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Het jaar 2008 is in ons land uitgeroepen tot 
het Jaar van het Religieus Erfgoed, waarin aan-
dacht wordt gevraagd voor kerken, synagogen, 
kloosters, moskeeën en begraafplaatsen. Bijna 
nergens is immers de verscheidenheid aan re-
ligieus erfgoed zo groot als in Nederland. Ons 
religieus erfgoed staat echter onder zware 
druk. Markante gebouwen maken plaats voor 
een parkeergarage, flat of kantoor en de bijbe-
horende interieurs en kunstvoorwerpen drei-
gen te verdwijnen.

Daarom zijn er dit jaar volop publieksactivi-
teiten, om zelf te ervaren wat religieus erfgoed 
voor ons betekent aan schoonheid of als plek 
van herkenning en ontmoeting, die het be-
houden waard is. Deze activiteiten worden ge-
houden onder het motto Geef religieus erfgoed 
toekomst. Zo is er dit jaar in alle Nederlandse 
provincies extra veel aandacht voor het religi-
eus erfgoed. Er zijn speciale tentoonstellingen, 
concerten en rondleidingen. In Brabant ligt de 
nadruk op de maanden september en oktober, 
waarin speciale activiteiten plaats vinden zoals 
op donderdag 9 oktober een studiedag in de 
Universiteit van Tilburg over het kerkgebouw 
als religieus erfgoed en op maandag 20 okto-
ber een vrijwilligersdag in ’s-Hertogenbosch.

Het zal duidelijk zijn, dat hier met Religieus 
Erfgoed zowel het onroerende erfgoed - de ge-
bouwen - als het roerende erfgoed - voorwer-
pen zoals religieus vaatwerk en schilderijen, 
het erfgoed in materiële zin - bedoeld wordt. 
Maar het zal ook duidelijk zijn, dat ‘Religieus 

Erfgoed’ ook een andere betekenis heeft, na-
melijk in inhoudelijke zin. Hiermee bedoelen 
we het erfgoed, dat het christelijk geloof in al 
zijn verschijningsvormen ons oplevert. En dan 
spreken we nog niet eens over andere geloofs-
vormen zoals het joods en islamitisch geloof. 
Voor zover mogelijk kunnen daarbij zelfs ook 
andere tradities zoals het hindoeïsme en boed-
dhisme betrokken worden.

Het religieus erfgoed zowel in materiële als in 
inhoudelijke zin staat vandaag onder zware 
druk. Hoe goed en terecht het ook is het ma-
teriële erfgoed te beschermen, toch moet het 
inhoudelijke erfgoed ons nog meer ter harte 
gaan. Om dit te bewerken, is het niet nodig 
een jaar te bestemmen en te organiseren, waar-
in daarvoor aandacht wordt gevraagd. Dat zou 
het hele leven onze zorg moeten zijn. Mij be-
kruipt echter het gevoel dat deze zorg steeds 
minder mensen raakt. Tegelijk ben ik ervan 
overtuigd, dat de aandacht die vandaag de dag 
voor spiritualiteit bestaat, zal meewerken om 
ons bewust te maken van de religieuze traditie 
waarin we staan. De nadruk ligt daarbij niet 
op institutionele vormen, die de kerken ons 
aanreiken, maar op de innerlijke beleving van 
het hart. 
Ik ben ervan overtuigd dat de christelijke tra-
ditie zo sterk in ons geworteld is, dat deze niet 
verloren kan gaan. Geef religieus erfgoed toe-
komst is dan ook een opdracht die ons allen 
aangaat.

T.B.

Stil

De kern 
van alle dingen 
is stil 
en eindeloos. 

Alleen de dingen 
zingen. 
Ons lied is 
kort en broos.

En donker 
zingt mijn bloed
van heimwee 
zwaar doorwogen.
 
Ik zeil 
langs regenbogen 
Gods stilte 
tegemoet.

Felix Timmermans
in Adagio
P.N. van Kampen & Zoon 
Amsterdam 1947

In deze Roerom die in de 
herfst op de mat valt is er 
aandacht voor Speling dat 
zestig jaar bestaat (12), 
het Centrum voor Paro-
chiespiritualiteit (14), de 
jaarlijkse Vredesdag van 
de religieuzen (16) en voor 
bezinning rond de bro-
chure Kerk & Ambt (18). 
In Riel bij Eindhoven is 
weer een mariakapel op-
geknapt (5), theatergroep 
Spring treedt op (7), een 
bisschop krijgt een schilde-
rij (8) en het bekende oe-
cumenisch kerkblad Open 
Deur laat iets van zich zien 
(10). Een column over de 
kunst van Staatsbosbeheer 
(11), over een bezoek aan 
de benedictinessen (18) en 
het leven voelen van alles 
wat sterft (19). Een pagina 
gewijd aan enkele van de 
zeer vele boeken die aan-
geboden worden (20), een 
selectie uit wat er allemaal 
te doen is (21) en donker 
nieuws uit India (23). Dat 
allemaal in deze Roerom. 
Lees tot slot maar ‘Lowieke 
en Sjanneke’ (24).

Redactie
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Fantastisch

Fantastisch dat jullie aandacht 
schenken aan mensen met een 
verstandelijke beperking en 
hun plaats in de samenleving. 
Met dank en vriendelijke groe-
ten.

Anja Verbraak,
Rijsbergen

In zijn hand

Wees elkaar niets schuldig dan 
liefde, want wie de ander lief-
heeft heeft de gehele wet ver-
vuld. Elkaar liefhebben, zoals 
Paulus schrijft in zijn brief aan 
de Romeinen (13,8), is de es-
sentie. Maar die opdracht is in 
wezen moeilijker dan je aan 
concrete wetten houden. Hart-
verwarmend is het dan ook 
in de laatste Roerom te lezen, 
hoevelen vanuit hun geloof 
actief bezig zijn met de wer-
ken van barmhartigheid, liefde 
vorm geven. Met goede wil en 
inzet kan veel geholpen wor-
den op allerlei gebied in deze 
nog altijd noodlijdende we-
reld. God is nog steeds aanwe-
zig in onze tijd, al wordt daar-
aan wel eens getwijfeld. Het 
geeft een gevoel van veiligheid 
dat uiteindelijk Hij ons leven 
in handen houdt. Het is goed 
deze gedachte te blijven koes-
teren. Hartelijke groet.

