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We moesten even wennen aan ‘Scharreleieren, 
scharrelvlees te koop’, maar waren er snel ach-
ter wat ermee bedoeld werd: eieren van kippen, 
vlees van varkens die los lopend, heel natuur-
lijk, hun kostje scharrelen. Scharrelen tegenover 
op tijd en uur uit grote zakken gevoerd worden 
met steeds hetzelfde. ‘Scharrelen’ voor zelf zoe-
ken naar wat er aan eetbaars in de omgeving te 
vinden is. Voor dieren veel natuurlijker en voor 
mensen zouden die scharrelproducten gezonder 
zijn; er is niet mee gemanipuleerd. Toch heten 
deze producten ‘alternatief’ en zijn meestal 
duurder. De consument kan in de supermarkt 
zelf zijn keuze maken, want ze hebben daar 
hun plaats gevonden.

‘Scharrel’ voor voedingsmiddelen is aardig in-
geburgerd. Maar de uitdrukking ‘scharrelgeloof’ 
overviel me onlangs! Spottend bedoeld, afkeu-
rend of om een alternatieve vorm van geloven te 
karakteriseren? Dit laatste kan. De kerkbetrok-
kenheid neemt nog steeds af, concludeert God in 
Nederland 2006, maar veel tijdgenoten zeggen 
wel degelijk te geloven, te bidden, het appèl van 
een hogere Macht - hoe ook genoemd - te voe-
len. Hun geloof en gevoel voor spiritualiteit heb-
ben geen connectie met een kerk. Hun geloof 
bestaat uit het besef dat het leven een diepere 
zin heeft en de opdracht waarden te aanvaar-
den als leidraad voor alle doen en laten. Hun 
geloven staat los van te geloven waarheden. Het 
leven zelf maakt duidelijk wat waardevol is en 
onmisbaar voor een leven met diepgang. Niet 
wat aangeboden wordt, maar wat men zelf tas-
tend vindt, is belangrijk. De concrete werkelijk-

heid maakt duidelijk waarin men geloven moet. 
Zo’n geloof is veel natuurlijker, levensechter dan 
wat een instituut kant en klaar als ‘te geloven’ 
voorhoudt. Het geloof, zoals hier bedoeld, moet 
gezocht, ontdekt worden en is daardoor veel 
persoonlijker. Geloven zo verstaan heeft inder-
daad iets van scharrelen. Niet vreemd, dat in een 
dergelijke samenhang het woord scharrelgeloof 
valt. Voor personen in kwestie iets positiefs, voor 
de kerk als instituut iets negatiefs. Begrijpelijk 
dan ook, dat onze bisschoppen naar aanleiding 
van God in Nederland ‘hoge prioriteit geven aan 
catechese en geloofscommunicatie’, want ‘het 
geloof’ is onbekend. Die onwetendheid opheffen 
zou het geloof in onze tijd laten opleven.

Stimuleerde Jezus ook niet het ‘scharrelgeloof’? 
Hij vroeg niet om geloof in onveranderlijke 
waarheden. Wel dat mensen open stonden voor 
de waarden, die Hij in parabels voorhield en 
waarvan zij de boodschap zelf moesten ontdek-
ken en toepassen in het alledaagse steeds ver-
anderende leven. Dit was tegenover het geloof, 
dat schriftgeleerden en farizeeërs gezagsvol 
preekten, ‘alternatief’. Jezus’ tijdgenoten voel-
den, dat Hij ‘met gezag’ sprak en iets te zeggen 
had wat te denken gaf, ‘scharrelend’ en zoekend 
vruchtbaar moest worden. Kan een eigentijds 
scharrelgeloof ook geen welkom alternatief zijn, 
om nieuwe perspectieven te scheppen voor de 
opleving van authentiek, levensnabij geloven? 
Maar hoe dit opsporen, ruimte geven, erover 
communiceren?

P.L.

Vrome joden

In hun
hulpeloze gebaren
verstomde woorden
teloor gegane dromen

op hun weg
naar de ballingschap
het concentratiekamp
van getto naar getto 

balde zich de kracht
van hun vaderen samen; 
van Abraham, Isaac, Jacob
hun aartsvaders.

Nog lang voor
de muren van Jericho
de grenzen van Kanaän,
midden in de woestijn nog

begon het Beloofde Land
hun harten te vervullen
als uittocht uit het verleden
als intocht in de toekomst.

Vrij naar Martin Butl
Bron onbekend

Wat de tien Roeroms deze 
jaargang gebracht hebben 
stemt hopelijk tot tevreden-
heid. Er is door bestuur, 
redactie, administratie en ver-
zendingsgroep in ieder geval 
hard aan getrokken. Helaas 
verlaat Olaf van Amelsvoort 
de redactie. Onlangs heeft 
Ton Burger zich uit het stich-
tingsbestuur teruggetrokken 
(16) en Gerard Merten van 
de verzendingsgroep is over-
leden (17). Hoezeer onze tijd 
zoekt naar ‘Gods naam’ blijkt 
ook in deze Roerom (4.6). 
De rubriek Brieven moest 
dit keer wijken voor Gedicht 
Gedacht (2). Joost Koopmans 
sprak over zijn artikelen 
met Jos van Genugten (8) 
en Franck Ploum met Joep 
de Hart over God in Neder-
land (9). Waarom nemen de 
spanningen tussen pastoors 
en parochies toe? (12). Een 
opvallend persoonlijk initia-
tief dat steun verdient (15) 
en de bezinning op kwaliteit 
van leven in Spijkenisse kan 
anderen op een idee brengen 
(18). Er is weer veel goeds te 
lezen. Prettige vakantie.

Redactie 
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Redactie

Sint Walrick

In de schaduw van de ruïne van een kerk 
bloeide een apart geloof op. Een van de liefste 
plekjes van Overasselt is Sint Walrick: een ruïne 
waaraan een legendarisch verhaal is verbonden.
De mannen van het naburige Heumen - de Ho-
mannen dus - leefden nog in de duisternis van 
het heidendom toen op deze plek het christelijk 
geloof reeds werd beleden door ridder Walrick 
en zijn beeldschone dochter. Het kasteel dat zij 
bewoonden werd op een kwade dag bestormd 
door de woeste Homannen. Ridder Walrick en 
zijn dochter stierven een wrede dood. Het kas-
teel dat zij bewoonden ging in vlammen op. Al 
gauw ging er van deze plek een zekere wijding 
uit. Monniken hebben er zich gevestigd. Later 
werden ook die weer verdreven. Nu rest alleen 
nog maar de ruïne van de slotkapel. En... de 
lapjesboom! Het is een boom die heil en gene-
zing schijnt te brengen aan mensen die hevige 
koorst lijden. Een stukje van hun lijflinnen, 
geknoopt aan een tak van de lapjesboom, doet 
wonderen: de koorts verdwijnt. Tenminste zo 
wordt gezegd en geloofd en veelvuldig uitgepro-
beerd.
In de schaduw van een kerk-ruïne wordt heil 
verwacht, wellicht ook door mensen die weinig 
verwachtingen hebben van de vele kerken die 
hun oorspronkelijke functie hebben behouden. 
Worden hier mensen voor het lapje gehouden? 
Och, baat het niet, het schaadt in ieder geval 
ook niet.

Maarten Lemmers ofm

Gedicht gedacht

Juni

Juni met je hemels blauw
Je zonneschijn, je maanlicht
Juni met je wolkenspel
En regendruppels nat.

Juni met je bloementuin
Je rozen in de perken
Juni met je eg’lantier
Die langs de muren klimt.

Juni met je zwoel gemoed
Je warme zomeravond
Juni met je kortste nacht
Van alle nachten lang.

Juni met je wandelaar
In bos en duin, langs dreven
Juni met je maritiem
En jutters bij de zee.

Juni met je vogelhart
Je lokroep van de koekoek
Juni met je zwanenkroost
En nachtegaalgezang.

Juni met je hete zon
Je donder en je bliksem
Juni met je kille kou
Wie maakt de kachel aan?

Juni met je boomgedruis
Je broeierige dagen
Juni met je bronstigheid
En kikkers in de poel.

Juni… 

Ine Verhoeven

Muziek voor mij

In Gods schoot ben ik geborgen 
ben ik een zingende liefdesnoot 
door Hem geen valse toon 
geen snijdend geluid

ik droom van glimlachende dingen 
ik ervaar een dansende God 
zijn lichtende snaren spelen 
van onmetelijk erbarmen

ik zet mijn muts op van muziek 
en heb het niet koud 
God is muziek, muziek voor mij 
zijn melodie houdt niet op

ja, God is muziek 
muziek voor mij. 

Frans Boddeke
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Peer Verhoeven

De natuur kent planten 
die zich onder de grond uitbreiden; 
waarvan de wortel 
onder de aarde verder groeit en 
her en der doorheen de grond 
een nieuwe scheut laat opschieten. 
Zo staan meerdere planten,
de een naast de ander,
schijnbaar zelfstandig, helemaal zichzelf 
en onafhankelijk van elkaar. 
Maar in werkelijkheid zijn ze opgekomen
uit de ene wortel van die ene plant 
die als eerste is ontstaan. 
Zo hangt alles samen met elkaar
en zo wordt ook het goede verspreid. 
(Albert Schweitzer 1875-1965)

Hoe ook

Hoe ook gebekt getint -
we behoren allemaal 
tot één en dezelfde familie.

Hoe hoog of laag ook op de ladder -
we zijn er allemaal niet voor
onszelf maar voor elkaar. 

Hoe ook geaard, gevaren -
we zijn samen onderweg
naar wie weet waar.

Iedereen ooit

Iedereen zoekt 
ooit en steeds weer
bij al het wisselend getij
vaste grond om op te staan
een bron om uit te putten.
Voel die grond, proef die bron.

Iedereen zoekt
ooit en steeds weer
tastend in schemer en duister
een spoor dat te volgen,
een weg die begaanbaar is.
Volg dat spoor, ga die weg.

Iedereen zoekt
ooit en steeds weer
ontheemd, van heimwee
een huis om thuis te komen
een vaste plek van rust en vrede.
Ga naar huis, voel je thuis.

Verbonden

Hoe dieper we in de natuur kijken, 
hoe meer we inzien dat ze vol leven is 
en hoe duidelijker het wordt 
dat het hele leven een geheim is 
en wij met al het leven in de natuur 

verbonden zijn. 
De mens kan niet langer 
voor zich alleen leven. 
We beseffen dat al het leven 
waardevol is en wij allen 
met dit leven verbonden zijn. 
Uit dit inzicht groeit onze geestelijke 
verbondenheid met de wereld.
(Albert Schweitzer)

De geest

De Geest is als de wind
die ongezien passeert,
star en stram laat bewegen
stof doet opwaaien.
 
De Geest is als een gloed
die de wereld begeestert,
wat goed is aan het licht brengt
wat kwaad is te kijk zet.
 
De Geest is als een vuur
dat koud en kil verwarmt,
lauw en laf oppookt
dor en dood verteert.

Heb hart voor

Wie verzon de zon
toen de dag begon;
wie bedacht voor de nacht
de sterren en de maan?
Verwonder je over Gods
stille getuigen van nature.
 
Het wordt telkens weer 
zomer en winter, lente en herfst

en elk heeft, getooid of berooid,
zijn eigen aanzien, eigen kleur.
Vertrouw het Leven in lief en leed,
bij op- en neergang, tij en ontij.

Geen mens hetzelfde
geen leven een kopie;
wel allen geroepen
tot omzien naar de ander.
Heb Hart voor elkaar;
voor ziek en zwak vooral.

Gebed

Gij hebt in ons gelegd 
van een hemel te durven dromen

Gij hebt in ons gelegd 
naar licht en vrede op weg te gaan

Gij hebt in ons gelegd 
tijd en dood voorbij te zien -

zo is ons hart gestemd, 
ons hoop gegeven 
voor tijd en eeuwigheid.

Amen.

Ga door

Laat je niet verlammen
door gemis en tekort, door
wat je niet kreeg of weer verloor.
 
Laat je niet bedwelmen
door succes en resultaat, door
wat je bezit of verwerven wilt.

Laat je niet van de weg drukken
door macht en majesteit, door
wat tegenzit of zwaar valt.

Na een paar weken vrijer van wat alledag moet, van je wordt verwacht, en oog 
in oog met wat je niet kende of nooit hebt aanschouwd, zou het kunnen zijn dat 
je, weer thuis, alledag met andere ogen gaat zien, met een nieuw hart beleven. 

De band van het goede

Deze geitjes hoeven nie zo nodig op vakantie. 
Zij spelen lekker thuis hun spelletje kat-en-muis. (© Foto: Berna Verhoeven) 
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Godsbeeld
Gérard van Tillo

De vraag naar het bestaan van God is 
van alle tijden, maar stelt zich meer 
indringend wanneer de cultuur in een 
stroomversnelling raakt en fundamentele 
waarden en zekerheden op drift raken. 
In de westerse landen brak een dergelijke 
periode na de Tweede Wereldoorlog aan, 
toen allerwegen geprobeerd werd de cul-
tuur aan te passen aan de nieuwe wereld-
orde en de internationale standaarden die 
zich begonnen af te tekenen.

Radicale Theologie
Als product van de omwentelingen van 
de jaren zestig - maar daaraan vooraf een 
eeuwenlang proces van verlichtingsden-
ken en secularisatie - kwam in die jaren 
vanuit Amerika de radicale theologie 
overwaaien, hier bekend geworden als 
de God is dood theologie. Het ging daarbij 
om een verzameling nieuwe denkbeel-
den, die een vrije manier van omgaan 
met het geloof in het bestaan van God 
met elkaar gemeen hadden. Enkele voor-
beelden kunnen dit duidelijk maken. Vol-
gens de theoloog Paul van Buren is het 
woord God dood, omdat het geen enkele 
betekenis meer heeft. Het zou alleen nog 
begrepen kunnen worden als een poëti-
sche verwoording van een mythologisch 
spreken over de mens. In God geloven 
wordt dan gereduceerd tot geloven in de 
zin van het bestaan. Voor J. Robinson 
speelt dit bestaan zich wel af in Gods 
werkelijkheid. Voor William Hamilton 
is de dood van God beeldspraak om het 
werkelijk verlies van God aan te duiden, 
waardoor de samenleving goeddeels athe-
istisch is geworden. Volgens Thomas J.J. 
Altizer heeft God wel bestaan, maar is 
aan het kruis definitief gestorven. God is 
toen Jezus geworden en bestaat daarom 
niet langer als transcendente Geest. Toch 
stelt hij, dat Gods dood voor ons verlos-
sing betekent, omdat geloven in Christus 
niets anders is dan geloven in deze tijd 
als voortschrijdende vermenselijking en 
verwerkelijking van God. Voor Gabriël 
Vahanian is de dood van God een cul-
tuurverschijnsel in die zin, dat God niet 
meer nodig is om de gang van zaken in 
onze wereld te verklaren. De theoloog 
Herbert Braun, volgeling van Rudolf Bult-
mann, reduceert het begrip God tot op-
rechte medemenselijkheid. De opvatting 
van Dorothee Sölle is, dat God en Chris-
tus de plaats innemen van de eigen ver-
antwoordelijkheid van de mens zolang 
hij daartoe zelf niet in staat is. Nu de 
mens mondig is geworden hoeft dat niet 
meer en trekt Hij zich terug. In zijn boek 

In onderzoek naar religie wordt soms gevraagd hoe men zich God voorstelt. 
Maar God behoort niet tot de menselijke orde. Hoe kunnen wij ons dan een 
beeld van Hem vormen?

Jezus, het verhaal van een levende laat de 
Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx 
zien hoe God zichtbaar is geworden in 
Jezus Christus.

Leegte
Harvey Cox kiest ervoor het woord God 
niet meer uit te spreken, omdat het zó 
belast is dat het geen inhoud meer heeft. 
Hij verwijst naar de symbolen van de 
Schrift om Gods werkelijkheid te benade-
ren. De filosoof Cornelis Verhoeven heeft 
God beschreven als louter leegte, waarin 
ons denken over God moet opgaan, wil-
len we ons niet overleveren aan afgoden. 
Als we beelden bedenken om ons God 
voor te stellen, moeten we die elk mo-
ment weer laten vallen om te voorkomen 
dat het echte goden worden. Op die lijn 
zit ook de gereformeerde theoloog Harry 
Kuitert die benadrukt dat de beelden, 
die wij van God hebben, van onszelf 
komen en dus menselijk zijn. Ze verwij-
zen hoogstens naar een God voorbij de 
werkelijke God, zoals de theoloog Paul 
Tillich eens geformuleerd heeft. Je kunt 
alleen bij God terecht komen door eigen 
voorstellingen van Hem te relativeren. 
Eerder had Kuitert dit al eens verwoord 
door te zeggen, dat al ons spreken over 
boven van beneden komt, ook de uit-
spraak dat er iets van boven komt. Toch 
is het hem niet te doen om een ontken-
ning, maar om een uitzuivering van het 
christelijk godsbeeld.

nen we elkaar het goede toewensen. In 
het Latijn is dit benedicere, ons woord 
voor zegenen. Zo kan de betekenis van 
onze woorden een wijdere dimensie 
hebben. De geestelijke lading ervan is 
te kostbaar om met het geluid van de 
woorden weg te sterven. Integendeel, 
ze is blijvend en heeft een zelfstandig 
bestaan met een eigen werking en dy-
namiek. Sommigen noemen het hoop, 
anderen vertrouwen, liefde of God. De 
God van het menselijk woord heeft niet 
veel ruimte nodig. Hij zit verscholen in 
de plooien van de gebruiksaanwijzing 
die wij voor onze taal hebben klaar lig-
gen. Daaruit treedt Hij tevoorschijn als 
we die openvouwen om met anderen in 
contact te treden, als we moeite doen om 
de taal van dichters te verstaan, of als er 
een stilte valt wanneer woorden tekort 
schieten of niet meer nodig zijn. 

