperwezen; dat alle godsdiensten 
uit zijn op een betere wereld, op het 
welzijn van mensen.’ Over en weer 
zal er dus respect moeten zijn voor 
elkaars visie en opvattingen. Geen 
enkele godsdienst mag zich het recht 
van de enige en absolute waarheid 
toeeigenen. 

…en naar binnen.
Onder medegelovigen bestaan, net 
als in religieuze gemeenschappen, 
ook cultuurverschillen die zich uiten 
in geloofsverschillen. ‘Weldadig en 
bevrijdend was en is de erkenning 
en aanvaarding van de pluriformiteit 
gebleken’, zo getuigen de religieuzen. 
‘Het besef dat eenzelfde ideaal ver
schillende belevingsvormen, verschil
lende duidingen toelaat, zonder dat 
het ten koste gaat van eenheid en ver
bondenheid met elkaar.’ Die ervaring 
willen zij doorgeven aan leidingge
venden in de kerk. ‘Om het dreigende 
gevaar te voorkomen, dat geloven en 
evangelisch leven met opzet of geruis
loos weer gesluisd wordt naar unifor
miteit, eenduidigheid.’

Oproep 
Aan het eind stellen de religieuzen dat 
zij de zorg, verwoord in deze brief, 
zien als een zorg die allen aangaat. 
Het lijkt hen een zinvolle zaak om 
als Kerk van Nederland een open en 
breed beraad aan te gaan over de aan
gegeven zorgpunten. Op de inhoud 
van hun schrijven zijn de religieuzen 
aanspreekbaar, door wie dan ook. 

De volledige brief op rkkerkplein.org

Even naar de markt voor groente, fruit en kaas. 
Het is er druk. En waar mensen zijn, daar zijn 
andere mensen die aandacht vragen voor al
lerhande ellende in de wereld. En natuurlijk 
willen zij dat je helpt die ellende tegen te gaan 
door een financiële bijdrage te leveren. Vandaag 
staan er mensen van de Cliniclowns, Amnesty 
en ook iemand die mij aan een abonnement op 
het Parool wil helpen. Ik glimlach vriendelijk, 
maar loop vastberaden door. Ik vind dat ik best 
genoeg goede doelen steun. 
Maar terwijl ik bij mijn groenteman sta te over
peinzen, of ik vandaag zin in peren, mandarij
nen of in allebei heb, bekruipt mij een schuld
gevoel waar ik wel vaker last van heb. Is mijn 
maandelijkse  automatisch geregelde  bijdrage 
aan een stuk of wat goede doelen niet gewoon 
een flauw zoethoudertje voor mijn geweten? 
Al drie weken wordt in mijn parochiekerk 
aandacht gevraagd voor het Sinterklaasproject: 
aan de omwonende prostituees zullen begin 
december cadeautjes uitgedeeld worden die de 
parochianen voor ze gekocht hebben. De vraag 
is dus of wij, parochianen, iets lekkers, een 
stukje zeep of zo iets voor ze willen kopen en 
feestelijk verpakken. Ik ben het voor de derde 
achtereenvolgende zondag vergeten te doen. Ik 
schaam me dat ik wel weer braaf in de kerk zit, 
waar ik de eucharistie kan ontvangen, maar dat 
ik het vervolgens te druk heb met mijn eigen le
ven om daarvanuit te delen. Zonder dat dit stuk
je nu een openbare biecht gaat worden moet 
ik zeggen  en ik ben ervan overtuigd niet de 
enige te zijn die dit soort dingen overkomt  dat 
op momenten als deze onze kleinheid duidelijk 
wordt. Ik mag dan soms denken dat ik God een 
prominente plaats in mijn leven heb gegeven, 
 op andere momenten weet ik heel zeker dat ik 
daar nog eindeloos ver van verwijderd ben en 
dat ik alle hulp van ‘boven’ kan gebruiken die 
ik aangereikt krijg.

Suzanne van der Schot

Zoethoudertje?

Kerststal dr. Knippenbergcollege Helmond
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‘Als het om vergeten gaat, denk ik vooral 
aan de sociale inbedding van religie. Kerk 
was met alles wat je deed verweven en 
in alles wat je deed klonk je kerkelijke 
gezindte door. Zo herinner ik me religie. 
Maatschappij en kerk waren in mijn jeugd 
nog geen twee verschillende zaken. In het 

voor eigen geweten en een razendsnelle 
individualisering van het geloof.’ 

Liberalisme
Die omwenteling gaf veel mensen adem
ruimte op en werd door menigeen als een 
bevrijding en goede ontwikkeling gezien. 

Franck Ploum

Kerk moet stelling nemen

In deze derde aflevering van vergeten theologieën, wordt de politieke theologie 
belicht. Deze term verwijst naar katholieke en protestante theologen die, zo-
als de bevrijdingstheologie, als emancipatietheologen naar voren traden in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Haar wortels zijn echter veel ouder en zeker 
niet christelijk. Zo blijkt uit een gesprek met Marin Terpstra (1954), onderzoe-
ker in het Centrum voor Ethiek en universitair docent sociale en politieke filo-
sofie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Van huis uit katholiek, heeft 
hij, zoals velen, afstand genomen van de kerk als instituut, maar mede door 
zijn studie filosofie en zijn huidige werk aan de universiteit is de interesse en 
het contact met religie gebleven. 

Politieke Theologie

De benaming Politieke Theologie 
wekt gemakkelijk misverstand. 
Zoals met name door de Duitse 
theoloog Johann Baptist Metz ont-
wikkeld, wil de politieke theologie 
namelijk geen partijpolitiek be-
drijven of ontwikkelen. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw kwam 
de maatschappelijke dimensie van 
de christelijke boodschap op het 
tweede plan terecht. Het evangelie 
werd a-politiek geïnterpreteerd 
met begrippen als ‘aangesproken 
worden’ en ‘innerlijke ommekeer’. 
De politieke theologie wil juist het 
openbaar karakter en de maat-
schappelijke betrokkenheid ervan 
benadrukken. Geloof en samenle-
ving ont-privatiseren beschouwt zij 
als haar belangrijkste taak.

Mondige mensen
Om de betekenis van de politieke 
theologie te kunnen plaatsen, 
moeten we terug naar het Verlich-
tingsdenken. De Verlichting heeft 
de mens van onmondigheid bevrijd 
en opgeroepen in alle opzichten 
zijn verstand te gebruiken; met als 
inzet de autonomie en vrijheid voor 
ieder individu. Politiek en religie 
kregen kritiek voorzover zij mensen 
onmondig en onwetend hielden. 
De invloed van kerk en christendom 
op het persoonlijke en samen leven 
van mensen in de westerse wereld 
is erdoor afgenomen, geminimali-
seerd. Kerk en theologie reageerden 
aanvankelijk negatief en defensief. 
Pas na Wereldoorlog II komen er 
ook positieve reacties, vooral dank-
zij de ideeën van Dietrich Bonhoef-
fer over ‘de mondige wereld’. De 
theologie moet de wereld ‘als we-
reld’ respecteren en de mondigheid 
van de vrije mens als een teken van 
vooruitgang zien. ‘God’ moet niet 
als verklaring voor onverklaarbare 
verschijnselen worden opgevoerd 
en evenmin als uitvlucht bij inge-
wikkelde morele problemen. Deze 
bevrijding realiseerde wat het chris-
telijk geloof oorspronkelijk wilde: 
mensen aan zichzelf vrijgeven. Het 
gevaar is echter dat het christen-
dom volledig gaat samenvallen 
met de inzet voor emancipatie en 
mondigheid van de ‘burger’. Dit 
is volgens Metz ook gebeurd. Ten 
koste van haar kritische kracht is het 
christendom een ‘burgerlijke’ religie 
geworden.

Burgerlijke religie
De kerk in het westen verkondigt 

Marin Terpstra

Westen is dit hele systeem in zo’n korte 
tijd uit elkaar gevallen dat het volstrekt 
vergeten is. De huidige generatie studen
ten weet niet beter dan dat godsdienst een 
privézaak is.’ Zo reageert Terpstra op de 
titel van onze reeks vergeten theologieën. 
Tegelijk maakt hij hiermee de verbinding 
naar de Politieke Theologie. ‘De inzet 
van de Politieke Theologie in het Westen 
was precies daarop gericht. Het was een 
antwoord op de vérgaande individualise
ring van de religie, die met het Tweede 
Vaticaans Concilie was ingezet. Was rond 
het bisschoppelijk mandement uit 1954, 
waarin de Nederlandse bisschoppen zich 
uitspraken over de katholiek in het open
bare leven van deze tijd, de maatschappe
lijke relevantie van de kerk nog volstrekt 
helder, tien jaar later maakte die rol plaats 

De politieke theologen onderkenden ech
ter ook de gevaren van deze ontwikkeling. 
‘Zij uitten kritiek op de liberalistische wij
ze waarop over menselijke waardigheid 
werd gedacht. De kerk sloot daarbij vooral 
aan bij de roep om eigen verantwoorde
lijkheid en ruimte voor het eigen geweten 
van de gelovigen in het welvarende wes
ten. De aandacht voor de problemen van 
mensen in sociaal benarde situaties in de 
rest van de wereld dreigde naar de achter
grond te verschuiven. Deze beweging leek 
overigens wel enige invloed te hebben tot 
diep in het Vaticaan, maar uiteindelijk 
schrok de kerk toch terug voor al te grote 
ondersteuning van mogelijk revolutionaire 
politiek. De politieke theologen vonden 
dat de kerk ook theologisch partij moest 
kiezen voor mensen die niet als mens 
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(h)erkend worden, geen deel hebben aan 
de vrijheid en dus slachtoffer worden van 
dit liberale denken. God toont zich eerder 
in de armen dan in de rijken’. De eman
cipatie en modernisering die het Tweede 
Vaticaans Concilie inzette, bleek zich toch 
meer op liberale dan op sociale grondrech
ten te richten. De politieke theologie van 
de jaren zestig en zeventig, die overging 
in theologie van vrouwen, zwarten, ho
moseksuelen, staat inmiddels ver af van 
de kerkelijke prioriteiten.