Ria Lemmers-Dekkers, 
Beneden-Leeuwen

Veel inspiratie

Ik geniet elke keer van De 
Roerom en haal er veel inspi-
ratie uit. Het laatste stuk van 
Franck Ploum in het juninum-
mer was indrukwekkend. Har-
telijke groeten.

Ben van den Boom, 
Breda

Mijn dank

Mijn dank aan oud-abt Ton 
Baeten voor zijn magnifieke 
betoog Kerk en moderne sa-
menleving in De Roerom sep-
tember 2008. Van tijd tot tijd 
een dergelijk woord van be-
moediging en uitleg mogen 
waarnemen, is hard nodig 

voor de afgematte gelovigen 
onder ons. We ervaren im-
mers allemaal hoe de kerk 
vooral evangelisch gezien in 
het slop raakt, hoe menige 
prelaat hardhandig de wet bo-
ven de liefde stelt. Het evan-
gelie naleven is onbegonnen 
werk met de hernieuwd oubol-
lige catechisatie van vandaag, 
lukt niet met priesters die geen 
menselijke problematiek (mo-
gen) verstaan. Ik merk hoe het 
gelovige volk zich gestaag in 
groepjes opdeelt, hoe ‘de hei-
lige rest’ welhaast sektarisch 
blijft steken in gramstorigheid; 
men negeert uit wettische mo-
tieven het Jezuswoord Heb uw 
naaste(n) lief en de meeste 
priesters die Vaticanum Twee 
hebben meegemaakt worden 
bikkelhard veroordeeld tot 
scheurmakers en slechteriken 
(www.mennenpr.nl). Dapper 
is Ton Baeten in zijn laatste 
regel: ‘Ik blijf geloven dat de 
keuzekerk uit kracht van Gods 
Geest de toekomst zal verove-
ren.’ Een bijzonder credo van 
een bijzondere priestermens. 
En al weet ik het nog niet, 
goede Ton, toch bedankt. 

Ine Verhoeven, 
Nijmegen

Christen-zijn 

Tien jaar geleden raakte ik in 
een diepe (geloofs)depressie 
door de strenge r.k.kerk-op-
voeding in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw, haar dominant 
en hiërarchisch bestuur, de 
vele wetten, geboden, ceremo-
nies. De bijbel mochten wij 
niet lezen en in dialoog gaan 
hierover durfden wij niet en 
was ook niet mogelijk. Boven-
dien heb ik - ik was toen twin-
tig - veertig jaar geheim moe-
ten houden, dat mijn vader 
door zelfdoding is overleden. 
Veertig jaar rouwverwerking 
zonder hulp, - veertig jaar 
woestijn.
Na dagelijks de bijbel lezen 
en bestuderen, zes jaar bij een 
bijbelgroep, trouw lezen van 
De Roerom, vele jaren lid van 
de EO, vele bemoedigings-ge-
sprekken met Dirk van Gen-
deren, eindredacteur van Vi-
sie, de wekelijkse kerkdienst 
van Hour of Power, die voor 

mij de wekelijkse zondagsmis 
vervangt, - na de websites van 
R.K. Kerkplein, Tussen Kerk 
en Geloof, De Volle Evangelie 
Gemeente Immanuël intensief 
te hebben geraadpleegd en be-
studeerd, kan ik nu vol over-
tuiging zeggen: deze bijbel 
onderwijzende instanties zijn 
voor mij wegwijzers geweest. 
Ze hebben mij naar ‘de Weg, 
de Waarheid en het Leven’, 
naar Jezus Christus en via 
hem naar God gebracht.

De rode draad, maar vooral de 
geest van de bijbel is volgens 
mij: De Bergrede met de ge-
luk/zaligsprekingen (Matteüs 
5), - Jezus’ oproep ‘Onderhoud 
de geboden van mijn Vader’ 
(Johannes 15); laat dit zien 
en horen vooral buiten het 
kerkgebouw, in het open veld, 
wereldwijd, - zijn gebod ‘Heb 
elkaar lief gelijk jezelf’; met-
terdaad in de praktijk lief, leed 
en overvloed met elkaar delen 
en elkaar zeventigmaal zeven-
tigmaal vergeven. Dit vieren in 
eucharistie en avondmaal. 
Deze kern van de bijbel is 
voor iedere Christus-volgeling 
te begrijpen, al zal het prak-
tiseren ervan een levenslange 
pelgrimstocht zijn met diepe 
dalen maar ook bergtoppen, 
van waaruit het uitzicht op 
God steeds opener wordt. Alle 
christenen moeten één zijn 
en herkenbaar in deze daad-
werkelijke levenswijze in het 
“Open-Veld” zoals Moeder Te-
resa, Majoor Bosschardt en 
anderen. Kleine daden over-
tuigen vaak meer dan grote 
woorden. De wereld snakt er-
naar dat Jezus’ kracht, blijd-
schap, liefde en vrede zicht-
baar worden.

Hub. Eussen,
Simpelveld

Met aandacht

Dank voor de vlotte toezen-
ding van De Roerom april ’08.
We zijn nu weer helemaal 
compleet. Weet dat wij De 
Roerom met veel aandacht en 
plezier lezen. Hartelijk dank 
en vriendelijke groet.

Cees de Bruijn, liturgische 
werkgroep, Sprundel
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Peer Verhoeven

Kerk zijn

In Deventer staat een levensgroot beeld
van Albert Schweitzer (1875-1965)
die ooit in deze stad het orgel,
naar zijn smaak gebouwd, bespeelde.
 
Op de voet van het standbeeld 
staat het levensmotto van deze
musicus, theoloog en tropenarts
die naar Lambarene/Afrika trok
en daar een ziekenhuis bouwde:
Eerbied voor het leven.

Hij zou ‘kerk in persoon’
kunnen en mogen heten:
eerbied en dankbaar voor het leven, 
bevangen van Jezus Christus
en menslievend metterdaad. 

De kerk

Er zij een kerk -
een gemeenschap van mensen
die in Jezus’ geest lijdt en strijdt
met mensen in nood en 
tegen onrecht haar stem verheft.

Er zij een kerk -
een gemeenschap van mensen
die in Jezus’ geest breekt en deelt
en alles overheeft voor  
die niet kunnen, niet hebben.

