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Deze zomer worden van 10 tot en met 20 juli 
voor de drieëntwintigste keer de Wereldjonge-
rendagen (WJD) in Sydney (Australië) gehou-
den. Ruim zeshonderd Nederlandse jongeren 
zullen daaraan deelnemen. Samen met ongeveer 
één miljoen jongeren uit honderdzeventig lan-
den zullen zij daar aanwezig zijn om ook paus 
Benedictus te ontmoeten. Op 15 juli vindt de 
spectaculaire opening in Sydney plaats en op 
17 juli wordt de paus welkom geheten. Vóór de 
sluiting zal er op 19 juli een nachtwake worden 
gehouden, waarna op 20 juli de slotviering volgt 
waarin de paus zal voorgaan. Tijdens het voor-
programma, dat op 10 juli begint, verblijven de 
jongeren in gastgezinnen in de omgeving van 
Canberra, om kennis te maken met het land en 
de rol van het geloof in het leven van de Austra-
lische jongeren.

De financiën voor dit grootse evenement zijn 
voor een klein deel door de jongeren zelf bij-
eengebracht. Daarnaast worden zij ondersteund 
door de bisdommen en particuliere organisa-
ties. Ook steunt de Australische staat New South 
Wales de organisatie ervan met 86 miljoen Au-
stralische dollar, ruim 51 miljoen euro. Daar 
staat tegenover dat de Wereldjongerendagen de 
economie van South Wales een injectie van 231 
miljoen Australische dollar schijnen te geven, af-
gezien nog van het feit dat de WJD effecten op 
lange termijn zullen hebben op toerisme en eco-
nomie. Koopmanschap is dus niet vreemd aan 
dit grootse gebeuren.

De WJD zijn een evenement, dat veel jongeren 

ontegenzeglijk aanspreekt. Daarvan getuigt de 
drieëntwintigste editie. Het is natuurlijk niet al-
leen een religieus, maar ook een ontspannend 
toeristisch gebeuren. Met zovelen bij elkaar 
zijn in een vreemd land is alleen al een attrac-
tief gegeven. Natuurlijk wil ik aannemen, dat de 
motivatie waarom jongeren deze dagen willen 
meemaken ook een gelovige bodem heeft. Uitein-
delijk is het geloof het uitgangspunt van zo’n bij-
eenkomst. Maar ik vraag me af, waarin deze jon-
geren verschillen van zoveel leeftijdgenoten die 
nauwelijks enige binding met een kerk hebben. 
Bovendien: wat voor kerk zoeken of beleven zij? 
Zoeken zij een kerk, die niet meer van deze tijd 
is of verlangen zij naar een nieuwe kerk? 
Een nog serieuzere vraag is wat zij straks, als de 
WJD voorbij zijn, meenemen naar huis. Zijn zij 
de cellen in een geloofsgemeenschap, die haar 
weer vitaal maken? Houden zij zich aan de gelo-
vige en ethische normen, die het instituut kerk 
hen voorschrijft? Of verschillen zij in dit opzicht 
niet van hun leeftijdgenoten? 

Zeker is ook, dat zij een identificatiefiguur zoe-
ken aan wie ze zich kunnen optrekken. De paus 
heeft blijkbaar deze taak, maar het blijft de vraag 
of zij zich in de standpunten van deze paus her-
kennen. Waarschijnlijk denken zij daar helemaal 
niet aan, maar zien zij in hem de man, die men-
sen naar God verwijst. Ook dat is positief te dui-
den. Veel vragen. Maar hoe het ook zij, hopelijk 
brengen zij thuis hetzelfde enthousiasme op als 
in Sydney.

T.B.

Andersom

Ik hef de klaagzang op
Ik laat de treurnis achter me

De vreugde neemt de overhand
Ik laat het beste nog bestaan

Geen kwaad zal mij nog raken
Want God is goed, is enkel goed

Hij kleurt mijn leven rozerood
Hij vult mijn dagen vol met lief

En nergens is nog leed -
Want God is goed, is enkel goed

Ik hef de klaagzang op.

Ine Verhoeven

De Roerom jaargang 22 
is voltooid en de redactie 
bereidt zich alweer voor 
op jaargang drieëntwin-
tig, waarin we hopen op 
de komst van een legioen 
nieuwe abonnee’s en veel 
verheugende informatie uit 
het veld. In deze aflevering 
wordt de reeks over de is-
lam (5) en over ‘vergeten 
theologieën’ (12) afgeslo-
ten. Een bijdrage over ge-
associeerd lidmaatschap 
van een religieuze gemeen-
schap (14), de toespraak 
van Bart Verreijt aan het 
adres van onze hoofdre-
dacteur (16) en informatie 
over de kerk in Oost Ma-
rokko. Verder Boeken (20) 
waarvan er vele hun beurt 
nog moeten afwachten en 
Berichten (21). De paro-
chiebladen die altijd actie 
melden (22), een oproep 
om Ons Huis te stutten 
(23) en de bonte slotpagina 
(24). Dank aan allen die 
De Roerom weer een jaar-
gang lang tot een fraai en 
inhoudrijk blad hebben ge-
maakt. Prettige vakantie.

Redactie
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Psalmodos

Hartelijk dank voor de sympa-
thieke recensie van Psalmodos. 
Ik ben het overigens helemaal 
eens met de opmerking over 
de illustraties van Simon Rui-
ter: ze hadden verspreid moe-
ten staan over de pagina’s. 
De Roerom komt overigens 
steeds fraaier uit de verf. Ook 
de inhoud blijft op niveau. Ik 
wens jullie redactie alle goeds 
en hartelijke groet!

Ben Verberne msc 

Het eerste elftal

Hebben jullie voor mij het (e-
mail)adres van Jan Peijnen-
burg. Getroffen door zijn ‘Het 
eerste elftal’ zou ik graag wat 
meer van zijn gedichten willen 
lezen en misschien wel publi-
ceren.

Leen van den Herik

Bedankt

Bedankt voor de wijze waarop 
mijn bijdrage aan De Roerom 
geplaatst is; ook Herman Ver-
beek is zeer content. Prima. 
En nog meer bedankt voor 
jouw bemiddeling. Eén te ver-
geven ‘smetje’: mijn voornaam 
is niet Ben, maar Berno. Als 
bewijs van mijn dank en waar-
dering wil ik me als abonnee 
van de Roerom opgeven.
Hartelijke groet.

Berno Spekschate

Zingend verhaal

Wij moeten proberen de Bij-
bel tot een zingend verhaal 
te maken, aldus Huub Oos-
terhuis, waardoor gelovigen 
die zijn liederen zingen een 
saamhorigheid ervaren, die er 
eerst niet was. Zingen is het 
ritueel van de onderlinge ver-
bondenheid. Je zit met z’n al-
len in de kerk, je kent elkaar 
vaak niet, maar met z’n allen 
vorm je toch een gemeente, 
een wij. Je kunt niet met z’n 
allen gaan dansen, wel zingen. 
Dat is een goede vorm van bij 
elkaar horen. Er is iets voor 
te zeggen om op deze manier 
de bijbel te beleven, mits de 

teksten zo dicht mogelijk aan-
sluiten bij het thema van de 
lezingen, liederen van de hoop 
en wanhoop waarmee gelovi-
gen in het leven staan. Als ka-
tholieken hebben wij in onze 
jeugd te weinig bijbelkennis 
opgedaan. Maar hem op deze 
manier beter leren kennen en 
ervaren is in deze tijd mis-
schien zo gek nog niet. Hope-
lijk kunnen wij dan ook beter 
met deze kennis omgaan. Met 
vriendelijke groet.
 
Ria Lemmers-Dekkers,
Beneden-Leeuwen

Meditatieve vieringen  

We zijn in de Nicolaas & Mo-
nica parochie te Utrecht bezig 
met het zoeken naar andere 
manieren van kerkdiensten 
dan de ‘standaarddiensten’ 
op zondagochtend. We wil-
len zoeken naar een vorm die 
dichter staat bij wat ons dage-
lijks beweegt en die meer aan-
sluit bij de behoeftes van deze 
tijd. Die vorm heb je niet zo-
maar gevonden. We zijn ermee 
aan het experimenteren. Per 
viering staan we stil bij een 
thema dat we zelf uitkiezen 
of bedenken. Rond dat thema 
bereiden we met een vaste, 
kleine groep van vijf tot zes 
mensen de vieringen voor. We 
zoeken naar symbolen die bij 
het thema passen en naar ma-
nieren om mensen erbij te be-
trekken. De een houdt zich be-
zig met het bedenken van een 
overweging bij een lezing die 
past bij het gekozen thema. De 
ander buigt zich over de voor-
beden. Weer een ander zorgt 
voor een passende inleiding, 
voor liederen enzovoort. 
Na een paar keer hadden we 
eigenlijk al een vaste structuur 
gevonden, die we goed als 
kapstok kunnen gebruiken om 
per thema andere jassen aan 
op te hangen. 

Ik zorg voor de videobeelden 
die we tijdens de viering pro-
jecteren. Beelden opgenomen 
in de natuur en in de stad om 
zo de wereld om ons heen de 
kerk binnen te halen. Als de 
beelden er zijn monteer ik ze 
aan elkaar en kies ik samen 
met mijn vader, die ook in de 

voorbereidingsgroep zit, mu-
ziek uit die wij erbij vinden 
passen. Muziek die ons, in 
combinatie met de beelden. 
nog meer aanzet tot nadenken, 
contemplatie en meditatie. 
Dit is een spannend terrein. 
Onze muziekkeuze wordt niet 
altijd door iedereen gewaar-
deerd; vooral voor de oudere, 
grijzere generatie is het soms 
een beetje wennen. Aan de 
andere kant is dit een manier 
om meer jongere mensen aan 
te spreken en te raken met de 
vieringen. Een popsong die 
men kende van een televisie-
commercial krijgt ineens een 
heel andere lading wanneer 
die gecombineerd wordt met 
heel andere beelden.

De meest recente viering was 
op 3 mei. We hebben toen 
stilgestaan bij het thema vrij-
heid: Je bent geroepen om vrij 
te zijn. Een van ons had een 
bol van kippengaas en prik-
keldraad gemaakt waar we al-
lemaal omheen zaten. Op een 
bepaald moment in de viering 
mocht iedereen een tulp in 
deze bol steken met een eigen 
intentie/gedachte erbij. Een 
symbool van gevangen zijn en 
geweld werd zo tot symbool 
van hoop en leven. De inlei-
ding, overweging, videobeel-
den, liederen en voorbeden die 
we met elkaar deelden, gaven 
heel diverse beelden van de 
betekenis van vrijheid.

Uit ervaring blijkt dat er, naast 
parochianen, mensen komen 
die niet verbonden zijn met 
het instituut kerk maar wel 
zoekende naar zingeving. Na 
afloop van de viering drinken 
we in de kerkzaal koffie en 
thee met elkaar, praten we na 
over de viering, ontmoeten we 
elkaar en krijgen we over het 
algemeen een positief en op-
bouwend respons van de be-
zoekers. De ervaring leert ook, 
dat deze wijze van ermee be-
zig zijn ons prikkelt, waardoor 
wij dichter bij ons zelf komen. 
In ieder geval het verrijkt ons.

Zinzi Rozema (22) namens de 
projectgroep
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Peer Verhoeven

Eerbied als krachtcentrale

Zoveel mensen

Zoveel mensen die 
gezocht of gevraagd
in de schijnwerpers staan. 
Zovele stille werkers, trouwe zielen 
nooit genoemd en nergens voorop. 
Wie niet dient, dient tot niets.

Zoveel mensen die
hebben wat hun hartje begeert. 
Zovelen die armoe lijden, 
tobben met een handicap. 
Wie zich kwetsbaar weet, 
kan met anderen begaan zijn.

Zoveel mensen die 
zich voor hun werk 
rijkelijk laten uitbetalen. 
Zovelen die om-niet zorg dragen
voor medemens en schepping. 
Wie geeft wat hij heeft
is waard dat hij leeft. 

Deze tijd

Het heet kenmerkend voor onze tijd
dat zin in religie en 
de behoefte daaraan groeien.

Het is even kenmerkend voor nu 
dat over God liever gezwegen
dan breeduit gesproken wordt

en waar ze Hem al te vlotjes  
aanspreken nemen mensen de wijk
en koesteren stil wonder en mysterie.

Ook al

Al is het huis nog zo mooi
knus gelegen en geriefelijk
dan hoeft het nog niet je thuis te zijn.
 
Al is er geen bezetter
zwaait geen dictator de scepter
dan hoeft er nog geen vrijheid te zijn.
 
Al woedt er geen oorlog
en wordt er niet gevochten,
dan hoeft het nog geen vrede te zijn.

+

‘Vermoeidheid en radeloosheid verlamden mijn denken. Op de avond van de 
derde dag, toen we ons bij zonsondergang in de nabijheid van het dorp Ig-
endja bevonden, voeren we langs een eiland. Op een zandbank, te linker zij-
de, bewogen zich vier nijlpaarden met hun jongen voort, in dezelfde richting 
als waarin wij voeren. Toen schoot mij, midden in die grote vermoeidheid en 
moedeloosheid, plotseling de uitdrukking ‘eerbied voor het leven’ te binnen, 
die ik voorzover ik weet nooit eerder gehoord of gelezen had. Ik begreep dat 
ze de oplossing van het probleem dat me kwelde in zich droeg. Het werd me 
duidelijk dat een ethiek die alleen met onze relatie tot andere mensen bezig is, 
onvolledig is en daarom ook geen volledige energie ontwikkelen kan.’ 
(Albert Schweitzer in Gesammelte Werke band 1 en 5)

Vrede

Vrede met jezelf
vrede met het leven.
Wie onvrede kent
slaat van zich af, heeft ‘t
op een ander gemunt.
Heb vrede met jezelf.
 
Eerbied voor alwat
leeft en adem heeft.
Wie geen eerbied kent
maakt de aarde tot ‘n jachtveld,
de mens tot een prooi.
Heb eerbied voor het leven.

Gedenk hen die
voor vrijheid en vrede
hun leven hebben geriskeerd.
Wie hen niet gedenkt
eerbiedigt hun leven niet.
Blijf hen dankbaar nabij.

Van harte 

Gij hebt in ons gelegd
van een hemel te dromen -

naar licht en vrede te verlangen -
tijd en dood voorbij te zien - 

hoe stotterend en stamelend ook
U bij naam te noemen.

Zo is ons hart gestemd
en spreekt onze hoop zich uit
voor tijd en eeuwigheid.

Laat ons

Laat ons huis 
een welkom thuis
beschutte plek zijn
voor die bij ons wonen en
voor hen die aankloppen, om 
met iemand lief en leed te delen.

Laten we beseffen
gegeven te leven,
genadebrood te eten
en met allen - wie ook waar ook -
als broer en zus
het ene leven te beleven.

Laat ons eerlijk en oprecht 
begrip en respect tonen voor 
wie anders denken en doen
anders geaard, 
anders gevaren zijn - 
wie ook, hoe ook.

Evenzeer

Verstand is een gave.
Maar evenzeer je gevoel en geweten; 
je intuïtie voor het Onpeilbare. 
 
Kracht en lange adem is een gave.
Maar evenzeer pas op de plaats,
aanzien en luisteren.
    
Vechtersmentaliteit is een gave.
Maar evenzeer wat is en komt
vertrouwvol aanvaarden, erin berusten.

Dood in leven

Doodop, doodsbang, doodongelukkig ...
niet de dood, maar het leven
kan soms zo voelen.

Dooddoener, doodgemoedereerd ...
niet de dood, maar het leven
kan zo soms worden ontkend.

Doodzwijgen, monddood maken ...
zo worden mensen soms
bij leven al dood verklaard.

In de zon kun je 
je schaduw niet ontlopen 
(© Foto: Peer Verhoeven)
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Zichtbaar
Gérard van Tillo

De moderne mens is visueel ingesteld. We 
kijken televisie, gaan naar de bioscoop en 
draaien dvd’s. Ook de kranten komen met 
grote kleurenfoto’s. Belangrijke criteria 
voor het internet zijn: zo weinig mogelijk 
tekst en zoveel mogelijk visualisering in 
de vorm van iconen, lijnen, kleurvlakken 
en illustraties. 

Uiterlijk
Ook op godsdienstig gebied is de nadruk 
komen te liggen op wat uiterlijk zichtbaar 
is. Hierdoor is het accent verschoven van 
de kern naar wat van het christelijk leven 
waarneembaar is. Daarbij gaat het dik-
wijls meer om randverschijnselen dan om 
de geloofsinhoud zelf, zoals bijvoorbeeld 
om waarneembare religieuze activiteiten 
en expressies, kerkgebouwen en religi-
euze snuisterijen. Wel is het zo dat in de 
kerkelijke en religieuze kunst voortdurend 
pogingen zijn gedaan om geloofsinhouden 
in beeld te brengen, maar dan is het gauw 
te materieel en te realistisch. Wat je ge-
looft kun je niet goed uitbeelden, evenmin 
als muziek waar je naar luistert. De over-
weldigende invloed van de beeldcultuur 
van onze dagen heeft veel aan de verui-
terlijking bijgedragen. Een cameraploeg 
kan geen onzichtbare religieuze wereld 
in beeld brengen, maar alleen de manier 
waarop mensen op het veronderstelde be-
staan daarvan reageren. Daardoor ontstaat 
een eenzijdig beeld, omdat waarneembare 
religie, die moet blijken uit het gedrag van 
mensen, vaker met de buitenkant van de 
godsdienst te maken blijkt te hebben dan 
met de inhoud ervan. Voorbeelden zijn: 
kerkgebouwen, rituelen, leefvormen, be-
devaarten, processies, kunst en voorwer-
pen die met religie te maken hebben. Veel 
veruiterlijking van religie stamt uit een 
tijd dat het geloof meer letterlijk werd ge-
nomen. Daarom is er ook een verband 
tussen uiterlijkheid en een meer traditio-
nele omarming van de orthodoxie.