Staatscultus
Volgens Terpstra heeft het begrip vergeten 
ook nog betrekking op een ander aspect 
van de politieke theologie. ‘Zoals het 
woord theologie zelf, is ook de politieke 
theologie een heidens begrip uit de antieke 
Griekse en Romeinse wereld. Binnen de 
Romeinse filosofie zijn er in het spreken 
over de goden drie niveaus: mythische, 
politieke en natuurlijke theologie. De 
dichters verhaalden in hun mythen op 
een andere manier over de godenwereld 
en hun bemoeienis met de mensen dan 
staatslieden en priesters in de staatscultus. 
De filosofen en geletterden dachten weer 
anders over de goden en ontwierpen een 
afwijkende, namelijk ‘natuurlijke’ theolo
gie. Politiek en theologie waren dus nauw 
met elkaar verweven. Het hele staatsmo
del had een theologische grondslag en 
het doen en laten van de politieke leiders 
werd theologisch gevoed. Hierdoor kregen 
leiders een goddelijke status. De politieke 
theologie was nauw verwant met de 
staatscultus. De Romeinen meenden dat 
het slagen van hun politiek afhankelijk 
was van de gunst en instemming van de 
goden. Godsdienst was dus nodig om poli
tiek succesvol te zijn.’

Christendom
‘In het vroege christendom heeft men zich 
hier sterk tegen verzet. Jezus zegt: Geef 
de keizer wat de keizer en God wat God 
toekomt. Daarmee kant hij zich tegen de 
politieke theologie. Hij wil God en keizer 
uit elkaar halen, terwijl de politieke theo
logie ze bij elkaar wil houden.’ Dat de po
litieke theologie al zo oud is, is menigeen 
vergeten. ‘Zelfs de Oxford Dictionary of 
World Religions, toch zeker niet de min
ste, schrijft bij de term politieke theologie 
alleen, dat het gaat om een christelijke 
emancipatoire theologie ontstaan in de 
tweede helft van de 20e eeuw.’

Grondslag
Feitelijk is de politieke theologie dus veel 
ouder dan de beweging die we kennen 
van pakweg veertig jaar geleden. Sterker 
nog, de politieke theologie is ouder dan 
het christendom en lijkt er zelfs strijdig 
mee te zijn. De vroege christenen hebben 
zich hevig verzet tegen de vermenging 
van godsdienst en wereldlijke macht. 
‘Waar het in de politieke theologie om 
gaat is dat het fundament van de maat
schappij geen mensenwerk is, maar naar 
God verwijst. De theologie spreekt mee 
in wat de grondslag van de maatschap
pelijke orde wordt genoemd. Vandaag de 
dag zeggen we dat de samenleving een 
menselijke grondslag heeft en gebaseerd 
is op afspraken en contracten. De politieke 
theologie stelt de vraag naar het sacrale in 
de grondslag en gelooft niet in een puur 
menselijk fundament. Van oudsher wordt 
zo aan politieke leiders goddelijke macht 
en status toegeschreven. De keizercultus 
in Jezus’ tijd was daar een goed voorbeeld 
van.’ 

Normen en waarden
Toch heeft het christendom altijd moeite 
gehad volledig afstand te doen van de 
Romeinse politieke theologie. Tot ver 
in de negentiende eeuw waren staat en 
kerk, troon en altaar, nauw met elkaar 
verweven. En ook vandaag komt zij via 
de achterdeur weer de politiek binnen. De 
hele discussie over normen en waarden in 
onze samenleving is volgens Terpstra niets 
anders dan een nieuwe vorm van politieke 
theologie. ‘Wie zegt dat onze samenleving 
haar grondslag vindt in gezamenlijke 
normen en waarden, die heeft het eigen
lijk over politieke theologie, zonder het 
theologie te noemen. Men zegt eigenlijk 
dat ons land niet kan voortbestaan als 
we deze normen en waarden niet eerbie
digen, zoals de Romeinen meenden dat 
men moest vasthouden aan de godsdienst 
van de voorouders. In de discussie met de 
islam zie je het nog sterker terugkomen. 

de toekomst van het Rijk Gods aan 
mensen, die al een toekomst heb-
ben. Er gaapt een enorme kloof 
tussen messiaans getinte deugden 
zoals ommekeer, navolging en 
onvoorwaardelijke liefde én bur-
gerlijke waarden zoals autonomie, 
bezit en stabiliteit. De messiaanse 
onvoorwaardelijke liefde leidt een 
kwijnend bestaan. Het kerkelijke 
gezag dicht ze hooguit het gezin 
toe en vertaalt ze in een gezins- en 
seksuele moraal. Ook uit de rol die 
geld speelt blijkt het christendom 
een burgerlijke religie geworden te 
zijn. Geld is de grote bemiddelaar in 
een maatschappij die al te zeer in 
de ban van het ruilbeginsel raakte. 
Geld inzamelen dient om solidariteit 
met de minder bedeelden uit te 
drukken. De kerk zou een frontale 
aanval moeten doen op het ruil-
ideaal, dat de diepste grond van 
het maatschappelijk leven heeft 
aangetast en een overwinning be-
vechten op de verzakelijking van de 
intermenselijke betrekkingen. Re-
ligie terug op de agenda hoeft nog 
geen verbetering te betekenen. Een 
maatschappij kan de godsdienst ook 
gebruiken om zichzelf te blijven en 
haar eigen zekerheid en toekomst 
veilig te stellen. En is het dit niet 
wat gebeurt?

Protest en hoop
Als vorm van bemiddeling tussen 
traditie en samenleving kiest de 
politieke theologie voor de kritiek: 
vanuit haar traditie kritisch denken. 
Ze wil en kan geen nieuwe wetten 
of voorschriften formuleren, maar 
slechts aangeven wat zeker níet 
moet gebeuren en onrechtvaardig-
heden ontmaskeren. De politieke 
theoloog biedt geen recept maar 
eerder een perspectief, een uit het 
christendom ontspringende politieke 
fantasie. En wanneer, zoals nu, poli-
tiek onvermijdelijk wereldpolitiek 
wordt, gaat het daarbij ook altijd 
om het schetsen en verdedigen van 
hoop.

Marcel Zagers 

Vraag niet waarom

Vraag niet waarom
de zon vanavond ondergaat
zolang ze stralend staat
in de morgen.

Vraag niet waarom
de aarde geeft, de aarde neemt
zolang er mensen ontheemd
moeten vluchten.

Vraag niet waarom
het noodlot hier en daar toeslaat
zolang geweld uit haat
blijft geboren.

Vraag liever waarom
een mens niet tot vrede komt.

(Marcel Zagers)

vervolg pagina 14
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Ook hier gaat het om de vraag, of de 
samenleving een sacrale dat wil zeggen 
onaantastbare grondslag heeft.’ Aan de 
andere kant van het spectrum staan de 
mensen die zeggen dat we over honderd 
jaar in een joodschristelijkeislamitische
humanistische maatschappij leven. Dat is 
juist, als men ervan uitgaat dat een land 
alleen bepaald wordt door de mensen die 
er leven en de denkbeelden die zij heb
ben. Hier is geen spoor van politieke theo
logie meer zichtbaar. 

Emancipatie
Toch is de politieke theologie van de vo
rige eeuw niet zonder meer te vergelijken 
met die van het vroege christendom. ‘Nee, 
ze is in onze traditie teruggekomen als 
een vorm van bevrijdingstheologie. Maar 
haar doel was hetzelfde: het vestigen van 
een rechtsorde op godsdienstige grond
slag, maar nu met als doel de emancipatie 
van onderdrukten, armen en achterge
stelden. Politieke theologie eist van de 
kerk dat ze stelling neemt in sociale en 
politieke twisten. Dat doet ze niet, en 
daardoor doet ze het toch ook weer wel. 
De kerk heeft vele dictatoriale regimes ge
steund, op z’n minst door hun gedrag niet 
te veroordelen en niet openlijk partij voor 
de slachtoffers te kiezen.’

Probleem
Voor Terpstra is de politieke theologie ook 
interessant omdat ze verwijst naar een 
probleem, dat reeds in het Nieuwe Testa
ment tot uitdrukking komt. ‘Paulus zegt 
al dat christenen weliswaar in de wereld 
zijn, maar niet van de wereld. Daarmee 
hebben christenen dus fundamenteel een 
probleem wanneer het gaat over maat
schappelijk engagement en verantwoorde
lijkheid. Dit probleem komt steeds weer 
terug en de politieke theologie legt hier de 
vinger op. Zij eist van de kerk dat ze keu
zes maakt, verantwoordelijkheid neemt 
en zich engageert met slachtoffers van 
onderdrukkende systemen.’ 

Uiterst actueel
Het lijkt stil te zijn geworden rond politie
ke theologie. Toch is er binnen de filosofie 
nog steeds veel aandacht voor. ‘Het thema 
is uiterst actueel. Het gaat om de vraag, 
of een staat een sacrale grondslag heeft of 
niet. Precies dit is het debat dat vandaag 
gevoerd wordt met de islam. Maar kijk 
ook eens naar het beleid van president 
Bush, dat volledig wortelt in een bepaald 
soort opvatting over religie en de verhou
ding tussen religie, politiek en staat.’ Dat 
laatste is niet verrassend, meent Terpstra. 
‘De Verenigde Staten zijn gesticht door 
radicale puriteinse vluchtelingen; dat wil 
zeggen gelovigen met sterk fundamenta
listische neigingen en vaak ook een zeker 

fanatisme. Zo komt de geschiedenis in 
nieuwe vormen steeds weer terug, want 
eerder al hadden we de conflicten tussen 
het westers en oosters christendom, de 
holocaust en het Europees jodendom. Nu 

Johann Baptist Metz (© Foto: Hochschulwochen 
Universität Salzburg)

hebben we Europa en de islam. Steeds 
weer gaat het om hetzelfde vraagstuk, 
waardoor de politieke theologie actueel 
blijft. We zijn nog lang niet van de theolo
gie verlost.’