Drievoudig
Met de begrippen-combinatie Woord en 
Geest is Kuitert niet zover verwijderd van 
de God van het Nieuwe Testament, die 
daar bij voorkeur met deze termen wordt 
aangeduid. Evenals de latere kerkelijke 
formulering van de heilige Drieëenheid 
zich al aftekent in het schriftuurlijke 
godsbeeld, laat ook de summiere gods-
aanduiding van Kuitert ruimte voor het 
kerkelijk godsbeeld van de Drieëne God, 
omdat in het Woord een verwijzing zit 
naar de Vader als het Woord dat er was 
vanaf het begin (Joh. 1,1), en naar het 
Woord dat mens geworden is en onder ons 
heeft gewoond (Joh. 1,14). Dit betekent 
niet, dat Kuitert zich kan vinden in het 
godsbeeld van de christelijke geloofsbe-
lijdenis, wat onder meer blijkt uit de felle 
kritiek die hij geuit heeft op het nieuwe 
boek van de paus over Jezus van Naza-
reth.

Barnett Newman, Broken Obelisk, 1969
Rothko-kapel, Houston, Texas 

Onnoembaar heimwee            

Als een aangeslagen snaar 
een aangeblazen riet 
trilt een heimwee in ons naar 
wie weet wat, wie weet wie. 
En zodra wordt gezegd: 
we hebben het geheim onthuld; 
het is dit en dat, het zit zus en zo - 
dan weet het heimwee zich bedrogen, 
is de engel gevlogen.

Peer Verhoeven

Plooien
De beste aanduiding van God vindt hij in 
de combinatie van de termen Woord en 
Geest, niet alleen omdat hierin de twee-
poligheid ligt besloten van mens en God, 
maar vooral om hun betekenisinhoud en 
de wijze waarop zij op elkaar aansluiten. 
Met woorden vinden wij elkaar en kun-
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Marieke van Baest

Maät leven

De kroningsnaam van de enig bekende 
vrouwelijke farao Hatschepsoet (1479-
1458 v. Chr.) is ‘Maät-ka-Re’, wat ‘de 
ziel, het wezen van RA is Maät’ betekent. 
Maar al vanaf farao Userkaf uit de vierde 
dynastie, kan het alomvattende belang 
van Maät voor het Oude Egypte worden 
aangetoond.
De Egyptenaren beschouwen de godin 
Maät als de eerste, maar ongeboren, doch-
ter van de zongod RA. Zij staat al achter 
hem, wanneer hij tevoorschijn komt uit 
de oerwaterlelie Nefertem, die uit de oer-
chaos van Noen is opgekomen. Zo drukt 
de Egyptische verbeelding uit, dat RA aan 
Maät zijn kracht ontleent. Het licht dat 
RA in de wereld brengt is Maät; RA schept 
de wereld door steendichte, doodstille 
duisternis te vervangen door Maät.

Voor de oude Egyptenaren is Maät de 
belichaming van werkelijkheid, gerech-
tigheid, waarheid, morele integriteit. Zij 
wordt voorgesteld als een ranke, jonge 
vrouw - staand of gehurkt- in een strak 
aansluitend gewaad en een struisvogel-
veer in haar diadeem. Zij wordt ook vaak 
verbeeld met wijde vleugels aan haar 
armen, om aan te duiden dat zij energie 
is, beweging, wind. Op haar wieken kan 
zij zich bewegen tussen de verschillende 
levenssferen. Haar struisvogelveer is teken 
van de zachte bries van haar levensadem, 
de delicate balans tussen orde en chaos, 
leven en dood in heelal en mensenlevens. 
De energie van Maät brengt evenwicht in 
scheve verhoudingen en doet je leven in 
harmonie met jezelf en met anderen. 
‘Maät leven’ is dan ook de meest wezen-
lijke taak van goden en mensen. Maät 
geeft de goden ‘de levensadem in hun 
neus’ en is ‘voedsel van de goden’. Maät 
zorgt ervoor dat de goden hun taak kun-
nen uitvoeren zoals die bedoeld zijn. 
‘Maät leven’ houdt in de kosmos goed 
en kwaad in balans, zoals een van Maät 
doordrongen regering Boven- en Beneden 
Egypte in balans houdt en de Nijlvallei 

met de omringende woestijn door Maät in 
evenwicht gehouden worden. Maät is het 
fundament en de geestkracht van de be-
schaving van Egypte. Alles steunt op Maät 
en is op Maät gebouwd; daarom is elk 
voetstuk van iedere beeltenis Maätgewijd 
en geeft aan dat de afgebeelde in Maät 
zijn basis heeft.

Ook in het nieuwe leven van het hier-
namaals is Maät de kern waar alles om 
draait. Haar allesdoordringende tegen-
woordigheid komt opvallend naar voren 
in Het boek van aan de dag treden, helaas 
beter bekend als het Egyptische doden-
boek. In de teksten van dit boek zijn de 
42 beginselen opgenomen van een leven 
vanuit Maät. Deze geven aan hoe elk 
mens vanuit zichzelf tot evenwicht kan 
komen om - zo doende - toe te voegen aan 
de harmonie van de kosmos. Op basis van 
deze 42 beginselen, zijn in later eeuwen 
de 10 woorden van Israël ontstaan. Maar 
anders dan in de 10 geboden, die van 
buiten af geformuleerd zijn - ‘Gij zult niet 
doden’ -, komen de 42 beginselen uit het 
hart van degene die ze uitspreekt, uit de 
inwonende godheid van elk mens. De 42 
beginselen zijn daarom van binnen uit ge-
formuleerd: ‘Ik heb niemand gedood’ .

Een prachtig exemplaar van Het boek van 
aan de dag treden, het boek van nieuw 
leven - niet van dood! - wordt bewaard in 
het Brits Museum in Londen. Bijgaande 
afbeelding De papyrus van de schrijver 
Hunefer (± 1370 v. Chr.) is aan dat 
boek ontleend. Deze afbeelding laat de 
overgangsrite zien van hiernumaals naar 
hiernamaals, een door Maät gedragen 
beweging van de ene levenssfeer naar de 
andere. Hunefer bidt tot Maät en legt haar 
zijn verhouding met haar 42 beginselen 
voor:
‘…Lof aan u, grote godin, gij meesteres 
van alle waarheid, o mijn godin, ik ben 
hierheen gekomen opdat ik mij bewust 
mag worden van uw inzettingen. Ik ken u, 

ik ben op u afgestemd en op uw 42 begin-
selen die met u bestaan in deze zaal van 
Maät. In waarheid en gerechtigheid kom 
ik naar uw weging en ik breng Maät met 
hart en ziel…Zuiver van hart, zuiver van 
hart, zuiver van hart ben ik! Mijn zuiver-
heid is de zuiverheid van de godheid van 
de heilige tempel. Daarom zal mij geen 
kwaad overkomen in deze wereld, omdat 
ik, zelfs ik, de wijzingen van god ken die 
god zijn’. 

Aan de hand van de god Anubis - be-
schermer van allen die overgaan naar het 
nieuwe leven - wordt Hunefer naar de 
weegschaal van Maät gebracht. Bovenop 
de weerschaal troont Maät, Anubis stelt 
de weegschaal in en de god Thoth - god 
van de wijsheid en echtgenoot van Maät 
- schrijft het resultaat van de weging op. 
Het hart van Hunefer - voorgesteld als 
een pot met deksel, want de Egyptenaren 
wisten maar al te goed wat een vat vol 
tegenstrijdigheden, wat een doofpot het 
mensenhart kan zijn - wordt gewogen 
tegen het symbool van Maät: haar struis-
vogelveer. Heeft Hunefer voldoende Maät 
geleefd? Heeft hij de harmonie van het 
heelal niet onherstelbaar in gevaar ge-
bracht? 

Onder de weegschaal zit het ondier Am-
mat, de ‘grote verslinder’, een gedrocht 
samengesteld uit het achtereind van een 
nijlpaard, de borst en voorpoten van een 
leeuw en de kop van een krokodil. Met 
opengesperde muil laat hij zien dat hij 
niet in harmonie is. Ammat is dan ook het 
symbool van de verslindende kracht van 
chaos, de verpersoonlijking van alles wat 
wanorde veroorzaakt en evenwicht weg-
vreet. Maar Ammat heeft het nakijken. De 
god Horus stelt Hunefer voor aan Osiris, 
de god van het hiernamaals. De godinnen 
Isis en Nephtys staan achter hem en hij 
troont op de oerwateren van Noen, waar-
uit Nefertem is opgebloeid. Uit Nefertem 
komen de vier zonen van Horus op; zij 
zijn de beschermers van de belangrijkste 
organen van elk mens. Hunefer wordt ont-
vangen in het hernieuwde leven van het 
hiernamaals omdat hij zoveel ‘Maät ge-
leefd’ heeft, dat niets zijn doorgang naar 
nieuw leven bezwaart. Zijn hart is even 
licht als de veer van Maät.
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Huub Schumacher 

God, wat ben je veranderd

Hindoeland 
Het eerste met name genoemde perron 
waar we ons hoofd even buiten de trein 
staken, gaf toegang tot Hindoeland. We 
brachten er een kort maar aardig bezoekje 
aan een galerie met tekeningen over het 
hindoeistische godsbeeld. Het ging er 
daar ‘deductief’ aan toe, herinner ik me. 
Van Brachman kwamen we bij Shiva en 
Vishnoe; daarna waren we te gast bij hun 
kinderen en kleinkinderen.

Bijbelland
Het werd heel anders toen we verder 
treinden en Bijbelland aandeden. Het 
godsbeeld daar was heel dicht bij de 
mensen ontstaan. Mensen hadden met 
de ogen van hun hart God ‘gezien’, in 
een mens die hen bevrijdde uit slavernij. 
Sindsdien is God voor hen altijd dichtbij 
en op de mensen betrokken gebleven. Ze 
hebben hem nooit afgebeeld, omdat God 
eerder als een prikkeling, stimulans, appèl 
ervaren werd dan als een ding dat je kon 
aanraken of in een tempel bezoeken. God 
was zoiets als een kriebel in het geweten, 
een gloeiend visioen dat je overvallen kan 
om er het beste van te maken. Zoiets ja.... 
Men draaide voor ons in Bijbelland ook 
vier videoclyps over een man die, met wat 
fantasie gezegd, Gods gezicht had. Heel 
bijzonder en ook zo anders dan waar we 
daarna uitstapten. 

Grieks-Romeins land
Dat was in Grieks-Romeins land. Het 
beweeglijke godsbeeld van daarnet is 
hier gaan stollen, op z’n minst stugger 

geworden. En er groeiden ook afstanden. 
God maakte zich losser en losser van de 
wereld der mensen en steeg op tot boven 
het dak van het heelal. Ook gingen er 
vreemde dingen gezegd worden over die 
mens van de videoclips van hierboven. Hij 
zou met God mee naar omhoog gestegen 
en daardoor ook zo goed als onbereikbaar 
geworden zijn. 

Middeleeuws land
Toen we daarna voor een lang verblijf 
uitstapten in Middeleeuws land, kregen 
we pijn in de nek van het omhoog kij-
ken naar de hemel. We zagen zo goed 
als niks. Wat we wél zagen, ietsje lager, 
was een college van hoog- en zeer- en 
weleerwaarde heren die ons verzekerden 
dat wíj ook niets hoefden te zien, om-
dat zíj ons precies konden vertellen hoe 
het daarboven met God in elkaar stak. 
Zij waren door God benoemd, vertelden 
ze, om haarfijn Gods wil aan ons door 
te geven. We hebben daar heel wat tijd 
doorgebracht. Wat voor tijd? Nou, vrolijk 
is anders! Dreigementen van de kant van 
het college waren niet van de lucht, wan-
neer je niet van plan was te doen wat zij 
namens God van je eisten. Er was veel 
angst onder de passagiers. Maar er kwam 
verandering. Het werd broeierig. De eerste 
donderbui liet dan ook niet lang op zich 
wachten. En toen er nog eens een tweede 
en een derde kwamen aanzetten, had al 
een flink aantal passagiers zijn toevlucht 
in de trein gezocht in afwachting van een 
snel vertrek uit deze kouwelijke, drei-
gende en verstijfde omgeving. Een aantal 
kwam ook niet opdagen; ze moesten er 
niet aan denken te vertrekken. Ze hadden 
het daar goed naar hun zin in het Middel-
eeuws land. Ze zitten er nu nog. Je leest 
er nog al eens over de laatste tijd in die 
stukjes over bepaalde parochies.

Niemandsland
Met de trein die inmiddels vertrokken 
was, reisden we onder twee volgende 
knetterende onweersbuien door naar een 
ietwat onbestemd land. Ik kan het ook 
niet zo goed naam geven. Het was een 
land waarin de mensen steeds minder 
hadden met God die ergens boven op het 
dak van het heelal zou zitten. Dit wilde 
er daar niet meer in. Waar God dan wel te 
vinden was? Voorlopig lieten ze dat maar 
in het midden. Ze hadden nu eerst alle 
energie nodig om te leven met de weten-
schap dat hun leven niet via touwtjes van 
daarboven geregeld werd. Het eerste wat 
nu gebeuren moest was op eigen benen 
leren staan.

Existentieland
De trein reed onverstoorbaar verder. Weer 
verandering van landschap. We stapten 
uit en - onvergetelijk - er kwamen direct 
al talrijke bewoners naar ons toe om ons 
te verwelkomen. Heel wonderlijk. Ze lie-
ten ons voelen dat wij voor hen belangrijk 
waren. We maakten hier dingen mee die 
in Middeleeuws land volkomen ondenk-
baar waren. Hoezo dat? Je was hier geen 
eiland. Het was alsof je deel had aan een 
groot netwerk. Je kon het nieuwe al afle-
zen van de titels in boekwinkels, - zoals 
Existentiële fenomenologie en Menszijn is 
samen menszijn en ga zo maar door. We 
waren aangekomen in een totaal ander 
land! Het ligt hooguit een uurtje treinen 
van Nederland af.

Nederland
In Nederland mochten we in een scho-
lengemeenschap te gast zijn bij een les 
‘Levensbeschouwing’. Dit maakte indruk. 
Alles en iedereen is ‘in proces’, werd er 
gezegd. God had daarin alles te maken 
met dat ongrijpbare, maar oh zo werke-
lijke ‘Iets’ dat je in jezelf voelt, - je telkens 
de moed geeft positief aan dat proces mee 
te doen , - je ‘lokt’ om goede dingen te on-
dernemen. In die les werd zo mooi gezegd 
dat je bij en in jezelf te rade moest gaan, 
wanneer je God wilde ontmoeten; en dat 
je Hem ook kon zien in mensen vlakbij je, 
van wie je goede zin krijgt omdat ze er al-
tijd weer het beste van willen maken. Ook 
ons werd op het hart gedrukt niet omhoog 
te staren om God te vinden, maar dat we 
er verstandiger aan doen te verwijlen, stil 
te zijn bij die ‘plekjes’ waar ons geweten 
zijn werk doet, onze sprankelende ideeën 
geboren worden, ons weer oprichten om 
er het beste van te maken. Daar, op dat 
soort plekjes, moeten we zijn om God te 
ontmoeten. Daar vind je ook de woorden 
om met God te verkeren, te bidden. Rond 
die ‘vindplaatsen’ kun je God ook echt 
vieren met elkaar, waarbij de vonken er-
van afspatten en je er met z’n allen weer 
volop tegenaan kunt om het voor de ander 
en daardoor ook voor jezelf zo fijn en 
aangenaam mogelijk te maken. 

We raakten zó in de ban, dat we perron 
en trein maar even lieten voor wat ze 
waren. Eerst dit nieuwe veranderde gods-
beeld maar eens goed ‘innemen’, zodat 
het echt eigen kan worden. Pas geleden 
zei iemand, die ook de hele reis had 
meegemaakt: ‘Weet je wat laatst zomaar 
spontaan bij me boven kwam drijven? De 
uitroep: ‘God wat ben je veranderd!’

Via de negen voorafgaande artikelen over het godsbeeld in deze jaargang heb-
ben de lezers van De Roerom een lange reis gemaakt. 

God at dawn
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Eén van de kinderen bezorgt 
folders huis aan huis. Nu hij 
ziek is, mag vader dat doen. In 
het begin van de ronde denkt de 
vader - ik dus - aan zijn eigen 
werk dat nu blijft liggen: stude-
ren en schrijven over ontwikke-
lingen in kerk en samenleving. 
Maar gaandeweg ontdekt hij een 
overeenkomst tussen zijn werk 
en het bezorgen van folders.

Je komt namelijk brievenbus-
sen in allerlei soorten en maten 
tegen en soms moet je lang zoe-
ken voordat je ze hebt gevon-
den. Dit is die individualisering 
waarover zoveel wordt gespro-
ken! De sport om de brievenbus-
sen te vinden, is een metafoor 
voor de moeilijkheid die de 
kerken in deze tijd hebben om 
hun boodschap aan de man te 
brengen.

Er zijn mensen die niet moeilijk 
doen, de doorsnee kerkgangers. 
Die zie ik in de brievenbussen 
die op de plaats zitten waar je ze 
verwacht, op armhoogte en mid-
den in de deur. Maar er zijn ook 
mensen die hun ware gezicht 
niet laten zien. Die zie ik terug 
in de dubbele brievenbussen: 
je denkt dat je je foldertje naar 
binnen hebt geduwd, maar aan 
de binnenkant hangt nog een 
zwaardere klep die tegenstrib-
belt. Dan zijn er nog mensen die 
niet snel tevreden zijn en voor 
wie je een diepe kniebuiging 
moet maken. Dat zijn de brie-
venbussen laag in de deur. Er 
zijn brievenbussen in de tuin of 
voor aan de straat. Deze mensen 
willen de bezorger tegemoet 
komen. Of willen zij nog meer 
zelf kunnen bepalen wanneer 
ze jouw boodschap willen horen 
en wanneer niet?

Bij steeds meer huizen is de 
brievenbus op een ongebruike-
lijke plek te vinden. Het contact, 
de communicatie is niet snel ge-
legd. Maar eenmaal de opening 
gevonden, is je boodschap goed 
bewaard.

Zelf heb ik een doorsnee-brie-
venbus en ik weet nu niet meer 
of ik daarmee blij moet zijn of 
niet.

Brievenbus

Het elastiek van Arie
Rob van der Zwan 

Toen Arie vroeger in het 
weekend thuis rondom de 
boerderij speelde, raapte hij 
steeds strosprietjes en takjes 
op. Hij moest gewoon iets in 
de hand hebben…Een jaar 
of twintig geleden was ik op 
een zomerse dag kersen aan 
het wecken…Arie pakte zo’n 
sluiting van elastiek van het 
aanrecht en dat scheen hem 
te bevallen…Het is daarom 
dat Arie altijd een elastiek 
in de handen heeft en geen 
behoefte meer heeft om van 
alles binnen en buiten op de 
grond op te rapen…Met iets 
anders kun je Arie niet blij 
maken; speelgoed en knuffels 
gooit hij allemaal weg. Hij is 
met dat elastiek zó tevreden; 
het is zijn hele hebben en 
houwen…Ik heb tegen mijn 
kinderen gezegd: ‘Als Arie 
later dood gaat, en ik ben er 
niet meer, zorg dan dat hij 
het elastiek meekrijgt.’