Er zij een kerk -
een gemeenschap van mensen 
die in Jezus’ geest samenkomt
elkaar bevestigt in wat
recht, echt, oprecht is.
(21 d.h.j. cyclus A)

De kerkgemeenschap 

Wordt een kerk -
een gemeenschap van mensen
die zich laat horen waar
pijn wordt gedaan, onrecht bedreven.
  
Wordt een kerk -
een gemeenschap van mensen
die ziek en zwak bijstaat,
die zijn heengegaan noemt en gedenkt.

Wordt een kerk -
een gemeenschap van mensen
die tijden van inkeer kent,
het leven viert en diepe kleur geeft.

Wordt een kerk -
een gemeenschap van mensen

Door optreden en spreken van hogerhand raakt de kerk meer en meer verengd 
tot liturgie vieren en wordt het evangelie een liturgisch lectionarium. Hoe be-
langrijk riten en sacramenten ook zijn en hoezeer ze ook uit het mysterievolle 
leven opkomen, toch zijn kerk en evangelie heel veel meer en allereerst iets 
anders: vertrouwen in en eerbied voor het leven hebben en scheppen, elkaar 
trouw zijn, dienen. 

die met Jezus voor ogen
elkaar bemoedigen, vertrouwen geven.
(23 d.h.j. cyclus a)

Onze kerk
 
Onze kerk noemt zich een moeder, 
dat klinkt warm en zo nabij, 
waar haar kinderen ook in nood zijn, 
is zij er, denk je, als eerste bij.

Soms gebeurt het ook, gelukkig, 
maar vaak wekt het toch de schijn, 
alsof binnenkerkse twisten 
veel en veel voornamer zijn.

Hoeveel tijd en energie ook 
steekt zij in haar liturgie, 
mooi en nodig ongetwijfeld; 
stiefkind blijft diaconie.

Wie sprak: laat die offergaven 
rustig voor het altaar staan, 
want er moet eerst recht en goedheid 
aan de mensen zijn gedaan?

Moederlief, let op je kinderen, 
maak je maar om één ding moe: 
dienen - want als jij dat niet kunt, 
dien je gewoon nergens toe. 
(Louis Nabbe in Kijk uit mijn ogen)

Gebed

Laat me wennen aan de aarde
waaruit ik ben genomen.
 
Laat me laten wat me niet past 
en vloekt met wie ik ben.

Laat Uw stem een lied 
in me zingen die alles overstemt.

Laat me vertrouwen op U 
voor tijd en eeuwigheid.

+

De kerk is daar

De kerk is daar waar mensen zijn
met God als vaste grond.
Geen hoge God kijkt op ons neer,
geen verre vreemde heer.
De kerk is daar waar mensen zijn
die staan in zijn verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn
die horen Jezus’ stem:
geen stomme tong, geen oren dicht
maar op zijn woord gericht.
De kerk is daar waar mensen zijn
die gaan de weg van Hem.

De kerk is daar waar vriendschap is
de een de ander kent.
Geen hoogmoed meer, geen mens is meer
geen hardheid in de leer.
De kerk is daar waar vriendschap is
en hier bouwt God zijn tent.
(Pinksterlied Adri Bosch; Willem Vogel)

Jos Hullegie wees ons op de kerk van Heviz aan het Balatonmeer/Hongarije (© Foto: Jacob Last) 
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Gérard van Tillo

Kleur

De Roerom van de laatste jaren oogt een 
stuk gezelliger dan die van een tijd daar-
voor. Dat komt vooral door het gebruik 
van kleur. Vroeger was het meer een actie-
blaadje in zwart-wit, van mensen die uit 
waren op veranderingen. Dit laatste is nog 
steeds zo, maar nu gebeurt het in kleur. 
Dat komt genuanceerder over, hetgeen al-
leen maar winst is. 

Betekenis
Dat kleur voor de waarnemer een meer-
waarde heeft komt, omdat kleuren een 
nieuwe betekenis toevoegen. De grondbe-
tekenissen van de afzonderlijke kleuren 
hebben iets universeels en hangen samen 
met de stemmingen die de waarneming 
ervan bij mensen opwekt. Lichte kleuren 
stemmen vrolijk en hebben iets speels. 
Donkere kleuren brengen eerder tot ernst 
en somberheid, en kunnen de associatie 
van deftig of zwaar oproepen. Per cultuur 
kan de invloed en het gebruik van kleu-
ren verschillen. Dit hangt samen met geo-
logische en klimatologische verschillen. 
In landen met een vochtig klimaat zoals 
bij ons, wordt dode materie op de duur 
zwart, zodat zwart hier de kleur werd van 
de dood. In Afrika is dit wit, omdat de 
skeletten in de woestijn daar wit uitslaan. 
In de vochtige steppen van Azië worden 
beenderen geel, zodat geel daar de kleur 
van de rouw werd. Voor de kleur van le-
ven, vreugde en feest gelden dan respec-
tievelijk de tegenovergestelde kleuren. Bij 
ons is het wit, in Afrika zwart, in Azië 
oranje en rood. 

Liturgische kleuren
Verder kunnen kleuren voor mensen ook 
een subjectieve betekenis hebben, die dan 
vaak is afgeleid van de beschreven uni-
versele en cultuurgebonden betekenis. De 
universele betekenis van kleuren maakt 
ze bijzonder geschikt voor de liturgie. De 
betekenis-associaties van de liturgische 
kleuren lopen parallel met de aangegeven 
algemene betekenissen. Zo wordt wit in 
de liturgie geassocieerd met zuiverheid, 
geel en goud met feest, purper met waar-
digheid, groen met groei, bestendigheid 
en hoop, blauw met oneindigheid, en 
paars en zwart met inkeer en rouw. Wie 
meer wil weten over de geschiedenis en 
de toepassing van liturgische kleuren, kan 
daar onder meer over lezen in De weg van 
de liturgie. Tradities, achtergronden, prak-
tijk.

Context
Zoals alle symboliek krijgen kleuren pas 

hun definitieve betekenis in de context 
waarin ze voorkomen. Iedereen kan zelf 
voorbeelden bedenken van betekenisver-
schillen die dezelfde kleur in verschil-
lende situaties kan krijgen. Als gesproken 
wordt van roze zaterdag en in de parades 
op die dag veel roze te zien is, geldt die 
kleur duidelijk als het herkenningsteken 
van de homofilie. Maar als de celebrant 
op de derde zondag van de Advent en op 
de vierde zondag van de veertigdagentijd 
een roze kazuifel draagt, betekent dat niet 
dat hij homofiel is, maar straalt de kleur 
de vreugde uit om het feit dat de boete-
tijd voor de helft verstreken is. Wanneer 
er in de etalage van de slager een roze 
biggetje staat, attendeert de kleur op het 
malse vlees dat daar te koop is. Maar als 
de vrouwelijke tak van de Koninklijke fa-
milie op Koninginnedag in roze gekleed 
is, zijn al deze associaties niet van toepas-
sing. Het gaat om gezellige feestkleding 
en komt in de buurt van het feestelijke 
roze in de liturgie.