Ritueel
Elke groep heeft zijn uiterlijke rituelen 
om de eigen traditie te bevestigen en te 
handhaven. Een ritueel is een complex 
van handelingen, woorden, houdingen 
en gebaren waarmee geestelijke waarden 
worden opgeroepen, uitgebeeld en beves-
tigd. Bij bepaalde Afrikaanse stammen is 
het bijvoorbeeld de gewoonte dat bij een 
huwelijk de vrouwelijke partner bij haar 
eigen familie blijft wonen. Dit leidt tot 
veel onmin die vaak uitloopt op echtschei-
ding. Om de vrede te herstellen wordt niet 
de woonsituatie van echtparen veranderd, 
maar worden regelmatig grote feesten ge-

organiseerd om de gemoederen tot beda-
ren te brengen en de onderlinge vrede te 
herstellen. Zo is het ritueel vervangend 
voor een structurele oplossing van het 
probleem. Deze vervangende functie is 
ook een aspect van religieuze rituelen. In 
de vroegste kerkelijke gemeenten maakte 
bijvoorbeeld de tafelgemeenschap deel 
uit van een gezamenlijk christelijk leven. 
Toen de gemeenten groter werden, ont-
stond de gewoonte om bijeen te komen 
op de dag des Heren. Nadat het christen-
dom in de vierde eeuw tot staatsgods-
dienst verheven was, werden deze geza-
menlijke vieringen een belangrijk teken 
en een hanteerbare factor ter bevordering 
en controle van de eenheid van de christe-
lijke staat. Maar binnenkerkelijk geldt de 
weekendviering als de kern van de chris-
telijke geloofsbeleving. 

Symboliek
De visie op ritueel als vervanging van wat 
het representeert correspondeert met een 
moderne symboolopvatting, die er in be-
staat dat symbolen de werkelijkheid ver-
vangen waarnaar zij verwijzen. Zo gefor-
muleerd strookt deze opvatting niet met 
de eucharistie, waarbij de gebruikte sym-
bolen het betekende niet vervangen maar 
tegenwoordig stellen. Deze leer van de 
zogenoemde transsubstantiatie stamt dan 
ook uit een heel andere filosofie, name-
lijk de scholastiek, die in onze tijd op de 

achtergrond is geraakt. Het is een van de 
redenen, waarom veel mensen er moeite 
mee hebben in de wezenlijke tegenwoor-
digheid van Jezus in de eucharistie te ge-
loven. Maar los van dit vraagstuk zou er 
geen symbool nodig zijn als de werkelijk-
heid waarnaar het verwijst aanwezig was. 
Wel proberen symbolen te verbloemen dat 
de realiteit die zij vervangen niet aanwe-
zig is, maar slagen daar nooit helemaal in. 
Daarom zijn er na verloop van tijd weer 
nieuwe symbolen nodig die de afwezig-
heid van iets geloofwaardiger kunnen ver-
helen, totdat ook die weer aan vervanging 
toe zijn. De werkelijkheid zelf is de sym-
boliek altijd als een schaduw vooruit en 
wij hollen daar achteraan door die werke-
lijkheid steeds weer met nieuwe symbolen 
te ‘verbloemen’. Het zoeken naar nieuwe 
symbolen is dan ook aan de orde in alle 
sectoren van de cultuur. Culturele veran-
dering is te zien als de voortdurende ver-
versing van onze symboliek. Want alles 
wat wij waarnemen kun je zien als sym-
boliek, waar wij een bepaalde betekenis 
aan hechten. Voor de genoemde werking 
van symbolen is het daarbij belangrijk te 
weten hoe wij symboliek interpreteren, 
namelijk vanuit het tegengestelde van wat 
wij waarnemen. 

Façade
Maar we begrijpen niet alleen de dingen 
vanuit hun tegengestelde betekenis, we 
benutten symboliek ook op grote schaal 
om mensen het tegengestelde te laten be-
grijpen van wat zich voordoet. Mensen die 
zichzelf te dik of juist te dun vinden dra-
gen bijvoorbeeld graag oversized kleding 
in een poging in beide gevallen het tegen-
gestelde te suggereren. Een ander voor-
beeld om symboliek te gebruiken om het 
tegengestelde van de werkelijkheid te sug-
gereren is de wereld van de reclame. Een 
product dat zichzelf niet zou verkopen 
moet worden opgepept om aantrekkelijk 
te zijn. Zo heeft niet alleen de wereld van 
de mode en van de reclame, maar de hele 
zichtbare wereld, inclusief wat we mon-
deling naar voren brengen, iets van een 
façade die het omgekeerde suggereert van 
wat het in werkelijkheid is. Ook door een 
religie met teveel uiterlijk vertoon wor-
den mensen gauw op het verkeerde been 
gezet. Want al die uiterlijkheid wordt of-
wel afgedaan als holle frasen waar geen 
enkele werkelijkheid aan beantwoordt, of 
het wordt gezien als de representatie van 
een onzichtbare werkelijkheid, waarvan 
het geestelijk karakter door een teveel aan 
materiële symboliek dan al gauw uit het 
oog wordt verloren. De suggestie van in-
nerlijke rijkdom wordt juist eerder gewekt 
door uiterlijke soberheid.

In de geloofsbeleving van mensen komt meer nadruk liggen op uiterlijk ver-
toon.  Gaat dit niet ten koste van de inhoud?

Luigi Russolo La musica, Italië 1911
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Huub Schumacher

Kansen voor nu en morgen

Stephen Neill noemt enkele islamitische 
noties die kansen tot verandering bieden 
vanuit het binnen van de islam. Niemand 
mag die over het hoofd zien.

Idzjna en Ijtihad 
Het islamitische begrip Idzjna duidt op 
eenheid van gevoelen. Een overtuiging, 
regel of gewoonte hoeft niet direct uit ko-
ran of soenna te komen. Het islamitisch 
gedachtegoed erkent namelijk dat een 
nieuwe koers, die moslimgelovigen op 
een bepaald moment en naar aanleiding 
van bepaalde omstandigheden ingeslagen 
zijn, als volstrekt islamitisch beleefd kan 
worden wanneer er onder de moslimgelo-
vigen over die nieuwe koers eenheid van 
gevoelen bestaat. Dit biedt mogelijkheden 
tot aanpassing.
Het principe Ijtihad houdt in, dat je je ge-
zonde verstand als een bron van waarheid 
kunt zien. Kun je met een bepaald vers uit 
de koran geen kant op, durf dan af te gaan 
op je eigen inzicht of vermoeden over wat 
zo’n tekst betekent. De orthodoxie heeft 
moeite met de Ijtihad en de Idzjna, toch 
zijn het sleutels tot verandering en aan-
passing. 

Waar gaat het om?
Wanneer moslims toegeven dat de islam 
als oprechte godsdienst steeds vorm kreeg 
door mensen die Allah, sociale gerechtig-
heid en solidariteit belangrijker vonden 
dan het eigen islamitische systeem, ont-
staat een derde kans voor de moderne 
islam volgens Neill. Men moet zich af-
vragen: gaat het om de islam of om het 
welzijn van mensen? Het is jammer dat 
de islam in deze geen voorbeeld kunnen 
nemen aan bijvoorbeeld de rooms-katho-
lieke kerk die het geëngageerde gelovigen 
vaak heel moeilijk maakt en zelfs de laan 
uitstuurt omdat ze het systeem bedreigen. 

Ruimte voor het soefisme
Om elastischer te worden heeft de islam 
iets van goud in de eigen bagage: het soe-
fisme, de mystieke stroming binnen de 
islam. In Trouw (4/12/06) zegt de Ame-
rikaanse moslimgeleerde Hisham Kab-
bani: ‘Soefi-islam is meer dan volksgeloof 
en dansende derwisjen. Het bevat een 
beproefd medicijn tegen fanatisme en ge-
weld. Maar oliedollars houden van een 
hardere islam. Daarom heeft die in de 
moderne tijd het hoogste woord’. Hisham 
Kabbani is president van een overkoepe-
lende organisatie van traditionele en ge-

matigde moslims in Amerika (ISCA). Het 
soefisme is volgens hem een mentaliteit, 
een geestelijke rijpheid die een mens no-
dig heeft om op de juiste wijze met gods-
dienst om te gaan en niet gruwelijk te ont-
sporen. De hoogste vorm van verdieping 
voor het soefisme heet maqaam al-ihsan. 
Dit is een energie die de kosmos omvat en 
vriendschappen, maatschappij en sociale 
verbanden mogelijk maakt. Bij de Iraanse 
ayatollahs en zeker bij de Saoedische wa-
habieten is het soefisme verre van geliefd.

Praten moet kunnen
Met mensen die vijfmaal daags bidden 
moet toch te praten zijn! Het blijkt nog 
moeilijk. Moslims ontkennen tot nog toe 
centrale christelijke artikelen zoals ‘Jezus 
gekruisigd en gestorven onder Pontius 
Pilatus’. Voor moslims kan dit niet om-
dat Jezus in hun ogen profeet van Allah 
is en kruisiging in strijd met Zijn macht. 
De meeste moslims zijn niet zo gespreks-
achtig. De koran is de maatstaf. En al 
zegt deze, dat alle profeten dezelfde gods-
dienst hebben verkondigd, blijft het hun 
overtuiging dat de hele prediking van alle 
profeten samengebracht, opgevlamd en 
tot een definitieve verwoording is geko-
men in Mohammed, ‘het zegel der profe-
ten’. Deze beeldende eretitel voor Moham-
med is letterlijk opgevat en dit houdt in 
dat wat in de bijbel niet overeenkomt met 
de koran staat verwerpelijk is. Wanneer 
alles al bij Mohammed ter sprake komt, 
waarom dan nog gesprekken met Jezus’ 
aanhangers? Franciscus vond dat hij wél 
het gesprek met moslims moest aangaan. 
Tijdens de vijfde kruistocht ging hij mee 
naar Egypte waar hij de sultan ontmoette. 
Deze moet onder de indruk geweest zijn. 
Jammer dat er van dat gesprek geen notu-
len bestaan.

Verplicht tot gesprek
Vanwege het kwaad moslims door chris-
tenen aangedaan, is het christendom ge-
woonweg verplicht tot gesprek, zegt Neill. 
De kruistochten brachten eeuwenlange 
vijandschap teweeg, - het vaak respectloze 
gedrag tegenover de moslims in de kolo-
niën van de negentiende eeuw, - de onwil 
van de bezetter de islam te begrijpen, - de 
Britten en de Fransen die tot in de twintig-
ste eeuw in het Midden-Oosten probeer-
den hun eigen cultuur op te dringen, - 
christelijke missionarissen die niet of nau-
welijks accepteerden dat het planten van 
hun christendom daar mislukte.

Slechts één aarde 
Dat het westen Irak binnenvalt en zich 
bemoeit met Afghanistan maakt het ge-
sprek niet gemakkelijker. Maar wie weet. 
Toenemende spanning tussen autochtonen 
en allochtonen, asielzoekers, illegalen, 
publiciteit zoekende imams en politici ... 
misschien helpt het toch allemaal mee om 
er met elkaar uit te komen. Want hoe ver-
schillend ook, Allah heeft ons als mensen 
niet alleen het vermogen tot zelfkritiek en 
gezond verstand, maar ook slechts één, 
namelijk déze aarde gegeven. 

Menig keer schrikt de wereld van aanslagen gepleegd vanuit extreem islamiti-
sche hoek. Dit maakt angstig en bewerkstelligt dat de hele islam als extremis-
tisch gezien wordt, hetgeen wrevel tegen de islam veroorzaakt. Het leidt ook 
tot wanhoop om binnen het islamitische geloof zélf tot een andere manier van 
doen te komen. Deze wanhoop is echter ongegrond. 

Troost in christendom 
Wil de islam een alomvattende cultuur 
blijven op grond van een godsdienst of 
durft de islam een godsdienstige instel-
ling te worden, aanvaard door grotere of 
kleinere groepen aanhangers binnen een 
geseculariseerde wereld? Anders gezegd: 
gaat het om de islam of om God die zich 
in de islam heeft geopenbaard? De chris-
tenen stonden in de middeleeuwen voor 
eenzelfde probleem. Ze hebben eeuwen 
nodig gehad om eraan te wennen dat het 
ene grote Corpus Christianum - waarin 
alle mensen en volkeren, regeringen en 
koningen hun plaatsje hadden onder 
Christus’ plaatsbekleder op aarde - met 
een gerust hart losgelaten kan worden; en 
dat je dan nog heel goed met anderen sa-
men christen en zuurdesem voor je omge-
ving kunt zijn. 

Stephen Neill
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De familie Bin Laden
Rob van der Zwan

In mei 2003 pleegden Al-Qaida-cellen in 
Saoedi-Arabië een serie aanslagen in dit 
land. Na enkele strafexpedities tegen ver-
moedelijke sympathisanten van Al-Qaida, 
nam het geweld af. Ook maakte de Saoe-
dische regering in 2006 bekend dat er ver-
spreid over het koninkrijk binnen twaalf 
maanden negen nieuwe gevangenissen ge-
bouwd zouden worden. Het contract voor 
de bouw ging naar de Saudi Bin Laden 
Group; de waarde werd geschat op 1,6 
miljard dollar. 

Een rijke familie
Het is geen toeval dat de naam Bin Laden 
voorkomt in deze fragmenten. Ibrahim 
Bin Laden is een halfbroer van  Osama 
Bin Laden, de meest gezochte terrorist ter 
wereld. Hun vader Mohammed Bin Laden 
(1905-1967) verwekte bij verschillende 
vrouwen maar liefst vierenvijftig kinde-
ren. Het is evenmin toeval dat de naam 
Bin Laden verbonden is met decadentie en 
excessieve rijkdom. Deze naam is in Saoe-
di-Arabië een bekende zakennaam met 
een bekendheid vergelijkbaar met de fa-
milie Heijn of Heineken in Nederland. Dit 
strookt volstrekt niet met het beeld van 
Osama Bin Laden als religieus fanaticus 
en asceet die gewend is aan de ontberin-
gen van een leven in de onherbergzame 
streken van Afghanistan. Osama, geboren 
in 1957, bracht zijn jeugd door op elitaire 
kostscholen en was als kleine jongen in 
de jaren zestig - net als ik! – gek op  de 
Amerikaanse  Cowboyserie Bonanza

Olie
Wie wil weten hoe deze zaken met el-
kaar te rijmen zijn, zal het boek De Bin 
Ladens. Een Arabische familie in het hart 
van de wereld van Steve Coll in de vakan-
tiekoffer moeten stoppen. Hoewel een be-
hoorlijk dikke pil is het een fascinerend 
boek, dat ik van harte aanbeveel.  Niet 
zonder reden wordt op de kaft vermeld 
dat dit boek een handvat is om de wereld 
waarin wij leven beter te begrijpen. Wordt 
de laatste jaren vooral gehamerd op de 
tegenstellingen tussen de islamitische en 
de westerse wereld, feit is dat Arabieren 
en Amerikanen na de ontdekking van de 
enorme olievoorraden in Saoedi-Arabië el-
kaar al snel opzochten om zaken te doen. 
In het begin van de twintigste eeuw werd 
de Arabian American Oil Company (Aram-
co) opgericht. Zo  ontstaat er een nieuwe 
relatie tussen het westen en het belang-
rijkste islamitische land, die gesymboli-

seerd wordt door de opkomst en de lotge-
vallen van de familie Bin Laden.

Projectontwikkelaar
Met de winning van olie werd het nood-
zakelijk dat Saoedi-Arabië een moderne 
infrastructuur kreeg. Tegen de achter-
grond van die noodzaak is de opgang van 
de familie Bin Laden te begrijpen. De uit 
Jemen afkomstige Mohammed Bin La-
den begon voor de Tweede Wereldoorlog 
al een bouwbedrijf en maakte in de loop 
der jaren naam en faam als de projectont-
wikkelaar die Saoedi-Arabië ontsloot voor 
de buitenwereld. De Bin Ladens mochten 
ook bouwen in de heilige steden Mekka 
en Medina; ze kregen zelfs het alleenrecht 
daarop. Behalve de koninklijke familie 
- de Saoedi’s - verwierven ook De Bin La-
dens hun vermogen dankzij de olie.