Geen antwoord
Typisch dat dit wel in de filosofie een ac
tueel thema is, maar dat de theologie zich 
op de vlakte lijkt de houden. ‘Dat is altijd 
zo geweest. Daar heb je weer het oude 
thema van in of van de wereld. Maar mis
schien dat het nog gaat veranderen, want 
de huidige paus houdt zich helemaal niet 
op de vlakte. Voor hem rust heel Europa 
op een rooms katholieke grondslag. De 
beroemde toespraak in Regensburg was 
een staaltje politieke theologie van de 
bovenste plank.’ Dat neemt niet weg dat 
in actuele maatschappelijke discussies de 
katholieke kerk vaak de grote afwezige is. 
‘Religie hobbelt er tegenwoordig altijd een 
beetje achteraan. Kijk naar het globalise
ringsproces en het streven naar wereldwij
de democratie. Beide zijn natuurlijk niet 
meer dan moderne vormen van westers 
imperialisme. Vanuit de christelijke reli
gie komt er geen antwoord, niet naar de 
slachtoffers toe, maar ook spiritueel niet. 
Een theologisch antwoord op hoe het ver
der moet met de huidige wereld blijft uit. 
Wellicht dat de politieke theologie hierin 
nog een rol kan gaan spelen.’

Verleden 

niets is zo zeker als wat niet meer is
niets staat zo vast als het verleden

het is een landschap vol geheimenis
een mijnenveld behoedzaam te betreden

wat gebeurd is dat maakt niemand ongedaan
voltrokken is het onherroepelijk gebleven

de feiten zullen nooit verloren gaan
want eens voor goed zijn ze bedreven

het is niet meer zal nooit vergaan
laat diepe sporen na in ‘t heden

als bron van troost zo kan men het verstaan
en zich beroemen op een groots verleden

wie achterom kijkt gaat verloren
wie niet voortgaat leeft ontheemd

denk aan Lots vrouw en treed naar voren
het nu wordt niet bezeten maar ontvreemd

Nico Tromp msc
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Trots en dankbaar gaven Eugenie Kabeberi 
en Theo van Meurs ons een paar foto’s van 
het nieuwe onderkomen voor de oorlogs-
wezen en soldatenkinderen van Musigati in 
Burundi (Afr.). In een kort handgeschreven 
briefje vertellen ze wat er verder gebeurd is 
en te gebeuren staat. 

‘Bij deze een paar foto’s om te laten zien 
dat alles langzaam maar zeker vooruitgaat. 
De vrouwenorganisatie Dufatanye met wie 
wij samen de bouw en exploitatie van het 
weeshuis in Musigati (Burundi) runnen telt 
inmiddels tweehonderdvijftien leden; allen 
weduwen. Bijna honderd van hen hebben een 
stukje grond ontvangen met zaaigoed voor 
maïs en bonen plus wat handgereedschap. Ze 
hebben hun perceeltje in september  begin 
eerste seizoen regentijd  ingezaaid. De ande
ren volgen in het tweede regenseizoen rond 

Theo en Eugenie van Meurs-Kabeberi

Mwana na Mama

Zin in werk

Het thema zininwerk heb ik 
van begin af aan met de nodige 
scepsis bekeken. In verschil
lende centra en zelfs kloos
tergemeenschappen worden 
cursussen en workshops over 
dit onderwerp georganiseerd. 
Er blijkt een groeiende behoefte 
aan zingeving in werk te be
staan om een tegenwicht te bie
den aan het puur economische 
denken dat de samenleving 
beheerst. ‘Als mensen dicht 
bij hun passie komen, zijn 
ze tot bijzondere prestaties in 
staat’ lees ik in de folders. En: 
‘Iemand die zin vindt in zijn 
werk, leeft niet alleen prettiger 
maar levert ook het beste werk.’

Ik heb inmiddels een verkla
ring voor mijn scepsis en voor 
de populariteit van het thema 
zininwerk gevonden. Van 
Marx is de gevleugelde uit
spraak afkomstig ‘Religie is als 
opium voor het volk’. Daarmee 
werd volgens mij ongeveer het 
volgende bedoeld. De ene mens 
wordt als arbeider uitgebuit 
door de ander die de middelen, 
het ‘kapitaal’ bezit. De ene 
mens moet werken om in zijn 
levensonderhoud te voorzien, 
en is van de ander afhanke
lijk die hem voor deze arbeid 
uitbetaalt. Omdat dit werk 
vaak niets te maken heeft met 
zijn directe levensonderhoud, 
omdat hij vervreemdt van zijn 
werk en van zijn eigen mens
zijn, vraagt hij zich af waarom 
hij dit werk moet verrichten. 
Hij ziet de zin ervan niet meer. 
En dáár komt dan de religie om 
de hoek. Religie geeft de mens 
een hoopvol maar ook vals 
perspectief op het leven, vertelt 
de mens dat het goed is dat hij 
zo hard werkt, omdat hij in een 
hiernamaals hiervoor zal wor
den beloond. Het verdooft als 
het ware op die manier de pijn 
van alledag.

Als mensen in onze tijd de zin 
van hun werk niet meer erva
ren, moeten we dat dan ook 
niet als een noodkreet verstaan? 
Waarom hem dan een cursus 
zininwerk bieden?

maart/april. Om op langere termijn de kosten 
van het weeshuis te kunnen dekken, hebben 
we de actie Adoptie op afstand gestart. Op 
dit moment hebben zich zesendertig mensen 
daarvoor ingeschreven. Zij maken voor hun 
beschermeling(e) iedere maand € 10, over. 
De bouw van het weeshuis  op de fundamen
ten van een door de oorlog vernield pand  is 
voltooid. Momenteel is de meubelmaker bezig 
met tafels, banken en ledikanten. Matrassen 
worden in Burundi gekocht. We hopen dat de 
kinderen met Kerstmis in hun tehuis terecht 
kunnen.’      Theo en Eugenie van MeursKabeberi

De stichting Mwana na Mama, waarover 
meer te lezen is in De Roerom december 
2006, wordt ondermeer gesteund door Moe
dercentrum de Ketting, Tilburg en is gevestigd 
in de dr. P. v. Hoekstraat 45, 5022 CJ Tilburg; 
(013) 545 00 88; giro 9639320. 

Op de fundamenten van een oorlogruïne...

...een nieuw weeshuis gebouwd’ (© Foto’s: Eugenie Kabeberi en Theo van Meurs
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In 1988 nodigde de heer Tembo, hoofd
verpleger van het Minga ziekenhuis, Toon 
van Kessel uit voor een ontmoeting met 
zijn vrouw, zijn moeder en hemzelf. Het 
werd een pijnlijke avond. Tembo vertelde, 
dat hij aids had en ongeneselijk ziek was. 
Zijn moeder reageerde die avond niet, 
maar zijn vrouw had één klemmende 
vraag: wat gebeurt er met onze vijf kinde
ren en met de zesde die op komst is? De 
volgende dag kwam Tembo’s vrouw naar 
Toon toe: Ik heb alles gedaan om goed te 
leven en een toekomst voor mijn kinderen 
op te bouwen ... Ik leg me bij alles neer, 
maar ik vraag u één ding: onze kinderen 
te helpen naar school te gaan, als wij bei
den er niet meer zijn. ‘Ik antwoordde op 
dit verzoek’ zegt Toon ‘met: dat is moei
lijk ... veel kinderen staan er zo voor ... 
we hebben de middelen niet ... het is ons 
werk niet ...’ Dat jaar stierf de vader en de 
baby Thomas. Moeder Catherin ging naar 
haar ouders 300 km verderop en stierf het 
jaar daarop evenals haar tweede kind. Een 
jaar later overleed grootvader. Van de tien 
bleven grootmoeder en vier kinderen over. 

Steeds dezelfde zorg
‘Steeds vaker werd ik geconfronteerd met 
ouders die aan aids leden en jonge kin
deren gingen nalaten. Zambia heeft tien 
miljoen inwoners en van hen is één mil
joen besmet en heeft de ziekte aids. In ons 
werkgebied van 60.000 km2 en 250.000 
mensen deden zieke ouders een uitdruk
kelijk beroep op de kerkgemeenschap en 
op ons als de leiders ervan. We konden 
onze verantwoordelijkheid niet langer 
ontlopen of wegmoffelen. De zieke vader 
en/of moeder maakten zich niet ’t meest 
zorg over hun eigen uitzichtloze situatie; 
ook niet zozeer over onderdak en eten 
voor hun kinderen. De familiebanden zijn 
in Zambia heel hecht. Familie of grootou
ders zullen wel inspringen voor de kin
deren die hun ouders verliezen. Waar die 
vaak doodzieke mensen zich zorgen over 
maken is de toekomst van hun kroost en, 
als aanloop daar naartoe, onderwijs voor 
hen. Zorgt u ervoor, dat ze naar school 
kunnen! Ik heb het vaak moeten horen.’ 

Steeds meer
‘Er komen in ons werkgebied steeds meer 
weeskinderen. Dit wordt veroorzaakt door 
de over het algemeen slechte gezond
heidstoestand van de mensen in Zambia, 
maar vooral door het oprukkende aids. 
De meeste weeskinderen zijn kleine kin

deren van jonge ouders. Ze gaan bij hun 
grootouders of naaste familie wonen. De 
familiestructuur en het familiegevoel zijn, 
zoals ik al zei, zo sterk dat deze wees
kinderen een goede kans hebben om te 
overleven. Eten en onderdak zijn daarom 
meestal geen probleem. De meeste men
sen wonen in kleine gehuchten, in huisjes 
van modder en palen. Als het weer niet 
tegenzit, is er gewoonlijk genoeg voedsel. 
Het echte probleem ontstaat wanneer deze 
kinderen de schoolrijpe leeftijd bereiken. 
Want voor onderwijs heb je geld nodig: 
schoolgeld, boeken, pennen, schoenen, 
uniformen. De familie/pleegouders heb
ben geen geld. Bijna niemand heeft een 
betaalde baan. Geld is er alleen wanneer 
de oogst één keer per jaar wat overvloedig 

kinderen een goede toekomst te geven 
maar na onze dood kunnen onze ouders, 
zussen en broers dat niet. Kunt u ons hel
pen? Jullie kerkgemeenschap?  
De kerk had geen antwoord en ik al even
min. Maar een antwoord op dit steeds gro
ter wordend probleem moest er komen. 
Ik ben, daartoe alshetware ‘van harte’ 
gedwongen, rond de tafel gaan zitten met 
de al langere tijd bestaande werkgroep De 
Goede Samaritaan. Dit zijn mensen die 
zich plaatselijk inzetten voor armen en 
misdeelden. Het is dus ‘eigen Afrikaans 
volk’, dat de noden van de mensen van 
dichtbij ziet en zo mogelijk heel direct 
kan bijspringen. Met deze hulpverleners 
zijn we in 1994 rond de tafel gaan zitten 
en hebben ons afgevraagd wat we voor 
het snel groeiend aantal wezen kunnen 
doen. Wat we niet kunnen en mogen doen 
was duidelijk! Deze kinderen in de steek 
laten...’ 