Combinatie
De wijze waarop wij ons kleden laat zien 
hoe belangrijk het is om kleuren goed met 
elkaar te combineren. Want de verschil-
lende kleuren werken op elkaar in. Daar-
om kan een kunstwerk alleen al door de 
kleur heel spannend zijn en kan wat we 
waarnemen in het dagelijks leven - een 

landschap, de natuur, een stadje of dorpje, 
een huis, een interieur of een voorwerp - 
betoverend mooi zijn. Het gaat daarbij 
telkens om allerlei variaties van vormen 
en kleuren. Ook kent elke kleur een heel 
scala van variaties van licht naar donker, 
van intensiteit, vermenging met een an-
dere kleur, opeenvolgende verschillende 
kleuren of met meer kleuren tegelijk. Ver-
der krijgen kleuren hun karakteristieke 
eigenschappen, afhankelijk van de ma-
terie waarop ze voorkomen, omdat elke 
stof het licht weer op een andere manier 
weerkaatst. Want kleur is niets anders 
dan de wijze waarop wij de weerkaatsing 
van verschillende golflengten van het licht 
waarnemen. Een oppervlak dat alle golf-
lengten volledig absorbeert zien wij als 
zwart en een voorwerp dat alle golfleng-
ten volledig weerkaatst is wit; met alle 
kleurvariaties daar tussen in. Meer hier-
over is te lezen bij www.wikipedia.nl on-
der kleur.

Contrast
Een subtiele manier om bijvoorbeeld in 
kleding kleuren te combineren is om te 
kiezen voor dezelfde kleuren op verschil-
lende stoffen; of voor dicht bij elkaar 
liggende kleuren, wat heel verfijnd kan 
overkomen. Kiezen voor felle contras-
ten is het tegenovergestelde. Dit is voor 
kleding meestal niet zo geschikt, maar 
wordt wel veel gebruikt in de reclame, 
omdat het opvalt en de aandacht trekt. 
Bij sexy kleding contrasteert de kleur er-
van met die van de huid. Voor blanken is 
dat zwart, voor zwarten juist wit, terwijl 
rood en roze goed afsteken bij een brui-
ne of gele huiskleur. In situaties waarin 
de seksualiteit op de achtergrond moet 
blijven, zoals bij geestelijken, klooster-
lingen en nonnen, wordt gekozen voor 
kleding die het lichaam grotendeels ver-
bergt en meer neutraal van kleur is zoals 
zwart, bruin, grijs of wit. Meer opvallend 
is het blauwe habijt van zustercongrega-
ties zoals de Dienaressen van de Heer en 
de Maagd van Matara en de Dienaressen 
van de H. Geest. Het lijkt geen toeval dat 
blauwe zusters zich dienaressen noemen. 
Het dienstverlenend personeel is vaak in 
het blauw gekleed, zoals de stewardessen 
van de KLM, dienstbodes en medewerkers 
van schoonmaakbedrijven. Blauw is ook 
de kleur van Maria, de dienstmaagd des 
Heren.

P. Oskamp e.a. (red.) De weg van de liturgie 
Tradities achtergronden, praktijk 2e druk 1998

Kleuren spreken een eigen taal en beïnvloeden onze stemming. In kerk en li-
turgie spelen ze een belangrijke rol. Welke betekenissen zijn er mee verbon-
den?

Tommaso Masaccio (1401-1428) Maria met haar 
kind Jezus olieverf op paneel 1426
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Keuze van de redactie

Oktober mariamaand

Zaterdag 13 september was voor de men-
sen in Riel een heel bijzondere dag. Het 
nieuwe Mariakapelletje werd door de pas-
toor van Parochie Stratum, waartoe Riel 
hoort, ingezegend. De kraampjes waar je 
kaarsjes kon kopen, intekenen voor het 
boek Riel het kleinste dorp van Eindhoven, 
of na afloop een drankje nuttigen, maakte 

zijn kwijtgeraakt een mogelijkheid om via 
Maria God weer op het spoor te komen.

Eigentijds
Haar kapelletje is aangepast aan de bouw 
van nevenstaande boerderijen uit de vo-
rige eeuw. Haar beeltenis als Maria van 
altijddurende bijstand geheel eigentijds 
vervaardigd, laat zien dat ze Maria niet al-
leen in Riel hebben teruggebracht maar 
haar ook durven terugbrengen in het licht 

oorsprong, schepper van hemel en aarde. 
Jezus’ lijfelijke moeder verschijnt wel in 
dit tafereel; Maria meldt zich uitdrukkelijk. 
Samen met zijn broers staat ze buiten en 
zij sturen iemand naar Jezus toe om hem 
te roepen. De menigte rondom Jezus is 
blijkbaar zo dicht dat ze niet zelf bij hem 
kunnen komen. Ze sturen een knaapje die 
wel een paar gaatjes weet te vinden om Je-
zus te bereiken. Jezus stelt dan zijn vraag 
naar wie eigenlijk zijn familie zijn.

Tegenstellingen
Het stuk zit vol tegenstellingen waaruit be-
tekenis te voorschijn komt. De familieleden 
bevinden zich buiten; op afstand van Jezus; 
het publiek is binnen en in zijn nabijheid. 
De familie staat te wachten tot hij komt; de 
anderen zitten rondom hem waar hij is. De 
opdoemende verwanten roepen Jezus, ver-
langen van hem dat hij naar ze toekomt; de 
anderen zijn naar Jezus gekomen om ‘de 
wil van God te doen’. Dit wil zeggen: ze zit-
ten te luisteren. Het laatste is veelzeggend. 
De wil van God doen houdt in, zich rond-
om hem scharen, niet om te roepen, maar 
om hem aan het woord te laten. Als dit ge-
beurt vallen alle verschillen weg; die tussen 
ouders en kinderen, de verticale relaties; 
tussen zusters en broeders, de horizontale 
betrekkingen. Ook het geslacht doet er niet 
toe, Jezus spreekt eerst alleen over broers; 
daarna over ‘mijn broer en mijn zus’. Al die 
verschillen vallen weg. Alleen de verwant-
schap met Jezus blijft over. Allen die de wil 
van God doen door te luisteren naar Jezus’ 
woord, zijn met Jezus verwant en daardoor 
ook met elkaar. We betekenen voor elkaar 
wat een moeder voor haar kinderen en kin-
deren onderling voor elkaar betekenen. Wij 
zijn de familie van God.