Osama in schooluniform
Alia Al-Ghanem kwam uit Syrië en was 
pas 15 toen zij beviel van Osama. Mo-
hammed Bin Laden verliet haar al snel en 
arrangeerde een huwelijk voor haar met 
iemand uit het middenkader van zijn be-
drijf. Alia kreeg daarna nog vier kinderen 
met haar nieuwe man. Osama groeide op 
in dit gezin. Als zoon van Mohammed 
Bin Laden was Osama een bron van wel-
vaart voor zijn nieuwe familie en de toe-
gang tot de privileges van de familie Bin 
Laden. Eind jaren zestig kwam Osama te-
recht op een chique privéschool in Jedda, 
opgezet als modelschool waarin weten-
schap en westerse onderwijsmethode wer-
den ingevoerd. De leerlingen droegen een 
schooluniform naar Engels voorbeeld: wit 
overhemd met stropdas, grijze pantalon, 
zwarte schoenen en sokken en in de win-
termaanden een donkergrijze blazer. 

Romantiek
Uitgerekend op deze moderne school is bij 
Osama de interesse gewekt voor een rigo-
ristische islam. Dat gebeurde in naschool-
se studiegroepen waarin een Syrische le-
raar hem en andere leerlingen inpalmde 
voor de moslimbroederschap. Zij lieten 
hun beginnende baard staan, kortten hun 
broekspijpen in en liepen in ongestreken 
overhemden in een poging de kledingstijl 
van de Profeet te imiteren. Voor deze be-
schermd opgegroeide en vaak rijke Saoe-
dische tieners werd de oorlog in Afghani-
stan - tegen de Russen nog - een romanti-
sche zaak. Ze vlogen naar Afghanistan om 
in de laatste tien dagen van de ramadan 

vrijwilligerswerk te doen of om in de heu-
vels geweren af te schieten. Net als zijn 
broers had Osama aanvankelijk in het fa-
miliebedrijf gewerkt en beschikte hij over 
miljoenen die hij steeds meer ging aan-
wenden voor de islamitische strijd. Daar-
mee vervreemdde hij zich van zijn broers 
en zusters, die doorgaans actief waren in 
het internationale zakenleven en over de 
hele wereld verspreid leefden. De schok 
was bij hen dan ook groot toen bekend 
werd wat hun halfbroer had aangericht.  

Een vliegtuig vol Bin Ladens
Op 19 september 2001 - ruim een week 
na de aanslag op de Twin Towers in New 
York - vertrok een Boeing 727 vanaf Los 
Angeles Airport. Aan boord bevond zich 
Naijah Bin Laden, midden veertig, elegant 
gekleed  in de stijl van een Amerikaanse 
zakenvrouw. Zij woonde al jaren in Los 
Angeles, reed paard, speelde polo en had 
vlieglessen. Ze was zichtbaar geschokt en 
trilde almaar. Ze wilde helemaal niet terug 
naar Saoedi-Arabië. Osama had ze al der-
tig jaar niet gesproken. Ze kon maar niet 
geloven dat iemand van haar familie dit 
gedaan had. Los Angeles was pas het be-
ginpunt. De Boeing zou op verschillende 
vliegvelden in Amerika landen om tiental-
len Bin Ladens op te pikken, voordat het 
zou doorvliegen naar Saoedi-Arabië.

Bron: Steve Coll De Bin Ladens : een Arabische 
familie in het hart van de wereld, Mouria Am-
sterdam, 2008, 559 p., € 25,- ISBN 978 90 4580 
042 4. Vertaling van The Bin Ladens Distribu-
tie: Veen, Bosch en Keuning.

Ibrahim Bin Laden, die samen met zijn vrouw Christine begin jaren negentig 
in Los Angelos woonde, beschikte over talloze auto’s. Twee Rolls-Royces, een 
Honda, een Lexus, een Mercedes 500 SEL en een 4WD van Lamborghini. Af en 
toe huurde Ibrahim een Mercedes voor 350 dollar per dag, zodat hij niet in de 
regen in zijn Rolls-Royce hoefde te rijden.
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Samen op pad
Els Bloemen

droom

kon ik dat maar..
uit de rolstoel lopen
lekker voetballen
daar droom ik wel eens van
maar dat kan niet
ik kan mijn leven lang
niet voetballen   

marco dahmen     

niet meer

soms ben ik veel verdrietig
dan mis ik mijn grote vriend
is dood… overleden
begraven op het kerkhof

mijn vriend is niet meer
ik mis de gesprekjes
vooral het samen praten
over voetballen

marco dahmen

De Roerom besteedt maandelijks aandacht aan mensen met een beperking, welke dan 
ook. In deze maand waarin Nederland en half Europa zot van voetbal is, onder meer 
twee gedichten van Marco Dahmen, voor wie zelf voetballen niet weggelegd is, en een 
gedicht van Marian Vos. Deze teksten werden aangeleverd door Els Bloemen.

Een paar weken terug nam ik 
deel aan een filosofie-week-
end. Het was zo’n weekend 
waarin amateur-filosofen bij 
elkaar komen om met elkaar 
van gedachten te wisselen en 
de hersens ter ontspanning 
eens lekker te laten kraken. 
Hoewel ik mezelf niet zie als 
amateur-filosoof of wat voor 
filosoof dan ook, sprak het 
thema me voldoende aan om 
me in te schrijven. Het ging 
namelijk over ‘nut, zin en 
doel’, met de daarbij beho-
rende tegenhangers ‘nutte-
loos, zinloos en doelloos’. Er 
waren zo’n veertig mensen 
aanwezig. Tijdens het week-
end kregen wij als groep een 
aantal opdrachten. Een er-
van was: bedenk welke be-
zigheden je als volstrekt zin-
loos beschouwt. Dit viel nog 
niet mee! Mensen ervaren 
de meeste bezigheden ken-
nelijk als zinvol, op wat voor 
manier dan ook. Uiteindelijk 
kwamen we uit op volkomen 
ridicule bezigheden zoals een 
kuil graven en die vervolgens 
weer dicht gooien; of paper-
clips van het ene naar het an-
dere bakje verplaatsen. 
Hoewel geloof en religie tij-
dens het weekend niet aan 
bod gekomen zijn, moest ik 
er als vanzelfsprekend aan 
denken. Zelfs ik met mijn aar-
zelende geloof zou toch niet 
willen beweren dat geloven 
even zinloos is als  paperclips 
verplaatsen. Sterker, ik denk 
dat de meeste - ongelovige - 
aanwezigen dit met mij eens 
zouden zijn geweest. 
Tijdens een van onze gesprek-
ken kwam het verschil tussen 
‘nut’ en ‘zin’ aan bod. Nut, 
was de conclusie, heeft vaak 
van doen met materiële za-
ken, met wat een investering 
of inspanning kan opleveren. 
Zin heeft te maken met ge-
voel, ervaring. Hetgeen wij 
als belangrijk ervaren heeft 
vanzelfsprekend zin. Zo zijn 
er veel dingen die niet nuttig 
maar wel zinvol zijn. Sterker, 
ik denk dat de dingen die niet 
nuttig zijn - liefde, geloof, 
hoop, vertrouwen - het meest 
zinvol van allemaal zijn.

Suzanne van der Schot 

heilige hostie

vroeger moest je 
de tong uitsteken
tegen de pastoor

dan deed hij
de heilige hostie
in je mond

tegenwoordig 
moet je bij de communie
de hand openhouden

stop je zelf
de heilige hostie
in je mond

marian vos

Marian Vos

Marco Dahmen 

Toch zinvol
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Exorcisme
Joost Koopmans

Verbazingwekkend is nu dat het Vaticaan 
in 1999 een herzien ritueel voor duivel-
uitdrijving publiceerde en dat nog niet zo 
lang geleden in Rome - onder de hoede 
van het Vaticaan - een officiële opleiding 
tot exorcist van start is gegaan. Eén van 
mijn Belgische medebroeders, de twee-
envijftigjarige Etienne Herrebaut, is zo’n 
door de kerk aangestelde exorcist. Ik 
vraag hem wat dit exorcisme allemaal in-
houdt. Daarnaast citeer ik ook uit het rap-
port dat hij schreef met als titel Exorcisme 
vandaag (Gent 2001). 

Etienne Herrebaut
Voordat Etienne intrad bij de augustijnen 
was hij werkzaam bij de sociale dienst en 
in de verpleging. ‘Ik ben altijd bezig ge-
weest met mensen die tussen wal en schip 
en raken. De mens die zich door zijn don-
kere kanten bekneld voelt, heeft me altijd 
geboeid. Het diabolische fascineert me. Ik 
verdiepte me in het exorcime. Toen ik pas-
toor zou worden in het bisdom Mechelen/
Brussel vroeg de bisschop me of ik ker-
kelijk exorcist wilde worden. Een tiental 
jaren geleden was er in de Belgische kerk-
provincie weinig of geen vraag naar een 
exorcist. Vandaag de dag is het aantal aan-
vragen zo groot dat je ze nauwelijks kunt 
beantwoorden. Het gaat om psychisch 
gewonde en vangodverlaten mensen die 
vaak al een heel traject hebben afgelegd. 
Ze worden niet meer serieus genomen en 
komen dan bij de pastor terecht. Pure ziel-
zorg!’ Etienne spreekt van ongeveer dui-
zend mensen per jaar, alleen al in dat ene 
bisdom. En volgens hem melden zich er 
in Nederland ook honderden aan om be-
vrijd te worden van de duivel. Is die terug 
van weggeweest? Hebben onreine geesten 
hun greep op mensen hervonden? Moet 
exorcisme terug in het pakket van de ker-
kelijke bedienaar? 

Misverstanden
Exorcisme is een vlag die vele ladingen 
dekt. De spectaculaire horrorfilm The 
Exorcist bijvoorbeeld legt de oorsprong 
van het exorcisme in Egypte, waardoor 
het magisch rituele als een film over de 
film ligt. Zulke films hebben een grote im-
pact op de beeldvorming van exorcisme 
en bezetenheid. In zijn rapport laat Herre-
baut zien dat dit tot veel misverstanden en 

mythologiseringen leidt. Wat de kerkelijke 
bedienaar betreft: zocht hij vroeger naar 
de satan om hem bij zijn naam te kunnen 
noemen, tegenwoordig concentreert hij 
zich op Christus en gaat hij in zijn kracht 
staan.  Hoe heeft Jezus demonen en exor-
cisme dan verstaan; door welke bril keek 
hij er naar? 

Optie voor de armen
Binnen de context van het toenmalige jo-
dendom en ook in de niet-joodse wereld 
was het heel gewoon dat iemand optrad 
al genezer of exorcist. Er liepen veel ge-
nezers, verlossers en messiassen rond. 
Demonen werden ervaren als schadelijk 
naar mensen toe. Er werd een link gelegd 
tussen ziekte en zonde, zonde en straf. De 
zonde bewerkt een breuk in de relatie van 
de mens met zichzelf, zijn omgeving en 
God. Het exorcisme van Jezus heeft vooral 
te maken met zijn optie voor de armen. 
Hij identificeert zich met de ongelukki-
gen, de outcast, de randkerkelijken van 

zijn tijd. In tegenstelling tot de genezers 
van de Hellenistische wereld die profiteer-
den van de rijken, draagt Jezus zorg voor 
de armen en de onderdrukten. De praktijk 
van de exorcist - ook vandaag - raakt altijd 
het milieu van de ongelukkigen, het volk 
met zijn volksreligie waar het elitaire op 
neerkijkt. De Essenen, Farizeeën en Sad-
duceeën zijn de gesettelden, die boven 
het gepeupel staan dat exorcisme nodig 
heeft. Het zijn de kleinen die leden onder 
de religieuze, politieke en economische 
beroeringen in Jezus’ tijd. Ze kwamen 
onder zo’n sociale druk te staan dat hun 
lichaam begon te protesteren. Ze zochten 
hun toevlucht bij genezers-exorcisten. In 
de evangelies - Marcus 1,26-28 en 5, 1-20 
bijvoorbeeld - zien we hoe Jezus optreedt 
bij een bezetene. 

Jezus’ eigenheid
Jezus is geen exorcist in de klassieke be-
tekenis van het woord; hij bezweert niet. 
Hij overwint niet door een strategisch ge-
vecht met de demonen maar door zijn 
spiritueel overwicht. Alles en iedereen die 
zich confronteert met Jezus komt in Gods 
licht te staan. Jezus laat de duisternis in 
Gods licht aan het licht komen om zo te 
verdwijnen. Vergeleken met het exorcisme 
van de toenmalige wereld onderscheidt 
Jezus zich door grote soberheid, eenvoud 
van woorden en gebaren. Daarenboven 
roept hij geen hogere macht in, maar han-
delt hij op eigen autoriteit. De verhalen in 
het evangelie onderscheiden zich van de 
klassieke verhalen over exorcisme door 
het feit dat ze de aandacht niet trekken 
op de genezing van de bezetene, noch op 
de macht van de exorcist, maar op iets 
wat daaraan voorbijgaat, verder gaat, iets 
waarvan het exorcisme een teken is en 
waarbij de exorcist uit het voetlicht treedt: 
de komst van het Rijk Gods. 

Bezetenheid nu
De bezetenheid die de mens in onze tijd 
kan ervaren komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. Bewust of onbewust laat je je in 
met het negatieve, waardoor je de deur 
openzet en het kwaad in je leven naar 
binnen kan komen. Herrebaut onder-
scheidt vier niveaus waarop kwade krach-
ten ons in hun greep kunnen krijgen: 
1. De gevolgen van posttraumatische er-
varingen: moord, zelfmoord, de dood van 
een geliefde, verkrachting, miskraam, een 
persoonlijk ingrijpende stress. 
2. Psycho-affectieve belasting: zwanger-
schap door verkrachting, ongewenste 
zwangerschap, abortus, verwerping van 
het kind bij de geboorte, beknellende lief-
desrelaties, perverse relaties, incestueus 
of sadistisch gemartelde kinderen, prosti-
tutie. 
3. Occultisme: zwarte magie (bezwering, 

In vroeger jaren ontving een priester-kandidaat vóór zijn eigenlijke wijding 
een aantal lagere wijdingen. Daar hoorde de wijding tot duiveluitdrijver bij. 
In het begin van de jaren zeventig heeft Paus Paulus VI enkele van de lagere 
wijdingen afgeschaft, waaronder die van exorcist, duiveluitdrijver. Die wijding 
leek zo duidelijk te stammen uit een heel ander, primitief wereldbeeld, waarin 
boze geesten erop uit zijn in mensen hun intrek te nemen en dan allerlei nare 
dingen uit te halen. Onze cultuur kent geen bezetenen meer, wel mensen die 
iets vertonen van wat men vroeger bezetenheid zou noemen. Maar die komen 
bij een psychiater terecht en worden opgenomen in speciale inrichtingen. 

Luchtboogbeeld kathedraal Sint Jan ’s-Hertogenbosch.
De duivel blaast op zijn fluit en lokt zo de mensen 
naar zijn woning, de hel. Wat aangenaam is, is niet 
altijd toegestaan, wil de middeleeuwer hiermee dui-
delijk maken. We zouden kunnen zeggen, dat het een 
soort mensenvanger van de Sint Jan is.
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hekserij, voodoo), spiritisme, 
waarzeggerij (kaarten, wichel-
roede, handlezen, astrologie, 
mediamiek). 
4. Verslavingen: alcohol, drugs, 
sexuele perversie, fusionele re-
laties, esoterisme.

Pastor en hulpzoekende
Dikwijls is de priester-exorcist 
de laatste strohalm waaraan 
mensen zich proberen op te 
trekken Er zijn ook artsen en 
psychiaters die een patiënt naar 
de pastor doorsturen. Hoop te-
gen alle wanhoop in. Meestal 
hebben de verwachtingen naar 
de exorcist toe een magische 
bijsmaak. Daarom is het be-
langrijk dat deze laat zien een 
zielzorger namens Christus te 
zijn. De vraag is: wat zou Jezus 
voor het goed van deze mens 
willen doen? En van de persoon 
in kwestie wordt gevraagd ten 
volle mee te werken, uiteraard 
in zoverre hij daartoe in staat 
is. Verlos mij van het kwaad 
betekent: help mij om alle be-
lemmeringen weg te nemen die 
mijn verhouding tot God in de 
weg staan. 

zitten in zijn schuldbewustzijn 
dat hij zichzelf niet meer is. 
Maar ook door eigen zondig-
heid kan hij ernstig geïsoleerd 
raken en vervreemden van 
zichzelf en de gemeenschap. 
De biecht  herstelt de gevallen 
mens, richt hem weer op en 
geeft hem toekomst terug. 
Dikwijls is de ziekenzalving 
het aangewezen medicijn in 
het kader van een exorcisme-
gesprek. Ziek-zijn tekent heel 
de persoonlijke structuur van 
de mens. Je kunt niet alleen 
lichamelijk, maar ook psy-
chisch en spiritueel ziek zijn. 
De heilige zalving kan ook 
diepe wonden genezen in de 
menselijke psyche. Belangrijk 
is dat dit sacrament de beteke-
nis terugkrijgt die het in oor-
sprong had: genezing van zie-
ken. De ziekenzalving mag als 
een heilzaam sacrament wor-
den gezien dat midden in het 
leven als medicijn kan wor-
den ingenomen. Met name in 
het kader van exorcisme heeft 
dit sacrament ook deze rui-
mere betekenis. Ziekenzalving 
niet alleen voor lichamelijke 
kwalen, maar ook voor psy-

centreren we ons niet op de ‘duivel’ maar 
op Christus die de bovenhand heeft op de 
duivel. Exorcisme is christocentrisch. Bij 
een exorcisme is Jezus Christus aan het 
woord die bevrijdt, vergiffenis van zonden 
schenkt en geneest. In het kader van een 
exorcismegesprek komt dus niet alleen 
strikt ‘duivelbezwering’ aan de orde - wat 
trouwens maar heel zelden is - maar is er 
ook plaats voor gebed onder handopleg-
ging en voor sacramenten.’ 