De Goede Samaritaan
‘Aan wat je niet kunt volbrengen, moet 

Al zo’n jaar of tien opereert vanuit Nistelrode de Stichting Adoptieplan aids 
weeskinderen Lundazi. De stichting is in het leven geroepen rond en fungeert 
als een thuisfront voor Toon van Kessel w.p. die al veertig jaar in Zambia 
werkt en zich het lot van de aids weeskinderen in zijn werkgebied bijzonder 
heeft aangetrokken. Peer Verhoeven sprak met hem.  

Peer Verhoeven

Wat kunnen we doen?

is en de meeropbrengst op de markt ver
kocht kan worden. Dikwijls hebben fami
lie of grootouders meer dan één kind van 
anderen in huis. En om het onderwijs van 
hun eigen kinderen te bekostigen hebben 
zij de centen niet eens. Daarom moeten ze 
vaak flink gestimuleerd worden om hun 
kinderen naar school te sturen; zeker als 
het meisjes betreft. Maar je begrijpt wel, 
dat de eersten die ‘thuis gehouden wor
den’ de weeskinderen zijn.’  

���4 rond de tafel
‘De laatste en grootste zorg van zieke ou
ders: de toekomst van hun kinderen. We 
hebben alles gedaan, zeggen ze, om onze 

je ook niet beginnen.’ zegt Toon van Kes
sel. ‘Er is geen kerk of staat bij machte de 
vele wezen die er zijn en komen onder
dak en voedsel te verschaffen. Voldoende 
weeshuizen en scholen, specifiek voor de 
weeskinderen, bouwen is al evenmin een 
haalbare kaart. Probeer daarom, om te 
beginnen, de wezen onder te brengen bij 
familie of grootouders. Hierdoor blijven de 
kinderen na alles wat ze al hebben mee
gemaakt en nog moeten verwerken, ten
minste in de hun vertrouwde omgeving. 
Liefst op het platteland waar gewoonlijk 
voldoende te eten is. De lokale werkgroe
pen van De Goede Samaritaan namen 
op zich deze gedachten in daden om te 

(© Foto's Monique Loeffen en Miek van Schijndel)
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zetten. De leden van de werkgroep ‘adop
teren’ een weeskind hetgeen inhoudt, dat 
zij de kinderen bezoeken, de pleegouders 
aansporen hen naar school te sturen, wan
neer ze de schoolrijpe leeftijd hebben en 
nauwkeurig te bezien of een pleeggezin 
financiële hulp behoeft en er recht op 
heeft.’ Geld is er altijd nodig; geldgebrek 
kan soms een kink in de kabel van goede 
voornemens en idealistische plannen 
zijn; en de mensen in Zambia zijn arm. 
Er kwam in die beginperiode van georga
niseerde hulp aan de aidsweeskinderen 
van Lundazi wel wat steun van de Neder
landse Ambassade, van Mensen in Nood 
en van Zweden. Maar met een eenmalige 
handreiking wordt een aanhoudende 
noodsituatie niet opgelost.

Thuisfront gemobiliseerd
In 1997 op verlof in Nederland legde Toon 
zijn probleem aan het thuisfront in zijn 
geboortedorp Nistelrode voor. ‘Met een
malige giften kan op de langere termijn 
geen hulp geboden worden aan de snel 
groeiende groep aidswezen in Lundazi’, 
hield Toon familie, vrienden en bekenden 
voor. Toen is het idee geboren om mensen 
hier in Nederland voor langere tijd een 
weeskind van Lundazi te laten adopte
ren en dit met name om de scholing te 
bekostigen (€ 50, basisonderwijs; € 125, 
middelbaar onderwijs op jaarbasis). De 
Stichting Lundazi Adoptieplan kwam van 
de grond. Deze stichting probeert hier 
zoveel mogelijk ‘adoptanten’ te werven. 
Daarnaast zoekt zij donateurs: mensen, 
verenigingen, groepen die zonder zich 
voor langere tijd te verplichten een bedrag 
schenken. ‘In 1994 konden we 126 kin
deren een opleiding laten volgen; nu zijn 
dit er al 1200’ zegt Toon, die momenteel 
thuis in Nistelrode is om zijn moeder 

in haar laatste dagen bij te staan. En hij 
voegt eraan toe: ‘En waarschijnlijk nog 
wel meer, omdat niet alle plaatselijke 
gegevens op tijd voor verwerking binnen 
waren,  al hameren we nog zo op een 
goede administratie.’ De hulpverlening 
door de Stichting Lundazi Adoptieplan 
werpt rijkelijk vruchten af. Het is groots 
werk,  hier in Nederland vanuit Nistel
rode en zeker ginds in Lundazi. 

Moed en vertrouwen
Voortdurend financieel gesteund door het 
thuisfront en met name door de Stichting 
Lundazi Adoptieplan, inspireert Toon van 
Kessel de mensen in Zambia en werkt hij 
nauw samen met de plaatselijke hulp
groepen De Goede Samaritaan. Vanaf 
2004 heeft het project in Lundazi één 
bezoldigde kracht in dienst, de coördina
trice Brenda Moyo. Zij benadert vrijwil
ligers, ontmoet pleegouders en praat met 
de weeskinderen. Aldus wordt het werk 
voor de vele aidswezen op belangrijke 
scharnierpunten gedragen door mensen 
ter plaatse, hetgeen de beste garantie 
voor continuïteit is. Het eist onvoorstel
baar veel moed en vertrouwen om een 
noodtoestand die schijnbaar niet ophoudt 
en alleen maar uitgroeit, degelijk geor
ganiseerd aan te pakken. Daarom zijn 
er particulieren, families, scholen, ver
enigingen, kerken en clubs die zich als 
‘adoptant’ van een of meer weeskinderen 
melden of als donateur een eenmalige gift 
doen. Ook worden er ‘lucratieve’ acties 
ondernomen om de aidsweeskinderen 
in Lundazi/Zambia onderwijs te kunnen 
bieden. Want onderwijs en scholing is de 
weg naar zelfbewustwording en naar een 
menswaardige toekomst. In Helvoirt gaat 
de sponsor/wandeltocht Te Voet Te Veld 
dit jaar op zondag 30 december  start 
Minicamping ‘t Hoog 10 Helvoirt tussen 

12.00 en 13.30 u.  voor dit doel en Open 
kerk staat er de collecte van Kerstavond 
voor af. Het is niet alles, maar het is iets. 
En in een kerklied wordt gezongen ‘Wie 
één leven redt, redt heel de wereld’. 

Maakt het iets uit?
In een van de brochures van Stichting 
Lundazi Adoptieplan is  weliswaar in een 
wat andere versie  het volgende verhaal 
te lezen.
Er liep een kind over ‘t strand; ‘t was eb. 
Steeds meer strand viel droog en steeds 
meer zeesterren konden de zee niet meer 
halen; ze lagen te creperen in het zand. Ze 
waren te laat in actie gekomen en betaal
den daarvoor nu de tol: uitdrogen in de fel
le zon. Het kind zag het en aarzelde geen 
moment. Het pakte het emmertje waarmee 
hij bezig was een zandkasteel te bouwen, 
rende de golven achterna en schepte z’n 
emmertje vol water. Hij liep ermee naar 
een zeester, deed die voorzichtig in het em
mertje, holde ermee naar de zee en gooide 
het beestje met ‘n ferme zwaai terug in ’t 
water. En zo bleef hij maar bezig. Even 
moest hij zijn rug strekken en zich het 
druipende zweet van het voorhoofd wissen. 
Toen hij zijn emmertje weer wilde pakken, 
hoorde hij iemand roepen: ‘Hé kereltje, wat 
ben je toch allemaal aan ‘t doen?’ Het was 
een strandwandelaar. De jongen legde hem 
de situatie uit in de hoop dat die meneer 
wel wilde meehelpen de zeesterren naar 
de zee te brengen. Maar niks hoor! De 
wandelaar schudde meewarig het hoofd. 
‘Jungske jungske, wat jij aan het doen bent 
heeft totaal geen zin en geen enkel nut. 
Kijk nu zelf: overal liggen die zeesterren; 
er is niet om aan te beginnen. Zo gaat ‘t 
nu eenmaal. Moet je vrede mee hebben. En 
wat maakt het uit, dat jij er een paar weet 
te redden?’ Met grote ogen keek de jongen 
de man aan. Toen wees hij op de zeester in 
zijn emmertje: ‘Voor deze zeester, meneer, 
maakt het álles uit.’ Hij draaide zich om, 
holde naar zee en gooide de zeester terug 
in het voor haar verlossende water.

Stichting Lundazi Adoptieplan, Kantje 23, 5388 
XB Nistelrode; schijndelkantje@home.nl
Bankno. 12.00.57.115 t.n.v. Adoptieplan Lund
zai.
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Redactie

Gedicht gedacht

Zr. Thereso hier samen met Harrie Beex in 1996

Als zien kijken wordt

‘Als zien kijken wordt’... werd onlangs 
gezegd in de Mozes en Aäronkerk te 
Amsterdam bij gelegenheid van het tien
jarig bestaan van La Verna, Franciscaans 
Centrum voor Spirituele ontwikkeling in 
Amsterdam. Bewust gekozen woorden. 
‘Kijken met andere ogen’ is niet alleen de 
slogan voor deze feestdag, maar ook de 
titel van de jubileumuitgave. Dit blijkt uit 
een gedicht gekozen uit de bundel Met 
nieuwe ogen; verhalen en gedichten van 
Ad Goos

‘Ze zijn zwakzinnig
ze zijn diepzinnig’, 
zegt een begeleider.