En Maria?
Maria wordt in Marcus 3 als Jezus’ lijfe-
lijke moeder geen uitzonderlijke plaats 
toegekend. Ook voor haar geldt dat ze 
moeder van Jezus is voor zover ze de wil 
van God doet. Pas dan komt ze voor een 
ereplaats in aanmerking. En er is geen re-
den om deze overdenking uit het Blauwe 
Boekje te weren. Want we kunnen bij 
Lucas lezen dat zij aan het signalement 
van de ware verwanten van Jezus beant-
woordt. Maria heeft zich daar gevoegd 
naar Gods woord. Zij zegt: ‘Ik ben de die-
nares van de Heer; laat mij gebeuren naar 
uw woord’. En van haar staat geschreven: 
‘Zijn moeder bewaarde alles in haar hart’. 
En Maria heeft woord gehouden. Haar 
unieke moederschap heeft ze bevestigd 
door haar leven; haar ja-woord door Gods 
woord levenslang waar te maken. Zoals 
Jacobus het formuleert: ‘Wees dader van 
het woord, niet enkele hoorder’.

Nico Tromp msc

Van oudsher is oktober een mariamaand. De devotie tot haar, vooral als moe-
der die lief en leed heeft gekend, neemt toe samen met de loop naar bede-
vaartsoorden en kapellen. Twee bijdragen ‘uit het veld’. 

Riel gezellig. Ik voelde me welkom. De 
sfeer onder elkaar was zeer goed.

Tien jaar
Ondanks de donkere wolken en regen-
buien waren er toch veel mensen die het 
weer trotseerden en de plechtigheid bij-
woonden. Ikzelf was ook aanwezig. Toch 
wil ik het niet zozeer over de plechtig-
heid hebben alswel over de gedachten en 
gevoelens die mij bezighielden. De sfeer 
deed mij ervaren, hoe waardevol het is, 
dat de mensen van Riel er tien jaar lang 
alles voor overhadden om Maria als Moe-
der van zeven smarten vandaag haar oor-
spronkelijke plaats weer terug te kun-
nen geven. Waardevol ook voor heel veel 
mensen in Eindhoven en wijde omgeving. 
Eveneens is het voor hen die, door welke 
omstandigheden ook, de weg naar de kerk 

Maria terug op Riel

van deze tijd. We hebben 
weer een dierbaar plekje waar 
we met onze blijdschap, zor-
gen en verdriet terecht kun-
nen. Een plekje om haar in 
stilte, zonder theologische bal-
last te bedanken of ons leed 
en lijden aan haar moederhart 
toe te vertrouwen. ‘Zo, zoals 
je bent ben je goed; voel je 
welkom bij mij’ hoor ik haar 
zeggen. Het kleine vlamme-
tje van het kaarsje blijft een 
stille getuige van je bezoek en 
ademt een sfeer van rust en 
vertrouwen, misschien mogen 
we zelfs zeggen van heelheid 
en heiligheid uit. We hoeven 
niet meer tegen de gesloten 
deuren van een kerkgebouw 
aan te lopen en daardoor voe-
len, dat ons geestelijk wel-
bevinden niet de eerste zorg 
van de parochies is, maar het 
beveiligen van materiële en 
waardevolle liturgische voor-
werpen. We kunnen weer op 
weg gaan naar die open ruim-
te in Riel!

Kapel voor de Moeder van zeven smarten op Riel tussen Geldrop 
en Eindhoven (© Foto: Nel Beex)

Maria, Moeder van zeven smarten, 
Maria van Altijddurende bijstand
zegen alle mensen 
die hier bij u hun toevlucht nemen.
Hoor ons roepen - O Moeder van God.

Leny Bozuwa

‘Wie zijn mijn moeder en broers?... Zij die 
de wil van God doen zijn mijn broer, mijn 
zus, mijn moeder.’ (Marcus 3,32 vv). Woor-
den die tot nadenken stemmen. Want, om 
te beginnen, waar is de vader? Jezus kent 
maar één vader: de hemelse. Die kan hij 
niet gelijkstellen met de moeder, broers 
en zusters zoals hij die hier verstaat. De 
Vader is één en onvergelijkelijk. Hij is de 

Moeder van Jezus



6 DE ROEROM n JAARGANG 23 n NUMMER 2 n OKTOBER 2008

Huub Schumacher

Bidden in beeld

Het is misschien enigszins stellig gezegd, 
maar bidden is een gerichtheid op een 
mysterieus, ontroerend en fascinerend Ge-
heim dat je in jezelf vermoedt en wellicht 
ook ontwaart in iemands ogen of in iets 
moois in de natuur. Deze gerichtheid op 
wat het Geheim genoemd wordt - het mag 
ook gerust God of nog anders genoemd 
worden - blijkt echt en concreet te zijn 
in de bereidheid een goede mens te zijn. 
Je biedt (bidt) jezelf aan dit Geheim aan. 
Vanaf dan wordt alles wat je denkt en 
doet door die gerichtheid gekleurd.

Ingrijpend
Bidden is ingrijpend. Het zet in je binnen-
ste de zaak op zijn kop. Denkend aan de 
bijbelse opvatting van gastvrijheid, kun 
je bidden vergelijken met het binnenla-
ten van een vreemdeling aan wie je je ei-
gen stoel midden in de huiskamer gunt. 
Zelf moet je een nieuwe, andere plaats 
zoeken. Ook al schudt het je eigen vaste 
leefpatroon door elkaar, je hebt het ervoor 
over want de gast moet het middelpunt 
zijn. Behalve deze bijbelse opvatting over 
gastvrijheid die een grote verandering te-
weeg brengt in het leven van de ontvan-
ger, is ook het bijbelse beeld ‘binnengaan 
in de wolk van JHWH’ (Exodus 24,15-18) 
zo mooi. Ook dit beeld roept iets van die 
ontzetting, desoriëntatie op. Zodra je je-
zelf met God, met dat Geheim inlaat, zie 
je geen hand voor ogen meer. Vertrouwen, 
overgave is het enige wat in die donker-
te geboden is. ‘Mozes komt in de wolk’ 
(Ex.24,18). 