Gebed om bevrijding
Het gaat niet alleen om een bevrijding 
van, maar ook om een bevrijding tot: via 
een ommekeer tot het dienen van God. 
Dit veronderstelt dus een open hart van 
de hulpvrager voor Gods barmhartigheid. 
Maar ook een open hart van de kant van 
de bedienaar. Hij is een kanaal van Gods 
barmhartigheid en genade en treedt zijn 
medemens tegemoet met het medelijden 
en de barmhartigheid van Christus. Pas 
dan is de ideale ruimte geschapen om de 
persoon uit te nodigen op verhaal te ko-
men en bevrijd te worden. Die bevrijding 
is dus geen doel op zich, maar een middel 
tot: ben je bereidt je te bekeren, je leven te 
oriënteren op God? 

Sacramenten
De biecht kan een belangrijke rol spelen 
in het exorcisme. Een mens kan zo vast-

De juiste proporties
Exorciseren mag je heel ruim zien: geen 
plaats laten voor de duivel. Na het em-
patisch aanhoren van het verhaal van 
de hulpvrager moet je alles tot zijn reële 
proporties terugbrengen. De zaak niet ba-
gatelliseren maar ook niet overroepen. Ie-
mand die met een bepaald probleem zit, 
kan daar zodanig door in beslag genomen 
zijn dat hij niets anders meer ziet. Alles 
wordt bekeken door een bril van ongeluk 
en mislukking. Hierdoor laat men zich 
eigenlijk samenvallen met zijn ongeluk. 
Maar een mens is meer dan dat. In een 
mens die ziek of ongelukkig is, zijn on-
getwijfeld ook bronnen van vitaliteit die 
nog niet zijn aangeboord. Om een mens 
te helpen moet je niet steunen op wat in 
zijn leven uiteengevallen is. Want daar is 
juist geen steun meer. Je moet dus eer-
der de plekken zoeken die nog heel zijn 
om van daaruit te werken aan een globale 
genezing. De exorcist moet dus enerzijds 
met de hulpvrager zijn schaduwzijden be-
kijken en anderzijds zich de vraag stellen: 
hoe kan ik nu verder met wat ik nog heb? 
Op een andere manier naar jezelf leren 
kijken: hoe zie ik door de schaduwzijden 
het licht dat door mijn leven schijnt?

Christocentrisch
‘Zeggen dat iemand niet bezeten is, is ui-
teraard ook een exorcisme. Bij exorcisme 

chische/spirituele ziekten en wonden. Ie-
mand zalven met gewijde olie is iemands 
wonden inwrijven met de helende kracht 
van de heilige Geest. Waar die Geest zich 
manifesteert komt het Rijk Gods in ons 
midden. Maar als ik de demonen uitdrijf 
met de vinger van God, dan is kennelijk 
het koninkrijk van God bij u gekomen. 
(Lukas 11,20) 

Conclusie
‘Exorcisme nú staat voor ‘bidden om be-
vrijding’.  Zoeken naar ruimte. Loskomen 
uit de dwangbuis waarin het leven mij 
tot hiertoe heeft vastgezet. Exorcisme be-
tekent ook afrekenen met de aanklager.
Degene die me vastpint op mijn fouten en 
me opzadelt met schuldgevoelens die me 
verlammen. Exorcisme om mijn plaats te-
rug te vinden in deze wereld en mijn juis-
te positie in te nemen ten overstaan van 
God, medemensen en kosmos. In het hart 
gaan staan van het cruciale punt van mijn 
leven. Niet volmaakt, maar volledig. Zoals 
God mij ziet.’

Etienne Herrebaut

Genees ziek en zwak, 
blaas dor en dood nieuw leven in,  
zuiver wat besmet is
en ban de boze uit.

Peer Verhoeven naar Matteüs 10,8
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Hoe vaak heb ik al niet ‘Een voetreis naar 
Rome’ gewonnen. Bij wijze van spreken 
dan. Als troostprijs van een loterij of een 
of andere ludieke talentenjacht. Een jaar of 
tien geleden was ik in Rome. Heb toen zelf 
het vliegticket betaald, omdat lopen toch 
wel ver en lang was toen. Toen. In de kracht 
en in het spitsuur van mijn leven. Inmid-
dels ben ik in een andere fase beland, beleef 
ik geen spitsuur meer en laat mijn lijf bij 
tijd en wijle weten, dat ik geen vijfentwin-
tig meer ben. Maar de eeuwige stad en het 
wandelen blijven lokken. 

Momenteel zijn mijn levensmaatje en ik 
een trektocht door Italië aan het voorberei-
den. Sinds een jaar hebben we een bak op 
wielen met een bed erin. Verder nauwelijks 
enige luxe. Dus ook geen ‘tomtom’ of ‘GPS’. 
Dit soort van Global Position System(s) zijn 
niet aan mij besteed. Ik loop letterlijk ach-
ter, wordt mij van alle kanten verteld. Ik 
zou het genot niet kennen van meteen op de 
bestemming te kunnen afkoersen. Maar dat 

Jeanne van Leijsen

Dwaalspoor
Voice-over

Een scheidsrechter geeft een 
voetballer in het veld een rode 
kaart. De speler pikt het niet 
en stormt op de scheidsrechter 
af om wraak te nemen. Die be-
denkt zich echter geen moment 
en rent weg zo hard als hij kan. 
Andere spelers zetten ook de 
achtervolging in; een heel elftal 
rent achter hem aan. De scheids-
rechter struikelt, maar juist op 
dat moment zijn de wisselspe-
lers van de tegenpartij erbij. Er 
breekt een massale vechtpartij 
uit. En het publiek geniet met 
volle teugen, zegt dan de voice-
over. Mijn kinderen zitten inder-
daad ook te lachen bij elke klap 
die wordt uitgedeeld. Ik vind het 
vreselijk.

Een skiër daalt van de helling af 
naar beneden. Een boomwortel 
steekt boven de sneeuw uit. In 
zijn vaart kan de skiër de wortel 
niet meer ontwijken. Een valpar-
tij is het gevolg. ‘och maar eens 
naar de opticien voor een nieuwe 
bril’ luidt de begeleidende tekst.

De voice-over is de onzichtbare 
stem die allerlei hilarische home-
video’s van commentaar voorziet 
en aan elkaar praat. Maar het is 
ook de stem die het nieuws extra 
smeuïg maakt. Een bejaarden-
stel wordt niet vermoord maar 
beestachtig vermoord. Het tafe-
reel schokt niet alleen de poli-
tie-agenten maar zelfs de meest 
ervaren politie-agenten. Een 
echtpaar gaat op vakantie naar 
Spanje, waarvoor ze jarenlang 
hebben gespaard. Maar al een 
uur na aankomst neemt hun va-
kantie een dramatische wending. 
Hun bagage wordt gestolen, niet 
zomaar maar door een bende 
Oost-Europeanen, die bovendien 
nog goed-georganiseerd te werk 
gaat.

De voice-over is een onzichtbare 
stem, je krijgt de betreffende 
commentator niet in beeld. Maar 
hij is wel degene die betekenis 
geeft aan wat de kijker te zien 
krijgt en hoe de kijker denkt. De 
voice-over is de evangelist van 
deze tijd. Hij bepaalt wat men-
sen wel en wat ze niet geloven. 
Weliswaar een belangrijke taak, 
maar is hij zichzelf daarvan wel 
bewust?

wil ik helemaal niet en al zeker op vakantie 
niet. Ik houd van omwegen en dwaalsporen. 
Van weg van de snelweg, van binnenwegen 
en dan onverwachte plekken ontdekken en 
onverwachte ontmoetingen beleven. Ging 
‘t niet méér om de reis dan om de bestem-
ming?     

Die reis verdien ik met trainingen en inlei-
dingen voor een grote landelijke vrijwilli-
gersorganisatie, die haast in elke plaats wel 
een afdeling heeft. Zuid-Nederland is mijn 
werkgebied, maar evenzo goed moet ik ‘over 
de plas’. De uitvoeringslocatie zoek ik op 
met wegenkaart en stedenboek. Vaak zijn 
de bijeenkomsten in een gemeenschapshuis 
of een horecagelegenheid in het centrum 
van de plaats. Bij kleine dorpen rijd ik op 
de kerktoren af. Bakens in het landschap, 
die afhankelijk van tijdstip, anciënniteit en 
financiën van de Goegemeente, wel of niet 
zijn aangelicht door spotlights. Van mijn 
oude vader heb ik geleerd, dat bij een Kerk 
altijd een Kroeg te vinden is én het (bank- of 

notaris-)Kantoor. En 
dat klopt wat die eer-
ste twee betreft nog 
steeds. Makkelijk te 
vinden, makkelijk 
te parkeren. Aan het 
werk.

Bij de wat grotere 
plaatsen bekijk ik 
eerst uitgebreid het 
informatiebord en ge-
bruik naast rotondes 
en doorgangswegen 
ook bruggen, spoor-
lijnen en groenstro-
ken als oriëntatie-
punten. Tijdens mijn 
tocht zie ik dan fiet-
sende en wandelende 
ouders met kroost, 
huppelende kinde-
ren, jongelui aan de 
‘mobiel’, sporters 
aan de ‘jog’, oudere 
medeburgers met of 
zonder mobielen. En 
ik zie wandelaars. 
Steeds meer en steeds 
verder. Ik oefen sinds 
kort voor het Pieter-
pad. Maar eerst ga 
ik ‘Op voetreis dóór 
Rome’. Mijn rugzak 
raakt vol met kaarten, 
gidsen, pen en papier. 
Flesje water, beursje 
geld en een pleister 
voor ongeluk of onge-
mak. Verder niks. Ik 
wil verdwalen in het 
‘Romeinse Rijk’. (© Foto: Jac van Leijsen)
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Keuze door redactie

Gedicht gedacht

Altijd staat het paard

Altijd staat het zigeunerpaard zielig
op maandagmorgen, of op welke dag
dan ook, altijd staat het verweesde
dier met gebogen hoofd stil en alleen.

Altijd staat het paard stil en eenzaam
op het stukje grond dat enkel zand bevat
waar helemaal niets lekkers te eten valt
waar zelfs geen water is om te drinken.

Altijd staat het paard op de harde grond
zonder gezel, met niemand om te stappen,
met dankbare blik om de korst brood die ik 
hem aanreik over de gammele afscheiding.

Altijd zie ik in hem de tallozen op de wereld
die hunkerend uitzien naar een kruimel van het
rijke westen, de armen die zo hun droom hebben
van mee te mogen eten uit onze gevulde ruif.

Altijd staan de miljoenen in het lege wereldzand
zonder bondgenoten en toch steeds maar hopend
dat het liefst morgen of wellicht volgend jaar beter
zal zijn, maar we weten: het wordt nooit iets.

Frans Boddeke

Juni

Juni, zoet van zomerzon,
van roos in bloei en boomgedruis,
van witte wijn en tuingeluk,
van vogels in de sparren.

Juni, vol herinnering
aan hoe het vroeger zalig was,
de appelboom te geuren stond,
de waakhond naar je blafte.

Juni, toen je moeder zong
als zij de was te drogen hing,
de koffie maalde, groente sneed,
haar naaimachien liet gonzen.

Juni, met hortensia’s,
de rododendron haast voorbij,
het rulle zandpad, regenbui,
de paraplu van vader.

Juni - .

Ine Verhoeven

Voorjaarsbloem

wanneer het daglicht straalt
begint het leven zijn verhaal
bloemlezende gedachten
spreken een eigen taal
stromende woorden
in een sprekend gezicht
zomaar een bloem, verteld
inspireert tot een gedicht
door regen verschoond
door letters vertaald
met een adem van
wind gestreeld

wuift ze

nog even voordat de dag vergaat
weer verschijnend in de morgen
een nieuwe bloem
ontstaat
vol van nooit vergane glorie
uitbundig in het licht
steeds vol met kracht
groeit ze
speciaal 
gevormd, gedicht
een woord, een blad
beschreven
en ontwaakt
in het aanschijn van
het verzachtende
vertederende
liefdevolle
helende
licht

hennyvanherck

Voorbij 

Voorbij Pinksteren, voorbij Moederdag
maar wat blijft is de glimlach
van een kind,
de troost van vriendschap,
de geur van de roos;
wat blijft is de zang van de vogels
vroeg in de morgen,
of in de avond;
de stilte van de nacht
en de verwachting.
De verwachting.

Adeleyd

In sekten

Zijn onze lieve Heer beestjes werkelijk
ook katholiek of zijn zij buitenkerkelijk?
Zij zijn zoals geleerden pas ontdekten
met mug en vlieg en wesp verdeeld in sekten.

Ergens gelezen
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Marcel Zagers

Nawoord of voorwoord

In het geding is een vloeiende, historische 
identiteit die nooit is voorgegeven en in wis-
selende verhalen overeind is gebleven. Het 
christelijk verhaal vraagt in onze tijd niet al-
leen om nieuwe hoofdstukken, maar ook om 
breuken. Tegelijk blijft de plot van het verhaal 
spannend in zijn beweging.’ En hij gaat verder: 
‘Onze samenleving vertoeft in een crisisperi-
ode. Dat geldt eveneens voor de wereldgods-
diensten, mede omdat zij deel uitmaken van 
onze samenleving. Zeker is dat theologie een 
loos bedrijf kan worden, vervreemd van nu le-
vende mensen, als ze de uitkomsten van mens- 
en natuurwetenschappen niet verdisconteert in 
haar analyses en reflecties.’

Een terugblik
De theologie kan een loos bedrijf worden… 
Het christelijk verhaal vraagt niet alleen om 
nieuwe hoofdstukken, maar ook om breuken… 
De plot van het verhaal blijft spannend…
In deze jaargang van De Roerom is aandacht 
besteed aan vergeten theologieën - stromingen 
en richtingen binnen het theologische denken 
die ooit actueel en maatschappelijk relevant 
waren, maar op de een of andere manier op de 
achtergrond zijn geraakt. De officiële rooms-
katholieke kerk reageert voornamelijk defen-
sief op de huidige geloofwaardigheidcrisis van 
christendom en kerk en trekt zich terug achter 
hoge muren van duidelijkheid en zekerheid. 
Achter die muren is het veilig en elke aanval 
van buitenaf wordt afgeslagen. Het ene ware 
geloof blijft onaangetast bestaan, boven alle tij-
den verheven. Achter die muren is het tevens 
veilig, omdat het onmogelijk is er overheen te 
kijken. Wat in de wereld ver weg en wat er in 
de eigen straat gebeurt wordt niet gezien of ge-
hoord. De noodzaak om in die muren deuren 
te vinden en te openen wordt niet ervaren.
In wat vergeten theologieën werd genoemd is 
dit juist wel gebeurd. Er zijn pogingen gedaan 
om nieuwe antwoorden op nieuwe vragen 
te vinden door ontwikkelingen in cultuur en 
maatschappij serieus te nemen en niet onmid-
dellijk als bedreiging te verstaan. Dit heeft ge-
leid tot een veelheid aan ‘nieuwe’ godsvoor-
stellingen. Die  hebben met elkaar gemeen, dat 
een statisch en gesloten godsbeeld wordt door-
broken. God wordt niet boven of tegenover de 
mensen ervaren. Of, zoals Erik Borgman het 
verwoordde: ‘De gebruikelijke vraag van theo-
logen is meestal hoe de traditie vertaald moet 
worden naar het leven van vandaag. De bevrij-
dingstheologen keren deze vraag juist om. Zij 
zien God aanwezig in onze tijd en vragen zich 
af wat dit zegt over de traditie.’ (De Roerom, 
oktober 2007) Pluriformiteit bestaat niet alleen 

‘buiten’ in de maatschappij, maar ook ‘binnen’ 
in het christelijk geloof zelf. Dit besef sijpelt 
helaas maar mondjesmaat door.