Ik denk: hoe is dat mogelijk;
heeft hij dan hun dossier niet gelezen
of is de liefde blind?
Nee, het komt omdat hij 
kijkt met de ogen van het hart;
die zien het wezenlijke.

Ja, het komt gewoon
omdat hij van je houdt;
dan wordt zwakzinnig diepzinnig,
zwak sterk, blind ziende
en donker licht.

‘Als zien kijken wordt’ ... Deze zin springt 
er voor mij nu zo uit, omdat mijn gedach
ten meteen automatisch gaan naar zr. 
Thereso, franciscanes uit Zijtaart, die kort 
geleden overleden is. Voor haar was zien 
echt niet moeilijk, evenmin als luisteren. 
Zij had oog en oor voor wie en wat ze 
op haar weg mocht tegenkomen. Harrie 
Beex, die met haar in hetzelfde klooster 
woonde en die zij tot zijn dood in 1997 
terzijde stond, noemde haar ‘De lopende 
encyclopedie’ en schreef over haar:
 
Ze is er vóór ik roep
en komt de tafel dekken
om weer gauw te vertrekken
en brengt dan eerst de soep.

Dan komt ze met een blad
Vol met gevulde schalen
waarop de spijzen pralen
gelijk een rijke schat.

Vraag ik over muziek 
zij kent de componisten;
schilders, grote artiesten 
zij noemt ze even kwiek.

Amsterdam of Zijtaart, stad of dorp  ... 
het enige wat geldt is, 
of mensen gezien worden en meetellen.

Nel BeexRoos

Kerstmis

Gevleugelde tonen 
stoorzenders van het kortstondige
overstemmen de eeuwige ruis.

Gevleugelde woorden 
heimwee naar het oneindige
doet ons even weer dromen van thuis.

Louis Nabbe

Je bidt in vermoeden

Je bidt in vermoeden
van nieuwe, blije tijd,
van kinderen geboren
voor alle eeuwigheid.

Je hoort jezelf vragen
of God het kind behoedt
dat morgen wordt geboren,
dat bij ons komt voorgoed.

Je hoort jezelf wensen
dat God de wereld redt,
het mensenkind van heden
laat leven onverlet.

Je hart mag niet rusten
bij engelengezang,
bij herders in de velden
die hoorden: Wees niet bang.

Je ziel laat je weten
dat jíj de zorger bent,
dat jíj het kind moet hoeden
bij wat het nog niet kent.

Je bidt in vermoeden
van nieuwe, blije tijd,
van kinderen geboren
voor alle eeuwigheid.

Ine Verhoeven

Shalom voor jou en mij

Met Kerstmis staan we rond
de pasgeboren Jezus en zeggen:
och wat schattig, dat kindje!
en we zingen nu sijt wellecome,
zelfs de meest valse zingt mee. 
Jezus wordt vrolijk toegezongen
en het lang zal hij leven wordt
met kerststollen gevierd.

Later in het jaar storen we ons 
aan zijn Messiaanse woorden als: 
altijd vergeven, altijd vrede maken, 
altijd liefhebben; zijn dood, onze dood,
nemen we hem min of meer kwalijk 
en ook de verrijzenis wordt betwijfeld, 
relatief is nog het nu sijt wellecome.
Niettemin: shalom voor jou en mij! 

Frans Boddeke
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Al jaren kende ik de familie Derks uit 
Beers. Vader was directeur van een zor
ginstelling in Cuijk en moeder deed ou
derenwerk in Mill. Klaartje, een van hun 
vier kinderen, studeerde biologie. Door 
haar studierichting Insectenkunde kwam 
ze in Kenia te werken en in Kisumu aan 
het Victoriameer terecht. Al gauw raakte 
ze in contact met de vrouwengroep  Ladies 
in Action, die de zorg heeft voor zo’n 1500 
aidsweeskinderen. Klaartje was toen nog 
maar net twintig. Meteen was haar warme 
belangstelling gewekt en besteedde ze 
al haar vrije tijd aan deze kinderen. De 
eerste doelstellingen zijn: elke dag een 
volle maaltijd voor hen, tweemaal per jaar 
nieuwe kleren, minstens driemaal per jaar 
medisch onderzocht worden en tenslotte 
scholen voor hen.
 
Klaartje studeerde in 2000 in Wageningen 
af en ging in een verpleeghuis te Utrecht 
werken, om wat geld te verdienen en in 
Engeland haar studie te vervolgen. Dat 
jaar, op 23 oktober, kwam er een einde 
aan haar jonge leven. Ze kwam op de fiets 
van haar werk en werd geschept door een 
auto die met grote vaart door rood reed. Ik 
moest haar uitvaartdienst verzorgen. Op 
het altaar lag een briefje ‘Denk aan de Col
lecte’. Ik kon echter niet zwijgen over die 
aidsweeskinderen in Kisumu en dus ging 

de hele collecte  uiteindelijk 
ruim 
ƒ 10.000, naar Kismu. Nu, 
zeven jaar later, is er al 
bijna € 200.000, daarheen 
gegaan. Een nog veel groter 
kapitaal vormden de twintig 
vrijwilligers die daar meer 
dan drie maanden kosteloos 
werkten. Iedereen  per jaar 
gemiddeld vier  betaalt zelf  
reis en verblijfkosten.  Met 
enige trots kan ik zeggen dat 
de Stichting Klaartje Derks 
tot op heden niet één cent 
heeft gekost. 

Begin dit jaar was ik met 
Klaartjes vader ook enkele 
weken in Kisumu. Alles 
klopt nog steeds. Drie Keni

Toon van den Acker

Klaartje Derks

Klaartje Derks in Ierland, 2000

Nieuwjaar

Een nieuw jaar is aan’t komen.
We doen ‘t ermee, 
al hadden we mooier dromen. 
We zeggen ‘allee,
misschien dat ‘t toch 
nog ooit iets wordt.’
Maar het duurt wel lang 
en een jaar is kort.

Ik had zo gehoopt op vrede, 
dat zat in mijn hoofd;
het is ook al eeuwen geleden 
met Kerstmis beloofd.
En dan denk je toch
 alle ruzie ten spijt  
ééns komt die vrede, wijd en zijd.

Maar net of ze ‘t niet willen. 
Híér breekt wat los, 
dáár rijzen weer geschillen 
en wie is de klos?
De vrede! 
Die krimpt dan weer van pijn, 
een gekorfde duif, 
stil van chagrijn.

Zou ‘t nog ooit kunnen lukken? 
Ik bid tot God: 

breek alle kanonnen in stukken, 
alle bommen kapot 

en knip met uw vinger, 
daar in hun vlucht, 

raketten en straaljagers uit de lucht.

Maar Hij zei: ‘t is jouw job.
Het is mijn wens, 

maar jou draag ik het op. 
Je hebt als mens 

mijn hulp, maar op eigen kracht.

Dan schijnt er op een morgen 
een zon van puur goud 

en oorlog wordt opgeborgen.
En dan daalt als een vogel,

heel wit en teer,
op vleugels van licht 
een nieuw jaar neer.

H.Beex († 1997)

          Met vliegend vaandel 
          en slaande trom 
          in 2008 De Roerom

aanse artsen werken voor de Stichting voor 
€ 30, per dag! Ook de Ladies in Action 
 onze contactgroep ter plaatse  werkt nog 
altijd belangeloos. Klaartje doet wonderen! 
Dankzij haar en de inzet van velen hier 
en ginds, kunnen wij nog steeds de totale 
zorg voor ruim 1500 weeskinderen op ons 
nemen. Mijn oude parochie Cuijk Noord 
heeft de hele kerstviering geplaatst in het 
teken van de kinderen in Kisumu. Mensen 
die rond Kerst op ‘kraamvisite’ komen bij 

het Kerstkind brengen hun gaven mee voor 
de kinderen in Kismu. Ook mijn parochie 
in Langenboom en vele honderden particu
lieren en instellingen  waaronder de scho
len in Cuijk en Langenboom  zetten hun 
beste beentje voor. Zo zien we dagelijks 
Gods liefde mens worden.  
www.stichtingklaartjederks.nl

Toon van den Acker is em.pastor 
in Langenboom en Wilbertoord.
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Om de stilte

Voor wie in deze dagen voor en rond 
Kerstmis/Oudjaar wat bezinning zoekt of 
stil wil mediteren krijgt een overvloed aan 
teksten aangereikt. Zoveel zelfs, dat niet 
elk boek afzonderlijk hier besproken kan 
worden. 

Met heel veel voldoening heb ik de per
soonlijke levensverhalen van negen claris
sen gelezen in Ontsloten Stilte. De zusters 
roeien alle negen met de twee roeispanen 
‘ora et labora’ en blijken daarmee een 
duidelijke levenskoers te varen en in 
evenwicht te blijven. Je komt als lezer tot 
jezelf door de rust, de bescheidenheid, het 
realisme, het accepteren van het leven en 
van het (dienst)werk dat ze als vanzelf
sprekend doen  wat het ook is  waarmee 
de clarissen over hun afkomst, hun roe
ping en bestaan spreken. Een heerlijk en 
eerlijk boek met talrijke zwart/wit foto’s 
en illustraties.       Peer Verhoeven

Birgitte Weusten Ontsloten stilte Valkhofpers 
Nijmegen 2007, ISBN 978 90 5625 260 1; € 
19,50.

Van Eugen Drewermann is De Tien Gebo
den, tussen opdracht en wijsheid versche
nen. Drewermann leest de Tien Geboden 
in het licht van de heelwording van het 
leven van ieder mens afzonderlijk en niet 
het vestigen en funderen van een collec
tieve ordening. Daarmee correspondeert 
het beeld van een God die spreekt in en 
tot het hart van mensen. Het is de taal van 
de liefde, die geen angst aanjaagt maar 

wil overtuigen en de mens tot zijn recht 
laten komen. In het beantwoorden van de 
vraag of de geboden ‘te doen zijn’, blijkt 
de auteur de menselijke psyche en de 
gang van de mens door de evolutie heen 
een plaats te kunnen geven binnen ons 
denken over godsdienst en moraal. Ook 
dit is een fijn boek voor zeer velen. 
    Peer Verhoeven

Eugen Drewermann De Tien Geboden Mei
nema/Pelckmans Zoetermeer/Kapellen 2007 
ISBN 978 90 211 4166 4; € 18,90.