Voortdurend gespitst
Omdat het voor mensen blijkbaar moeilijk 
is om innerlijk voortdurend op dat Geheim, 
God, die Stem gericht te zijn, probeert de 
bijbel op nog weer ándere wijzen de lezer 
tegemoet te komen. Bijvoorbeeld het eerste 
woord van het ‘Sjema’ (Deuteronomium 
6,4) is: ‘Hoor’. Horen, je oren moeten ge-
spitst zijn want je redding komt niet uit 
jezelf, maar van buitenaf, van gene zijde. 
In onze geloofstraditie moeten we het van 
‘buiten’ hebben. ‘Weest waakzaam’, laten 
de evangelisten Jezus herhaaldelijk zeg-
gen. Ook psalm 123 gaat over die voortdu-
rende alertheid, die volgehouden gericht-
heid op het Geheim, op God. Peter Ous-
soren in zijn Naardense Bijbel vertaalt dit 
schitterend: ‘Zie als de ogen van dienaars 
naar de hand van hun heren, als de ogen 
van een slavin naar de hand van haar ge-
biedster, zo gaan onze ogen naar de ENE, 
onze God, totdat hij ons begenadigt.’

De woestijnmonnik
In dit verband fascineert mij ook enorm 
die ‘tekening’ van wat je een biddende 
houding kunt noemen, die wij overgele-
verd gekregen hebben uit de woestijnen 
van het Egypte van de vierde en vijfde 
eeuw na Christus. In die tijd woonden 
daar de voorgangers van onze kloosterlin-
gen. De eremieten, de woestijnmonniken. 
Eind 4e, begin 5e eeuw gebeurde het dat er 
nogal wat monniken waren die, gans al-
leen daar in die kolossale zandbak, plot-
seling bezoek kregen van een zekere Jo-
hannes Cassianus (360-430). Samen met 
zijn gezel Germanus trok hij van monnik 
tot monnik om deze te vragen op welke 
wijze hij in godsnaam zijn dagen in the 
middle of nowhere vulling gaf. Cassianus 
luisterde en noteerde wat hem boeide. Hij 
bundelde nadien al die gespreksverslagen 
tot wat wij nu kennen als de ‘Collationes’ 
van Johannes Cassianus. Interessant daar-
in is het beeld dat monniken gebruikten 
voor wat voor hen bidden eigenlijk is. 

Een koepel metselen
In hun ogen kun je een biddend mens 
vergelijken met een metselaar die een 
koepel bouwt. Een koepelbouwer creëert 
in zijn gedachten een denkbeeldig mid-
delpunt. Dat middelpunt bestaat niet, nee, 

verzint hij. Hij verbeeldt het zich. Maar 
dat verzonnen middelpunt gaat vervol-
gens wel zijn werk doen. Telkens immers 
als de metselaar een nieuwe steen voor 
zijn koepel gaat leggen, dan laat hij zich 
gezeggen door dat middelpunt dat hij in 
zijn gedachten heeft. Hij laat zijn handen 
leiden door wat het middelpunt hem sug-
gereert. Er is dus een duidelijke beweging 
vanuit het middelpunt naar de hand van 
de metselaar. Toch is dit nog slechts één 
beweging. Er is ook een andere, namelijk 
die van de hand van de metselaar die in 
alle vrijheid ‘beslist’ om het advies van 
het middelpunt op te volgen om de betref-
fende steen precies daar en daar neer te 
leggen. Het zijn deze twee ‘bewegingen’ 
die op elkaar inwerken en die uiteinde-
lijk de koepel tot een mooie koepel zullen 
maken.

Hoe God gestalte krijgt
De mens die bidt is een mens die bij al-
les wat hij denkt, doet en onderneemt zo-
veel mogelijk gericht probeert te zijn op 
het ‘Geheim’, de ‘stille Binnenkant’ van al 
wat is en leeft en wat mij uitnodigt toege-
wijd en respectvol te zijn naar al wat me 
omgeeft. Bij elke daad die hij stelt, bij elke 
steen die hij weglegt, mag het goddelijke 
Geheim mee doen. Alles wat op een dag 
uit zijn hand komt, is daardoor ‘geladen’ 
met go(e)dheid. Ook hier zien we die sa-
menwerking van zowel de beweging van 
God naar de mens als de beweging van de 
mens naar God. Zoals bij onze koepelbou-
wer gaandeweg het onzichtbare middel-
punt meer en meer indirect gestalte krijgt 
in de groeiende koepel, zo krijgt gaande-
weg de dagen van ons leven het onzicht-
bare Geheim meer en meer indirect ge-
stalte in wat de biddende mens van zijn 
leven maakt.

Moeilijke woorden
Je kunt hier prachtige theologische be-
grippen aan verbinden. Dat is ook gedaan. 
Terecht. Zo zegt men naar aanleiding van 
dit beeld van de metselaar dat God daar 
zowel transcendent als immanent is. In 
al zijn Overgrootheid als Middelpunt van 
mens en kosmos (transcendentie) woont 
God tevens in mensen die in vrijheid voor 
Hem hun deur opendoen (immantie). Je 
ziet hier de koepelbouwer samen met het 
middelpunt in actie.

Met open handen
Ik vind ook de titel Met open handen 
van een boekje van Harrie Nouwen een 
vondst. Dat boekje gaat over bidden. In 
die titel zit ook die dubbele beweging: van 
de ene kant (‘met open’) die openheid 
naar het Geheim, en van de andere kant 
(‘handen’) de bereidheid om met het Ge-
heim mee te werken. 

Bidden is niet zomaar een bezigheid te midden van alle andere bezigheden. 
Bidden gaat er bovenuit, er onderdoor of beter: gaat door alle andere bezighe-
den heen. Bidden is een houding. Bidden vooronderstelt een bepaalde gericht-
heid. Wat is dat dan, die gerichtheid? 

Open Hands Sculpture Chandigarh India (© Foto: EW)
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Samen op pad
Redactie

Deze pagina is van, voor en gaat over mensen met een beperking van welke 
aard ook. Deze maand enkele korte gedichten van hun hand en de aankondi-
ging van theatergroep Spring.