Een uitvaart
Zaterdagmorgen half twaalf. De uitvaart van 
een tante. Ze is tweeëntachtig jaar gewor-
den. De kerk is veel te groot voor het kleine 
groepje mensen. Er branden veel te veel kaar-
sen voor het ruime zonlicht dat door de vele 
hoge ramen naar binnen valt. Een priester as-
sisteert de diaken tijdens de viering. Ik weet 
dat het kerkelijk gezien andersom moet, maar 
in dit geval was het zoals ik het zeg. De fami-
lie wilde namelijk per se dat er een priester bij 
aanwezig was. En na lang bellen hadden ze 
iemand gevonden die tijd had en bereid was 
om ‘de mis te lezen’. Hij kende mijn tante niet, 
mijn tante kende hem niet. De diaken wenst 
ons tijdens de viering voortdurend troost en 
steun toe bij dit verlies. De priester sluit zich 
hierbij aan en verzekert ons, dat Christus voor 

In 2005 verscheen ter ere van Edward Schillebeeckx, een van de belangrijkste theologen 
van de twintigste eeuw, een bundel theologische reflecties onder de titel Ons rakelings 
nabij. Gedaanteveranderingen van God en geloof. Zelf schrijft Schillebeeckx daarin het 
volgende. ‘Wat ik te zeggen heb, raakt onze identiteit als mensen, als God-gelovigen, als 
christenen, en wat mijzelf betreft, als dominicaan. 

Sasongko Waar bent u God? Mensen hebben u op velerlei 
wijze en langs velerlei wegen gezocht. Tot mij bent u geko-
men. U hebt mij licht gegeven.
Missie Zendingskalender 2007 – Uw koninkrijk kome. De 
spiritualiteit van Wisnu Sasongko. Schilderijen uit Indone-
sië. Uitgave CMC Mensen met een Missie.

Megen
22 t/m 28 sept. Franciscaan-
se stille retraite.
(0412) 40 38 85; ricky.rie-
ter@hetnet.nl

DAC
Juli en aug. Zomerweeken-
den/Zomerweken.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen, (026) 326 44 22; info@
dominicaanscentrum.nl

Jongeren en Missie
28 juni 10.30 u. Havensingel 
25, ’s-Hertogenbosch Infor-
matiebijeenkomst jongeren 
tussen 18 en 30 jaar,
die ervan dromen om naar 
Afrika, Azië of Latijns-Ame-
rika te gaan.
(073) 613 07 15; info@
jongerenenmissie.nl

TGL
Thema mei-juni: Kerk in 
beweging; gedeelde verant-
woordelijkheid uitgaande 
van brochure ‘Kerk en
ambt’. 0032 2 509 96 72; 
info@tgl.be

Boskapel
16 sept. 20.00 u. Augustinus 
die mij raakt, door Anke 
Tigchelaar.
Graafsweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen; (024) 356 18 
09(17.15-19.15u.); 
www.boskapel.nl

Barmhartigheid
20 sept.,11 okt., 22 nov.,21 
dec. 10.00-17.00 u. Barm-
hartigheid handen en voe-
ten geven.
Boxtelseweg 60, 5261 NE 
Vught; (073) 657 70 44; 
secretariaat@barmhartig
heid.nl

Hof van Lof
4, 10, 19, 24 juli, 2, 9,15, 
21, 30 aug.: 14.00-16.00 u. 
Rondleiding.
(073) 642 10 56 (di t/m za. 
9.00-12.00 u.) Hacken.TH@
inter.nl.net

De Gaarde
Persoonlijk begeleide Sab-
batperiode en/of retraite.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL 
Udenhout; (013) 533 58 46; 
www.degaarde.org
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mijn tante een plaats heeft ingeruimd 
in het huis van de Vader, omdat hij ook 
voor háár aan het kruis is gestorven.
Haar man - mijn oom, ook tweeëntachtig 
- zit vooraan weggezakt in een rolstoel. 
Hij tobt ook al geruime tijd met zijn ge-
zondheid. Alles om hem heen is hem te 
groot geworden; zijn kleren, zijn bril, 
zelfs de rolstoel. Het is alsof hij zich ook 
al aan ’t terugtrekken is uit deze zicht-
bare wereld. Natuurlijk, hij blijft alleen 
achter. Maar hij hoeft niet meer aan te 
zien hoe zij week na week het vocht ach-
ter haar longen moest laten weghalen in 
het ziekenhuis. Misschien is hij wel op-
gelucht, maar mag je je wel opgelucht 
voelen wanneer je levenspartner er niet 
meer is?

Volgens ‘t boekje
De zussen van mijn tante - onder wie 
mijn moeder - kijken bedrukt en be-
zorgd. Zij hebben allemaal hun eigen 
verdriet, bijvoorbeeld omdat ze al ge-
ruime tijd alleen door het leven moeten 
gaan. Of ze hebben hun eigen zorgen 

Toying Loye – Moving Space ´Zijn het de mensen die steeds bewegen en verhuizen of is het de kosmos die 
steeds weer verandert en mensen in een wisselende situatie voor nieuwe uitdagingen plaatst?´ 
Missie Zendingskalender 2005 – In de keten van het leven. Wereldbeeld van een Afrikaan. Toyin Loye. 
Uitgave CMC Mensen met een Missie.

over hun eigen gezondheid of die van 
hun kinderen. Neven en nichten zitten 
er een beetje onwennig bij. Ze zijn het 
doorgaans niet meer gewend om in een 
kerk te zijn. En zij denken aan hoe mijn 
tante vroeger was. Ze was niet echt ge-
liefd, is lang vrijgezel geweest en woonde 
bij opa en oma thuis in. In die tijd pleeg-
de haar onafscheidelijke vriendin ook 
nog zelfmoord en moest zij haar identifi-
ceren. Niet echt een prettig leven dus, tot 
zij haar man leerde kennen. Ze trouw-
den, maar waren beiden inmiddels te oud 
voor kinderen.
Ondertussen klinken voortdurend de 
woorden over steun en troost bij dit ver-
lies. Natuurlijk was er verdriet, maar eer-
der om haar leven dan om haar sterven. 
Deze hele afscheidsviering verliep ‘vol-
gens het boekje’ maar het ging met geen 
woord over mijn tante, ook al werd haar 
naam dan regelmatig genoemd.

Nawoord of voorwoord
Bij het verlaten van de kerk zie ik een 
neef van me staan. Breed gespierd, tatoe-

ages op de armen, een hemd met uitge-
sneden mouwen. Hem had ik helemaal 
niet in de kerk verwacht, en toch is hij 
er - op zijn manier. De stelling Plurifor-
miteit bestaat niet alleen ‘buiten’ in de 
maatschappij, maar ook ‘binnen’ in het 
christelijk geloof zelf krijgt ineens een 
heel andere betekenis. God is aanwezig 
in deze tijd. Maar het is de vraag of de 
kerkelijke theologie en de kerkelijke taal 
deze aanwezigheid kan vangen of oproe-
pen. Hopelijk is dit nawoord op de reeks 
‘vergeten theologieën’ tevens een voor-
woord op het vele werk dat nog te doen 
staat. Want de geloofwaardigheid van 
kerk en godsdienst staan of vallen met 
wat zij voor concrete mensen in hun con-
crete levensomstandigheden betekenen.

Hij is voor niets gestorven

Hij is voor niets gestorven
heeft zijn Naam voor niets geleefd,
zolang de mens nu zijn verhaal,
zijn dood geen inhoud geeft.

Hij is voor niets gestorven
zolang wij niet opengaan,
maar opgesloten in onszelf
voor eigen vragen gaan.

Zijn dood zal zinvol worden
zijn verhaal van God vervuld,
als wij de ander leren zien
met goddelijk geduld.

Voor niets sterven de mensen
jong of oud in eenzaamheid,
zolang het in de wereld niet
tot anders leven leidt.

(Marcel Zagers)
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Zondag 24 februari 2008 vierden Christi-
anne en Henk van de Wal hun verbinte-
nis als geassocieerd lid van de Fraters te 
Tilburg. In de Constitutie, de leefregels 
van de Congregaties van de Fraters staat 
deze nieuwe vorm van kloosterleven zó 
omschreven: Wij zijn bereid naar wegen te 
zoeken die het sommigen mogelijk maken 
met ons mee te leven en mee te werken als 
geassocieerd lid of anderszins zonder in al-
les onze leefwijze te delen.’

Vorm en inhoud
In de fraai uitgegeven brochure Barmhar-
tigheid en broederschap, delen in het leven 
van de fraters cmm. wordt helder en uit-
nodigend omschreven wat geassocieerd 
lidmaatschap inhoudt, in welke traditie 
wie toetreedt gaat staan en welke ver-
wachtingen de congregatie heeft. Enkele 
gegevenheden zijn voor dit lidmaatschap 
wezenlijk. Je moet oprecht willen leven 
vanuit het evangelie, affiniteit hebben met 
de spiritualiteit van de gemeenschap van 
de fraters en wel zodanig dat deze vorm 
krijgt in de contacten met een fraterge-
meenschap en in de bereidheid in dit con-
tact te investeren. Van geassocieerde leden 
wordt tenslotte verwacht, dat ze delen in 
het gebed en de zending, met name actief 
betrokken willen werken aan een mense-
lijker wereld. De congregatie put haar in-
spiratie uit de inzet van  bisschop Joannes 
Zwijsen, haar stichter, die het spoor volg-
de van Vincentius à Paulo, pionier van dit 
actieve religieuze leven.
Leven in gemeenschap is een ander we-
zenlijk onderdeel van de congregatie, ge-
leid door vriendschap en broederschap. 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel; 
openheid en gulheid in de geest van het 
evangelie en de vroegste christengemeen-
schappen.

Meeleven -denken -werken
Fraters doen hun professie en beloven 
zich te houden aan de geloften gehoor-
zaamheid, zuiverheid en armoede. Wie 
zich als geassocieerd lid aan de congre-
gatie wil verbinden hoeft deze drie gelof-
ten niet af te leggen. Wel wordt verwacht 
dat geassocieerde leden leven in dezelfde 
geest en vanuit dezelfde grondhouding: 
een open, luisterende houding naar de an-
der toe; bereid zijn aan de vragen van de 
ander en de gemeenschap voorrang te ge-
ven; - zuiver staan in de omgang met an-
deren en in de gemeenschap, door een le-

ven toegewijd aan God en mens; - kiezen 
voor een eenvoudige levensstijl, vrijstaan 
tegenover geld en goed en zoveel moge-
lijk delen van alles wat je ontvangen hebt. 
De brochure Barmhartigheid en broeder-
schap ademt de geest van Vincentius à 
Paulo. ‘Als fratercongregatie zien wij onze 
zending van oudsher in opvang en bege-
leiding van jonge mensen, kansarmen en 
hulpbehoevenden. Belangrijk daarbij is 
de samenwerking in kerkelijk verband en 
met organisaties die door dezelfde geest 
worden gedreven. Van de geassocieerde 
leden wordt gehoopt dat zij van harte 
willen delen in die zending en daar naar 
eigen vermogen gestalte aan geven. Mee-
leven, meedenken, meewerken is de ver-
wachting naar hen toe. Zien waar het ten 
diepste om gaat, van harte bewogen wor-
den en met geestelijk elan in beweging 
komen. En dit altijd en bij alles in verbon-
denheid met alle fraters over de gehele 
wereld, de jongere en de oude generaties.’

De weg van Christianne en Henk
Op zoek naar projecten voor de Wereld-
winkel in Oirschot, waarvoor Christianne 
zich met hart en ziel heeft ingezet, kwa-
men zij en haar man Henk in contact 
met wijlen frater Anthony Koning, die in 
Kenya met heel zijn persoon betrokken 
was bij het aids-project Oyugis Integrated 
Project. Deze bevlogen, pure en diepgelo-
vige mens zette Henk en Christianne in 

Louis Nabbe

Barmhartigheid en broederschap

‘Dit jaar is het jaar van het religieus erfgoed. Het zijn voornamelijk kerken en 
kloosters die in de schijnwerpers staan. Het belangrijkste erfgoed dat we wil-
len doorgeven is echter onze spiritualiteit. En één van de mogelijkheden daar-
voor is het geassocieerd lidmaatschap’ aldus frater Frans van Pinxteren. Chris-
tianne en Henk van de Wal uit Oirschot zetten onlangs die stap. Louis Nabbe 
sprak met hen en met de congregatie van de fraters cmm. 

vuur en vlam. Vanaf dat moment namen 
zij op zich om het Oyugis Integrated Pro-
ject in Nederland te promoten. Via frater 
Anthony Koning kwamen Christianne en 
Henk de spiritualiteit van de fraters en 
van hun Beweging van Barmhartigheid op 
het spoor. Zorg voor aidspatiënten, gevan-
genen, vluchtelingen, armen, zieken en 

Christianne en Henk van de Wal zondag 24 februari jl. geflankeerd door hun dochters Janske en Geertje 
(© Foto: Nelleke Verstijnen)

Thuiskomst van de verloren zoon. Mozaiek vervaar-
digd door frater Paschalius Vervest (1923-1989) 
Fraterhuis St. Denis Tilburg.



��DE ROEROM n JAARGANG 22 n NUMMER 10 n JUNI 2008

weeskinderen is de bijdrage van de fraters 
aan de opbouw van een betere wereld en 
een samenleving met een menselijk ge-
zicht. De band van Christianne en Henk 
met de fraters bestaat inmiddels al zo’n 
tien jaar en leidde tot de vraag van de fra-
tercongregatie aan hen of zij belangstel-
ling hadden om geassocieerd lid van hun 
gemeenschap te worden. 

Uiterst behoedzaam
De afgelopen twee jaar volgden diverse 
oriënterende en diepgaande gesprekken 
met de fraters Wim Verschuren en Charles 

van Leeuwen. Wim Verschuren laat er in 
ons gesprek geen twijfel over bestaan, dat 
van de zijde van de congregatie de uiterste 
zorg en behoedzaamheid worden betracht 
in de benadering van eventuele kandida-
ten. De keuze van aansluiting bij de leef-
gemeenschap moet ten goede komen aan 
hun eigen wereld; anders moeten ze die 
keuze zeker niet maken. Het mag onder 
geen beding een vlucht uit de eigen ver-
trouwde leefsituatie worden. Christianne 
en Henk hebben weloverwogen samen 
met hun twee dochters Janske en Geertje 
ja gezegd op de vraag naar deze verbinte-
nis. Ze hebben daaraan ook een formele 
status willen geven.

Vanuit geest en zending
Zondag 24 februari 2008 was het dan zo-
ver. In de kapel van het generalaat van de 
fraters te Tilburg werd rondom deze twee 
geïnspireerde en bevlogen mensen een 
viering geweven van geloof in de Geest 
die levend maakt, - van hoop op mensen 
met warmte en gevoel voor verbonden-
heid, - van liefde en dienstbaarheid die 
mensen nog steeds  inspireren. Om de 
betekenis en draagwijdte van deze ge-
beurtenis te accentueren was naast Frans 
van Pinxteren, provinciaal overste, ook 
algemeen overste frater Broer Huitema als 
voorganger aanwezig. Hij hield de over-
weging en was hoofdgetuige bij het uit-
spreken van de geloften door de aspirant-
geassocieerde leden. Christianne en Henk 
werden beiden uitgenodigd om hun moti-
vatie openlijk uit te spreken en om vervol-
gens de verbintenistekst te bidden. ‘Vanuit 
de Geest en zending van onze congregatie, 
zoals verwoord in de constituties en met 
Gods hulp en de steun van u allen, willen 
wij trouw blijven aan deze verbintenis in 

goede en kwade dagen. We gaan deze ver-
bintenis aan voor de tijd van drie jaar.’ 

Gedragen op weg 
Als uitdrukking van hun verbondenheid 
ontvingen Christianne en Henk uit han-
den van de algemeen overste de constitu-
ties van de congregatie en ook het ‘merk-
teken’ van de fraters, verwerkt in een ket-
ting voor Christianne en in een speld voor 
Henk. Na ondertekening van de actes wa-
ren Christianne en Henk volwaardig geas-
socieerd lid, een ideaal waar zij in de loop 
van de jaren naar toe gegroeid waren. 
‘Zalig de eenvoudigen, want God zal hun 
kracht zijn’ baden alle aanwezigen samen 
aan het einde van een sobere maar zeer 
intense viering. En de twee nieuwgeboren 
leden van de Congregatie van de Fraters 
van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barm-
hartigheid hoorden in het zegen- en weg-
zendingsgebed: ‘Ga maar je eigen gang, 
waag het maar: opnieuw beginnen heel je 
leven lang.’ Op het boekje van de viering 
stond als motto heel treffend Gedragen op 
weg. Christianne en Henk weten zich heel 
zeker gedragen en gesteund op hun weg 
zoals ook de vier eenlingen - een heer en 
drie dames - die Christianne en Henk op 
deze weg zijn voorgegaan.
 

Contactadressen: Generaal bestuur, Gasthuis-
ring 54, 5041 DT Tilburg (013) 543 27 77 

Provinciaal bestuur Nederland 
Sonniusstraat 3, 5212 AJ ’s-Hertogenbosch 

(073) 613 62 42; www.cmmbrothers.com

Affiniteit met de gemeenschap van fraters(© Foto: Nelleke Verstijnen)

Frater Broer Huitema (© Foto: Nelleke Verstijnen)

Verwant verbonden

Het goddelijke breekt niet
vanuit een vreemde hoge wereld 
ons bestaan binnen. 

Het verschijnt ons 
in iets en iemand van hier. 
De aarde en wij-voor-elkaar zijn 
huis en teken van het goddelijke. 