Bij gelegenheid van zijn zestigste ver
jaardag zijn in Een woord in de wind de 
verzamelde gedichten van Hein Stufkens 
uitgegeven. Wat deze auteur schrijft laat 
ik zelden of nooit ongelezen. Deze bun
deling van eerder uitgegeven gedichten/
compacte meditaties is niet bedoeld om 
op een achternamiddag door te nemen. 
Je moet er zo nu en dan, maar wel her
haaldelijk, naar grijpen. In de teksten van 
Stufkens ontmoet je telkens een opstan
digheid tegen een bevroren godsdienst en 
een groot mededogen met de mens. Vaak 
vormen korte teksten van deze denker en 
schrijver een goed opstapje voor een over
weging in de liturgie en natuurlijk voor 
persoonlijke bezinning. Heerlijk, dat dit 
boek verschenen is.    Peer Verhoeven

Hein Stufkens Een woord in de wind Ankh
Hermes bv Deventer 2007;  ISBN 978 90 2020 
206 9; € 16,50.

God in gedichten bevat volgens de verza
melaars Harry Gielen en Piet Thomas de 
mooiste religieuze poëzie van de twintigste 
eeuw uit de Lage Landen. Over ‘mooi, 
mooier en mooist’ valt altijd te twisten en 
elke verzamelaar zal her en der wel an
dere gedichten kiezen en andere dichters 
aan het woord laten. Velen zullen zich 
kunnen vinden in de keuze die Gielen en 
Thomas gemaakt hebben. Veertien hoofd
stukken, waarin ook de gang van het ker
kelijk jaar duidelijk herkenbaar is naast 
meer algemene religieuze thematieken. 
Ook een welkom, zeer ‘bruikbaar’ boek. 

Peer Verhoeven

Harry Gielen en Piet Thomas God in gedichten 
Lannoo nv Tielt 2007; ISBN 978 90 209 7301 
3; € 29,95.

De bundel gebeden Een vreugde voor God 
door Theresia Saers is geïnspireerd door 
Maria Magdalena en verlucht met prach
tige foto’s. Twintig overwegingen, bezin
ningen in dichterlijke taal. Het is alsof ze 
uit de stilte voortkomen. Vertrouwde bij
belse beelden, niet in een klassieke setting 
of prekerige sfeer, maar in een nieuw fris 
bescheiden uitnodigend kleed. De bundel 

heeft her en der al de nodige aandacht 
getrokken en een blij onthaal gekregen. 
Voor wie met de feestdagen een aanzet 
tot persoonlijke meditatie of groepsover
weging zoekt is Een vreugde voor God een 
mooi cadeau. De opbrengst van de bundel 
wordt verdeeld tussen de Catherina van 
Siëna Stichting, de Stichting Religieuzen 
Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en de 
gehandicapte fotografe. Voor een van de 
gedichten uit dit boekje zie de voorpagina 
van deze Roerom.     Peer Verhoeven

Theresia Saers Een vreugde voor God Mariën
burg ’sHertogenbosch (073) 680 12 08 email: 
zr.saers@socjmjnl.nl; ISBN 978 90 8116 601 0; 
€ 12,50.

Business spiritualiteit
 
Business en spiritualiteit ... Twee onver
enigbare grootheden? Volgens Paul de Blot 
sj. (1924), hoogleraar op Nyenrode, is 
Business spiritualiteit een serieus alterna
tief voor de wijdverbreide management
stijl die alleen op winst, marktwerking 
en efficiency is gericht. Het boek is de 
kennismaking met een inspirerende hoog
leraar die bewust tegen de stroom in roeit. 
Hij staat voor een andere manier van 
ondernemen. Zijn doel: de bezieling in or
ganisaties terugbrengen en laten zien dat 
het heel goed mogelijk is om zakelijk suc
cesvol te zijn en toch een humaan beleid 
te voeren. Sterker nog: dat een menselijke 
bedrijfsvoering zelfs bijdraagt aan zakelijk 
succes. Business spiritualiteit is bedoeld 
voor iedereen die zakelijkheid serieus 
neemt, zonder concessies te willen doen 
aan de menselijkheid. De principes zijn 
toe te passen in grote én kleine organisa
ties in de profit en de nonprofitsector. 

Paul de Chauvigny de Blot S.J. en Petra Pronk 
Business Spiritualiteit Uitgeverij Ten Have 
2007, ISBN 978 90 2595 792 6, € 16,90  
www.uitgeverijtenhave.nl; (038) 339 25 17

Vreugde krijgt een stem

Lina Van Mellaert (1950) uit OudTurn
hout (B) is psychologe en schrijft spiritu
ele poëzie over existentiële thema’s zoals 
hoop en verdriet, geloof en zingeving. Van 
haar hand verschenen Een warme hand 
(2001), Je mag weer mens zijn (2005) en 
Aan de rand van het water (2005). In fe
bruari 2007 verscheen Vreugde krijgt een 
stem met teksten en gebeden bij huwe
lijk, geboorte en kindertijd; woorden van 
vreugde en hoop bij belangrijke levens
momenten. De bundel is ook een bron 
van inspirerende gebeden en vreugdevolle 
meditaties voor (groot)ouders die hun 
(klein)kinderen willen begeleiden op hun 
zoektocht naar God. De bundel besluit 

Redactie

Boeken en berichten
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met een handig thematisch gebruiksover
zicht. De teksten van Lina van Mellaert 
zijn authentiek christelijk. Het boek is 
verkrijgbaar in religieuze en betere boek
handels. 

Lina Van Mellaert Vreugde krijgt een stem Kok 
Kampen 2007 ISBN 978 904351357 9; € 13,50 

Eenvoudig verbonden

Klimaat en klimaatsveranderingen zijn 
hot items in politiek, pers en wetenschap
pelijke kringen. Vaak zijn de bespiege
lingen bedreigend en bezorgd, maar wat 
doen we met die signalen? In Eenvoudig 
verbonden gaat het om bijdragen aan de 
franciscaanse milieuspiritualiteit. Fran
ciscus van Assisi beleefde een realiteit 
waarin de mens zeer intens met de natuur 
verbonden leeft. Aandacht en respect voor 
de natuur in al haar facetten is de basis 
van de franciscaanse spiritualiteit. In dit 
boek komt de omgang met de natuur van
uit diverse invalshoeken ter sprake. Ook 
de creatieve kant komt voluit ter sprake 
in gedichten, liederen en tekeningen. Een 
keur van auteurs heeft er een zeer inspi
rerende bundel van gemaakt. Van harte 
aanbevolen!         Louis Nabbe

Chris Elzinga, Koos Leemker, Hans Sevenho
ven (red) Eenvoudig verbonden; Uitg. Valkhof 
Pers 2007; ISBN 978 90 5625 242 7; € 17,50

Berichten

Van Margraten naar Banneux

Zondag 23 december organiseert Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden als kerstvoor
bereiding haar jaarlijkse pelgrimswande
ling naar het bekende Mariapelgrimsoord 
Banneux in de Belgische Ardennen. Het 
grote aantal belangstellenden gaat in klei
ne groepen op pad. Startplaatsen: voor 42 
km. de kerk van Margraten tussen 06.30 
en 7.15 uur; voor 36 km. tussen 7.30 en 
8.00 uur bij de kerk van Noorbeek; voor 
25 km. Abdij Val Dieu in het Land van 
Herve (B) tussen 09.15 en 10.00 uur. Bij 
de vertrekpunten zijn op de genoemde 
tijdstippen route en begeleidingsfolders 
voor € 1, verkrijgbaar. In abdij Val Dieu, 
bedevaartskerkje van Noblehaye en bij het 
Mariakapelletje in Nessonvaux zijn regel
matig korte gebedsmomenten. In Banneux 
is er om 17.30 uur een eucharistieviering. 
Daarna is er nog gelegenheid een maaltijd 
te gebruiken in Banneux, voordat om 20.00 
uur bussen terugrijden. Men kan alleen 
mee terugrijden als men vóór 18 december 
een busplaats à € 10, p.p. gereserveerd 
heeft via email: info@spvlimburg.nl of 
telefonisch: (045) 546 35 63 b.g.g. (043) 
450 36 22. 

Je geld of je leven

De nieuwe Fier  Feministisch, Inspire
rend, Eigenzinnig, Religieus  is uit onder 
de kop Je geld of je leven! 
De economie groeit en bloeit. Wie plukt 
de vruchten en wat zijn de schaduwkan
ten van deze ontwikkeling? Welke prijs 
zijn we bereid te betalen voor een leven 
waarin niet geld, maar menselijkheid bo
venaan staat? Uitdagende bijdragen hier
over. Daarnaast een interview met Mieke 
Punt over haar ‘droom van een rechtvaar
dige samenleving’ en met Maartje Rom
me, winnares Religieuzenprijs 2007. Riet 
BonsStorm geeft haar visie op verleden 
en toekomst van de feministische theolo
gie. Ook bijdragen over kerst in Indonesië 
en Tanzania. 

Zusters verfilmd

Op 4 december 2007 is de documentaire 
10.000 Verhalen van Liefde verschenen. 
Met deze documentaire van Carine van 
Vugt en Jeroen Neus vieren de Zusters van 
Liefde van Tilburg hun 175jarig bestaan. 
In deze 175 jaar heeft de congregatie 
10.000 Zusters van Liefde voortgebracht. 
De film geeft een beeld van de inzet, het 
geloof en de bezieling van deze vrouwen 
en brengt heden en verleden van de Zus
ters van Liefde in beeld. Ook het feit dat 
de van oorsprong Nederlandse congregatie 
in negen landen werkzaam is, wordt in 
de film duidelijk. Zeven zusters van liefde 
uit verschillende landen komen aan het 
woord en ieder van hen laat een wezen
lijk element voor het leven van een Zuster 
van Liefde spreken. De interviews zijn 
geïllustreerd met archiefbeelden waardoor 
duidelijk wordt dat deze zeven verhalen 
verbonden zijn met de geschiedenis van 
de congregatie. 