Welkom bij de filmset van Holliewoet. U 
kunt hier meemaken hoe korte filmscè-
nes worden gemaakt. De acteurs hebben 
weer lang geoefend om deze voorstelling 

De Voorstellingen zijn in de Stenen Hut 
Laagstraat 5 te Vught (terrein GGZ) en wel 
op vrijdag 31 oktober 20.30 uur 
zaterdag 1 november 20.30 uur
zondag 2 november 15.00 uur en 17.00 uur
dinsdag 4 november 14.30 uur.
 
Entree volwassenen € 12,50; kinderen  
€ 5,00; reserveren via (073) 644 49 24 of 
www.theatergroepspring.nl; e-mail: 
info@theatergroepspring.nl 

goeie kerel

af en toe ben ik onduidelijk 
af en toe ben ik op mijn teentjes getrapt 
af en toe krijg ik een rooie kop

ik kan niet tegen de waarheid 
ik kan niet tegen klikken 
ik heb een klein hartje

mijn hart en ziel zijn prima 
ik ben ergens toch een goeie kerel 
zo zit dat een beetje in elkaar 

joop derks van de ven

mijn vriend

mijn vriend alex 
leeft niet meer 
hij zit nu in mijn hart 
onder mijn trui 

mark van deursen

voor rikie

rikie 
is pas overleden 
grote bloemenkrans 
boven op de kist 
mooie bloemenkist 
voor rikie 

lies stijnen

Spring speelt Holliewoet

aan u te laten zien. We zijn met hen naar 
Amerika gegaan. In Holliewoet worden 
mooie films gemaakt. Het is leuk om te 
zien hoe de scènes worden gemaakt. Ac-
teurs, camera-mensen en decors wisselen 
voortdurend. Geen tijd om je te vervelen; 
er is telkens iets anders te zien. Een wes-
tern, thriller, musical of komische film, 
wij draaien er onze hand niet voor om; 
alles kunt u zien. Ook Pippi Langkous en 
een hele stoet Piraten zijn van de partij. 
En als U dan nog niet genoeg heeft gezien 
doen we er een schepje bovenop met een 
romantische kroegscène, een sprookje en 
voetbal.

Wij hebben ook een Jury net als bij Idols 
en dat zijn: Coby, Marian, Astrid en Ad. 
De jury is ook naar Amerika geweest om 
te leren hoe ze punten moeten geven. 
Onze professionele presentator/regisseur 
Ben van de Bosch en presentatrice onze 
Linda. En dan tenslotte onze beroemde  
acteurs: Betty Sammy Fons Chris Eduard 
Twan Edith Joep Peter Bart René Lennart 
Maarten Laurens. De muzikale ondersteu-
ning is weer in handen van Frans en Fran-
ko. Voor de artistieke leiding tekenden 
Muriël en Karien.

De spelers van Theatergroep Spring zijn 
mensen met een  verstandelijke handicap 
die al jaren voorstellingen geven in Vught 
e.o. Deze theatergroep staat los van de ge-
handicaptenzorg en is daarom afhankelijk 
van sponsoren en giften. Wilt u helpen 
wordt dan Vriend van Spring door € 25,00 
of méér te storten op bankrekeningnum-
mer ABN 41.05.44.507 t.n.v. theatergroep 
Spring Vught onder vermelding van Vrien-
den van Spring.

mijn binnenste

als ik enthousiast ben 
voel ik dat aan mijn binnenste 
dan komt mijn blijheid 
van binnen naar buiten

als ik heel boos ben 
is het wat anders 
dan komt mijn 
boze binnenste naar buiten

als ik verdrietig ben 
zit mij iets dwars van binnen 
dan komen tranen 

marian ebbersLies Stijnen (© Foto: Els Bloemen)
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Woensdag 4 juni 2008 was het zover. Met de 
bijna voltallige werkgroep werden wij door mgr. 
Van den Hende ontvangen. Onder het genot van 
koffie of thee met een koekje is er verslag ge-
daan van de regionale dag en werd de bisschop 
voorzien van informatie over Samen Geloven? 
Gewoon doen! 

Op bezoek
Anja Verbraak    

Op de regionale dag Samen op pad, 3 november 2007 gehouden te Etten Leur, zijn door 
de bezoekers ook enkele schilderijen gemaakt. De werkgroep, die deze dag voorbereidde, 
wilde graag een van deze schilderijen aanbieden aan mgr. Van den Hende, de nieuwe bis-
schop van Breda. 

zijn vorige parochie ook contacten waren met 
mensen met een verstandelijke beperking. Zij 
waren ‘s zondags aanwezig in de viering en 
deden ook mee met verschillende werkzaam-
heden. Tot slot bood Mark Janse een kleurig 
schilderij aan, waarvoor de bisschop meteen 
een plekje zocht.

Zwanenhof
31 okt. 17.00 u.-2 nov.16.00 
u. Het Wonder van Stille 
Afzondering, een mini mini 
sabbatical; 17 nov. 17.00 u.-
19 nov. 14.00 u. dagen van 
nabestaan, alleen verder, 
met slechts de herinnering 
die overblijft.
Retraitehuisweg 6, 7625 SL 
Zenderen; (074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl

Rode Hoed
24 okt. 14.30-17.00 u. Kei-
zersgracht 102 Amsterdam: 
Thomas More lezing 2008 
door Avishai Margalit.
www.ru.nl/sp/margalit 

Raad van Kerken
23 okt. 20.00 u. Ontmoe-
tingskerk Eindhoven: Poolse 
poëzie.
Wegedoorn 16, 5666 AV 
Geldrop; (040) 286 31 11; 
rocojess@planet.nl 

Kerk en Samenleving
12 nov. 20.00-22.00 u. Prin-
senhof, Hoofdstraat 43, Best: 
Maria.
C. Jansen, Jan van Riebeeck-
straat 10, 5684 EJ Best; 
(0499) 39 87 41; cja.jan-
sen@home.nl 

Hof van Lof
13 nov. 9.30-15.30 u. Cursus 
Liturgisch Bloemschikken 
(Advent).
(073) 642 10 56 (di t/m zat 
9.00-12.00 u.); 
Hacken.TH@inter.nl.net

Open Deur
Thema oktober: Met de dood 
voor ogen.
Postbus 29, 2700 AA Zoe-
termeer; abonnementen@
boekencentrum.nl