Daarom bestaan aarde en mens 
- en zeker wij voor elkaar - 
niet enkel om het nut 
en reikt onze verwantschap verder 
dan familie of mensheid; 
het omvat alle leven, alles.

Ons ontbreekt 
de intuïtie van verbondenheid, 
eerbied en solidariteit met de aarde; 
een geest die de aarde beschouwt 
als woonplaats van het goddelijke. 

S.Kappen, India in Concilium ‘94, 4
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Ik neem hier het woord omdat het zaterdag 
31 mei 2008 is; een bijzondere dag voor 
Peer. Vandaag precies vijftig jaar geleden is 
hij in de Bossche St. Jan priester gewijd. Ik 
wil hem en allen die zich nauw met hem 
verbonden voelen - Berna, Bas Judith en 
Niels, Cathrien, Joris en Hans - van harte 
gelukwensen met dit jubileum.

Zo was het
Peer, als we terugkijken op die vijftig jaar 
dan is er alle reden om stil te staan bij die 
vijftigste verjaardag van je wijding. Want 
vanaf die dag is jouw leven heel bijzonder 
getekend door mensen die geloven, - door 
alles wat gaat over méér dan in woorden te 
vangen is - en in voorspoed en tegenspoed 
door de kerk. In 1958 priester gewijd wor-
den betekende een uitbundige eerste mis 
opdragen, - processie met bruidjes, schut-
tersgilde en harmonie, - een kerk feeste-
lijk versierd en versiering langs de weg 
die de pas-gewijde met familie van woon-
huis naar kerk ging. Zo zal het in Haaren 
ook wel geweest zijn. Het waren de jaren 
die volgden op het Bisschoppelijk Mande-
ment waarin de Nederlandse bisschoppen 
het einde van een tijdperk inluidden. Zij 
meenden leiding te kunnen geven door ge-
lovigen voor te schrijven hoe zij zich als 
katholiek moesten gedragen. Sindsdien 
heb ik moeten vaststellen dat dit Mande-

ment het eerste is geworden in een reeks 
kerkelijke documenten die mensen eerder 
van geloof en kerk vervreemden dan ermee 
verbinden.

Religieuze alledag
In 1958 ben je in de sfeer van kerk en 
samenleving tóen priester gewijd. Maar 
priester in de traditionele zin ben je nooit 
geweest. In Reusel, je eerste plaats als pas-
tor, begon je al vrij meteen een van jouw 
‘geloofsartikelen’ te ontwikkelen: het reli-
gieuze is geen eilandje in een woelige we-
reld, geen vluchtheuvel, maar bestaat uit 
verbondenheid van mensen met elkaar en 
met de diepere werkelijkheid die zij ver-
moeden en beleven doorheen de dingen 
van alledag. Wat mensen alledag voor el-
kaar doen is in jouw ogen een waarachtige 
uiting van hun diepste geloof en verbon-
denheid met God-en-Goed. Vandaar jouw 
tomeloze inzet voor de gemeenschap in 
Reusel. De Kei werd daarbij het sleutel-
woord, - een parochiehuis dat je met een 
aantal plaatselijke prachtfiguren en ge-
steund door pastoor Van Mierop en je col-
lega Jo van Kessel - nu pastor te Helmond/
Stiphout -  uit de grond stampte.

Vierenderwijze
In 1963 kwam je naar de Antonius en An-
naparochie aan de Groenestraat te Nijme-

gen met de opdracht bijbelwetenschappen 
te gaan studeren. De zondagavond-krans 
- wekelijkse bijeenkomst van alle gees-
telijken uit buurt waarvoor elke priester 
bij toerbuurt opdraaide - bleek niet jouw 
sterkste zijde en pogingen je in deze te be-
teren bleven na de eerste poging al steken. 
Je had geen wijnkelder en je acute inkoop 
van dit edele nat in de stad werd door een 
pastoor gekwalificeerd als ‘inkt’.  In Nijme-
gen kwamen wij elkaar voor het eerst te-
gen, toen ik in 1968 benoemd werd aan de 
Groenestraatsparochie. Dus valt er dit jaar 
nóg een jubileum te vieren: wij kennen el-
kaar veertig jaar. Jaren waarin we, zeker 
in de beginperiode en in de jaren naar je 
huwelijk toe, intensieve belevenissen heb-
ben meegemaakt. Het waren jaren van een 
schitterende liturgie, prachtige koorzang en 
experimenten op dit vlak met name voor 
de vernieuwing van het nederlandstalige 
kerklied. ‘Waar blijft u met uw wonderen’ 
met Louis van Dijk, ‘Planken voor een stal’ 
met Joop Stokkermans, ‘Reisliederen’ met 
Harrie Beex en je leermeester Floris van 
der Putt; de musical ‘Jona’ met Karel Eijk-
man, - allemaal op lp’s. De reeks zet zich 
momenteel nog voort in je vruchtbare sa-
menwerking met Willem Vogel, die leidde 
tot meerdere cd’s, boeken en bladmuziek. 
Dankzij jouw muzikaliteit en vernieuwen-
de ideeën was de Groenestraatsparochie 
een bruisende gemeenschap. Je wist men-
sen met elkaar en God in contact te bren-
gen.

Ideeënbus
Na jouw afstuderen werd je medewerker 
aan het DPC in Den Bosch, maar bleef wo-
nen  in de gezellige pastorie aan de Groe-
nestraat met pastoor Gérard Soons en mij. 
Je reisde stad en land af om je ideeën uit 
te dragen. De DPC-cahiers over liturgisch 
sterke tijden zoals Kerstmis en Goede Week 
waren het resultaat van jouw gedachten en 
de behoeften van de parochies. Ze mogen 
er nog steeds zijn! Ook zó wist je mensen 
met elkaar en met hun Bron en Bestem-
ming te verbinden.

Vruchtbare relatie
Je ontmoette Berna en jullie gingen trou-
wen. Dit bracht in de Groenestraat enige 
beroering te weeg. Maar ik  herinner me 
als de dag van gisteren hoe voor jullie bei-
den het huwelijk niet inhield dat je inzet 
voor geloof en Evangelie en het werken 
aan het religieuze eronder leden. Jullie ge-
loofden oprecht - en gebleken is terecht 
- dat jullie relatie juist zou stimuleren. 
Deze overtuiging hadden Gérard Soons en 
ik ook. In groot vertrouwen op jullie heeft 
Gérard destijds de parochianen voorgelegd: 
‘Wij vinden dat Peer moet blijven, wij ken-
nen zijn geloof, wij kennen zijn verdien-
sten voor onze gemeenschap. Wij vragen 

Vijftig jaar geleden is Peer Verhoeven priester gewijd. Hij heeft op zowat alle 
religieuze fronten gewerkt. Hij was kapelaan te Reusel, studeerde in Nijmegen 
bijbelwetenschappen, behartigde de nederlandstalige liturgie, was stafmede-
werker aan het Bossche Diocesaan Pastoraal Centrum, catecheet aan de Pabo 
te Tilburg en tot op heden dirigent, tekstschrijver en stuwende kracht bin-
nen de beweging Open Kerk Helvoirt. Peer is vanaf het begin betrokken bij De 
Roerom. Als medewerker, redactielid en nu al jaren als hoofd- en eindredac-
teur. Bart Verreijt, voorzitter van het stichtingsbestuur van De Roerom, sprak 
na de viering van zaterdag 31 mei jl. Peer toe.  

Wel anderssoortig maar priester
Bart Verreijt

Peer, toen nog Pieter, met zijn zussen Ton en An in de banken van de lagere school te Haaren.
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uw mening’. Door bisschoppelijk ingrijpen 
hebben wij deze mening nooit mogen ver-
nemen. Maar die was toch wel duidelijk en 
te raden. Met Berna samen heb je meerdere 
koren van de grond getild en op niveau ge-
bracht. En na je huwelijk ben je als schrij-
ver van religieuze en liturgische teksten 
bekend geworden en zijn er tot nu toe vijf-
tien boeken van jouw hand verschenen.

Eén lijn
De jaren die volgden - je werk op het Di-
ocesaan Pastoraal Centrum, je functione-
ren als docent levensbeschouwing aan de 
Pabo, de ver- en ontwikkelingen die leid-
den tot de geloofsgemeenschap Open Kerk 
Helvoirt die hier nu alweer bijna twintig 
jaar samenkomt - ze tonen allemaal één 
lijn: je blijft trouw aan je oorspronkelijke 
priesterlijke inspiratie die haar vorm niet 
kreeg vanuit een gedateerde kerkelijke of-

fertheologie maar vanuit een  in de geest 
van Jezus van Nazaret vasthoudend eigen-
tijds zoeken naar wat mensen bezighoudt 
in de natuur, hun relaties met elkaar, hun 
tasten naar het diepste van zichzelf en de 
ander.

Woord en lied
Hoewel volgens mij preken schríjven wel, 
maar preken hóuden niet jouw favorie-
te bezigheid is, heb je wel twee kanalen 
waarlangs je datgene wat jou bezighoudt 
met mensen communiceert. Je hebt veel 
gepubliceerd in boeken, in De Roerom en 
elders. En je bent muzikaal. Twee com-
municatiekanalen die mensen zeer goed 
in contact kunnen brengen met de diepere 
lagen in zichzelf en een gemeenscvhap 
vormen rond de vragen naar het Mysterie, 
de Eeuwige. Van jouw beide wegen om 
mensen bij elkaar te brengen heeft de ge-
meenschap hier en heb ikzelf veel mogen 
beleven. In teksten die, hoe eenvoudig ook, 
heel direct zijn en tegelijk ruimte laten, 
meer dichterlijk oproepen dan dogmatisch 

De Kei, in 1962 geopend als parochiehuis van Reusel

Beste Peer

Wij weten dat jij opleiding, verdieping 
en studeren heel belangrijk vindt. 
Maar dit betekent voor jou niet dat je 
na studie en wijding behoort tot een 
exclusieve club die de wijsheid en de 
absolute waarheid in pacht heeft en 
iets kan wat anderen niet kunnen, iets 
weet wat anderen niet eens vermoe-
den. Wijding betekent voor jou - we 
ervaren het dagelijks - toewijding. 
Toewijding en al die lange jaren on-
vermoeid werken voor de gemeen-
schap, - daarbij indachtig de woorden 
van een Franse bisschop die je ons 
steeds voorhoudt en zelf nu al vijftig 
jaar lang waar maakt: Een kerk die 
niet dient, dient tot niets. Wij, die hier 
om de veertien dagen samenkomen, 
mogen ervaren wat de vruchten zijn 
van jouw tomeloze inzet voor mens en 
gemeenschap ... We hopen nog lang 
van jouw aanwezigheid hier te mogen 
genieten. Namens Open Kerk Helvoirt

Peter Verhagen

vastleggen, - teksten waarvan ik uit eigen 
ervaring weet dat ze mensen tot in hun 
ziel raken. Met muziek, die ‘betere’ manier 
van bidden, weet jij mensen in hun gelo-
vige gevoelens te treffen, omdat die muziek 
vertaling en communicatie-instrument van 
je eigen geloof en inspiratie is.

Tekenend
Ik herinner me nog goed de tijden dat het 
er om spande, dat je met vragen zat en hoe 
je dan op  ‘den Bult’, gelegen aan de zoom 
van het open Helvoirts Broek, aan het hout 
kappen sloeg. Niet alleen om de Bult te 
egaliseren of hout te winnen, maar ook 
om problemen een kopje kleiner te maken. 
Voor vergaderingen van De Roerom fiets je 
- of het moet al heel bar zijn - naar Tilburg. 
Tekenend voor jou! Je fysieke inzet voor 
mensen en voor wat jij belangrijk vindt is 
in die vijftig jaar groot geweest. Ik kan je 
verzekeren dat talloze mensen jou in gelij-
ke mate geweldig dankbaar zijn. Voor wat 
jij hen als ware priester van deze tijd hebt 
gegeven aan mogelijkheden om hun geloof 
te beleven, uit te drukken en om te we-
ten dat je, ook waar het over geloven gaat, 
mens mag zijn van de tijd waarin je leeft 
en van de  grond waarop je bent geboren.
Beste Peer, hartelijk dank voor alle inspi-
ratie en uitdaging tot reflectie, alle vriend-
schap zovele jaren lang. Namens De Roer-
om dank ik je ook voor je nijvere arbeid, 
je grote toewijding en de kundige wijze 
waarop je ons lijfblad boven water houdt. 
En ik weet zeker dat mijn gevoelens van 
dankbaarheid om jou en deze dag gedeeld 
worden door de geloofsgemeenschap van 
Open Kerk Helvoirt waarmee je zoveel ja-
ren intens verbonden bent. Dat jou nog 
vele jaren gegeven mogen zijn.

Peer Verhoeven zaterdag 31 mei 2008 tijdens de toespraak van Bart Verreijt met in zijn hand de viering rond 
Bouw je huis niet op klapzand, maar op rotsvaste grond (© Foto: Johan Strang)
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Oujda vormde zondags het hoogtepunt. 
Een viering met een Afrikaans koor, voor-
gegaan door bisschop mgr. Vincent Landel 
in aanwezigheid van de vertegenwoordi-
ger van de protestantse Kerk in Marokko, 
een vertegenwoordigende groep van Jeugd 
en Sport en het Nederlandse Steunpunt 

lijkwaardig meedoen aan alle activiteiten. 
De zomervakanties van families met een 
gehandicapte, door père Lepine georgani-
seerd, zijn in Oujda al jaren legendarisch.

Racisme doorbroken
De Kerk in Berkane is inmiddels het bloei-
ende centrum voor mens en milieu, een 
educatieve plek voor duurzame ontwik-
keling en milieu-actie. De kerk in Jerrada, 
een voormalig mijndorp, is nu een cultu-
reel centrum met bibliotheek en theater-
zaal. Opvallend is hoe bij dit jubileum in 
dit deel van Marokko de ontmoeting van 
zwarte christenen vanuit landen als Be-
nin, Ghana, Congo en andere Afrikaanse 
landen en Marokkanen op een ontspan-
nen manier plaatsvindt. Hier kon het la-
tente racisme dat tegenover zwarten in 
Marokko bestaat doorbroken worden en 
kon de rijkdom van de eigen dans, zang 
en muziek van beide culturen aan elkaar 
als een verrijking getoond worden.
De uitnodiging voor de festiviteiten zei 
het alsvolgt, uiteraard in het Frans. ‘Tus-
sen dialoog en onbegrip, tussen eenheid 
en verdeeldheid heeft een eeuw gedeelde 
praktijk van alle dag de eerste stukken 
van een gemeenschappelijk erfgoed ge-
weven in de lange geschiedenis van onze 
stad Oujda die onze onderlinge verschil-
len verrijken en kleuren als een tapijt. 
Land van ontvangst voor Maghrebijnen, 
Europeanen en Subsaharianen, Le Maroc 
Oriental (Oostelijk Marokko) is de zon 
voor ons samengaan. In het licht van deze 
hoop brengen we dank voor wat we sa-

Joep Beliën

Kerk in nood Oost Marokko

Van 25 t/m 28 mei j.l. vierde de Kerk in N.O Marokko een bijzonder feest. 
Honderd jaar geleden werd in Noord Oost Marokko in Oujda, Berkane en Jer-
rada een kerk gebouwd. Dit gebeurde nog ten tijde van de Franse bezetting die 
tot 1956 duurde. Dit historische feit is herdacht met een aantal vieringen die 
de bijzondere plek van de Kerk in deze regio op een spannende manier aan 
het licht liet komen.

Kathedrale kerk in Oujda (© Foto: Joep Beliën)

men doorleefd hebben en we vieren wat 
er nog allemaal beleefd gaat worden.’

Vraag naar de mens
In een expositie in het kader van het jubi-
leum was een beeld te zien van de plaats 
van Maria - Meryem - in de islam: een 
Piéta met een koran ervoor, open bij een 
soera waarin zij de moeder van Jesus - 
Aissa - genoemd wordt.
De Kerk in Marokko kent twee bisdom-
men. Het een is meer Spaans (Tanger) en 
het ander - bisdom Rabat - meer Frans 
georiënteerd. Oujda hoort tot het Frans 
georiënteerde bisdom. Toch was de groep 
deelnemers en reünisten zeer internatio-
naal van samenstelling. Naast Franse en 
Spaanse was er ook een Poolse deelname. 
Naast andere Oost Europeanen waren Po-
len tot de val van het IJzeren Gordijn ge-
liefde ontwikkelingswerkers; naast die 
van ons uit Nederland. Kortom een mon-
diale samenkomst in een gastvrij door de 
islam getekende omgeving. Geen fana-
tisme en veel aandacht voor onderlinge 
kennismaking. De Kerk laat hier in gecon-
centreerde vorm haar katalyserende rol 
zien door, los van religie, de vraag naar de 
mens te stellen en daarmee vrijheid, vrede 
en verdraagzaamheid te bevorderen. Een 
weefsel contrasten ontmoette elkaar. Het 
heeft mijn geloof in het interculturele con-
tactwerk in Nederland versterkt. 