Boek vol vertellingen
Aan het woord is de moe-
der van Arie Beelen, een 
man met een verstandelijke 
beperking. Het verhaal van 
Arie Beelen is te lezen in Aangenaam. …ik 
ben gewoon maar toch anders… Het boek, 
uitgegeven door stichting Dichterbij, is op 
een liefdevolle manier samengesteld door 
Els Bloemen, medewerker van Dichterbij 
en bevat talloze korte vertellingen door 
en over mensen met een verstandelijke 
beperking. Aangenaam is geïllustreerd met 
veel foto’s en treffende gedichten. Zo lezen 
we over Mariska Broekman die in haar 
speciale stoel maar heel weinig kan, maar 
wel met stralende ogen en lachende mond 
reageert als zij de voetstappen van haar 
moeder hoort klinken. 

Doe ik wel voor jou
Wat te denken van Piet Jozemanders en 
Annie Jansen die al meer dan vijfentwintig 
jaar - getrouwd - bij elkaar zijn, liefst hand 
in hand. Ze kenden elkaar van vroeger. 
Piet: Op een keer zat ik aan dezelfde tafel 
als Annie. Toen vroeg ze aan mij of ik haar 
vlees kort wilde snijden. Dat kon ze zelf 
niet. Ik dacht bij mezelf: Dat doe ik wel 
voor jou. Want ik zag goed dat Annie dat 
zelf niet kon. We ‘horen’ Morad Bougria 
die alleen geluiden kan maken, veelal blije, 
vrolijke geluiden. José van Elst mist haar 
moeder die vorig jaar is gestorven. Om de 
veertien dagen bezocht ze moeder. Moe hier 
ben ik; ik ben ons José. Bij het weggaan zei 
moeder altijd ‘Houdoe José. Wanneer kom 
je weer?’

Is dit leven?
Zoveel mensen zoveel levensgeschiedenissen 
die zich onvermijdelijk in een kleine wereld af-
spelen. De onbevangenheid die uit de verhalen 
naar voren springt, wekt vertedering op. Menig 
lezer zal sommige verhalen ook confronterend 
vinden als het gaat om mensen die slechts lij-
ken te vegeteren. Is dit leven? Els Bloemen zegt 
dan - indirect - ja ook dit is leven. Zij horen 
erbij!

Laat je inspireren
Van die levensverhalen gaat een appèl uit, dat 
verder reikt dan de aanvankelijke reacties van 
vertedering of ongemakkelijkheid. Ze daagt uit 
na te denken over het leven zelf. Heldere con-
clusies zijn daarbij op voorhand niet verkrijg-
baar. Wie dat meent, doet tekort aan de zorg 
waar iedere familie met een zoon of dochter 
met een verstandelijke beperking mee kampt 
of te kampen heeft gehad. De zin van het leven 
moet je op het leven zelf zien te veroveren. 
Dit is niet altijd gemakkelijk, maar zeker niet 
onmogelijk. Laat je inspireren door de mensen 
met hun verhalen in Aangenaam….ik ben 
gewoon maar toch anders…; wellicht een goed 
‘meditatieboek’ voor in de vakantietijd.

Els Bloemen Aangenaam…ik ben 
gewoon maar toch anders…

Gennep Dichterbij 2006, 192 blz. 
e-mail: communicatie@dichterbij.nl

Arie Beelen
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Verbinding versterkt
Joost Koopmans

Jos van Genugten (1948) is een gedreven 
man. Misschien komt dat wel door zijn 
afkomst: zijn moeder was een zus van 
bisschop Bekkers. ‘Ik ben de enige in de 
familie die theologie heeft gestudeerd. Ik 
voel me wel een erfdrager van mijn heer-
oom.’ In ieder geval is hij goed ingevoerd 
in de wereld van kloosters, parochies en 
christelijke organisaties. Aan hem dan 
ook de vraag, of de stelling van Peter Nis-
sen dat de toekomst van de kerk ligt in de 
geloofsgemeenschappen met een gepro-
fileerde spiritualiteit in de verschillende 
artikelen uit de verf is gekomen. Van 
januari 2006 tot en met mei 2007 gingen 
die artikelen achtereenvolgens over de Ka-
pucijnen in Velp, de Emmanuëlparochie 
in Nijmegen, de Trappisten in Tilburg, de 
Benedictijnen in Doetinchem, de fraters 
van Elim in Tilburg, de Franciscanen van 
Megen, de Augustinessen van Casella 
Utrecht, de jongerengemeenschap Ki Tov 
in Utrecht, de stichting Moria van de Ma-
risten in Nijmegen, de Dominicuskerk in 
Amsterdam, het geprofileerde pastoraat 
in Apeldoorn, de Nicola communiteit in 
Utrecht, de Dominicaanse leefgemeen-
schap in Zwolle en de Augustijnse Bewe-
ging in Nederland. 

Langs vier lijnen
Volgens Jos van Genugten zouden we 
deze verschillende artikelen kunnen 
onderbrengen in een breder perspectief. 
In onze westerse samenleving wordt het 
evangelie, globaal genomen, verkondigd 
langs vier lijnen: parochies en gemeenten, 
kloosters en abdijen, nieuwe bewegingen 
en christelijk maatschappelijke organisa-
ties. Waar dwarsverbindingen ontstaan 
gebeurt iets nieuws. 

Kloosters
‘Je hebt in je serie nogal wat kloosters 
bezocht. In weerwil van de vergrijzing 
hebben ze de afgelopen jaren een grote 
aantrekkingskracht. Mensen zoeken in 
deze hectische tijd naar plekken waar ze 
zich even kunnen terugtrekken in rust 
en stilte. De abdijen van Trappisten en 
Benedictijnen kennen lange wachtlijsten. 
Lekenbewegingen zie je meer groeien 
rondom de actieve ordes en congregaties 
zoals de franciscanen, dominicanen, re-

demptoristen, augustijnen en de fraters 
van Tilburg. Mensen voelen zich aange-
trokken tot een bepaalde spiritualiteit en 
willen daar in hun leven iets mee doen. 
Verder zie je dat er zich kleine zelfstan-
dige christengemeenschappen vormen die 
zich baseren op bepaalde elementen van 
een kloostertraditie zoals Ki Tov en de Ni-
colagemeenschap.’ 

Nieuwe bewegingen
‘Onder de nieuwe bewegingen versta ik 
de charismatisch getinte groepen zoals 
de Foculare, de Charismatische Vernieu-
wing en de Emmanuëlgemeenschap. Ze 
zijn gezagsgetrouw en daarom leggen de 
bisdommen gemakkelijk contact met hen. 
Het bisdom Den Bosch bijvoorbeeld heeft 
een Emmanuëlparochie in de Nijmeegse 
Maria Geboortekerk. De liturgie ademt 
blijdschap en orthodoxie uit. Met kloos-
ters zullen ze zich niet zo snel verbinden, 
omdat daar de kerk voor alles een broe-
derschap is en dus op democratische leest 
geschoeid.’

Maatschappelijke organisaties
‘Onder maatschappelijke organisaties 

versta ik hier de organisaties die zich 
profileren vanuit hun christelijke wortels, 
zoals de omroepen, de onderwijs- en zorg-
instellingen, de KBO en het ZLTO. Je ziet 
dat er dwarsverbindingen groeien tussen 
deze organisaties en de spiritualiteit van 
kloosters. Denk bijvoorbeeld maar aan de 
KRO met haar serie over de abdijen. Er 
liggen ook contacten tussen de zorgcentra 
en de Beweging van Barmhartigheid en de 
directeur van het Soeterbeeck Programma 
Wil Derkse geeft cursussen Benedictijnse 
spiritualiteit aan managers. Zo zou je on-
der deze categorie ook de Stichting Moria 
kunnen noemen, een kleinschalig project 
van de Maristen voor ex-gedetineerde 
jongeren. De beroepskrachten zijn geen 
Marist, maar ze hebben er wel affiniteit 
mee. Er zijn geen vieringen in huis, maar 
het religieuze zit wel in de manier waarop 
je aandachtig aanwezig bent. En de over-
heid werkt (hoewel mondjesmaat) mee 
aan subsidie.’

Parochies 
‘In de visie van Peter Nissen heeft een 
gemeenschap waar mensen bewust voor 
kiezen meer toekomst dan de plaatselijke 
parochiekerk. Dit klopt als die kerk er 
één van de velen is. Maar als de parochie 
een duidelijk profiel neerzet kan ze even 
aantrekkelijk zijn als een kloosterge-
meenschap. Zoals een klooster het moet 
hebben van gastvrijheid en spiritualiteit, 
zo denk ik dat een parochie verbinding 
moet zoeken tussen geloof en cultuur. 
Kijk maar eens naar de Thomasparochie 
in Oosterhout, een pleisterplaats voor 
moderne zinzoekers. Daar worden naast 
eigentijdse vieringen ook concerten, lezin-
gen, workshops en cursussen gegeven op 
het raakvlak van geloof en cultuur. Een 
concert bevat bijvoorbeeld religieuze en 
profane muziek. Zo krijg je ook mensen 
in huis die zich niet willen binden aan 
parochie of kerk, maar wel op zoek zijn 
naar verdieping en bij tijd en wijle gevoed 
willen worden. Pelgrimspastoraat dus, net 
zoals de kloosters dit kennen. De H. Hart-
parochie in Oss is ook zo bezig. Elk jaar 
vragen ze zestig mensen kunst te maken 
rond een bepaald thema en aan de basis-
school wordt gevraagd om het thema te 
schilderen. Zo kwamen thema’s aan bod 
als Engelen, Paradijs, Maria, en Wat be-
zielt je. Kunst in het hart, heet dit jaarlijks 
terugkerend evenement waarop zo’n twee-
duizend bezoekers afkomen. Het trekt dus 
naast parochianen ook nieuwe mensen 
die uit andere hoeken komen. Op haar 
manier is ook de kerk van de Emmanuël-
gemeenschap zo aanstekelijk dat ze veel 
mensen uit de brede regio van Nijmegen 
trekt. En het bisdom Utrecht verbindt de 
pastorale krachten van een regio samen 
tot een team waarin alle leden gelijkwaar-

Een terugblik op de serie over geprofileerde plekken van spiritualiteit met Jos 
van Genugten, coach en trainer op pastoraal gebied. Tegenwoordig is hij werk-
zaam in het bisdom Breda voor nascholing aan pastores; ook pastores van het 
bisdom den Bosch weten hem hiervoor te vinden. Voor de Katholieke Neder-
landse Religieuzen leidt hij de platformbijeenkomsten van de commissie Roe-
pen en treedt hij ook op als gespreksleider bij de kapittels van verschillende 
ordes en congregaties. Verder runt hij De Levensboom, een eigen praktijk voor 
zingeving, spiritualiteit en leiderschap. ‘Als hobby’ zit hij de stichting Levende 
Kerk voor: een internetprogramma voor een open gastvrije kerk vol ideeën en 
projecten. 

Jos van Genugten
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dig zijn aan elkaar en elkaar nodig heb-
ben. Dat straalt ook eenheid uit.’

Netwerksamenleving 
‘In religieus Nederland wordt er veel 
genetwerkt en daar geloof ik in. Er is 
behoefte aan samenhang. Waar dwarsver-
bindingen ontstaan tussen de vier lijnen 
die we boven vermeld hebben, komt 
vernieuwing op gang. Als parochies niet 
goed lopen komt dit meestal omdat ze er 
een eilandje van hebben gemaakt. Maak 
gebruik van de kennis die er is. Dat doen 
ze in het bedrijfsleven ook. Door de ver-
binding van Philips met Douwe Egberts 
is het Senseo-koffieapparaat zo’n succes. 

Zo kien zijn ook de Trappisten met hun 
Schaapskooi geweest. Zij hebben verstand 
van bier en door een verbinding met 
Bavaria aan te gaan die verstand heeft 
van marketing en logistiek loopt de ver-
koop als een trein. Verbinding versterkt. 
Zo moeten ook religieuze groepen zich 
met elkaar verbinden. Zoek met wie je 
verder kunt binnen je eigen regio. Ga 
als parochie inspiratie opdoen in een 
klooster. Verbindt lekenspiritualiteit met 
kloosterspiritualiteit en omgekeerd. Zoek 
bondgenoten die ook in maatschappelijke 
en culturele verbanden zitten. Schep een 
win-win-situatie. Daar wordt iedereen al-
leen maar beter van.’ 

Idee 
Dank je wel, Jos van Genugten, voor deze 
duidelijke indeling van de verschillende 
organisaties en instituten waarlangs het 
evangelie verkondigd wordt. Je brengt me 
op het idee om nog wat spirituele plekken 
te bezoeken die zich met één of meer van 
die velden verbonden hebben. Maar laten 
we eerst maar eens op vakantie gaan…

Stichting Levende Kerk
www.idee-en-kerk.nl 

www.opwegnaardeherberg.nl 
www.kerkophetweb.nl 

Niet met de rug naar de toekomst
Franck Ploum 

‘Het is toeval dat er in zo’n korte tijd drie 
rapporten zijn verschenen’, meent Joep 
de Hart. ‘Het SCP-rapport was al twee jaar 
gepland en God in Nederland verschijnt 
elke tien jaar. Dit jaar wilde men het 

graag koppelen aan het jubileum van het 
RKK-programma Kruispunt; vandaar dat 
het dit voorjaar moest verschijnen. Het 
WRR-rapport heeft vooral te maken met 
het feit dat religie weer op de politieke 
agenda staat. Het werd mede ingegeven 
door de hele discussie over vrijheid van 
godsdienst en meningsuiting, zoals die de 
afgelopen jaren in Nederland is opgelaaid.’

Gelijk blijven
De Hart onderkent dat de politieke 
agenda, wat religie betreft, eerder bepaald 
wordt door etnische en interreligieuze 
kwesties, dan door het al dan niet voort-
gaande proces van ontkerkelijking. ‘Dat 
is waar. Opvallend is dan ook, dat deze 
thema’s in de drie rapporten ontbreken. 
Je moet daarbij wel aantekenen dat God 
in Nederland al sinds 1966 elke tien jaar 
verschijnt. Je verliest je referentiekader en 
vergelijkingsmateriaal, wanneer je daar 
nu opeens een geheel nieuw thema, de 
Islam bijvoorbeeld, aan gaat toevoegen.’ 

Verbreden
Dat vraagt dus om een geheel nieuw on-
derzoek? ‘Als SCP brengen we sinds jaar 
en dag elke twee tot drie jaar een rapport 
uit over religieuze ontwikkelingen in Ne-
derland. De rapporten worden getypeerd 

door te kijken naar de institutionele ker-
ken en door een internationale blik. Het 
SCP heeft veel contacten met vergelijkbare 
bureaus in Europa en de Verenigde Staten. 
Hun onderzoeken worden altijd meege-
nomen; we werken intensief samen. Wij 
willen ons onderzoek nu gaan verbreden 
door niet alleen te kijken naar de christe-
lijke kerken, maar ook naar ontwikkelin-
gen binnen de Islam. Maar dit niet alleen. 
Ook de ontwikkelingen buiten de muren 
van instituties zijn interessant. Hoe zit 
het bijvoorbeeld met magie en bijgeloof 
in Nederland. Je kunt ook denken aan het 
ontstaan van nieuwe collectieve rituelen 
zoals Stille Tochten en uitvaarten van be-
kende Nederlanders.’ 
Dat roept de vraag op, of de onderzoeken 
van SCP - en van anderen - tot nu toe niet 
te beperkt zijn geweest, want de religi-
euze ontwikkelingen buiten kerkelijke 
instituten om zijn al heel lang gaande. 
‘Die vraag is terecht. Ik denk dat we nu 
echt moeten verbreden. De laatste jaren 
heb ik steeds meer het gevoel gekregen, 
dat we onderzoek deden met de rug naar 
de toekomst. We keken altijd maar naar 
het verleden, om vervolgens te zeggen dat 
het minder werd. Hierdoor sluit je echter 
je ogen voor nieuwe ontwikkelingen die 
mede de toekomst gaan bepalen.’

Jongeren
De Hart is zelf actief lid van de Katholieke 
Kerk in Zoetermeer. Maar zijn interesse in 
kerkelijke en religieuze ontwikkelingen 
is vooral beroepshalve ingegeven. ‘Ik ben 
cultuur- en godsdienstsocioloog. In het 
verleden heb ik veel onderzoek gedaan 
naar de leefwereld van jongeren. Binnen 
die groep is de ontkerkelijking natuurlijk 

In korte tijd verschenen in Nederland drie rapporten over kerk en religie. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag, de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid en het tienjaarlijkse onderzoek God in Nederland 
zijn eensgezind: de institutionele kerken verliezen steeds meer terrein, maar 
mensen zijn daarmee niet ongeloviger of minder spiritueel geworden. Joep de 
Hart, werkzaam bij het SCP, werkte aan de drie rapporten mee en hoopt dat in 
de toekomst de wijze van onderzoeken zal veranderen: ‘Niet langer met de rug 
naar de toekomst.’ 



10 DE ROEROM  JAARGANG 21  NUMMER 10  JUNI 2007

het grootst. Een goed voorbeeld is dat er 
in 1953 nog een groot onderzoek is ge-
weest over jongeren en gebed. In de jaren 
tachtig wilden we dit herhalen, maar het 
was onmogelijk geworden. Jongeren be-
grepen de vragen niet eens meer. Allerlei 
termen rond bidden, rozenkrans en God 
werden niet meer verstaan; ze hadden 
daar nog nooit van gehoord. In dertig jaar 
tijd was het begrippenkader volledig ver-
dwenen.’ 