Vrijdag 23 november vierden de Zusters 
van Liefde van Tilburg hun stichtingsdag 

plaatsen te zien zijn. De trailer van deze 
documentaire is te vinden op: 
www.sistersofcharity.net/trailerNL.html

Meer informatie: Franneke Hoeks email: 
hoeks@scmm.antenna.nl (073) 613 00 33 of 
0613421131 

en het 175 jarige jubileum Tijdens deze 
viering werd een trailer van de documen
taire vertoond. Dinsdag 4 december werd 
de documentaire feestelijk gepresenteerd 
in Zin in Werk te Vught. Vanaf eind 
november zal de film op verschillende 

Milieu en Klimaat   
 
‘De bewustwording over de aarde en haar 
toekomst groeit. De CO2 uitstoot en de 
gevolgen daarvan zijn de aanleiding; De 
film van Al Gore heeft dit wereldwijde 
gevoelen een stoot gegeven. Niemand kan 
er meer om heen zich af te vragen wat 
we met ons leefmilieu en ons eigen leven 
op onze aarde doen. Streekparochie ‘t 
Eikske Landgraaf heeft zich gebogen over 
het thema milieu en klimaat. Het product 
daarvan is de Kalender 2008. Beelden in 
combinatie met gedachten en vragen over 
ons milieu. Dat is de nieuwe kalender van 
‘t Eikske, waarbij deze warme gedachte 
van de Dalai Lama: ‘Onderlinge afhanke
lijkheid is een fundamentele natuurwet. 
Vele kleine insecten zijn sociale wezens 
die, zonder enige religie wet of opvoeding, 
overleven dankzij onderlinge samenwer
king, gebaseerd op een aangeboren erken
ning van hun onderlinge verbondenheid.’ 
Leden en bestuur van Streekparochie 
‘t Eikske wensen iedereen Zalig Kerstmis 
en een inspirerende weg van het hart in 
2008.’ Een idee voor parochies om vol
gend jaar zó aandacht voor Kerstmis en 
Nieuwjaar te vragen?  
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Uw parochieblad

Geloven, geleerd, gevierd en gedaan
Cees Remmers

Vele parochiekranten verschenen vlak 
voor of begin november en dus is er de 
nodige aandacht voor Allerheiligen en 
(nog meer) voor Allerzielen. Een aantal 
is al gekleurd door Advent en naderend 
Kerstfeest. Maar de meeste redacties 
houden de adem in voor het komende 
kerstnummer. Er is echter genoeg om te 
zien dat er aan de basis nog steeds hard 
en gelovig wordt gewerkt. Hier en daar 
word ik gedwongen wat vrij of ‘kort door 
de bocht’ te citeren.

De Zeskrant,  H. Petrus en Pauluspa-
rochie Tilburg, vertelt na een evaluatie 
over de gehouden vespervieringen:

‘In het kader van het psalmenproject, 
werden dit jaar op vier achtereenvolgende 
zaterdagavonden de vespers gevierd. De 
eerste was met de Gregoriaanse gezangen, 
de tweede met het gemengd koor, de derde 
avond was er een vespers op de wijze 
van Taizé (m.m.v. koor Katharsis) en de 
vierde zoals monniken en monialen de 
vespers vieren met ‘gelegenheidzangers’. 
Twee dingen  vielen op bij de evaluatie: 
90% heeft belangstelling voor een vervolg 
en de rust, die met name de Taizévespers 
had, was weldadig. In de parochiever
gadering zal nu worden besproken hoe 
verder te gaan: één zaterdag per maand 
(of kwartaal) of misschien als voorberei
ding op Kerstmis, Pasen, Pinksteren en 
het feest van onze patroonheiligen Petrus 
en Paulus.’

Onder het kopje ‘De communiefiets’ lees 
ik in Gaandeweg Emmausparochie Den 
Bosch dit.

‘De voorbereidingen op het Communie
feest gaan beginnen…Ouders en kinderen 
worden vanuit de parochie daarbij gehol
pen… Naast het bijeenkomen op afgespro
ken data komt er wellicht ook een speciale 
websitepagina waarop de voorbereiding 
te volgen is. Maar ook binnen het gezin 
wordt er veel tijd en energie gestoken in 
de voorbereiding op dat geloofsgebeuren. 
Want dat wil en hoort het toch vooral te 
zijn. Naarmate de buitenkant, feest en 
cadeaus , meer gewicht in de schaal legt 
in diezelfde mate zal de binnenkant, de 
waarde en het mysterie van de communie, 
aan gewicht en belangrijkheid verliezen. 
Het zou jammer zijn als van die waarde
volle gebeurtenis niets anders overblijft 
dan de communiefiets.’ 

In de Kerkbode Vught stelt zich de dia
ken voor met een beeldend verhaal.

‘We zijn op weg naar een nieuwe toe
komst en in onze parochietrein daarheen 
zitten, denk ik, drie ‘soorten’ mensen. 

Voor de eerste soort gaat de trein veel te 
snel. Ze zijn eerder bang dan hoopvol. 
Ze pakken hun boeltje en lopen helemaal 
naar achter in de trein. Maar het helpt 
niet. De laatste coupé deelt in de snel
heid van de hele trein. Het tweede soort 
reizigers gaat het veel te langzaam. Door 
hun ongeduld en gedrevenheid lopen ze 
bijna zichzelf en veelal anderen voorbij. 
Ze dringen helemaal naar voor, maar 
het helpt niet: de eerste coupé gaat in het 
ritme van de hele trein. Het derde soort 
mensen zit midden in de trein. Ze kijken 
naar buiten, de blik op oneindig, het le
ven flitst aan hen voorbij. In onze trein 
hebben we echter vooral mensen nodig 
die belangstelling hebben voor elkaar: wie 
ben je, wat bezielt je, waar kom je van
daan en waar ga je naar toe? We hebben 
mensen nodig die vreugde en zorg met 
elkaar delen.’

Uit de Kerkcourant van Eindhoven.

‘Vanaf september is de Stadskerk St Ca
thrien weer open. De kerk was een jaar 
lang gesloten vanwege ingrijpende inwen
dige renovatie en aanpassing. De herope
ning viel samen met de feestelijkheden 
rond het nieuwe Catharinaplein in het 
hart van de Eindhovense binnenstad. De 
kerk is meer dan alleen magnifiek voor
beeld van neogothische bouwkunst  ze 
behoort tot de beste ontwerpen van de ne
gentiende eeuwse architect Pierre Cuypers; 
zij is evenzeer van groot belang vanwege 
haar religieuze identiteit. En al zijn de 
imposante torens nu wat ingeklemd tus
sen cityarchitectuur die veel grootschali
ger is dan de kerk, is en blijft de kerk een 
duidelijk signaal: Een mens leeft niet van 
brood alleen. Kerk, religie, cultuur en dia
conie  om maar enkele dingen te noemen 
 komen in deze kerk samen. Een plek om 
gewoon eens binnen te lopen, even tot je
zelf te komen of een kaarsje op te steken.’
Wie in de buurt komt,  raad ik aan eens 
binnen te lopen, je treft dan een schit
terend kerkgebouw met, als de zon wil 
schijnen, prachtige glas in loodramen! 
Maar je proeft er ook een kerkgemeen
schap, hartelijk, open en gastvrij voor 
jan en alleman! 

De Hoeksteen is het prima verzorgd 
parochieblad van Wychen; voor andere 
grote pastorale eenheden een voorbeeld 
van heldere en gevarieerde informatie 
rond nabijkerkzijn, geloven en leven 
in Wychen met aandacht voor de diverse 
werkvelden. Zo vertelt de ene pagina hoe 
Sint Maarten zijn mantel doormidden 
scheurde voor een arme en de andere hoe 
de Voedselbank in Wychen eten en drin
ken deelt met de allerarmsten. Uit een 
gesprek met Marjolijn Dehue, leidster. 

‘Het gaat er om mensen te helpen met een 
heel laag inkomen (een gezin met twee 
kinderen dat van € 250, moet maar niet 
kan rondkomen) door hen tweemaal in 
de week voedsel te geven. Daarbij gaan 
wij tevens voedselverspilling bij fabrikant 
of leverancier tegen. De voedselbank is 
ontstaan door het werk van de diaconieën 
van de kerken en mensen uit andere groe
peringen in de samenleving. We begonnen 
met 5 pakketten maar intussen zijn het 
er 30. Iedere week zorgt voedselbank Arn
hem voor de basis van het pakket, wat 
wordt aangevuld door twee bakkers van 
hier en een supermarkt. En al het werk 
wordt gedaan door 16 vrijwilligers.‘  die 
zo doende allemaal een beetje op Sint 
Maarten kijken.

Met het oog op de vele vormen van dia
conie in en vanuit veel parochies en in 
het licht van het naderende kerstfeest 
geef ik door wat ik lees in het Parochie-
blad H. Jozefparochie Cuijk.

‘Iedereen die komende kersttijd onze kerk 
binnengaat, komt eigenlijk op kraamvisite 
bij het pasgeboren kerstkind. Zoals in 
onze streken te doen gebruikelijk (maar 
de wijzen uit het oosten deden dat ook 
al) wordt bij het bezoeken van de pas
geborene een presentje meegebracht. En 
dus worden allen, groot klein anders of 
ongelovig, die een bezoek brengen aan 
onze kerststal in de Jozefkerk om een 
klein presentje gevraagd. Al deze present
jes  bedoeld voor baby’s  niet ouder dan 
6 maanden  gaan via ‘Stichting Klaartje 
Derks’ uit het naburige Beers naar wees
kinderen in Kisumu (Kenya). Wij garan
deren u dat uw spulletjes of financiële gift 
echt helemaal bij hen terecht komen.’