Maria en de koran (© Foto: Joep Beliën)

Remigranten uit Berkane. Als oud-mede-
werker van dit Steunpunt was ik aanwe-
zig en nam waar hoe de katholieke kerk 
geaccepteerd is en een plaats inneemt in 
de samenleving van Oujda en omstreken. 
Père Lepine, pastoor van de kerk in Oujda, 
is nu al zo’n dertig jaar actief en heeft zijn 
parochiekerk St Louis tot een bijzonder 
centrum van ontmoeting-in-diversiteit van 
moslims en christenen gemaakt. Met hulp 
van Nederlandse fondsen van Cordaid 
werd aan de kerk een gloednieuw cen-
trum voor cultureel ontwikkelingswerk 
vastgebouwd: Mountada Rihab, voor ont-
wikkeling en solidariteit. Het is een be-
weging waaraan ook gehandicapten ge-
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, 
schepper van hemel en aarde, 
ruimteverschaffer aan mensen, 

laatste geborgenheid van ons bestaan.

Ik geloof in Jezus de Zoon, 
de betrouwbare Redder, 

Mensenzoon die de goede richting wijst: 
Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die ons deel doet hebben 

aan het nieuwe messiaanse leven 
van geloof, hoop en liefde.

Ik geloof in het Rijk van God, 
dat zich overal ter wereld aandient 

waar mensen zich oefenen 
in een grondhouding van recht doen, 

getrouwheid liefhebben en 
ootmoedig wandelen met God.

Ik geloof dat wij zo op weg zijn 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont. 
In gebed, in het doen van recht onder de mensen 

en het wachten op Gods tijd 
houden we de deur naar die toekomst open, 

totdat God alles zal zijn en in allen.

B. Rootmensen 

Redactie

Geloof belijden

Met de regelmaat van de klok krijgt De Roerom verzoeken om geloofbelijdenissen, in ‘het alternatieve circuit’ ontstaan, 
te publiceren. Aan dit verzoek kan slechts mondjesmaat voldaan worden. Er zijn zeer vele alternatieve geloofsbelijdenis-
sen, van heel verschillende - leerstellige, moralistische, sociale - inhoud en intonatie. De Roerom heeft maandelijks slechts 
beperkte ruimte. Meerdere belijdenissen naast of na elkaar  publiceren is niet juist. Zoals parabels zijn belijdenissen ‘in-
leefteksten’; ze hebben tijd en ruimte nodig om te bezinken en dit inleefproces verloopt niet ‘de een na de ander’. Daarom 
houdt De Roerom het op één nieuwe belijdenis op een bladzijde. Het wit kan met eigen gedachten en gevoelens gevuld 
worden. De redactie probeert zich van commentaar op inhoud of taal te onthouden.  

het hart

er is een hart dat luistert
naar eigen scheppingsdrang

aan melodie noch maat gekluisterd
zingt het een ongehoord gezang

er is een hart waaruit de wereld
geboren wordt in plaats en tijd

gekoesterd en behouden en bezegeld
dank zij de liefde zegenrijk bereid

er is een hart zo goed verborgen
dat het aan menig oog ontgaat

hoewel ’t heelal vandaag en morgen
dank zij het hart ontstond en staat

er is een hart dat fluistert
en met de mensen stil verkeert

zijn woord wordt wreed verduisterd
wanneer de naaste wordt gedeerd

er is een hart zo menselijk bewogen
dat er ook menselijke schepsels zijn
die toegerust met hartelijk vermogen
dank zij de liefde medescheppers zijn

Nico Tromp msc
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Redactie

Boeken

En God viel uit de hemel

Een boek met vijftien levensverhalen van 
mannen die tijdens of kort na de Tweede 
Wereld Oorlog dominicaan werden en het 
vaak niet gebleven zijn. In En God viel uit 
de hemel, geredigeerd door Colet van der 
Ven, is aan de hand van indringende per-
soonlijke portretten te lezen hoezeer een 
belangrijke religieuze orde in Rooms Ka-
tholiek Nederland te kampen heeft gehad 
met het veranderende klimaat van secu-
larisatie en kerkverlating. Slechts vijf van 
de geïnterviewden zijn nog dominicaan. 
Opvallend is dat er een goede band is blij-
ven bestaan met de vroegere ordebroe-
ders. In zijn voorwoord geeft Rex Brico 
een algemene historische indruk van de 
Nederlandse dominicanen en hun spiritu-
aliteit: predikheren, Domini canes - hon-
den van de Heer. Ze slaan nog steeds luid 
aan om de waarheid van het evangelie te 
verkondigen. Dit geldt minder voor de ex-
ordebroeders, Maar als een soort seculiere 
geleidehond en gids voor mensen die de 
weg kwijt zijn zij niet minder dienstbaar, 
wordt in het voorwoord gezegd. En God 
viel uit de hemel is een indringend en eer-
lijk boek; een spiegel voor wie wat dieper 
inzicht wil krijgen in de kerkelijke ont-
wikkelingen van de laatste vijftig jaar in 
Nederland en in de wereld.        Joep Beliën

Colet van de Ven En God viel uit de hemel
Valkhofpers 2008; ISBN 978 90 5625 270 0

Martien Coppens

Martien Coppens was een van de namen 
die rond het midden van de vorige eeuw 
vanuit de stad doordrongen tot in de kin-
deroren van ons dorpsboerengezin. Hij 
deelde deze eer met ondermeer Piet Hör-
mann, organist van de St. Jan en Sjef van 
Balkom, beiaardier in ‘s Hertogenbosch. 
Martien Coppens (1908-1986) is een van 
degenen geweest die fotograferen van 
kiekjes maken tot kunst scheppen ontwik-
keld heeft. Zijn naam is mij van jongsaf 
bekend. Ik heb in het verleden vele foto’s 
van hem gezien en bewonderd. Nu is er 
een boek over zijn eerste levensjaren ver-
schenen, geschreven door twee van zijn 
kinderen. Het boek is verluchtiggd met 
zwart/wit foto’s van Martien Coppens uit 
de periode 1922-1942. De ondertitel Van 
dorpsjongen tot stadsmens geeft duidelijk 
aan, dat het in Martien Coppens niet al-
leen over de fotograaf, maar vooral over 
de mens Coppens gaat.     

Martien Coppens kondigde regelmatig 
de komst van zijn nieuwe boek Het dorp 
waar ik kind mocht zijn aan. Hij heeft een 
dergelijk boek over zijn jeugd lange tijd 
in gedachten gehad. Hij had er al een aan-

tal jaren een kleine honderd foto’s voor 
klaarliggen plus een aantal losse aanteke-
ningen over zijn jeugdjaren, die telkens 
weer werden aangevuld met nieuwe her-
inneringen aan die tijd. Hij was vast van 
plan dit boek samen te stellen en er zijn 
jeugdjaren in op te tekenen. Het is helaas 
bij de aankondigingen gebleven. Het heeft 
hem beziggehouden tot aan zijn dood in 
1986. 

‘Eind 1977, toen vader de zoveelste po-
ging ondernam om zijn boek over Lies-
hout en zijn jeugdjaren uitgegeven te 
krijgen, kwam hij met het voorstel zijn 
levensverhaal in een aantal gesprekken 
met mij op band vast te leggen. Hij achtte 
zichzelf niet capabel om het op te schrij-
ven. Drie dagen (november en december 
`77 en februari `78) van lange monologen, 
gaven als resultaat een uitgebreide kijk op 
de jeugdjaren van Martien Coppens, waar-
in hij niet alleen vertelt wat hij allemaal 
heeft beleefd, maar ook zijn kijk op het 
leven uitgebreid heeft verwoord... Behalve 
zijn levensverhaal vonden Els en ik het 
van belang in ons boek tot uitdrukking te 
brengen wat voor gedreven mens Martien 
Coppens was in zijn werk als kunstenaar/
fotograaf. Hij was bezield, hij had een roe-
ping. ’ Dit zeggen Joep en Els Coppens, 
zoon en schoondochter van Martien, in 
het voorwoord van hun boek Martien 
Coppens, monografie over de eerste veer-
tig levensjaren van de fotograaf.  

Peer Verhoeven  

Els en Joep Coppens, Ton Thelen
Martien Coppens, van dorpsjongen tot stads-
mens Uitgeverij DAW Vlierden 2008
 
Ik zing wanneer

Nog voor de grote vakantie begint, graag 
aandacht voor het liedboek Ik zing wan-
neer dat blijkbaar al in 2006 verschenen 
is. Wie het nu aanschaft heeft in septem-
ber bij het begin van het nieuwe seizoen 
al wat bij de hand. De bundel heeft als 
ondertitel 68 liederen voor 55+. Mogelijk 
komt deze nadere kwalificatie van de op-
genomen liederen voor rekening van de 
Vlaamse ouderenbeweging OKRA die de 
bundel samenstelde. Helemaal juist vind 
ik het echter niet. Tussen de een-, twee-
, drie en vierstemmige composities staan 
liederen die ook op het repertoire van jon-
gerenkoren prijken en er niet misstaan. Er 
zijn zeven soorten liederen opgenomen en 
ook zo geordend: Grensverleggend Europa 
... Droom weg ... De wereld ... Bezinning 
en nog meer. 
Enkele gezangen zijn ook in religieuze 
vieringen bruikbaar,  maar de overgrote 
meerderheid behoort tot wat heet de pro-
fane muziek, wat dit danook betekenen 

mag. De meeste teksten zijn Nederlands, 
maar de vreemde talen ontbreken geens-
zins. Mijns inziens een rijke bundel met 
liederen die voor heel veel koren te zingen 
zijn, al kom je een enkele keer  een zet-
ting tegen die zelfs voor goede sopranen 
onhaalbaar is.  Graag aanbevolen. Ik zing 
wanneer ... kan het samenstellen van een 
repertoire vergemakkelijken. Peer Verhoeven

Ik zing wanneer. 68 liederen voor 55+
Lannoo nv, Tielt 2006

Voor het leven

Albert Schweitzer behoort tot meest be-
kende en bewonderde grote geesten van 
de twintigste eeuw. Vooral de stichting 
van het ziekenhuis in Lambarene (Gabon/
West Afrika) sprak tot de verbeelding. 
Sommige grote geniale of heldhaftige 
mensen worden bedolven onder de daden 
die zij stelden en de roem die ze vergaar-
den. Zo lijkt het ook met Schweitzer lange 
tijd te zijn gegaan. Genoemd en geroemd 
om zijn durf en doen, maar wie was hij 
zelf eigenlijk ? Zeven auteurs schrijven 
in Albert Schweitzer. Voor het leven over 
de theoloog en exegeet Schweitzer, zijn 
vrouw Helene Bresslau, zijn ethische mys-
tiek, zijn visie op Afrika en de Afrikanen 
en Schweitzer als vertolker van Johann 
Sebastian Bach.  Albert Schweitzer. Voor 
het leven is een zeer geestrijk boek, dat 
het bekende ‘populaire’ beeld van deze 
alleskunner en allesdurver geestelijk en 
vooral menselijk completeert. Heel graag 
aanbevolen.   Peer Verhoeven  

Geert van Oyen (red.)
Albert Schweitzer. Voor het leven
Uitg. Damon Budel 2008
ISBN 978 90 5573 892 2; € 17,90  
 

Albert Schweitzer, schets 1982
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Berichten
Redactie

Retraite

30 juni- 5 juli 2008 start weer een ze-
vendaagse stille, persoonlijk begeleide 
retraite. Plaats: St. Nicolaasstichting 
(Zrs. Franciscanessen) in Denekamp. 
Informatie of aanmelding: Ons Huis Cu-
lemborg (0345) 51 23 32) of mail naar 
onshuis@12move.nl Zie ook: 
www.ignatiaanseretraites.nl 
Het team bestaat uit: Marieke Rijpkema, 
Petra den Dulk, Theo van Drunen SJ 
en Winfried Timmers. En noteert U alvast 
voor 2009: 9-16 februari en 6-13 juli! 

Schrijven vanuit je hart

Levende tekst zit van binnen. In het joodse 
leerhuis spreken mensen met elkaar over 
teksten uit de schrift. Ze brengen woorden 
van anderen naar hun hart om ze daar te 
verstaan. Schrijven vanuit je hart is een 
weg die in het hart begint en van daaruit 
woorden naar buiten laat komen. Het hart 
openen - zacht en voorzichtig - om de pen 
erin te dopen. Denken speelt daarbij geen 
rol. En wat vertelt die pen ons dan?
Dit avontuur willen we in het weekend 
van 19/20 september aangaan met een 
groep van circa tien deelnemers. Een joods 
innerlijk leerhuis bouwen, ieder binnen 
eigen hart en tekst. We gaan het avontuur 
voor een stuk ook samen aan, doordat 
we onze ervaringen delen. Velen geno-
ten al één of meer keren van een dergelijk 
schrijfavontuur onder leiding van Ineke 
de Ridders bij Elim of daarbuiten. Daarom 
geven we dit keer voorrang aan geïnteres-
seerden die hiermee nog niet of niet goed 
bekend zijn. Ineke de Ridders heeft de 
leiding. Data: vrijdagavond 19 september 
18.00 uur tot zaterdagmiddag 20 septem-
ber 16.00 september in de Elimzaal. Kos-
ten € 30,- (€ 20,-). 

Goede Doelen

Per 1 mei is het mogelijk om online een 
verzekeringspakket af te sluiten waarvan 
10% van de totale premie structureel ten 
goede komt aan de geselecteerde goede 
doelen CliniClowns en WereldOuders. De 
informatie is op te vragen via de website 
startmeteengoeddoel.nl  
Met de introductie van het pakket, onder-
gebracht bij Fortis, wordt een bijdrage ge-
leverd aan het werk van WereldOuders en 
CliniClowns. Niet eenmalig, maar jaarlijks, 
net zo lang als de looptijd van de afgeslo-
ten verzekeringen. Onder het motto ‘Ver-
zeker uzelf vandaag nog voor een goed 
doel’ wil startmeteengoeddoel.nl  het werk 
van WereldOuders en CliniClowns onder-
steunen vanwege hun doelstellingen. We-
reldouders geeft verlaten en verweesde 
kinderen een thuis in Latijns Amerika. Cli-

niClowns biedt een gezonde afleiding aan 
kinderen in moeilijke situaties om zodoen-
de een bijdrage te leveren aan hun kwali-
teit van leven’.

Kroedwèsj/Kroedwösj-zegening

15 augustus op het feest van Maria ten He-
melopneming: Natuurwandeling van de 
Munsterkerk naar de kapel in ’t Zand. Ver-
trek Munsterkerk: 15.00 uur. Bij aankomst 
om 16.30 uur viering met kroedwèsjzege-
ning in de Kapel in ’t Zand. 
‘Kroedwèsj of kroedwösj is in Limburgs 
dialect een kruidenbundeltje. Volgens tra-
ditie nemen kerkgangers op deze feestdag 
een bosje geneeskrachtige kruiden mee 
naar de kerk om die te laten zegenen. 
Daarna wordt het boeket thuis opgehan-
gen als bescherming tegen onheil en ziek-
tes. In Duitsland heeft de traditie stand ge-
houden, in Limburg op meerdere plaatsen. 

Er is nu weer een herstel van de traditie 
gaande. Uiteraard zijn er theologische ver-
klaringen en legendevorming rond dit ge-
bruik dat zijn wortels heeft in de Middel-
eeuwen,’ aldus Jeroen de Wit van Centrum 
de Kapel Roermond.

Huis van de wereld

Donderdag 19 juni openen wethouder Gon 
Mevis en een vertegenwoordiger van de 
Commissaris van de Koningin in Noord-
Brabant om 16.00 uur het Huis van de 
wereld aan de Spoorlaan te Tilburg. Na de 
opening is er een hapje en een drankje, 
zijn er activiteiten en presentaties en kun-
nen belangstellenden een kijkje nemen 
in het ‘wereldhuis’. Naast het Missionair 
Servicecentrum Tilburg (MST), Stich-
ting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk 
(SNV) en COS Brabant - de initiatiefne-
mers -  vestigen zich nog andere ideële be-
wegingen in  het Huis van de Wereld. 

Huis van de Wereld, Spoorlaan 346, 5038 CC 
Tilburg; www.huisvandewereld.nl

Schrijf!

De redactie van Volzin - opinieblad voor 
geloof en samenleving -  daagt jongeren 
van 18 tot 35 jaar uit om een prikkelend 
opiniestuk van 18OO woorden te schrijven 
over Religie: drama of blijspel? Bijdragen 
over hoe je religie persoonlijk en maat-
schappelijk waardeert kunnen tot 1 juli 
2008 via redactie@opiniebladvolzin.nl in-
gezonden worden. Er worden drie prijzen 
van respectievelijk € 1000, € 500 en € 300 
ter beschikking gesteld. Bovendien zullen 
de winnende inzendingen gepubliceerd 
worden. 

Voor informatie en voorwaarden
www.opiniebladvolzin.nl

Clown Pepponi bij het WereldOuders-kinderziekenhuis op Haïti
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Uw parochieblad

Cees Remmers

Diverse doeners in de diaconie

Het samen kerk zijn heeft vele kanten, 
maar vier aspecten komen in de parochie-
bladen voortdurend ter sprake: vieren, le-
ren, dienen en organisatie. En dus lees je 
in onze parochiebladen veel over de vie-
ringen, kindercatechese, geloofsverdieping 
voor volwassenen, over het hoe en wat van 
de parochie-opbouw en wat minder over de 
diaconie, het dienstbetoon vanuit de paro-
chie aan mensen in nood in onze samenle-
ving. Deze keer gaat het - wat langere cita-
ten - vooral over dit laatste aspect. 