Zowel gelovige als God
Toch zijn mensen niet minder religieus ge-
worden. Integendeel, kijkend naar heden 
en toekomst valt op dat de groep mensen 
die zoekend is op het gebied van zinge-
ving en spiritualiteit steeds groter wordt. 
Terwijl de kerken leeglopen, groeien in 
de boekwinkels de kasten met boeken 
over spiritualiteit, zingeving, esoterie en 
nieuwe religieuze stromingen. Ook het 
cursusaanbod op dit gebied is niet meer 
te overzien. ‘Durkheim zei honderd jaar 
geleden al dat er een religie op komst is, 
waarin de mens zowel gelovige is als God. 
Hij heeft het goed gezien, dat beeld past 
aardig op de huidige situatie. Behalve dan 
binnen een aantal protestantse kerken die 
zich aan de rechtervleugel bevinden, waar 
men niets moet hebben van geloof dat je 
als individu vorm geeft.’

Golvend proces
Toch zeggen de onderzoeken alle drie, dat 
de grote leegloop voorbij is. ‘Met name 
uit het onderzoek van God in Nederland 
blijkt dat de ontkerkelijking doorzet. Maar 
het is geen stabiel proces; soms gaat het 
snel en soms langzaam. In de jaren twin-
tig en tachtig van de vorige eeuw ging 
het razend snel, nu gaat het weer wat 
langzamer. Wat je echter ook ziet, is dat 
het geen universeel proces is. Per land, 
maar ook per kerk is het verschillend. Op 
dit moment krijgen vooral de protestantse 
kerken verenigd in de PKN grote klappen. 
Pinksterkerken doen het juist weer heel 
goed. Je kunt dus concluderen dat ontker-
kelijking geen autonoom proces is, maar 
een weerspiegeling.’ 

worden. Dit is niet het geval. Wat je wel 
ziet is dat het per leeftijdsgroep verschilt. 
Mensen zijn in verschillende fasen van 
hun leven meer of minder met geloof be-
zig. Daarnaast heeft ontkerkelijking ook 
te maken met het feit dat mensen liever 
los-vast verbanden aangaan dan zich voor 
een langere periode binden aan een in-
stituut en door dat instituut laten zeggen 
wat ze moeten doen. Ook dit is niet alleen 
een proces binnen de kerken. Veel vereni-
gingen en instituties kennen dit probleem 
en hebben er last van. Opvallend is wel 
dat de kerken meestal verbaasd zijn over 
het feit dat hen dit overkomt. Terwijl, als 
ze eens om zich heen zouden kijken, ze 
het overal zien gebeuren.’ 

Plaatselijk afhankelijk
Los-vast verbanden spelen in het proces 
van ontkerkelijking een belangrijke rol. 
Het lijkt er echter op dat de protestantse 
kerken daar meer last van hebben dan 
de katholieke kerk. ‘Dat heeft te maken 
met de structuur van de kerken. In de 
protestantse kerken speelt de plaatselijke 
gemeenschap een centrale rol. Verbreek je 
de band met de plaatselijke gemeenschap, 
dan sta je buiten de kerk. Het is niet ge-
bruikelijk om je op een andere plek aan te 
sluiten of je te identificeren met het grote 
geheel. De katholieke kerk is een wereld-
kerk. Ook al ga je niet naar je eigen paro-
chie, je kunt wereldwijd overal instappen 
of je katholiek blijven voelen. Daarbij 
komt ook nog dat mensen een sterke 
behoefte hebben aan rituelen. De katho-
liek kerk biedt die rituelen bij afscheid, 
huwelijk, doop en op scharniermomenten 
in het leven. Je katholieke identiteit is dus 

niet afhankelijk van het kerkelijk clubje 
ter plaatse en dat is bij de protestanten 
veel sterker het geval.’

Toch individualisering
Dat er ondanks de ontkerkelijking be-
hoefte blijft aan gezamenlijkheid en 
rituelen zien we bijna dagelijks om ons 
heen. Stille Tochten, grootschalige rouw 
om de dood van bekende Nederlanders 
lijken tegen te spreken dat mensen steeds 
individueler worden en geen behoefte 
meer hebben aan gedeelde rituelen. ‘Er 
is sprake van religieus analfabetisme. Het 
voorbeeld van de jongeren in de jaren 
tachtig is nu toepasbaar op veel meer leef-
tijdsgroepen in Nederland. Tegelijkertijd 
groeit de behoefte aan rituelen. De groeps-
dimensie is echter naar de achtergrond 
gedrongen: er worden ad-hoc groepen 
gevormd. De solidariteit in een straat 
duurt zolang Nederland meedoet aan het 
WK voetbal. Hetzelfde gebeurde rond een 
Tsunami en je ziet hetzelfde proces steeds 
opnieuw. Je kunt dan ook niet anders 
concluderen dan dat het grote onderlig-
gende proces toch de individualisering is. 
De ene keer sluiten mensen zich hier aan 
en de volgende keer daar. De keuzes wor-
den niet meer gedicteerd door kerk, buurt, 
werk of vereniging. Zo gaan mensen al 
zoekend en experimenterend hun weg en 
zoeken tochtgenoten in groepen, waarin 
ze hun leven willen delen. Vroeger waren 
die groepen bij geboorte bepaald, maar 
die tijd is voorbij.’ 

Hoe inspelen?
De grote vraag is natuurlijk hoe de ka-
tholieke kerk op deze ontwikkeling kan 
inspelen. Blijkbaar heeft ze op het gebied 
van rituelen nog heel wat te bieden en 
toch weten mensen de weg er naar toe 
vaak niet te vinden. ‘We hebben een mot-
tig imago. Mensen weten vaak niet wat 
een parochie allemaal te bieden heeft. 
Hun keuze om niet te gaan wordt meestal 
ingegeven door het beeld dat ze via media 
van de wereldkerk krijgen: een achter-
haald instituut dat zich met hun moraal 
bemoeit. Daarnaast denkt de kerk ook 
nog te zeer vanuit de doorsnee gelovige. 
Er moet veel meer gewerkt gaan worden 
vanuit doelgroepen. Je kunt 60-plussers, 
jongeren en migranten niet hetzelfde pak-
ket aanbieden. We moeten minder gaan 
denken vanuit voorgeschreven kaders en 
meer vanuit de leefwereld van mensen, 
vanuit nieuwe mogelijkheden en durven 
redeneren vanuit het experiment. Een 
beetje vanuit een Engelse tuinierderswijs-
heid, die zegt: There are no gardening 
mistakes, only experiments!’

Joep de Hart

Gebeurt overal
Hiermee doelt De Hart op het feit dat de 
ontwikkelingen in de kerk niet op zichzelf 
staan en dat niet altijd alleen godsdien-
stige factoren een rol spelen bij ontker-
kelijking. ‘Dat zou namelijk betekenen 
dat mensen over de gehele linie en overal 
ter wereld steeds minder gelovig zouden 

Er worden ad-hoc groepen gevormd. 
De keuzes worden niet meer gedicteerd
door kerk, buurt, werk of vereniging. 



11DE ROEROM  JAARGANG 21  NUMMER 10  JUNI 2007

Pastores en parochianen uit het hele land, 
maar vooral uit Brabant, waren bij deze 
viering aanwezig. Onder hen familieleden 
van bisschop Bekkers zoals zijn broer Jan 
van éénennegentig en zijn neef Joost van 
éénendertig!

voorbij. ‘Het klimaat is ver-ijst’, schrijft 
prior-provinciaal Paul Clement in het Bul-
letin aan zijn augustijnse achterban. Om 
de Bekkersstilte te doorbreken en de kou 
uit de lucht te halen, nam de Boskapel 
het initiatief zijn persoon en kerkvisie in 
een warm licht te plaatsen. De visie op de 
kerk als Gods volk onderweg ligt helemaal 
in haar lijn. Want als augustijns centrum 
legt zij meer nadruk op de kerk als ge-
beuren dan als instituut. Het besef van 
samen-kerk-zijn werd tijdens Vaticanum 
II herontdekt vanuit onder andere au-
gustiniaanse bronnen. Bisschop Bekkers 
vertaalde dit voor zijn bisdom en zijn op-
volger Jan Bluyssen bouwde dit beleid uit. 

Bekkers still alive
Onder de titel Bisschop Bekkers still alive 
schreef één van de meevierenden, de Rot-
terdamse priester Fred Keesen, het vol-
gende verslag op zijn weblog.
‘Zondag 13 mei kon een volle Nijmeegse 
Boskapel , 41 jaar na zijn sterven aan 
kanker op 58-jarige leeftijd, nog even 
opademen van de bevrijdende wijze 
waarop bisschop Bekkers pastor was.’ 
‘Het geheugen is niet passief’, stelde dr. 
Gerard Rooijakkers. Kerkhistoricus Peter 
Nissen schetste hoe de traditioneel voe-
lende Bekkers zich dankzij het Concilie 
van Paus Johannes 23 geroepen voelde 
de kerk weer een menselijk en betrouw-
baar gezicht te geven. Hij deed dit in een 
direct en vooral luisterend contact met de 
mensen, van wie hij het eigen persoonlijk 

Bekkersviering in Boskapel
Joost Koopmans

Hoewel de Boskapel een ‘reguliere kerk’ is, mocht ze zich zondag 13 mei toch 
even het centrum van het bisdom Den Bosch weten. Oud-bisschop Jan Bluys-
sen ging voor in een Eucharistieviering ter nagedachtenis aan bisschop Bek-
kers. 

Bisschop Bekkers

Een storm waait door de kerk
het slot op de deur raakt los
de Geest krijgt weer volop kansen
te waaien waarheen hij wil.

En temidden van Gods volk onderweg
trekt een man mee gevierd en gemijterd
zijn woorden zijn aards en bevrijdend

en waar hij komt vonkt telkens op
het licht van die eerste morgen
toen de kerk geboren werd.
En alle gezichten vangen die glans.

Gewapend met liefde breekt hij een lans
voor vrijheid in gebondenheid
alleen in trouw aan mens en God.

Zijn lichaamstaal warm en verstaanbaar
voor ieder die gelovig horen wil
is stil gevallen bij zijn dood.

De kerk van morgen volgt weer zijn spoor
bisschop Bekkers met het hart als kompas.

Louis Nabbe

Mgr. J. Bluyssen, Louis en Trees Nabbe, Nel Beex en Peter Nissen

geweten, ook in de seksualiteitsbeleving, 
volkomen serieus nam. Problemen benoe-
men en goed bespreekbaar maken, daar 
bleek hij sterk in te zijn. Zijn tv-praatjes 
maakten ook niet-katholiek Nederland tot 
zijn trouwe parochie. Rooijakkers: ‘Hij 
maakte het verschil. En hem indachtig 
doen wij het vandaag.’ De opvolger van 
Bekkers, bisschop Jan Bluyssen, ging on-
danks zijn slechte gezondheid voor in de 
viering en sprak over de man ‘die onuit-
wisbare sporen heeft achtergelaten’ in zijn 
pastoraal van het hier en nu en die daarbij 
alle nadruk legde op een volwassen ge-
wetensvolle verantwoordelijkheid van de 
geloofsgemeenschap.

Stilte na de storm
Vooraf aan deze herdenking was er storm 
ontstaan door een artikel van Gerard 
Rooijakkers in Trouw waarin hij de jonge 
priesters van behoudende snit ‘de brok-
kenpiloten’ van bisschop Hurkmans 
noemde. Daarop wees een kanunnik juist 
de oudere priesters vanuit het tijdperk 
Bekkers en Bluyssen aan als de echte 
brokkenpiloten! Van deze storm viel in 
Nijmegen niets te bespeuren. Het geheu-
gen bleek passief noch berustend. De 
waardige en blije viering gaf de kerkbur-
ger heel veel goede moed.’

In een warm licht
Eigenlijk had je zo’n viering in de Bos-
sche St. Jan verwacht bij het veertigste 
jaargetijde van Bekkers’ overlijden op 9 
mei 2006. Tijdens zijn ambtsperiode heeft 
hij de katholieke kerk in Nederland im-
mers een geweldige vernieuwingsstoot 
gegeven en zijn charisma straalde tot ver 
buiten de kerkmuren. Maar de huidige 
kerkleiding gaat hier het liefst stil aan 

Bisschop Bekkers in Roosendaal 6 juli 1958
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Voorkom kettingbotsing 
Peer Verhoeven

Het Brabants Dagblad heeft een aantal artikelen gewijd aan de kloof tussen 
bisdom en parochies, pastoors en parochianen in het Bossche. Er wordt veel 
beweerd, verweten, geadviseerd. Maar wat zegt het? 

Het Bisdom worstelt met herders en kudde 
(3 maart) noemt parochies waar herder 
en schapen niet met elkaar overweg 
kunnen: Waalwijk, Tilburg, Den Bosch, 
Oss, St. Michielsgestel, Lieshout, Loon 
op Zand. Een week later de mening van 
twee pastoors. Je mag als katholieke kerk 
best eisen stellen, vind ik (10 maart) zegt 
een pastoor uit Oss, die geen popmuziek 
tijdens avondwake of uitvaart wil. ‘Feel’ 
als basis voor een preek? Prima stelt de 
jonge pastoor van Berkel-Enschot: ‘Als een 
zeventienjarige jongen overlijdt en nabe-
staanden willen Feel van Robbie Williams 
horen: prima.’ Laat ze eens uit die ivoren 
toren komen (16 maart) verzoekt een vrij-
willigster uit Biest-Houtakker, die samen 
met anderen al dertig jaar de parochie 
tot tevredenheid runt. Zij vreest, dat de 
benoeming van een priester uit de buurt 
tot pastoor van ‘hun’ parochie wat is op-
gebouwd schade zal berokkenen. 

Briesende brieven
Ingezonden brieven. De twee die namens 
Biest-Houtakker hun woordje deden, krij-
gen er van de Boekelse pastoor - eerder als 
zodanig in Loon op Zand - ongemanierd 
van langs. Maar deze zeer eerwaarde 
krijgt in Arrogante pastoor zijn vet van 
een uitvaartverzorger, die niets meer met 
hem te maken wil hebben (21 maart). 
In dezelfde krant staat, dat Kapelaan 
gespannen situatie in Tilburgse parochies 
ontvlucht. Zijn pastoor, klokkenluier te 
Tilburg, vindt het werk voor zijn ka-
pelaan te zwaar. De kapelaan zelf (25) 
laat zijn pastoor praten en het parochie-
bestuur meldt een prima relatie met de 
kapelaan te hebben gehad. Een dag later 
(22 maart) stelt een brief uit Waalre dat 
Edward Schillebeeckx raaskalt. Ook, dat 
‘het zich priester noemende geboefte dat 
in de jaren ‘60-’70 het Tweede Vaticaans 
Concilie gestalte gaf en zich hier daarna 
voortdurend achter heeft verscholen, de 
grootste kerkverlating uit de geschiede-
nis heeft veroorzaakt.’ De pastoor van St. 
Michielsgestel reageert met Geen recht 
gedaan op het artikel Rechtlijnige en buig-
zame pastoors zaaien tweedracht in de 
parochie van 3 maart. Daarin stelden de 
interviewers, dat ‘de pastoor niet veel op 
heeft met het hervormende Tweede Vati-
caanse Concilie’. Ze citeerden de Gestelse 
herder: ‘Wat er daarna gebeurde leidde 
tot doorslaan... Niets moest meer. Wat mij 
betreft is de experimenteerfase voorbij. Er 
moet structuur, orde en regelmaat zijn.’ 
De pastoor verwijt de krant suggestief ci-
teren uit een oud interview met hem. 

Zout in de wonde
Er wordt zijdelings nog wat zout in de 
wonde gestrooid. Vrees voor conservatieve 
pastoors (22 maart) bericht over het on-
derzoek van de antropologe Kim Knibbe 
in Limburg. Zij constateert dat de macht 
van de katholieke kerk daar drastisch is 
afgenomen, maar dat conservatieve pas-
toors nog altijd angst inboezemen. ‘Nog 
steeds bestaat de dreiging van uitsluiting 
van sacramenten, met name rondom ster-
ven en begraven.’ 
In Uitvaartbedrijf zit klem tussen kerk en 
klant (17 maart) laten uitvaartonderne-
mers zich horen. ‘Uitvaartondernemers lo-
pen steeds meer te hoop tegen de strakke 
regels van de katholieke kerk. Nabestaan-
den met voorkeur voor een begrafenis 
via de kerk kiezen vaker voor een lokatie 
elders, omdat ze zich niet kunnen vere-
nigen met de kerkelijke regels.’ Er klinkt 
ook een ander geluid. ‘Je bent nog altijd 
te gast in de kerk. Daar gelden regels. Als 
je het per se anders wilt, neem dan ergens 
anders afscheid.’ Het klinkt als ‘vrijheid 
blijheid’, maar is dit voor direct betrokke-
nen allerminst. Misschien onderkent deze 
uitvaartondernemer zijn woorden als een 
akelige dooddoener, als hij De Kerk kan 
wreed en harteloos zijn (15 mei) van een 
huisarts leest. Deze neemt het op voor een 
vijfendertigjarige moeder van een zoontje 
van drie, die lijdt aan een progressieve 
ziekte waarop de medici geen antwoord 
hebben. ‘Na uitvoerige bespreking met 
patiënte, partner en wederzijdse ouders 
werd besloten tot euthanasie een paar 
dagen later. Er was de dagen daarna een 
grote rust in die kamer en er was ruimte 
tot echt afscheid nemen.’ De pastoor werd 
uitgenodigd ter voorbereiding op de be-
grafenis. ‘De schok was groot: in verband 
met de euthanasie was er geen mogelijk-
heid tot een dienst in de kerk. De pastoor 
was onvermurwbaar. Ongeloof en boos-
heid bij de familie. De patiënte en familie 
hebben besloten tot crematie en hebben 
het helemaal gehad met de pastoor.’ 
Onmenselijk! De verdere gevolgen van 
een dergelijk harteloos optreden van een 
pastoor zijn niet te overzien. Velen zullen 
de kerk vaarwel zeggen, uitzien naar een 
alternatieve plaats en een viering, waar ze 
zichzelf kunnen zijn en het kerkgebouw 
raakt leger en leger. Mag wie een dergelijk 
beleid voert voor het behoud van kerkge-
bouwen nog een beroep doen op gemeen-
schapsgeld?