Zo maken ze in Cuijk, op kraamvisite 
bij Maria en Jozef, het kerstkind blij met 
cadeautjes voor zijn lotgenoten. Over 
Klaartje Derks, kunt u ook lezen op pa
gina 19 in deze Roerom. 
Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar. 
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‘Wij helpen met alles, van huisvesting tot 
schuldsaneringen, maar in de eerste plaats 
met de verslaving’, zegt Romme. Ze kan 
niet vaak genoeg benadrukken dat deze 
zorgopmaat kosten bespaart. ‘Als iemand 
weer aan het werk kan, hoeft hij geen so
ciale uitkering meer te krijgen.’ Wanneer 
het programma succesvol is, scheelt dat 
ook in andere posten, zoals de overlastbe
strijding en de gezondheidszorg. 

Neem kinderen 
Elf jaar geleden is zij haar huidige partner 
Joris tegengekomen, die inmiddels al ja
ren clean is. ‘Tegen Joris zei ik tijdens een 
strandwandeling dat hij het maar moest 
zeggen als ik iets voor hem kon doen. Ik 
wist toen niet dat hij verslaafd was en had 
daar geen ervaring mee; ik was zo groen 
als gras. Met gierende uithalen vertelde hij 
wat er aan de hand was. Een blind paard 
zou nog zien dat hij eraan onderdoor zou 
gaan als er niet werd ingegrepen. Het 
enige wat ik kon zeggen was: ik help je.’ 
Romme en haar partner gingen op zoek 
naar hulp. ‘We gingen van hulploket naar 
hulploket. Bij het Centrum voor Alcohol 
en Drugs gaven ze Joris het advies een 
bootje te kopen en veel te zeilen, omdat 
hij vroeger ook veel gezeild had. Andere 
psychologen adviseerden ons kinderen te 
nemen. Ik ben heel blij dat we dat maar 
niet gedaan hebben. Wat ik ook probeer
de, het lukte niet. Hij kwam op wachtlijs
ten van drie maanden terecht. Hoe kom je 
die door als je in doodsnood zit? 
Op het einde kregen we telkens van de 
professionals te horen dat ‘Joris niet wil’. 
Maar als je wilt dat iemand zijn patroon 
loslaat, moet je niet tegenover, maar naast 
iemand staan en hem vasthouden. Niet 
letterlijk, maar je moet hem wel onder
steunen. Loslaten is eng. 

Spirituele bevrijding
Uiteindelijk belandden Romme en haar 
partner in een Amerikaanse kliniek, waar 
gewerkt werd volgens het Minnesota
model. ‘Alle mensen leven met een exi
stentiële angst’, legt Romme het spirituele 
gedachtegoed van dit model uit. ‘Je bent 
bang voor de dood, dat mensen niet van 
je zullen houden, dat je niet gezien wordt. 
Je kunt die angsten verdoven door mid
delen te gebruiken zoals carrière, kleren, 
banen, huizen en andere middelen. Als je 

kleren koopt, blijft dat voor een paar we
ken leuk. Daarna is het effect weg. 
Het dempen van het lege gevoel van bin
nen verkruimelt onder je vingers. Dan ga 

Maria Farag

Religieuzenprijs 2007

De religieuzenprijs 2007, op 17 oktober voor het eerst toegekend, is voor 
Maartje Romme vanwege haar inzet ten behoeve van drugsverslaafden. Ver-
slaafde cliënten hebben haar privénummer, want Maartje Romme (1959) wil 
altijd bereikbaar voor hen zijn. Sinds juni van dit jaar zitten er vijfendertig 
mensen met langdurige en ernstige verslavingsproblemen in het Hersteltraject, 
waar zij mede-initiatiefnemer van is. Samen met vier ‘verslavingscounselors’, 
zelf ooit verslaafd geweest, begeleidt Romme hen intensief. Maria Farag sprak 
Maartje. 
 

krijg je er narigheid van, loopt je vrouw 
weg en word je ontslagen: je zakt terug in 
je patroon. 

De tweejaarlijkse religieuzenprijs be-
staat uit een kunstwerk van Math. van 
Kampen en € 5.000,-. De Konferentie 
van Nederlandse Religieuzen wil de 
(religieuze) bewogenheid om mensen 
onder de aandacht brengen door men-
sen te bevestigen die zich met hart 
en ziel inzetten voor vormen van vor-
ming, zorg en missie, waarin plaats is 
voor betrokkenheid, bezieling, liefde, 
respect en idealisme. 

Afdeling Communicatie Bureau KNR 
Postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogen-
bosch (073) 692 13 21

je weer op zoek om dat gevoel te dempen. 
Dat is het verslavingsprincipe. Het is 
een patroon: je vult het gat met alcohol, 
heroïne, hard werken, kleding. De ene 
manier is maatschappelijk geaccepteerd, 
de andere niet en is desastreus. Ook al 

Fysiologisch heb je steeds meer van het
zelfde nodig om dat gevoel van leegte en 
angst weg te kunnen drukken. De enige 
manier om te ontsnappen aan deze dy
namiek, is die existentiële angsten los te 
laten. Dat doe je door de angst te leren 
kennen, er vertrouwd mee te raken. Want 
vaak is de angst voor de werkelijkheid 
groter dan de werkelijkheid zelf. Als je dit 
inziet, is het een totale bevrijding. Dan 
verdampt de angst en blijft de werkelijk
heid over zoals die is. Of die nou mooi of 
lelijk is: je bent er in ieder geval niet meer 
bang voor. Het loslaten en ontwaken is 
een proces van jaren. Maar als je eenmaal 
een ervaring hebt van die bron, weet je 
dat je daar altijd weer naar terug kan. En 
dat is een echte bevrijding.’

Volledige tekst interview  
www.mediastudies.nl/nap/

Maartje Romme (© Foto: Herman Lieberom SDB) 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Goud

Ik verklaar me rijk met de 
verhalen die me in mijn jeugd 
zijn verteld om me de essen
tiële waarden van het geloof 
bij te brengen. Deze verhalen 
zijn me beter bijgebleven dan 
de vragen en antwoorden uit 
de catechismus. Er iets inram
men werkt niet, althans op 
den duur niet, want toen deed 
ik mijn best om een tien met 
een griffel van de pastoor te 
krijgen: Toontje, wat is het 
elfde gebod? Bestaat niet me
neer pestoor. Goed zo jungske! 
Tot mijn favoriete verhalen 
behoren Christoffel (de reus 
die Christus vond), Sinterklaas 
(iets geven zonder je bekend 
te maken of iets terug te ver
langen  het ideaal alleen al 
klinkt nu als vloeken in de 
kerk) en de Driekoningen, 
een van de kleurrijkste ver
halen uit de volksdevotie. Het 
begint heel eenvoudig, met 
Matteüs. In de eeuwen daarna 
zijn talrijke kleurrijke details 
toegevoegd, zoals het aantal. 
Matteüs vergat dit te noemen; 
een kans voor de fantasie. Het 
aantal ging variëren van een 
handjevol tot liefst achtdui

zend. Volgens Johannes van 
Hildesheim moet Herodes on
tiegelijk geschrokken zijn toen 
zo’n grote groep Wijzen bij 
hem voor de stadspoort stond. 
De Wijzenwatchers vonden 
elkaar in ‘drie wijzen’ omdat 
Matteüs drie cadeautjes noemt: 
goud, de opperste waardigheid; 
wierook, het opstijgend gebed 
en mirre, de menselijke natuur. 
Als misdienaar kon ik me bij 
wierook het meest voorstellen. 
De Driekoningenzangers gaven 
het drietal een plaats in de fol
klore. Het is een levenskrach

Cees Remmers

* ‘Als Sinterklaas echt 
bestond kwam hij al jaren 
niet meer naar Nederland.’
Toon Verhoeven.

* ‘Wie zichzelf bewierookt 
krijgt zelden dank voor 
stank.’
Gerd de Ley.

* ‘In de kerk doe je er 
beter aan te gehoorzamen 
zonder te geloven dan te 
geloven zonder te gehoor
zamen.’
E. Herriot.

* ‘Geloof is er niet om de 
wereld te verklaren maar 
om het er in uit te houden.’
A. van Egmond.

* ‘Stel dat Schillebeeckx 
God zelf heeft verzonnen, 
dan blijft toch nog de vraag 
over wie Schillebeeckx dan 
heeft verzonnen.’
Fons Jansen.

* ‘Wie alleen maar geloof 
heeft loopt het gevaar een 
kwezel te worden. Wie 
alleen maar humor heeft 
dreigt cynisch te worden. 
Wie geloof én humor heeft 
vindt het evenwicht om 
in het leven overeind te 
blijven.’
M. Buber.

* ‘Fascinerend dat ouder
wetse pastoors bij voorbaat 
denken dat God altijd op 
hún hand is. Die God, den
ken ze, is al eeuwenoud; 
moet dus wel ouderwets 
zijn en is dus van ons.’
Tony van der Meulen.

* ‘Ik geloof niet dat God 
bestaat, zei de ene goudvis. 
Ik geloof van wel, zei de 
andere, wie zou anders 
onze kom schoonhouden?’
Van Broeckhoven.

* ‘In Spanje slaan alle 22 
spelers een kruis vóór ze 
het veld op gaan. Als dat 
zou helpen werd het altijd 
gelijkspel.’
Johan Cruyff.

tige traditie, mocht ik onlangs 
vaststellen. Ik was op bezoek 
bij De Kurkskes, de jongeren
groep van de parochie St. Jans 
Onthoofding in Moergestel. 
Ze lieten me de Driekoningen 
zien die ze hadden gemaakt 
voor de buitenkerststal. Vurig 
vertelden ze dat ze in het teken 
van de Driekoningen voedsel 
inzamelden voor een voedsel
bank in Tilburg. Deze jongeren 
zijn het goud uit een van de 
verhalen die mij de essentiële 
waarden van het geloof hebben 
bijgebracht.

Alsjeblieft, mijn kerstcadeau voor ‘t goede doel.Wonderlijke liedjes die velerlei armen verrijken.
Stuur een bericht naar corversteeg@planet.nl en maak € 14,00 over op giro 1140175 t.n.v. Cor Versteegen ik stuur de cd achtermekaar op.