Om te beginnen uit de Kerkcourant van 
dekenaat Eindhoven. 

‘Gestart vanuit de werkgroep Kerk en Mi-
nima en samen met de Vrijwilligers Hulp-
dienst (HVD) werd onderzocht of er in 
Eindhoven behoefte was aan een voed-
selbank. En op basis van informatie uit 
andere grote steden was dat zo en moest 
er gerekend worden op minimaal 400 be-
hoeftigen die echt geholpen zouden zijn 
met een voedselpakket. Intussen worden 
er wekelijks ruim 260 voedselpakketten 
uitgedeeld en dat aantal neemt nog steeds 
toe. De voedselbank zamelt bij voedings-
industrie en groothandel voedsel in, dat 
nog voldoet aan de nodige kwaliteitseisen 
en deelt dit uit aan mensen die over zo 
weinig financiële middelen beschikken 
dat ze niet voldoende eten kunnen kopen. 
Als mensen door een erkende hulpverle-
ner - maatschappelijk werker, huisarts of 
pastor - worden aangemeld, wordt bezien 
of ze in aanmerking komen. Na aftrek van 
vaste lasten mag een alleenstaande niet 
meer overhouden voor eten, drinken en 
kleding dan € 150,- per maand; voor elke 
volwassene erbij € 50,- en elk kind 
€ 25,- Met andere woorden een moeder 
met twee kinderen mag niet meer te be-
steden hebben dan € 200,-
Elk half jaar wordt met ‘de aanmelder’ 
bekeken of het nog steeds nodig is en of 
en hoe er gewerkt wordt aan verbetering 
van de situatie. En elke cliënt wordt in 
contact gebracht met de budgetconsu-
lenten van de gemeente….In maart is de 
voedselbank van de Tivolikerk verhuisd 
naar de Kanaaldijk, waar we de beschik-
king krijgen over een vries- en koelcel….
We krijgen het voedsel gratis en delen het 
ook weer gratis uit op drie uitdeelpunten: 
de Emmauskerk, de Adventskerk en de Ti-
volikerk. De kosten die gemaakt moeten 
worden zoals huur, energie, vervoer, ver-
zekering, inrichting, administratie worden 
betaald uit een eenmalige subsidie van de 
gemeente Eindhoven en via donaties. Voor 
ons is het elke keer spannend of we alles 
financieel rond krijgen.’

Misschien dat de Caritas fondsen - met 
geld uit de vroegere Vincentius-vereniging 

- die in diverse parochies nog bestaan hier 
kunnen helpen in de geest van Vincentius 
die het in zijn dagen opnam voor de ar-
men, toen zichtbaarder dan nu maar toen 
al en nog steeds een zorg voor de kerk.

Een heel ander dienstbetoon wordt in Het 
Parochieblad van Druten en Puiflijk ge-
noemd. 

‘Steeds meer mensen kiezen ervoor om in 
de laatste fase van hun leven thuis te zijn, 
in eigen vertrouwde omgeving. Zij krijgen 
daarbij ondersteuning van mantelzorgers: 
hun partners, kinderen, familieleden, 
vrienden en bekenden. De Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg geven prakti-
sche hulp aan stervenden én hun familie, 
waardoor het voor ernstig zieken moge-
lijk is thuis te sterven. Bij de VPTZ Maas 
en Waal zijn veertien vrijwilligers actief. 
Het is een hechte en plezierige groep vrij-
willigers met verschillende achtergron-
den. Zij vinden het bijzonder en dankbaar 
werk om zieken en familie te begeleiden 
in deze fase. De zorg die door de VPTZ ge-
boden wordt vindt vaak ’s nachts, wakend 
bij de zieke, plaats. Maar indien nodig 
wordt er ook overdag hulp en zorg gebo-
den. De vrijwilligers worden ondersteund 
door de coördinatoren, door contacten met 
de vrijwilligers onderling en tweemaande-
lijkse thema-avonden met de hele groep. 
Daarnaast is er jaarlijks een tweedaagse 
training en zijn er mogelijkheden om bij-
eenkomsten ter verdieping bij te wonen. 
Ter versterking zijn we op zoek naar vrij-
willigers. Als u geïnteresseerd bent kunt u 
zich aanmelden en begint u met een intro-
ductiecursus. U bent van harte welkom!’

Ook dit is weer een voorbeeld van hoe we 
elkaar in deze tijd echt goed kunnen doen. 
Een vorm van diaconie, geloven met hart 
én handen in de geest van het evangelie.

En weer een andere vorm van dienstbetoon 
die in vele of vanuit vele parochies in prak-
tijk wordt gebracht is waar Ank van Bal-
kom over schrijft in Op de Hoogte van de 
Boskapel in Nijmegen:

‘Vanmiddag ga ik de groetenactie voor 
komende zondag voorbereiden. De adres-
sen zijn geselecteerd en het voorwerk is 
al door andere leden van onze werkgroep 
gedaan. Ik ga de brieven verzendklaar 
maken. Net begonnen komt Sofie langs, 
een meisje uit de buurt dat aanbiedt om te 
helpen. Ik leg haar het principe van Am-
nesty uit. Dan gaan we aan de slag om de 
namen van de gevangenen uit te zoeken. 
‘Deze moeten we nemen’ roept ze uit ‘die 
man zit al 32 jaar in de gevangenis!’  En 
inderdaad: het betreft een 52 jarige Ame-
rikaan die al die jaren in de dodencel zit 

en wiens vonnis in november zou zijn 
voltrokken…Maar toen laaide de discus-
sie over een dodelijke injectie weer op. 
Opnieuw moet hij voor onbepaalde tijd 
wachten op zijn doodvonnis. Vooral So-
fie vond dat we alle kaarten maar naar 
hem moesten sturen. We weten niet wat 
hij gedaan heeft maar Sofie en ik zijn het 
erover eens dat niemand zolang in een 
dodencel mag zitten. ‘En’ zegt Sofie ‘mis-
schien is hij wel helemaal niet schuldig!’ 
Ik leg haar uit dat - mede hierom - Amne-
sty International tegen de doodstraf is en 
dat door die organisatie gevangenen een 
naam en gezicht krijgen. Sofie schrijft op 
een mooie kaart een lieve groet in haar 
beste brugklas-engels. Ik doe de brief die 
avond op de post en denk aan een een-
zame man in zijn cel en Sofie die zo met 
hem begaan was. Vele Boskapellers met 
ons doen dat ook.

Eén van de werken van barmhartigheid is 
‘de naakten kleden’ en in het Vijf-sterren-
blad van Stratum Eindhoven staat daar-
over iets te lezen.

‘Op 19 april was de kleding-inzamelings-
actie in de parochie Stratum op het Gerar-
dusplein en bij de Pius X kerk. De ingeza-
melde kleding, de schoenen en al het lin-
nengoed wordt verkocht en de opbrengst 
gaat deels naar een voedselproject van 
Cordaid in Congo en deels naar ‘Mode 
met een Missie’. Deze stichting wil zich 
inzetten voor het creëren van activiteiten 
voor dak- en thuisloze vrouwen hier in 
Nederland. De vrouwen maken nieuwe ei-
gentijdse kleding uit nieuwe stoffen en al 
gebruikte kleding onder het label Ami-e-
toi. Zo doen de vrouwen tevens werkerva-
ring op en verbeteren ze hun kansen  op 
de gewone arbeidsmarkt. Het opgehaalde 
gewicht in Stratum is geschat op 1800 
kilo. Méér nog dan vorig jaar!’

Alle parochie-redacties wensen wij een 
prettige vakantie en de trouwe inzenders 
hartelijk bedankt! 

Redactie
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Keuze van de redactie

Ingezonden

Stut Ons Huis
Ons Huis is een oecumenisch huis voor 
gastvrijheid, gebed en gesprek in het cen-
trum van Culemborg. Het is een bijzon-
der huis waar ont-moeting en Ontmoeting 
plaats vindt zowel in stilte en luisteren 
naar het Woord als in gesprek met elkaar. 
Huis en gebeuren worden gedragen door 
een kern van zes leden. Van hen, on-
der wie twee zusters van J.M.J., wonen 
er vier in huis en twee elders. Daarnaast 
wordt Ons Huis gesteund door een flink 
aantal vrijwilligers en andere betrokke-
nen. 

Huiselijk
Ons Huis is niet louter mensenwerk. We 
ervaren het als door God gegeven en Je-
zus Christus, in wie Gods liefde zichtbaar 
werd, ervaren wij als het centrum van 
het leven. Hij inspireert ons tot gastvrij-
heid en in de gasten die we ontvangen 
herkennen we hem. Het is onze intentie 
om mede door de rust en de stilte in huis 
een sfeer van goedheid, welwillendheid, 
ruimte en begrip te laten heersen. We we-
ten ons gedragen en uitgenodigd tot léven 
door de Liefde. We zijn kleinschalig en 
ons huis is een huislijk huis met zes gas-
tenkamers waar doorlopend mensen voor 
enkele dagen verblijven.

Doet je goed
Aan alle gasten - ook aan mensen die niet 
in huis blijven logeren - worden gesprek-
ken aangeboden in de traditie van de gees-
telijke begeleiding van Ignatius van Loy-
ola: door aandachtig te leven gaan zien 
en ervaren dat God om je geeft en naar je 
uitziet, - ervaren dat je wordt uitgenodigd 
in verbondenheid met Jezus Christus je le-
vensweg te gaan, - beleven dat het je goed 
doet en vrede geeft. Van daaruit opent 
zich steeds meer de weg naar de mede-

Op deze voorlaatste pagina van De Roerom ruimt de redactie plaats in voor er-
varingen, wederwaardigheden, ideeën en initiatieven vanuit het veld. Tot de 
bruisende geest van het veld behoort momenteel zeker speuren naar zin in en 
de zin van het leven, - plekken van rust en stilte zoeken en creëren, - goede 
vormen van ontmoeting en bezinning aanbieden. In deze laatste aflevering 
van De Roerom jaargang 22 een kennismaking met Ons Huis te Culemborg en 
meer nog een oproep om toe te treden tot de kring die dit huis bewoonbaar en 
overeind houdt. Ons Huis aan het woord.

mens. Vier keer per dag komen we samen 
in de stilteruimte. Daarnaast biedt Ons 
Huis retraitemogelijkheden, bezinningsda-
gen, een weekend voor jonge mensen en 
een wekelijkse gebedsavond.

Op zoek naar mensen
Ons Huis is opgericht door de zusters van 
de congregatie van Jezus, Maria en Jozef 
(J.M.J.) en wordt vanaf de oprichting in 
1986 ook door hen gesteund en gedragen. 
Ontwikkelingen in zowel de congregatie 
als Ons Huis brengen ons er nu toe te ko-
men tot een zelfstandige stichting. Stap 
voor stap, biddend en in gelovig vertrou-
wen werken we hieraan. We zoeken in de 
richting van een Gemeenschap van Ons 
Huis, welke bestaat uit diverse kringen die 
Jezus Christus als centrum van hun leven 
beschouwen. De binnenste kring wordt 
gevormd door de leefgemeenschap. Een 
volgende kring bestaat uit mensen die uit-
drukkelijk met Ons Huis zijn verbonden; 
deze verbondenheid kan verschillende 
vormen aannemen. Een derde kring wordt 
gevormd door Vrienden van Ons Huis. De 
gasten, omwille van wie het huis bestaat, 
kunnen in de tweede en derde kring hun 
plaats vinden. Voor iedere kring zijn we 
op zoek naar mensen die met hun eigen 
inzet de ‘gemeenschap van Ons Huis’ kun-
nen versterken.

Kom eens kijken
Ben jij iemand die zich door dit verhaal 
aangesproken voelt, - die geïnspireerd 
wordt door Jezus Christus en zoekt te 
leven in verbondenheid met hem én an-
deren, - die in zichzelf het verlangen be-
speurt om als lid van de gemeenschap van 
Ons Huis bij te dragen aan het geheel? 
Kom dan eens kijken, de sfeer proeven en 
met elkaar praten. Claar van de Lisdonk 
en Riene Lomme zullen je graag welkom 
heten en te woord staan.

Ons Huis Grote Kerkstraat 1, 4101 CB Culem-
borg; e-mail: onshuis@12move.nl
website: www.onshuis.net

Ons stiltecentrum

'Ons Huis' in Culemborg
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Niche-nis

Cees Remmers

* ‘Ook nu Muskens niks 
meer van zich laat horen, 
is hij nog steeds de meest 
veelzeggende bisschop.’
Ergens gehoord

* ‘Nogal wat mensen doen 
pas aan naastenliefde als 
het aftrekbaar is.’ 
G. Vanden Berghe

* ‘Een denktank … ik moet 
er niet aan denken!’
Ergens gehoord

* ‘Een  broeder bezat een 
evangelieboek; hij ver-
kocht het om brood te ko-
pen voor de armen. Hij zei: 
Ik heb het boek verkocht 
waarin staat: ‘Verkoop wat 
je hebt en geef het aan de 
armen’.
Evagrius van Pontus

* ‘Ik had een dodelijk 
schot als ik terugspeelde 
op eigen doel.’
Godfried Bomans

* ‘De zogenaamde nou-
velle cuisine betekent ge-
woonlijk weinig op je bord 
en veel op je rekening.’
Paul Bocuse

* ‘Niks is leger dan een vol 
stadion.’
Henk Kooijman

* ‘Regels zijn belangrijk; 
niet om ouders greep te ge-
ven op hun kinderen maar 
om kinderen greep   
te geven op de wereld.’
Bas Levering 

* ‘Onlangs ontmoette ik 
iemand die aan de wandel 
was bij onze abdij. Toen 
hij me vroeg ‘Is dit ’n   
abdij?’ en ik bevestigend 
antwoordde, vroeg hij een 
beetje teleurgesteld: ‘Maar 
waar is dan de ruïne?’  
Oud abt Basil Hume

* ‘Als je niet schiet kun je 
niet scoren.’
Johan Cruijff

Katholieke humor is een licht-
voetige, relativerende kijk op 
zware problemen. In de ka-
tholieke (zelf)spot staat de 
nooduitgang altijd wagenwijd 
open, net zoals de katholieke 
zondaar opgewekt het leven 
weer op kan pakken nadat hij 
de biechtstoel heeft verlaten, 
- mits hij uiteraard ’t schöfke 
niet heeft gekregen. Deze ka-
tholieke humor heeft ook mij 
(mede) gevormd tot wie ik ben 
en heeft me sterk gemaakt om-
dat relativeren en opgewekt-
heid tot de levenskunsten be-
horen. In dit pantser is nu een 
deukje geschoten. 
Op zondagmiddag 25 mei is in 
de Tilburgse wijk Armhoefse 
Akkers een Mariakapelletje in-
gezegend. Het is zo klein dat 
het meer een nis is. De ont-
staansachtergrond maakt het 
tot een niche-nis. Een niche 
is een heel klein gaatje in de 
markt. Bijvoorbeeld automer-
ken kunnen wel eens met een 
bepaald model een niche aan-
boren. De katholieke kerk be-
gint ook steeds meer een niche 
te worden. Dit gevoel wordt 
manifest als je het nieuwe 

kapelletje aan de Van Heutsz-
straat in Tilburg ziet. Het staat 
met de rug tegen een oud 
klooster, nu bewoond door een 
anti-kraakwacht. 
De Sacramentskerk staat op 
een steenworp afstand. Deze 
kerk is in 2005 gesloten en 
moet van het bisdom wor-
den gesloopt. In de Van Heut-
szstraat hangen affiches achter 
de ramen waaruit blijkt hoe 
ontzettend erg de mensen dit 

vinden, - een gevolg van de 
rigide houding van het bis-
dom Den Bosch tegenover het 
herbestemmen van kerken. De 
ouderen in deze wijk moeten 
kerken in de kerk van ’t Hei-
ke, midden in de binnenstad. 
Dat is voor hen geen doen. Zo 
kwamen ze op het idee om 
dan maar een Mariakapelletje 
te bouwen zodat ze in de ei-
gen omgeving een plekje heb-
ben voor bezinning bij vreug-
de en verdriet.
Op de plaats van de Sacra-
mentskerk staat straks een 
appartemententoren. Van de 
kerk is niet meer overgebleven 
dan een kapelletje, niet gro-
ter dan een nis. Het stemt me 
somber. Hoe heeft dit zo kun-
nen gebeuren? Hoe lang zal 
het kapelletje er staan? Als de 
ouderen zijn gehemeld, zul-
len de jongeren dan voor het 
kapelletje zorgen? Ik vrees dat 
met hun overlijden alle sporen 
worden uitgewist. Waar ker-
ken worden gesloopt, bestaat 
het geloof alleen nog maar in 
de herinnering. Daar laat de 
katholieke opgewektheid mij 
in de steek.