Vastberaden
Vrijdag 23 maart komt de chef opinie-re-

dactie van het Brabants Dagblad aan het 
woord onder de nogal cynische kop Welke 
pastoor gaat straks het licht uitdoen? Hij 
citeert de pastoor van Boekel die de vrij-
willigers van Biest-Houtakker plat legt 
met ‘Met zulk een gedachtegoed schopte 
ik u als eerste de kerk uit! Hoe durft u?’ 
Deze hard getaalde herder staat niet al-
leen. ‘De jonge pastoors gaan vastberaden 
door en lijken daar samen afspraken over 
gemaakt te hebben.’ Er wordt gewezen op 
de Tilburgse pastoor, die iedere ochtend 
om kwart over zeven de klokken luidt. 
‘Hoe heviger de buurt protesteert, hoe 
vastberadener hij aan de touwen trekt.’ 
Een flexibel geluid komt weer uit Berkel-
Enschot. ‘Wat parochies en het bisdom 
van een pastoor vragen, kan haaks op 
elkaar staan. Dan is het aan de pastoor 
om daar een weg in te vinden.’ De Bos-
sche bisschop zegt: ‘Ten diepste gaat het 
erom de liefde van God te ontdekken en 
gestalte te geven.’ Kunsthistoricus An-
toine Bodar verklaart de moeilijkheden in 
het bisdom door te wijzen op gebrek aan 
communicatie. Leg uit wat de kerk wil, is 
zijn advies. Simpel toch! Kerkhistoricus 
Peter Nissen wijst op het afnemend be-
lang van de kerk, terwijl religie in opmars 
is. ‘Mensen zoeken en vinden religie 
en spiritualiteit steeds minder binnen 
en steeds meer buiten de kerk... Ze zijn 
minder kerkelijk, maar nog wel heel reli-
gieus en hebben behoefte aan zingeving. 
Daar zou de kerk zich meer op moeten 
richten.... zonder vooraf drempels op te 
werpen.’ De chef opinie-redactie Brabants 
Dagblad adviseert: de Bossche bisschop 
met de vut en de pastoor van Berkel-En-
schot bisschop! 

Moet monumentaal geweest zijn; Toren Sambeek 
(© Foto: Willem Beex)
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Gemist en aangeklaagd
In de publicaties over de moeilijkheden in 
een groeiend aantal parochies in het Bos-
sche bisdom mis je pastoraal-theologen, 
die toch weten wat hedendaagse gelovigen 
in onze streken bezielt én hoe pastores 
met hen moeten omgaan. Ook ontbreken 
bijbelexegeten, die de pretenties van kerk, 
kerkelijk gestructureerd christendom en 
ambt behoorlijk kunnen relativeren. Ou-
dere ervaren pastores worden gemist. Ze 
hebben voor een ‘open kerk’ gestreden 
- ook met zichzelf vaak - en proberen die 
overeind te houden. Misschien is het daar-
voor zaak ‘er buiten te blijven’.
Het verval van de kerk zou in de jaren 
zestig en zeventig van de voorbije eeuw 
begonnen zijn. De priesters en pastoraal 
werkenden uit die tijd hebben de boel 
laten verloederen, wordt hen verweten. 
Het Tweede Vaticaans Concilie wordt, 
weliswaar tussendoor maar toch steeds 
openlijker, als oorzaak danwel begin van 
de ‘verwording’ genoemd. De Bossche 
bisschoppen uit de periode ’60-’85, die 
vanuit het Rijke Roomsche Leven een weg 
naar de nieuwe tijd zochten, komen gelei-
delijk in de beklaagdenbank terecht. 

Konten in de heg
Onder het lezen over de al dertig jaar 
oude lekenkerk in Biest-Houtakker, kreeg 
ik diepe bewondering voor deze men-
sen. Hun huiver voor de komst van een 
nieuwe pastoor valt te begrijpen. Beelden 
van ‘de nieuwe pastoor inhalen’ uit vroe-
ger jaren doemden in me op. ‘De nieuwe’ 
werd aan de rand van dorp of parochie 
opgewacht door de hele gemeenschap. 
Het was dan vaak een drukte van belang 
en de commandant van de ruiterij moest 

de doorgang voor de nieuwe pastoor open 
houden. Uit zijn mond klonk dan het be-
vel aan zijn ruiters ‘terug’ en de paarden 
deden een stap achterwaarts. Bleek het 
onvoldoende dan riep hij ‘terugerder’. 
Bleef de doorgang nog te nauw dan klonk 
het ultieme ‘konten in de heg’, wat in 
Brabant als een spreekwoordelijk gezegde 
is blijven hangen. Al moet er ook voor die 
tijd niet al te romantisch gedaan worden 
over zijn populariteit, toch betekende de 
nieuwe pastoor veel voor de gemeenschap 
en mensen persoonlijk. Het is alarmerend, 
wanneer nu voor de komst van een nieu-
we pastoor gehuiverd wordt.

Waarover communiceren?
Dat de oplossing van de problemen tus-
sen bisdom en parochies, de pastoor en 
‘zijn zielen’ gezocht moet worden in 
betere communicatie, is gauw gezegd. De 
vraag is: waarin communiceren, waar-
over samen praten? Mijns inziens moeten 
de gevestigde godsdienstige structuren, 
opvattingen en bewoordingen in gesprek 
gebracht worden met de hedendaagse re-
ligiositeit. Want de religieuze inborst van 
mensen verandert met het veranderen van 
zijn leefomstandigheden - kostwinning 
- en zijn kijk op de werkelijkheid - weten-
schap; de leer en instituties van de gods-
dienst hebben echter de neiging zich te 
verabsoluteren. Met de ontwikkeling van 
het religieuze besef, veranderen godsbeeld 
en godsdienstbeleving. Ook in de bijbel 
speelt dit fenomeen. Je kunt niet vlakweg 
over ‘de God van de bijbel’ spreken. Want 
Abraham, voor wie de wereld niet verder 
reikte dan zijn familie, vee en voedsel zag 
God als een familiegod, die hij zocht bij 
een boom, een bron, op een berg en aan 
wie hij offers bracht. En David, koning 
van een zich settelend volk, zag God als 
een nationale god, verdediger van het ter-
ritorium, voor wie hij een tempel bouwde. 

En toen de joden door ballingschap en 
diaspora kennis hadden gemaakt met 
andere volken en vreemde culturen in 
eigen land hadden, vormde zich in hen 
het beeld van de universele God, schepper 
van hemel en aarde. 

Hedendaags religieus
De westerse wereld heeft zich in een pro-
ces van eeuwen ontwikkeld tot wat heet 
een technocratische maatschappij. De 
natuurwetenschappen zien de natuur niet 
als een mysterie en gave, maar als een 
probleem dat op te lossen is en een opga-
ve die gemaakt moet worden. De techniek 
ziet de natuur als een voorraadschuur en 
arsenaal van krachten en energieën. De 
industrie produceert massaal. De vrucht-
baarheid van de aarde wordt in hoge mate 
gereguleerd. Door toevoeging van stimule-
rende stoffen, met zelf opgewekte warmte 
en licht wordt de ‘tijd van de oogst’ en 
de opbrengst ervan ruim uitgebreid en op 
allerlei manieren lang voor bederf gevrij-
waard. Wie wil kan er in herfst en winter 
zomers bruin uitzien. Om de Olympische 
Spelen van 2008 in China niet in het 
water te laten vallen, wordt bekeken hoe 
regenwolken te verdrijven of ‘op te dro-
gen’ zijn! Aldus is de westerse mens zich 
heer en meester over de aarde, natuur en 
leven gaan voelen. Het besef van afhanke-
lijkheid, dat hem in lang vervlogen tijden 
- en elders nog - eigen was, is hij goed-
deels kwijt. Daarmee verloor hij echter 
ook het besef van verbondenheid, dat hem 
ooit in het bloed zat. In onze dagen - en 
door profetische geesten al decennia lang 
aangekondigd - zoekt de ‘ontheemde ont-
wikkelde mens’ opnieuw naar een band 
met het geheel van leven, waaraan hij 
zijn zin, vertrouwen en geborgenheid kan 
ontlenen. De nieuwe band met het geheel 
van leven wordt echter niet meer in af-
hankelijkheid beleefd, maar als partner, 

Littekens nog te zien; Toren Hoogeloon 
(© Foto: Willem Beex)

Volkskathedraal; Mariakapel Moergestel (© Foto: Mariakapellen.nl)
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participant samen met alwat en alwie is. 
Dit is er mijns inziens momenteel ‘spiritu-
eel’ gaande en vormt mede de inhoud van 
wat het nieuw religieus reveil van onze 
dagen heet. 

Immanentie
De wetenschap heeft de visie van de 
westerse mens op de werkelijkheid veran-
derd. In Geen ziel stijgt op zonder vogels 
(Trouw 14-4-’07) wijst Ton Lemaire op de 
Evolutietheorie die een revolutie in het 
levensbesef van de mens teweeg brengt. 
Een eerste wezenlijk kenmerk van deze 
hypothese over ontstaan en ontwikkeling 
van het leven is, dat alle levensvormen 
uit elkaar voortkomen en daarom als door 
een band van bloedverwantschap met 
elkaar verbonden zijn. Een tweede, dat de 
scheppende energie - de Schepper - niet 
buiten het ‘natuurlijk’ leven staat, maar 
er minstens óók in aanwezig is. Gods aan-
wezigheid in zijn schepping wordt vaak 
gezien als strijdig met de joodschristelijke 
traditie, die de natuur juist ontgoddelijkt 
zou hebben door de Schepper in de hemel 
te laten huizen. Daarbij wordt het bijbelse 
scheppingsverhaal uitgespeeld als de ‘te-
genhanger’ van de evolutiegedachte. Maar 
zo eenduidig zijn bijbel en christelijke 
traditie niet. In het boek Deuteronomium 
(30) staat: Hij woont niet in de hoogte; 
niemand hoeft om Hem de hemel te be-
stormen... Hij ligt je voor in de mond, is 
diep in je hart. De profeet Jeremia (31): 
Wat Hij wil en voorheeft legt Hij mensen 
in hun binnenste, grift het hen in het 
hart... Iedereen kent Hem uit zichzelf.’ In 
Lucas zegt Jezus, dat Gods Rijk ‘binnen 
in u’ is (17,21) en ‘Deus interior intimo 

meo, innerlijker dan mijn innerlijk’ van 
Augustinus is in de christelijke wereld een 
gevleugeld woord geworden. Uitspraken 
over Gods presentie in het leven zijn de 
laatste decennia bijna dagelijks te lezen. 
Het lijkt gemeengoed te worden. ‘Het we-
zen van het christendom is niet, dat God 
van elders aan de wereld verschijnt (epifa-
nie), maar in de wereld transparant wordt 
(diafanie)’ schreef Pierre Teilhard de Char-
din al in zijn Het Goddelijk Milieu. 
 
Afscheidingen neergehaald
De hedendaagse religieuze mens beleeft 
de werkelijkheid als één heilig en te heili-
gen geheel, dat hij toegewijd moet zijn en 
wil ‘benedicere’, belijden dat het goed is. 
In deze religieuze intuïtie van ‘één godde-
lijk milieu’ valt de scheiding tussen heils- 
en wereldgeschiedenis, sacraal en pro-
faan, ervaring en openbaring, gewijd en 
niet-gewijd, priester en leek weg. Hiermee 
veranderen de beleving en waardering van 
kerk, ambt en sacrament. De kerk wordt 
niet meer ervaren als een heilsinstituut 
tussen hemel en aarde, maar als gemeen-
schap van mensen die in het spoor van 
Jezus van Nazaret de heiligheid van het 
bestaan erkennen, belijden en proberen 
te beleven. Iedere mens is geroepen het 
leven toegewijd te zijn en het met woord, 
gebaar en daad te wijden in diaconie en 
liturgie. De kerkgemeenschap vraagt be-
paalde mensen dit bewustzijn levend te 
houden, maar niet om recht en opdracht 
van de mensen over te nemen, laat staan 
exclusief toe te eigenen. In plaats van be-
middelaar tussen mens en God wordt de 
priester tochtgenoot, meegaand raadsman, 
stimulerende kracht. Voor de hedendaagse 
religieuze mens is de schepping sacra-

ment, ‘met en door God gezegend’, wat 
hij allereerst door toewijding - diaconie - 
belijdt en met name bij geboorte, afscheid, 
liefde en trouw, vergeving, allen één, 
met woord en gebaar - liturgie - uit, viert 
en bevestigt. Een godsdienst, gebaseerd 
op een dualistisch werkelijkheidbeeld, 
strookt niet met de hedendaagse groeien-
de religiositeit van eenheid en verbonden-
heid in partnerschap. 

Diepe wonden
De hedendaagse problemen in het ker-
kelijk leven worden - minstens mede 
- veroorzaakt door de botsing van de 
(her)nieuw(d)e religiositeit en de geves-
tigde godsdienstige structuren, leerstel-
lingen en instituties, die zichzelf eeu-
wigheidswaarde en goddelijke afkomst 
toedichten. De gevestigde kerkelijk-gods-
dienstige benaming en vertaling van het 
christelijk geloof handhaven en urgeren in 
weerwil van de groeiende nieuwe religieu-
ze intuïtie van eenheid en verbondenheid, 
maakt diepe wonden in het pastorale veld. 
Steeds minder ‘voortrekkers’, leegstand 
van kerken, fusie van parochies tot grote 
anonieme agglomeraten, terwijl - mede 
door schaalvergrotingen allerwegen - de 
roep om medemenselijke nabijheid en 
vertrouwdheid steeds luider wordt. Naar 
aanleiding van de vele familiedrama’s met 
dodelijke afloop van de laatste tijd, zei 
een hoogleraar - zijn naam ben ik kwijt 
- op tv: Er zijn nog maar nauwelijks laag-
drempelige vertrouwenspersonen ‘zoals 
een dominee of pastoor’. 

Voor verdere bezinning zie
de bijlage Om nu en straks
in De Roerom, maart 1997

Gewilde pleisterplaatsen; Kapel Treebeek (© Foto: Mariakapellen.nl) 

Zoete Inval, Mariakapel Bavel (© Foto: Mariakapel-
len.nl) 
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Mijn vrouw Els en ik besloten in het 
najaar 2005 ons in te zetten voor een 
concreet project voor kinderen in de derde 
wereld. Wij hadden de behoefte zelf een 
project op te zetten en ons daarvoor ook 
in te spannen. Wij besloten een eigen 
Stichting in het leven te roepen om daar-

een straf van God en die kinderen worden 
daarom verborgen. Zij maken geen enkele 
ontwikkeling door.

Voortgang
In januari 2006 hebben we uitvoerig 
met Jacques over dit project gesproken. 

Colourful Children
Jan Nelissen

De Stichting Colourful Children is een kleinschalige stichting met een klein, 
slagvaardig stichtingsbestuur. Colourful Children realiseert projecten voor kin-
deren in de derde wereld.

aanbetaling voor de bouw overmaken.
De bouw wordt nauwlettend gevolgd door 
de Nederlandse architect Martijn Schild-
kamp die verschillende van dit soort pro-
jecten bewaakt ten aanzien van de voort-
gang en kwaliteit van bouwen. Nu - mei 
2007 - is de bouw bijna geheel klaar. Het 
tehuis biedt plaats aan 75 kinderen en 15 
verzorgers. In augustus 2007 gaat het hele 
bestuur van Colourful Children, samen 
met een aantal familieleden, naar India 
om de opening van het tehuis bij te wo-
nen. Dit alles natuurlijk op eigen kosten.

Niet alleen bouwen
Als het tehuis er staat, ben je er natuur-
lijk nog niet. Wij hebben de Sisters of St. 
Anne beloofd de komende jaren ons best 
te doen om de exploitatiekosten voor onze 
rekening te nemen. In oktober 2006 zijn 
we begonnen met geld inzamelen. Wij 
schrijven fondsen en particulieren aan. 
Van het Bisschop Bekkersfonds ontvingen 
we een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast 
hebben wij beeldende kunstenaars bereid 
gevonden hun werk te verkopen met kor-
ting voor degenen die Colourful Children 
steunen. Inmiddels hebben wij er met 
onze activiteiten voor gezorgd, dat de 
exploitatiekosten van een jaar (€ 25.000,-) 
en het bedrag om de hele inventaris aan 
te schaffen bij elkaar is. Komende jaren 
willen wij geld inzamelen voor de exploi-
tatiekosten van de komende twee jaar en 
uitbreiding van het tehuis. 

Waarom doe je zoiets?
Ik ben iets meer dan zestig jaar en behoor 
tot een generatie die het in het leven altijd 
goed gegaan is. Met name mijn generatie 
kan mijns inziens haar steentje bijdragen 
aan een betere wereld. Om met de in 
oktober 2006 overleden Fentener van Vlis-
singen te spreken: ‘Als je in goede doen 
bent geraakt, is het hoog tijd om wat terug 
te doen aan deze wereld’. Wij zoeken nu 
gevers en sponsors ter bestrijding van de 
exploitatiekosten voor de komende jaren 
en de kosten van het tehuis uitbreiden. 
Ieders bijdrage is van harte welkom. Ons 
banknummer is: 12.05.36.684. Bij storting 
van giften ontvangen wij alleen de naam 
van de gever. Omdat we mensen graag 
persoonlijk willen bedanken, stellen we 
het op prijs als zij ons hun adres geven.

mee ook het netwerk te vergroten, trans-
parantie te verschaffen en, last but not 
least, giften fiscaal aftrekbaar te maken. 
Dit laatste is door de belastingdienst toe-
gestaan. Wij hebben een actief stichtings-
bestuur. Als stichting hebben wij ervoor 
gekozen dat alle giften voor 100% naar de 
projecten gaan die wij ondersteunen. Als 
initiatiefnemers betalen we zelf alle kos-
ten van de Stichting.

Het project
Wij hebben contact gezocht met Jacques 
Roosen. Hij woont bij ons in de straat en 
ik wist dat hij verschillende projecten in 
Oeganda en India tot stand gebracht heeft. 
Hij deed dit op vraag van bisschoppen uit 
die landen. Dit was fijn en gemakkelijk, 
want wij hebben geen kennis van pro-
jecten opzetten. De bisschop van Selem 
(India) had toevallig aan Jacques een paar 
maanden daarvoor gevraagd of hij de mo-
gelijkheid had een huis voor gehandicapte 
kinderen te realiseren. Die kinderen ko-
men uit de allerarmste bevolking van In-
dia, de Dalits. In het Hindoe geloof wordt 
een gehandicapt kind krijgen gezien als 

Vervolgens ben ik met mijn bank gaan 
praten over een extra hypotheek op ons 
woonhuis om de bouw te kunnen reali-
seren. Jacques heeft goede kontakten met 
de internationale hulporganisatie Impulsis 
(voorheen ICCO), die bereid was de helft 
van de bouwkosten mee te financieren. 
Jacques is in de carnavalsvakantie 2006 
met architect Harry Pans naar India ge-
vlogen, waar hij uitvoerig met de Sisters 
of St. Anne, die al verschillende tehuizen 
voor gehandicapte kinderen leiden, heeft 
gesproken. Hij kwam terug met tekenin-
gen en begroting van de bouwkosten, 
die Harry samen met een Indiaas inge-
nieursbureau had gemaakt, en een heel 
Excel-bestand waarin de exploitatiekosten 
becijferd werden.

Bouwen
Er is een bouwplan in twee fasen. Wij 
beginnen met de bouw voor 75 kinderen 
en 15 verzorgers en houden er al rekening 
mee dat dit huis in de tweede fase uitge-
breid kan worden tot een onderdak voor 
totaal 150 kinderen. In april 2006 kon de 
Stichting Colourful Children al de eerste 

Voor meer informatie 
(073) 614 42 86; www.colourfulchildren.nl 

e-mail: info@colourfulchildren.nl
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Bedankt Bon Ton
Louis Nabbe

Na tien jaar inzet als bestuurslid van de Stichting De Roerom, neemt Ton Burger afscheid. 
In kleine kring werd hij feestelijk uitgezwaaid en toegezongen met een lied van mede-be-
stuurslid Peter Wouters.

Bon Ton van De Roerom, jij roerde in het bestuur 
jouw eigen trom, bekwaam en soms ook fel …’, 
zo zongen wij en daarmee is het functioneren 
van Ton Burger raak getypeerd. De pr-commis-
sie had in hem een actieve en bewogen mede-
werker, die geloofde in de koers door De Roer-
om gevaren. Bovendien bracht hij een schat aan 
ervaring op maatschappelijk terrein het bestuur 
van De Roerom binnen.

Onderwijsbelangen
Geboren in Ginneken en Bavel c.s. vestigde Ton 
zich in 1957 in Den Bosch. Naast zijn werk-
kring bij Nationale Nederlanden, waar hij een 
veertigjarig dienstverband vol maakte, behar-
tigde Ton jarenlang onderwijsbelangen op paro-
chieel en stedelijk niveau. Zonder overdrijving 
mag hij de bouwheer van meerdere katholieke 
scholen in Den Bosch Noord genoemd worden. 
Zijn bemoeienissen met het basisonderwijs 
brachten Ton als vanzelf in contact met de pa-
rochie van San Salvator, bouwpastoor Schouten 
en diens opvolger Jack Snackers. ‘Jij bent van 
de stal van Snackers … een kerkelijke oase’, 
klonk het in ons afscheidslied en zo raakte Ton 
steeds meer betrokken bij kerkelijke aangele-
genheden. De eerste vergadering over het wel 
en wee van het onderwijs in de San Salvator 
parochie had plaats in de kerk, herinnert Ton 
zich nog levendig. Onder zijn leiding werd in 
de Orthense wijk de educatie in het basisonder-
wijs ingevoerd.

De Roerom
Jan de Beer, boegbeeld van De Roerom van het 
begin, woonde en werkte ook in de kerkelijke 
oase van de San Salvator in de Orthense wijk. 
Hij strikte Ton, heel slim, voor het bestuur van 
De Roerom. Dit nieuws-, service- en commu-
nicatieblad voor mensen betrokken bij kerk en 
samenleving sprak hem aan door de open sfeer 
en de ruimte die het blad ademde. Juist in een 
heftige, bewogen tijd die Ton doormaakte. ‘Jou 
werd geen leed bespaard, het noodlot kwam met 
smart, twee namen mogen klinken: Henny en 
Els na aan ’t hart’ dichtte Peter Wouters in zijn 
afscheidslied. Twee geliefden moest Ton afstaan 
aan de niets ontziende kanker en mede door 
de levenwekkende geest die in De Roerom alle 
kansen krijgt, vocht Ton zich telkens terug.

Ander zicht
De Roerom bestond tien jaar - 1997 - toen Ton 
de gelederen kwam versterken. Met zijn uitge-
breide connecties en bestuurlijke vaardigheden 
was hij een welkome kracht bij de pr-commis-
sie. Met grote voldoening kijkt Ton terug op 
de tien jaar die hij met De Roerom beleefde en 
met name heeft hij warme herinneringen aan 
de jaarlijkse Roerom-avonden. ‘Zeer inspire-
rend voor mij’, noemt Ton die bijeenkomsten 

van trouwe en enthousiaste Roerom-lezers. 
‘Die hebben bij mij een ander zicht geopend 
op kerk-zijn en gelovig leven.’ Komend uit een 
traditioneel gezin met tien kinderen kwam zijn 
gelovige overtuiging tot verdieping en bevrij-
dende ruimte.

En nu …
Niet uit onvrede trekt Ton zich terug uit het 
Roerombestuur, maar om nieuwe impulsen en 
inzichten ruim baan te geven. Zelf concentreert 
hij zich op zijn werk voor stichtingen en werk-
groepen in het kader van kankerbestrijding. 
Daarnaast is Ton lid van de cliëntenraad Thuis-
zorginstelling IVT en van de Adviesraad Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning van gemeente 
Den Bosch. Bijzondere vermelding verdient 
zeker zijn voorzitterschap, later vice-voorzitter, 
van de Henny C. Dirven Stichting voor borstkan-
keronderzoek in samenwerking met de Universi-
teit Leiden. Henny Dirven was de eerste vrouw 
van Ton. Zij stierf aan borstkanker. Jaarlijks 
reikt deze stichting de Henny C. Dirven-prijs uit 
aan een veelbelovende jonge wetenschapper op 
het gebied van borstkankeronderzoek.
De kerk blijft een belangrijk aandachtspunt in 
de belangstelling van Ton. Hij is al jaren lid van 
het kerkbestuur van de Lambertusparochie in 
Engelen. Ook oecumenisch is hij actief in zijn 
werk voor het Beraad van Kerken in ’s-Herto-
genbosch.

Pure ontspanning
Zijn belangrijkste hobby is, zoals hij vol vuur 
vertelt, het Afrika-Engakoor met Nistelrode als 

Damiaancentrum 
Een onafhankelijke vrijplaats 
voor inspiratie en motivatie.
Slophoosweg 1, 5491 XR 
Olland; (0413) 47 59 43; 
info@damiaancentrum.nl 

Thomas Oosterhout
3 juni t/m 15 juli Mariakerk 
Wilhelminalaan 63 Ooster-
hout: Expositie Jos Mutsaers; 
(0162) 45 31 13 of geloof.
cultuur@thomasoosterhout.
nl 

Hof van Lof
In juni, juli, augustus en 
september Rondleidingen; 
8 sept. Open huis en Hof; 
13 sept. Cursus Liturgisch 
Bloemschikken (algemeen).
(073) 642 10 56 (di t/m zat 
9.00-12.00 u.) of Hacken.
Th@inter.nl.net 

Het Hoge Steen
29 aug.-2 sept. Vijfdaagse 
cursus om via lichaamsvoe-
len tot jezelf te komen. 
mariejosethijssen@home.nl 

La Cordelle
2 aug. Infostand jaarmarkt/
braderie Cadzand; 6 t/m 10 
aug. Sacrale dans vakantie-
week; 4 sept. Inspiratiedag.
Mariastraat 45, 4506 AD 
Cadzand; (0117) 39 29 97; 
info@lacordelle.nl 

Abdij van Drongen
6-15 juli, 16-25 juli en 26 
juli-4 aug. persoonlijk bege-
leide geestelijke oefeningen.
Bezinningscentrum Oude 
Abdij, Drongenplein 27, 
B-9031 Drongen-Gent; 
info@oudeabdij.be 

Open deur
Thema juni Verstoorde re-
laties; juli/aug. Bestemming.
Postbus 29, 2700 AA Zoe-
termeer; ( 079)361 64 81; 
info@boekencentrum.nl 
 
Zwanenhof
1-7 juli Schilderweek; 2-6 
juli Op pad langs heiligen 
en struikrovers; 2-6 juli Inspi-
rerende tuindagen; 30 juli-3 
aug. Het leven vieren.
Retraitehuisweg 6, 7626 SL 
Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl 

Ton Burger (© Foto: P. de Bont)
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Gerard Merten, 17 juli 1924 geboren, is 
woensdag 23 mei te ’s-Hertogenbosch 
overleden. Hij was vanaf het prille begin 
- meer dan twintig jaar geleden - actief 
betrokken bij de maandelijkse verzending 
van De Roerom. Trouw present, samen 
met zijn vrouw Dory, en duidelijk vanuit 
een overtuiging bezig met dit werk. 

Gerard Merten is vader geworden van 
een zoon, drie dochters en opa van twee 
kleinkinderen, de tweeling Bas en Tim. 
Zijn kinderen zeggen van hun vader dat 
hij streng kon zijn, alle begrip had voor 
wat ze deden en meemaakten en dat ze 
mede van hem hebben geleerd wat liefde 
en warmte is. De dagen van voorbereiding 
van het kerstfeest, het opzetten van de 
kerststal en de feestdagen zelf blijven hen 
bij als brandpunt van intens samenleven. 
Gerard was geschiedenisleraar en kende 
en vertelde boeiende verhalen over de 
grote figuren uit de wereldgeschiedenis. 
Hij reisde met zijn gezin heel Europa door 
en ontpopte zich telkens opnieuw als een 
ideale gids. Voor Jan Reinhard, zijn buur-
man die jarenlang zorgen kende voor zijn 
zieke echtgenote, was Gerard steun en 

Gerard Merten
Redactie

thuishaven. Een enthousiaste groep van 
negentig leden die vieringen verzorgt in 
ondermeer kerken en de collectegelden 
daarbij volledig besteedt aan dichtbij-pro-
jecten in Afrika. Nauw verbonden met de 
Witte Paters brengt dit koor o.l.v. Mayke 
Hendriks kleurige religieuze Afrikaanse 
muziek ten gehore. Ton is daar wat je 
noemt helemaal lyrisch over. ‘Voor mij is 
dit pure ontspanning’, bekent hij. 

Ridder
Voor alle maatschappelijke inspanningen 
werd Ton beloond met een koninklijk 
ridderschap en voor zijn kerkelijke inzet 
met het ridderschap van Sint Silvester. 
Meer dan verdiend, constateer ik bij 
mijn bezoek aan Ton in de Westertoren 
in Den Bosch. Het was daar goed toeven 
en namens heel De Roerom familie wens 
ik hem voor de komende jaren in zijn 
denken en doen een even ruim zicht toe 
als het uitzicht vanuit zijn prachtig ap-
partement hoog in de Westertoren. Het ga 
je goed, Ton!

toeverlaat en hij bezorgde hem vaak een 
aangename en verlichtende vakantie. Wie 
veel weet en reist, kan vele interessante 
verhalen vertellen. En dit deed Gerard 
graag en met smaak, vaak doorspekt met 
grappen en grollen. Hij had er zichtbaar 
plezier in, wanneer naar hem geluisterd 
werd. Het was zijn vermaak anderen te 
vermaken en te boeien. 

De laatste tijd sukkelde Gerard met zijn 
gezondheid, werd wat neerslachtig, had 
hartklachten en kwam ook nog ongeluk-
kig ten val. Het laatste driekwart jaar viel 
hem, Dory en de het hele gezin erg zwaar. 
Twee weken voor zijn overlijden zei Ge-
rard, dat ‘het genoeg geweest was’ en dat 
hij naar zijn ouders wilde. Woensdag 23 
mei is hij overleden. Alle medewerkers 
aan De Roerom, met name de werkgroep 
verzending, bewaren dankbaar erg pret-
tige herinneringen aan hem. Zij wensen 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe. Geen offer wordt voor niets ge-
bracht, geen mens vergeefs geboren. 

Namens De Roerom 
Peer Verhoeven

ik spreek u aan in menselijke woorden 
zoals een vogel voor zijn meester zingt 
met woorden die geen stilte storen 
met taal die in het hart zijn ruimte vindt

wat zou ik u voor nieuws berichten 
voor wie mijn geest een open boek gelijkt 
wat zou een mens zijn God inlichten 
hij kent het woord voordat het hem bereikt

ikzelf word door mijn woord een ander 
ik druk mij uit en word van druk bevrijd 
wij wisselen onszelf uit met elkander 
en nemen toe in overgave en in helderheid

als hart en ziel zich zo voor u ontsluiten 
voor u die zo onzegbaar en onvatbaar bent 
wat doet het u die binnen bent en buiten 
die van een eigen orde en onschatbaar bent

maar ik kan u begrijpen noch beschrijven 
u weet van mij wat ik niet weet 
u zult mij een vertrouwde vreemde blijven 
en luistert zwijgzaam naar mijn lief en leed

Nico Tromp msc                                   psalm 83,1

houd
u niet 

doof
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Gaan wij door met consumeren zoals 
we nu doen, dan zijn er in 2050 twee 
aardbollen nodig om in alle behoeften te 
voorzien, zegt het Living Planet Rapport 
2006 van het Wereld Natuur Fonds. In dit 
tweejaarlijkse rapport brengt het WNF de 
gezondheid van de aarde in kaart, geba-
seerd op biodiversiteit en de vraag naar 
en het aanbod van natuurlijke bronnen 
zoals bossen, water en fossiele brandstof-
fen. De mens belast de natuur zo zwaar, 
dat deze niet de gelegenheid krijgt zich 
te herstellen. De natuurlijke hulpbronnen 
worden in zo’n hoog tempo verbruikt, dat 
de aarde niet in staat is deze weer op tijd 
aan te vullen. 
 
Op te grote voet
De ‘gezondheid van de aarde’ wordt op 
twee manieren gemeten. De Living Planet 
Index meet de biodiversiteit op aarde. 
Volgens het WNF is de planten- en dieren-
populatie tussen 1970 en 2003 met een 
derde gedaald, ondermeer door milieuver-
vuiling, overbevissing en op grote schaal 
regenwouden kappen. De Ecologische 
Voetafdruk meet hoeveel vierkante meter 
landbouwgrond, bos en oceaan gemiddeld 
per persoon nodig zijn voor alle dagelijkse 
behoeften zoals eten en energie. Inwoners 
van de VS gebruiken nu ongeveer 9,6 hec-
tare, van Europa 5, Nederland 4,4 en van 

Afghanistan 0,1 ha. Per wereldburger is 
op aarde slechts 1,8 hectare beschikbaar. 
Wij leven dus op ‘te grote voet’. De manier 
waarop we energie opwekken en verbrui-
ken neemt bijna de helft van onze voetaf-
druk op deze aarde in. Door op dit vlak de 
juiste keuzes te doen - duurzamer gaan le-
ven - zijn snel verbeteringen te maken; de 
benodigde technologie is er. Duurzaam le-
ven - matig, gezond en bewust consume-
ren, voor jezelf en de medemens dichtbij 
en veraf - is kwaliteit in je leven brengen. 
Niet uit compassie maar uit rechtvaardig-
heid. Geen nieuwe aarde, maar wel vorm-
geven aan een ‘andere’ aarde.

Duurzaamheid 
Duurzaam is een veel gebruikt woord; is 
zelfs een reclameslogan geworden. Het 
geeft de meerwaarde van een product of 
activiteit aan, in de vorm van kwaliteit, 
langere levensduur of gezonder. Duur-
zaamheid is ook een woord dat vaak 
gebezigd wordt om de noodzaak van mi-
lieubescherming, grenzen aan de econo-
mische groei, voorzien zijn van basisbe-
hoeften enzovoorts aan te geven. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen ecologische 
- milieu en natuur - , sociale en economi-
sche duurzaamheid. Duurzaamheid staat 
voor aarde en natuur in goede staat door-
geven aan het nageslacht. Deze definitie 

is echter beperkt. Het gaat namelijk niet 
alleen om overleven en doorgeven, maar 
ook om het waarborgen van een leven dat 
waard is geleefd te worden. Hierbij spelen 
aspecten zoals rechtvaardigheid, welvaart 
en veiligheid een rol.

Kwaliteit van Leven
Kwaliteit van Leven is een verdieping van 
de duurzaamheid; het laatste is te verge-
lijken met ‘welvaart’, bij het eerste past 
het woord ‘welzijn’. Een voorwaarde voor 
Kwaliteit van Leven is dat er geen zorgen 
zijn omtrent de basisbehoeften. De verbin-
dingen met andere mensen en de natuur 
zijn er belangrijk; het is leven in relatie 
tot de bron waaruit je put. Bij Kwaliteit 
van Leven komen meer gevoelsaspecten 
aan de orde zoals comfort, ergens thuis 
zijn, gezien worden, gekend zijn, gezond-
heid, leefomgeving, waardering krijgen 
en geven, aandacht en zorg voor elkaar, 
genieten van schoonheid. Kwaliteit van 
Leven duidt dus meer op de niet meet-
bare en niet materiële aspecten, die het 
leven zinvoller en waardevoller maken. 
Het is niet hetzelfde als ‘leven als God in 
Frankrijk’ of het ‘Zwitserleven gevoel’. 
Het is veel meer een leven zoals God het 
heeft bedoeld. Hierbij zijn omgang met je 
naaste, dichtbij en veraf, de schepping be-
waren en het rentmeesterschap belangrijk.

Raad van kerken
Werken aan Kwaliteit van Leven is zinvol, 
concreet en geeft voldoening. Je opdracht 
als christen geeft steeds weer energie om 
hieraan te blijven werken. De Raad van 
Kerken vindt de Kwaliteit van Leven be-

Kwaliteit van Leven
Frans Meijdam

De Raad van Kerken in Spijkenisse heeft een werkgroep Kwaliteit van Leven, 
die christenen van verschillende kerken ter plaatse wil stimuleren om samen 
met de lokale overheid na te denken over duurzaamheid en kwaliteit van le-
ven, te beginnen in Spijkenisse. Dit initiatief, deze voorlichting en dit activitei-
tenplan kunnen wellicht anderen inspireren. 
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langrijk. Er worden de komende jaren met 
u, door u en voor u verschillende activi-
teiten georganiseerd. Door te werken aan 
de Kwaliteit van Leven zal ons welzijn in 
Spijkenisse en daarbuiten verbeteren. 

Bomen 
Bomen dragen bij aan een goed leefkli-
maat en aan het psychisch welzijn van 
de mensen. Ze geven rust en onthaasten. 
Volgens het nieuwe Spijkenisser Bomenbe-
leidsplan worden op termijn veel van de 
28.000 aanwezige bomen gerooid, om de 
resterende bomen ruimte te geven uit te 
groeien en meer diversiteit te krijgen in 
leeftijd en soort. Een goed streven, maar 
per saldo betekent het minder bomen. We 
hebben juist méér bomen nodig om onze 
omgeving duurzaam groener te krijgen! 
Waarom bij kappen geen verplichte ge-
lijkwaardige compensatie - herplantplicht 
- en een bomenfonds?

Zuurstofleveranciers
Sinds 1900 is bekend dat bomen via blad 
of naalden kooldioxide - CO2- uit de lucht 
opnemen. Zo produceren ze suikers voor 
hun groei en leveren zuurstof als bijpro-
duct. Bomen hebben er mede voor ge-
zorgd dat onze lucht 20% zuurstof bevat, 
noodzakelijk voor het leven op aarde. Een 
majestueuze beukenboom van 100 jaar 
oud maakt bijvoorbeeld per jaar 1350 m3 
zuurstof. Dit is genoeg om een jaar lang 
zeven mensen van zuurstof te voorzien. 
Deze oude beuk levert evenveel zuurstof 
als 1600 jonge beukjes.

Aanplanten
Door de verbranding van fossiele brand-
stoffen, industrialisatie en ontbossing 
neemt het CO2 gehalte in onze atmosfeer 
toe. Hierdoor warmt de atmosfeer op en 
door het broeikaseffect stijgt de tempera-
tuur op aarde. Dit heeft nadelige gevolgen 
voor het klimaat en landgebruik (zee-
spiegelstijging). Door ondermeer op grote 
schaal bossen aan te planten wordt een 
bijdrage geleverd aan de beheersing van 
het CO2 gehalte.
Door hun waterhuishouding en verdam-
ping reguleren bomen de temperatuur en 
het vochtgehalte in de omgeving. In bos-
sen is het altijd minder koud of warm en 
vochtiger dan daarbuiten. Bomen geven 
schaduw en het blad vangt veel stof uit de 
lucht op, langs (verkeers) wegen zelfs tot 
70%. Bomen verzachten zo de extremen 
van het klimaat. Hierdoor ontstaan er 
onder en bij bomen symbiotische (micro) 
leefgemeenschappen voor planten, die-
ren, vogels en insecten die met elkaar in 
evenwicht zijn. Door ontbossing wordt dit 
evenwicht verstoord, neemt de erosie toe 
en het waterbergende vermogen van de 
bodem af, met overstromingen als gevolg. 

Ondanks deze kennis van zaken blijven 
mensen de natuurlijke samenleving ver-
storen. Ze denken dat veel ‘maakbaar’ is. 
Waar trekken we onze ‘groene’ leefbaar-
heidsgrens, hier en nu?

Plannen en uitvoering
De film An Inconvenient Truth van Al 
Gore is in januari in de kerkenraden 
getoond. Tegelijkertijd werd een activi-
teitenprogramma gepresenteerd waaraan 
mensen kunnen meedoen. Dit activitei-
tenprogramma vormt de basis van nieuw 
te vormen werkgroepen, zo veel mogelijk 
gericht op de lokale situatie in Spijke-
nisse. Mensen kunnen zich opgeven voor 

deze werkgroepen in de dienst waarin de 
film getoond is. Gedacht wordt aan:
Een Voedselwerkgroep. Biologisch/dyna-
misch, van het seizoen, dierenwelzijn, 
vlees, vis (overbevissing), uitputting aar-
de, gezondheid. Een drietal avonden over 
voedsel, waarvan twee avonden waarin 
zelf gekookt wordt.

Een kledingwerkgroep. Grondstoffen (mi-
lieuvervuiling, uitputting aarde); fabricage 
Derde Wereld, hergebruik. Er is o.a. een 
modeshow van ‘eerlijke’ kleding geweest.
Een Energiewerkgroep. Groene/duurzame 
energie, CO2 problematiek, klimaatplan, 
isolatie, keurmerken, innovatie, nieuwe 
generatie HR ketels, aardwarmte. 
Een Vervoerswerkgroep. Openbaar vervoer, 
geluid, fijn stof, OV-fiets, nieuwe A4, ver-
dubbeling Baljuwlaan.
Een Soberheidswerkgroep. Vrekkenkrant, 
minima, efficient gebruik van (natuur-
lijke) bronnen, armoedeproblematiek. 
Een Leefomgevingswerkgroep. Groen, 
veiligheid, omgang met elkaar, woning, 
parkeren, zwerfvuil, recreëren. 
Een Milieubeleidsplan. We zullen mee-
doen aan de bespreking ervan in de ge-
meenteraad.
Contacten met een Derde Wereld-gemeente

Wat kunt u doen? Groene stroom en 
groen gas aanvragen - www.greenchoice.
nl -. Hiermee krijgt u korting en steunt u 
Kerkinactie- en Icco-projecten. 

Frans Meijdam, Raad van Kerken 
Werkgroep Kwaliteit van Leven

f.meijdam@tiscali.nl
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Boeken
Redactie

Wat christenen geloven

Met de dalende kerkelijke betrokkenheid 
mindert ook de kennis van het christelijk 
geloof. Er is echter wel belangstelling voor 
kerk en christendom. Maar welke kennis 
en informatie is dan essentieel en welke 
secundair? Een voortdurende worsteling 
voor iedereen die zich bezighoudt met 
catechese. Jef De Schepper vertelt op de 
website www.vanin.be/watchristenengel-
oven, dat hij tijdens zijn werk als pabodo-
cent godsdienst/levensbeschouwing altijd 
een goed leesbaar informatief boek over 
het christendom heeft gemist. De boeken 
over het christendom waren óf te moei-
lijk óf beperkten zich tot stereotype en 
herkenbare uiterlijkheden. Daarom heeft 
hij nu zelf een boek geschreven, om het 
inzicht in de levensvisie van christenen te 
vergroten. Wat christenen geloven is een 
informatief boek voor leraren, opvoeders 
en iedereen die geconfronteerd wordt met 
vragen over het christelijk geloof.
De informatie richt zich niet op uitleg van 
de bekende symbolen, beelden, rituelen 
en organisaties, - wel op de visie van 
christenen op het leven en hun houding 
tegenover het leven. Zo worden de drie 
‘goddelijke’ deugden - liefde, hoop en 
geloof - vertaald als verbondenheid bele-
ven, fundamenteel vertrouwen en trans-
cendentie zien. En in enkele bladzijden 
wordt beschreven hoe de klassieke leer 
van de verlossing veranderd is in de roep 
om lijden te verlichten en te bestrijden. 
Hierin schuilt volgens mij de kracht van 
dit boek. Op een beknopte, leesbare wijze 
worden fundamentele geloofsideeën van 
het christendom beschreven. Daarom 
zouden ook werkgroepen die vieringen 
voorbereiden zich de moeite moeten ge-
troosten dit boek ter hand te nemen. 

Marcel Zagers

Jef De Schepper Wat christenen geloven
Uitgeverij Lannoo Tielt

ISBN 978 90 2096 639 X; € 18,95

ATV Vierde Wereld

In deel 13 van de serie Vierde Wereld Ver-
kenningen gebruikt René Gabriels, filosoof 
en sociaal-wetenschapper de titel Armoe-
de: geen zaak van liefdewerk, maar een 
schending van mensenrechten. Armoede 
wordt nog steeds te veel gezien als een 
probleem van de arme mensen zelf. Dat 
er ook maatschappelijke oorzaken voor 
armoede bestaan en armoede dan ook een 
schending van mensenrechten kan inhou-
den, blijft onderbelicht. Deze kant van de 
armoede bespreekt René Gabriels. Aan de 
hand van het verschijnsel voedselbanken 
laat hij zien, dat net als vroeger de ant-
woorden meer in de sfeer van liefdadig-

heid worden gezocht dan in het nemen 
van structurele oplossingen. 

René Gabriels 
Armoede: geen zaak van liefdewerk, maar een 

schending van mensenrechten
€ 2,90 (incl. porto).

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland
Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag

(070) 361 57 87; denhaag@atd-vierdewereld.nl 
Postbank 2752200

Afscheidswoorden die blijven

In zijn afscheidsrede volgens Johannes, 
laat Jezus zijn leerlingen zien hoe zij na 
zijn heengaan de band van gemeenschap-
pelijk geloof in Hem en in elkaar kunnen 
bewaren. Hij spreekt met hen over de ko-
mende tijd van onderdrukking, vervolging 
en uitsluiting door de Romeinse overheer-
sers en de Joodse leiders.
Treffend en verstaanbaar schetst Ton Koe-
voets de verwarring van de leerlingen en 
hun angst om als wezen achter te blijven. 
Het door Jezus aangereikte perspectief van 
de Geest, de kracht van zijn inspiratie, 
kan hen nauwelijks troosten. Al snel na 
Jezus’ dood wordt het vergezicht uit zijn 
afscheidsrede actueel door de richtingen-
strijd tussen de synagogale joden en de 
prille, onderdrukte Jezusbeweging. Voor 
deze joodse christenen schreef Johannes 
rond 90 na Chr. deze afscheidsrede; als 
bemoedigende herinnering. Nu, 2000 jaar 
later, blijkt dit testament van Jezus, dat 
Koevoets met grote toewijding interpre-
teert en uitlegt, nog steeds actueel. Alleen 
al om het boeiende inleidende hoofdstuk 
waarin ook de historische context inzich-
telijk wordt, lijkt mij deze ‘Afscheidsrede’ 
een aanrader voor bijbelgroepen en ieder 
die aan de gespleten kerk-van-nu lijdt. 
Verrassend bovendien zijn de ‘overdenkin-
gen´ waarmee de auteur elk tekstgedeelte 
afsluit. Als met nieuwe ogen heb ik deze 
uitleg van Johannes 13-17 gelezen en 
‘ingeademd’. Josée van Blanckenburgh-
Wijnen.

Ton Koevoets De Afscheidsrede van Jezus
Een uitleg van Johannes 13-17

in de reeks Averbodes Bijbelgidsen 
Uitgeverij Averbode, België, 2007

ISBN 13: 978 90 3172 464 2; € 15,95

Een handvol verhalen

‘Maar ik denk dat mensen altijd verhalen 
zullen willen, of ze nu in een boek verteld 
worden of in een ander medium. Het zit 
ingebakken. Zoals het noodzakelijk is 
te dromen, is het noodzakelijk verhalen 
te maken. Het is een manier om orde te 
brengen in dit chaotische bestaan. Verha-
len zijn een middel om jezelf te scheppen.’
Mensen leven van verhalen. Verhalen 

geven kleur aan de eigen geschiedenis, 
kunnen het eigen geloven en dat van 
anderen verhelderen en versterken. Met 
Een handvol verhalen wil de auteur een 
impuls geven aan persoonlijke bezinning, 
maar vooral aan de geloofscommunica-
tie binnen een parochie. De verzamelde 
verhalen, de een iets korter de ander wat 
langer, zouden bijvoorbeeld gelezen kun-
nen worden aan ’t begin van een overleg 
of vergadering, zo wordt in het voorwoord 
voorgesteld: ‘Juist het geloofsgesprek 
maakt dat bestuursleden zich realiseren 
dat een parochie besturen anders is dan 
leiding geven aan een vereniging’. Bij elk 
verhaal wordt verwezen naar een bijbel-
tekst, maar ook een vraag gesteld of een 
stelling toegevoegd als hulp om over het 
verhaal na te denken.
De verhalen zijn geordend in zeven hoofd-
stukken, die titels dragen als ‘Draag ieder 

een goed hart toe’ of ‘Blijf vechten voor 
vrijheid’. Wie een verhaal zoekt rond een 
bepaald thema, kan daarvoor ook terecht 
bij een uitgebreid trefwoordenregister ach-
ter in het boek. De inhoud van deze fraai 
uitgegeven bundel is zo gevarieerd, dat ie-
dereen er wel iets in kan vinden wat hem 
of haar aanspreekt. De verhalen kunnen 
overigens ook heel goed worden gebruikt 
bij het samenstellen van vieringen. 

Marcel Zagers

René Hornikx
Een handvol verhalen

Uitgeverij Kok, Kampen 2007
ISBN 978 90 4351 360 9; € 21,50
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geheim (HED07), met teksten van Etty Hil-
lersum en Rainer Maria Rilke; De clown 
en de dans (HFC07), verwondering over de 
gewoonste dingen.
27 t/m 31 augustus 2007 Je kunt me wat 
(HFK07), bevrijding in een samenleving vol 
onderdrukking; Zin in verhalen, lef voor 
vertellen (HGV07), liefde voor verhalen en 
de moed om te vertellen. 

Stadsdam 1, 6851 AH Huissen 
(026) 326 44 22

info@dominicaanscentrum.nl
www.dominicaanscentrum.nl

De pater en de non
 
Museum Catharijneconvent presenteert De 
pater en de non, een filmprogramma ter 
afsluiting van de succesvolle tentoonstel-
ling In Godsnaam! 1000 jaar kloosters. 
Zondag 2 september 11.30-17.10 uur. Nog 
tot en met 2 september is in Museum 
Catharijneconvent de tentoonstelling In 
Godsnaam! 1000 jaar kloosters te zien. 
De tentoonstelling vertelt de geschiedenis 
van het kloosterleven, van toen tot nu. 
Museum Catharijneconvent, zelf gevestigd 
in een prachtig middeleeuws kloostercom-
plex in de binnenstad van Utrecht, heeft 
samen met Luce/CRC en de Stichting KFA-
Filmbeschouwing, een afsluitende filmdag 
ontwikkeld met als titel: De pater en de 
non.

Expositie Geen Kinderspel

Michael Floersheim was vier jaar toen 
hij met zijn familie in kamp Westerbork 
gevangen werd gezet. Eén ding mocht hij 

meenemen: een beer. Deze beer, net als de 
gevangenen in een streepjespak gehuld, 
was het enige wat hij vanuit Westerbork 
mocht meenemen naar het concentratie-
kamp Bergen-Belsen. De beer was zijn 
enige vriend. Verhalen als deze zijn er 
volop bij de expositie Geen Kinderspel, 
van 5 juni tot en met 29 augustus in het 
Israëlcentrum van Christenen voor Israël, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. De tentoonstel-
ling is gratis toegankelijk van maandag 
tot en met zaterdag van 10 tot 15.30 uur. 
De expositie is wereldwijd bekend als 
publiekstrekker en afkomstig van het Her-
innerings- en Documentatiecentrum Yad 
Vashem in Jeruzalem. Geen Kinderspel 
toont het veelal zelfgemaakte speelgoed 
van Joodse kinderen tijdens de Holocaust. 
De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk 
speelgoed is voor kinderen in oorlogstijd, 
toen en nu.
Een apart onderdeel van de tentoonstel-
ling is de vertoning van de bijna twee uur 
durende film The Hiding Place (De Schuil-
plaats), elke dinsdagmiddag gratis te zien 
vanaf half vier tot zes uur. Het is de meest 
populaire film die ooit werd geproduceerd 
door World Wide Pictures, het filmbedrijf 
van Billy Graham. The Hiding Place vertelt 
een waar gebeurd verhaal tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, wanneer de Duitsers 
Haarlem binnentrekken. 

Het Israëlcentrum in Nijkerk is te vinden 
dichtbij de afslag Nijkerk langs de A28. 
Bij het eerste verkeerslicht slaat u rechtsaf 
en na circa 100 meter rijden bent u er.

Frater Jan Claveaux 

Jan Claveaux, frater van Tilburg en 
oud-missionaris in Congo, is door burge-
meester Ruud Vreeman op het Tilburgse 
stadhuis verrast met de koninklijke on-
derscheiding Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Jan Claveaux kreeg deze 
voor zijn jarenlange inzet als onderwijzer 
binnen het speciaal onderwijs in Tilburg, 
alsmede voor zijn eveneens jarenlange 
vrijwillige inzet voor nieuwe Nederlan-
ders in de stad Tilburg. Tevens was Jan 
Claveaux vanaf het begin betrokken bij de 
organisatie van het multiculturele Festival 
Mundial, dat jaarlijks in het Tilburgse Leij-
park wordt gehouden.

Berichten
Redactie

Franciscaanse leesgroep 

Diverse leesgroepen komen bijeen in ons 
klooster. De groep van woensdagmiddag, 
eenmaal in de maand van 15.15 tot 16.45 
uur, heeft momenteel plek voor nieuwe 
lezers. We lezen op dit moment uit de 1e

 

redactie van de Regel voor de Minderbroe-
ders.

Voor informatie of aanmelding 
Zr. Marianne van Haastrecht, Clarissenklooster 

‘De Bron’ Waterstraat 141, 
6541 TE Nijmegen (024) 378 29 04

e-mail: mariannevanhaastrecht@hetnet.nl

DAC zomerweken 2007

16 t/m 20 juli 2007 Vier de zomer met 
yoga (GGY07), nieuwe levenskracht in ba-
lans; Zomerzin(g)week (GHL07), zingender-
wijs stem geven aan onze emoties; 
23 t/m 28 juli 2007 Fietsend op zoek 
(GIF07), boeiende rondleidingen in kloos-
ters en gebouwen, per dag 50 km fietsen; 
Zomerpelgrimage (GJP07), wandelen in de 
omgeving van Arnhem en Nijmegen.
30 juli t/m 3 augustus 2007 Voor vrouwen 
in de bijstand en hun kinderen (GCG16).
6 t/m 9 augustus 2007 Dominicaans naïef 
en expressief schilderen (HAS07).
13 t/m 17 augustus 2007 Contemplatieve 
dans (HBC07), in contact met onze inner-
lijke ruimte op thema De kleine Prins; Vrij 
zijn (HCV07), wat betekent vrij zijn, met 
meditatie, verhalen, dans en verbeelding.
14 t/m 20 augustus 2007 Meditatieve zo-
merweek in het Bretonse landschap (Fr), 
levensvreugde leren (HDM07).
20 t/m 24 augustus 2007 Dichterbij het 

Burgemeester Ruud Vreeman verrast Jan Claveaux met de Koninklijke Ridderorde van Oranje-Nassau.
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Uw parochieblad

Geplukt in de meimaand...
Cees Remmers

De parochiebladen zijn in deze periode 
gekleurd door Pasen, Pinksteren en de 
meimaand als Mariamaand. Regelmatig 
tref ik uitnodigingen aan om mee te gaan 
naar Handel, Kevelaer, Scherpenheuvel, 
Meerveldhoven, of ‘ons eigenste’ Den 
Bosch. 

In het kader van de Maria-Mei-maand 
vertelt De Hovenier uit Meerveldhoven 
over haar bedevaarttraditie uit 1264 en de 
herkomst van de rozenkrans. 
‘Een monnik uit de 12e eeuw droeg onder 
de mensen een bijzondere devotie uit tot 
Maria, die hij de naam ‘Roos van God’ 
gaf. De roos was toen al en is nog sym-
bool van de liefde. Daaruit ontstond het 
gebruik een krans van rozen te vlechten 
en die rond Maria te leggen. In diezelfde 
tijd baden de monniken het grote gebed 
van de kerk: de 150 psalmen. Omdat dit te 
moeilijk was voor gewone mensen die niet 
konden lezen of schrijven baden zij 150 
weesgegroeten. En om de tel niet kwijt te 
raken maakten ze de eerste rozenkransen 
van bonen, bessen of knopen.’

In het parochieblad van Groesbeek is 
Frans Jongeneel aan het woord.
‘Er zijn allerlei instanties die nood wil-
len en kunnen oplossen, maar niet alle 
hulpbehoevenden kennen. Dat vraagt van 
buren, familie en kennissen om oplet-
tendheid. Maar als naaste (letterlijk en 
figuurlijk) kunt u met uw belangstelling 
al een duwtje in de rug geven waardoor 
liefde wordt ervaren en lijden verminderen 
kan… Wat mensen bindt is de zorg en at-
tentie die o.a. bij ziekte en feesten in prak-
tijk wordt gebracht … Hetzelfde geldt voor 
de kerken in ons dorp. De bindende kracht 
van samen leven, samen delen van en in 
’t geloof kan bijdragen aan meer welzijn, 
gezondheid en geluk. Niemand zal de ker-
ken met hun pastorale en diaconale zorg 
willen missen.’

In Gaandeweg van de Emmausparochie 
in Den Bosch staat het volgende te lezen.
‘In de krant lees je vaak berichten over 
Marokkaanse jongeren die problemen 
veroorzaken. Over hen die hun best doen 
op school en in hun vrije tijd een baantje 
hebben, hoor je veel minder! En evenmin 
hoor je veel over Marokkaanse ouders die 
veel vrije tijd geven aan activiteiten voor 
de jeugd…En net als in de parochie zijn 
die mensen op meerdere fronten actief. Een 
van de Marokkaanse inwoners in West 
bijvoorbeeld, Hassan el Hamdaoui, heeft 
contact met een organisatie voor mensen-
rechten, cultuur en ontwikkeling in Marok-
ko (AMDC) en hij zamelt voor hen geld en 
goederen in om het te kunnen geven aan 
gezinnen die zelf maar weinig inkomen 
hebben. Hassan is benieuwd of u nog spul-

len hebt waar ze ginds blij mee zijn.’

Parochie Info van Gemert interviewt Jan 
van Rooij, een vrijwilliger. Hij is teamlei-
der van de kostersploeg en coach van de 
kerkhof-werkers.
‘Met vrijwilligerswerk hoor je er nog bij. 
Niet dat het altijd even leuk is maar je 
geeft je capaciteiten voor het goede doel. 
De inzet van vrijwilligers moet hetzelfde 
zijn als die van beroepsmensen; als je het 
alleen doet omdat je het leuk vindt en om 
je zelf belangrijk te maken, dan sla je de 
plank mis. Maar als je de ‘heerschare kerk-
volk’ op de jaarlijkse vrijwilligersavond bij-
een ziet, dan mag je constateren dat onze 
parochie de grootste werkverschaffer is in 
onze regio. Wij hebben dus niks te klagen.’

Het parochieblad van Berlicum-Middel-
rode vertelt over een mooi ‘zondags ge-
bruik’ dat je in meer parochies aantreft.
‘Elke eerste zondag van de maand staat 
er een bloemetje op het altaar vergezeld 
van een speciale kaars. De voorganger 
steekt die aan bij aanvang van de viering 
als teken van verbondenheid met hen die 
ziek zijn of anderszins een moeilijke tijd 
doormaken. Vanuit de gemeenschap wordt 
het bloemetje na afloop door iemand van 
de parochiële bezoekgroep naar iemand 
gebracht die daar een plezier mee wordt 
gedaan….om privacy redenen worden ech-
ter nooit namen genoemd.’

De pastorale eenheid Veghel heeft nu ook 
een gezamenlijk informatiebulletin, maar 
(nog) geen naam. In het goed verzorgde 
blad staat te lezen over:
‘Trappen en stappen voor mensen met een 
missie ….Voor de 39e keer wordt door ‘Vat-
Oe-Fiets’ een gezellige en sportieve middag 
georganiseerd. Met de opbrengsten van 
deze dag worden missionarissen en ont-
wikkelingswerkers uit de gemeente Veghel 
financieel ondersteund. Op Hemelvaarts-
dag beginnen we met een misviering in de 
Lambertuskerk die in het teken staat van 
hulp aan de derde wereld. Het vertrekpunt 
van de uitgezette Bos- en Landschapsroute 
is op de Markt in Veghel. Behalve de missi-
onarissen uit Veghel sponsoren we dit jaar 
ook de Stichting Kinderen van Viljoens-
kroon, een hospice in Zuid Afrika. Doel 
is: kinderen met aids en HIV een betere 
toekomst geven. Het geld gaat o.a. naar 
huisvesting, medicijnen, kleding en voor-
lichting. Voor al dit goede werk waaraan 
het geld echt goed besteed wordt gaan we 
dit jaar op pad.’

Het Vijf Sterren Blad van het Eindhoven-
se Stratum schrijft over het Open Huis St. 
Cathrien bij de gelijknamige kerk, midden 
in de stad.
‘In het inloophuis kom je bijzondere men-

sen tegen. Zo kan één van onze bezoe-
kers Chinees lezen, terwijl hij een echte 
Brabander is. Een ander kan hiërogliefen 
ontcijferen en Johan weet veel van de Mid-
deleeuwen, toen christenen, joden en mos-
lims met elkaar overweg konden. Hij is een 
echte filosoof die vergelijkingen maakt met 
de huidige tijd. Philip weet alles over filo-
sofie, psychologie en theologie. Soms kun je 
gratis college lopen bij ons. Daarnaast zijn 
er ook mensen die goed kunnen luisteren…
want ja er wordt veel gepraat bij ons…en 
gezelligheid kent geen tijd.’

De Vlaspit van de H. Hartkerk in Oss, 
heeft een rubriek Ander Nieuws waarin 
opmerkelijk nieuws van buiten eigen 
parochie wordt aangestipt. Deze keer 
bijvoorbeeld over Joke Litjens van het om-
roeppastoraat die niet meer terugkeert in 
de TV vieringen van het omroeppastoraat. 
‘De Paaswake was haar laatste liturgisch 
optreden. Litjens: ‘Vrouwen mogen van 
de bisschoppen niet meer preken. De KRO 
besloot er mee op te houden omdat de 
beperkte rol die ik de laatste tijd in de 
diensten speelde niet overeenkomt met wat 
ik als pastor en theoloog kan. Wij hebben 
het als vrouwen dus eigenlijk verloren.’ 
En: ‘In de abdijkerk van de norbertijnen 
in Averbode is de 63-jarige Andreas Wil-
lems tot priester gewijd. Opmerkelijk, want 
Willems, een weduwnaar, is vader van 
drie kinderen en grootvader van drie klein-
kinderen. Eén van zijn kinderen is pater 
carmeliet. Andreas heeft een carrière als 
schooldirecteur achter de rug’

Tenslotte. In het parochieblad van Wins-
sen lees ik het volgende onder het kopje 
Radiobericht.
‘De politie meldt de aangifte van een ver-
missing. Vermist wordt: de zondag, vroeger 
algemene rust- en feestdag. Sinds lang 
verloren geraakt in de drukte, het lawaai 
en de verveling van mensen. Bijzonder 
kenmerk: de vermiste is oorspronkelijk een 
geschenk van God. Hij kon mensen geluk-
kiger maken en de nodige innerlijke rust 
geven. Wie weet waar hij gebleven is wordt 
verzocht zich te melden.’
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We nemen u mee naar Trastevere, een 
wijk in het Rome van de 19e eeuw. De 
idealen van de Franse Revolutie hebben 
onder delen van de bevolking een soort 
van utopisch socialisme teweeggebracht. 
De sterk hiërarchische structuur van de 
klassenmaatschappij, gesteund door de 
kerk, gaat niet goed samen met dit nieuwe 
gelijkheidsdenken.

Probleemwijk
Deze politieke spanningen zijn voelbaar 
in de straten van Rome, en in Traste-
vere, waar zowel armelui als een rijke 
bovenklasse en zelfs adel woont, maken 
groepen jongeren en ongure types de wijk 
onveilig. We zouden tegenwoordig over 
een probleemwijk spreken, waarvan zelfs 
het wringende klassenverschil aardig te 
vergelijken moet zijn met onze wringende 
multiculturaliteit. Misschien kan minis-
ter Vogelaar hier nog iets van opsteken 
voor haar project ‘Van probleemwijk naar 
prachtwijk’. Er was iemand nodig die de 
rust zou terugbrengen; iemand die kon 
praten met de jeugd en hen op het juiste 
pad kon helpen. De autoriteiten gingen op 
zoek naar zo’n persoon en ze vonden hem 
in de jonge priester Vincenzo Pallotti. Hij 
werkte aan de universiteit en had ook 
ruime ervaring in het leiden van jongeren-
groepen. Met geduld en vertrouwen ging 
hij aan de slag. Zijn uitgangspunt was: 
‘geloof in de goedheid van mensen en geef 
ze hoop’.

natuurlijk voor hun religieuze vorming. 
Vanaf de komst van Vincenzo zouden ze 
hun dagen vullen met goede werken en 
vroomheid. Ook de armen hadden baat 
bij de hulp van de priester. Hij zorgde er 
namelijk voor dat zij werk kregen.
Het succes van Vincenzo is wellicht te 
danken aan het feit dat hij zich niet alleen 
richtte op het meest voor de hand liggen-
de probleem – de jongeren zonder doel in 
hun leven – maar dat hij zich richtte op 
mensen van alle bevolkingslagen in de 
wijk. Het probleem was volgens hem ook 
het probleem van de bovenklasse en de 
adel. De band van wederzijdse bescher-
ming die adel en kerk vanouds hebben, 
wist Vincenzo in te zetten om ook hen te 
activeren. Hij organiseerde voor hen on-
der andere retraitedagen om ze een gevoel 
van verantwoordelijkheid te geven voor 
hun minderbedeelde buurtbewoners. Zij 
konden immers werk verschaffen. Als alle 
mensen met elkaar verbonden zijn, hoeft 
niemand meer alleen te staan. Dat was 
zijn ideaal, dat was voor hem de opdracht 
van de kerk. Zou het ook iets zijn waar-
mee minister Vogelaar mee uit de voeten 
kan?

Idealen
Vincenzo had jaren ervaring met het op-
zetten van jongerengroepen, avondscho-
len en opvanghuizen. En in al die tijd had 
hij heel wat mensen weten in te schakelen 
als vrijwilliger bij deze projecten. Zijn 
parochiewerk in Trastevere had hem laten 
zien hoe belangrijk het was om met men-
sen van alle klassen samen te werken aan 
een betere leefwereld om zo de noden van 
de gemeenschap te lenigen. Uitgedaagd 
door het opkomend socialisme begint Vin-
cenzo zijn ideeën over een verenigd ka-
tholiek apostolaat steeds concreter gestalte 
te geven. Zo moest het zijn volgens hem: 
dat mensen van alle klassen in harmonie 
samenwerken aan kerk-zijn. Als het lukte 
in zijn parochie, dan moest het op grotere 
schaal ook mogelijk zijn.

Genootschap
In 1935 sticht hij het Genootschap van het 
katholiek apostolaat, een beweging die 
door paus Gregorius XVI in hetzelfde jaar 
officieel wordt goedgekeurd. De beweging 
groeit snel en er komt een communiteit 
voor de priesters en religieuzen die zich 
hebben aangesloten. Het doel blijft het 
leven te wijden aan de werken van liefde 
en barmhartigheid, om zo gezamenlijk – 
mannen en vrouwen, leken en gewijden, 

armen en rijken, onder- en bovenklasse 
– de taak van de kerk te vervullen.
In 1848 worden de politieke spanningen 
te groot en breekt er een revolutie uit in 
de straten van Rome. Velen vinden het te 
gevaarlijk om bij de beweging te blijven 
en slechts enkelen rondom Vincenzo blij-
ven over. Moegestreden sterft Vincenzo 
uiteindelijk twee jaar later op 55-jarige 
leeftijd.

Pallottijnen
Het genootschap van de pallottijnen be-
staat nog steeds in tal van landen. Deze 
mensen houden zijn idealen levend en 
werken aan een kerk die niet in zichzelf 
gekeerd is, maar die haar taak in de we-
reld serieus neemt. Ruim een halve eeuw 
na de dood van Vincenzo, wanneer met 
het socialisme ook de roep om een socia-
lere kerk sterker is geworden, vinden we 
zijn idealen terug in de Katholieke Actie. 
Helaas is de kerk in Nederland de laatste 
decennia weer erg in zichzelf gekeerd.

Olaf van Amelsvoort & Paulien van Bohemen

Vincenzo Pallotti

De katholieke kerk schijnt meer dan vierduizend heiligen te kennen. Kent u 
ze allemaal? Wij niet. Hebben ze hun betekenis verloren? De laatste aflevering 
uit een reeks van tien waarin we steeds een heilige aan u voorstellen, om te 
kijken welk verhaal hij of zij ons vandaag nog te vertellen heeft.

Werk en scholing
Hij voegde de daad bij het woord en 
zocht contact met de jongeren. Hij gaf ze 
aandacht en hielp ze bij het hervinden 
van hun waardigheid door ze werk te 
verschaffen. Zij luisterden wonderwel 
naar deze priester. Waar ze voorheen 
geen oor hadden voor regels en gezag, 
waren ze nu buitengewoon meewerkend. 
Vincenzo regelde ook scholing en zorgde 

Om een samenleving - bont pallet
van vele kleuren
van alle mensen: rijk en arm
die de handen ineenslaan
samen sterk

Om een kerk - open huis
voor alle mensen
die lief en leed willen delen
een kerk, niet langer in zichzelf gekeerd
maar in beweging door en naar mensen
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Geloof-in-loodramen
Toon van Beek

Cees Remmers 

* ‘Bij de veroordeling van 
Jezus tot de kruisdood was 
geen enkele vrouw betrok-
ken, zelfs niet indirect.’
Cantalamessa.

* ‘Niemand van ons is op 
eigen kracht groot gewor-
den. Iemand is door de 
knieën gegaan om ons te 
helpen.’
Thurgood Marshall.

* ‘Laat je niet op handen 
dragen. Vóór je het weet 
applaudisseren ze voor een 
ander.’
Onbekend.

* ‘Niet ‘instrueren’ moet 
het kerkelijk slagwoord 
zijn maar ‘verwijzen’; niet 
‘geloofsoverdracht’ maar 
‘initiatie’, zodat mensen 
een licht opgaat over wat 
ze in zich hebben. De kerk 
is er niet om over te dragen 
maar om op te roepen.’
Em. Bisschop Bluyssen.

* ‘Een accountant is ie-
mand die heel veel rekent. 
Per uur.’ 
Onbekend.

* ‘Open haard is hout 
waard.’
Lambrecht.

* ‘Of mensen ruimen hun 
wapens op; of de wapens 
ruimen de mensen op.’
Onbekend.

* ‘Onze kerk is teveel 
doende met ethiek en mo-
raal terwijl ze hoop moet 
geven; hoop op eeuwig 
leven omdat Gods liefde 
sterker is dan de dood.’
Enzo Bianchi, monnik.

* Drukfouten vallen de 
mensen eerder op dan 
denkfouten.’
C. Francken.

* ‘Iemand zei me: Ik kan 
niet leven mét God, maar 
ik kan nog minder leven 
zónder God.’
Rabbijn Soetendorp.

Marc Mulders werd wereldbe-
roemd met het nieuwe glas-in-
loodraam ‘Het Laatste Oordeel’ 
in de Bossche Sint Jan. Als on-
derdeel van de hel laat hij een 
door moslims gekaapt vlieg-
tuig het World Trade Centre 
in New York binnenvliegen. 
De in 1958 in Tilburg geboren 
Marc Mulders is actief betrok-
ken bij de katholieke kerk. Dit 
maakte hem als kunstenaar 
vele jaren tot een buitenstaan-
der. Langzaam keerde het tij. 
Moderne kunst en religie mo-
gen weer samen. Hij behoort 
tot de Tilburgse School, een 
groep kunstenaars die hun spi-
ritualiteit in hun kunstwerken 
laten doorklinken.

Marc Mulders was jurylid 
bij een door de Tilburgse 
parochie Petrus en Paulus 
uitgeschreven wedstrijd ter 
gelegenheid van haar 55-jarig 
bestaan in 2006, waaraan 
kinderen konden deelnemen. 
Hen werd gevraagd nieuwe 
ramen te ontwerpen voor de 
Mariakapel aan de Delmerweg 
in Tilburg. ‘Maak Maria blij’, 
was het toepasselijke motto. 

De oorspronkelijke ramen van 
Luc van Hoek, een kunstenaar 
die het Rijke Roomsche Leven 
mee heeft verbeeld, werden 
vernield. Er kwamen twee 
winnaars uit de bus: Sara 
van Grunsven (10) en Sam 
Kleijngeld (8). Sara tekende 
een boom en een engel, Sam 
Jezus aan het kruis. De ont-
werpen werden in glas-in-lood 
uitgevoerd. Eind april zijn ze 
onthuld. Sam moest lachen 

met het resultaat. ‘Omdat Je-
zus er grappig uitziet’, vond 
hij van zijn eigen visie op het 
sterven van Onze Lieve Heer. 
Hij zei niet in God te geloven. 
Sara: ‘Een beetje’. Maar vast 
staat dat, zoals de naam van 
Marc Mulders voor generaties 
verbonden zal zijn met de Sint 
Jan, deze kinderen een band 
zullen houden met de kapel. 
Kunst stelt de toekomst van 
het religieus erfgoed veilig.

Van de tekening van Sam Kleijngeld werd door Glasbewerkingsbedrijf Brabant dit 
glas in lood vervaardigd