Begijnenhofgesprekken
19 okt. 10.30-12.30 u. De 
Ronde Tongelresestraat 
146, Eindhoven: Geloven en 
weten.
16 nov. 10.30-12.30 u. Het 
bestaansrecht van Israël.
E. Spiertz, Grevenmacher-
hof 11, 5625 LS Eindhoven; 
(040) 242 12 63; 
lezingen@kpnmail.nl

Het gebeurt
Ria Janse, moeder van Mark, vertelde hoe de 
bijbelgroep voor mensen met een verstande-
lijke beperking in de gemeente Zierikzee groeit 
en hoe iedere keer samen gezocht wordt naar 
mogelijkheden om deze groep ook aan andere 
activiteiten van de gemeente te laten meedoen. 
Anja Verbraak, geestelijk verzorger bij Ama-
rant gaf een aantal voorbeelden vanuit de ka-
tholieke kerk zoals de gebedsgroep in Etten-
Leur, acolieten in Baarle Nassau en Wouw en 
ook meehelpen poetsen van de kerk in Wouw. 
Juist parochies en gemeenten kunnen een bij-
drage leveren in het sociale netwerk rondom 
mensen met een verstandelijke beperking. In-
geborg Knoll, projectleidster van de landelijke 
werkgroep Samen Geloven? Gewoon doen! 
wees erop dat het uitgangspunt zou kunnen 
zijn om in parochies en gemeenten te zoeken 
naar activiteiten waar mensen met een be-
perking vanuit hun mogelijkheden aan kun-
nen deelnemen. De bisschop vertelde dat er in 

Inclusieve kerk
Het Landelijk Oecumenisch platform ‘Samen 
Geloven? Gewoon Doen!’ gelooft in een kerk 
waar mensen met en zonder verstandelijke 
beperking welkom zijn. Zo’n inclusieve kerk 
maakt gebruik van ieders unieke mogelijkheden 
hetgeen vaak minder moeilijk is dan het lijkt. 
Het platform wil kerken die zich herkennen in 
deze visie ondersteunen en stimuleren. Dit doet 
zij door het aanbieden en ontwikkelen van ma-
teriaal voor vieringen, catechese, pastoraat en 
samenlevingsopbouw. Ook organiseert zij ont-
moetingsdagen. In veel kerken is het al heel ge-
woon dat mensen met een beperking erbij ho-
ren en kunnen meedoen. Samen Geloven? 
Gewoon doen! verzamelt deze goede voorbeel-
den op de website, zodat deze goede voorbeel-
den ook voor anderen een inspiratiebron kun-
nen zijn. Informatie of contact website: 
www.sggd.nl; sggd@sggd.nl

Anja Verbraak is Geestelijk verzorger Amarant
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Keuze van de redactie

Gedicht gedacht

Voor Gerda en Marianne

Ach wat zal het de beesten toch goed bevallen
in onze mooie megastallen
Op een rustige hooggelegen flat 
worden de varkens toch immers veel vlugger vet. 
In ligboxen, zeventien hoog
leven de beesten warm en droog.
Verder is er ook nog op elke galerij 
een beetje plaats voor een legbatterij.

En Marianne, die zingt zo mooi 
in haar getraliede kooi 
over de lieve dieren
die hun vrijheid zouden willen vieren.

Intussen ’t is ontegenzeglijk waar,
hebben wij toch alles goed voor elkaar.

Ach Marianne, zit je nog steeds te zingen
over alsmaar dezelfde dingen?
Pas op hoor, anders brand ik voor straf
straks nog je mooie snaveltje af.

Maarten Lemmers 

Als

Als er eens iemand was
die niets vroeg
maar gewoon
goed keek.

Als er eens iemand was
die niets zei
maar enkel
stil bij me zat.

Als er eens iemand was
die niet bang was
maar dichtbij
durfde komen.

Als ik daar eens
om durfde te vragen

In: R.L. Willekes en 
M.R. Klokke ‘Ziek’

Herfst

De zomer is onlangs bezweken,
de winter nadert snel, 
er vormt zich een kleurrijke deken
van herfstblad rond onze kapel;

binnen heb ik me even neergezet
bij het flonkerende kaarsenlicht;
ik prevel tot Maria mijn gebed,
kreeg inspiratie voor dit gedicht.

Kapel van de H. Eik, een toevluchtsoord,
rijkdom van de stilte
waar onze gebeden worden verhoord,
ook in deze herfstkilte.

Piet van den Akker

Wuivende bomen

En bomen wuifden zachtjes 
onderaan de stam gezeten 
keek ik naar boven 
voelde me gewiegd 
verzorgd en geborgen 
in de wortels van het leven

Henny van Herck

Wachten

wachten kan een vorm van hoop zijn
verlangen naar wat ergens ver is
ongrijpbaar boeiend als een ster is
genoten hoe ver weg ook en hoe klein

wachten kan een zware last zijn
een kwelling die de rust bederft
een knagen dat van binnen kerft
een vorm van foltering en pijn

wacht u voor het kwellend wachten
laat los wat uitblijft en bedroeft
verban de waan uit uw gedachten

omhels het licht naar beste krachten
maar blus de vlam die walmt en loeft
verdoving kan de pijn verzachten

Nico Tromp msc

Elk stukje 

Elk stukje om af te stoffen 
draagt zijn herinnering
je ziet de mensen in de tijd
toen je het souvenir ontving.

Elk stukje aan de wand
of in de gang of waar dan ook
is menselijk gerelateerd
van tederheid tot oud gespook.

De vazen op de meidenkast 
de beelden rondom God 
het schilderijtje van je kind 
horlogekast met gouden slot.

Gelukkig wordt de tijd vernieuwd 
herinnering die blijft 
met pijn en vreugde, zacht geween
’t is weinig dat voorgoed beklijft.

Gelukkig maar, gelukkig maar 
is elke dag weer nieuw en fris 
ik heb de dingen afgestoft 
gewoon, omdat het nodig is.

Ine Verhoeven 

Mijmering van een moeder

Het valt me zwaar, mijn kinderen los te laten die ik gedragen heb vanaf hun pril 
begin onder en in mijn hart. Ik heb ze leren praten ze leren kijken de wijde we-
reld in. Ik mocht met mijn gebeden hen omringen hen koesteren in mijn liefde, 
warm en groot. Ik mocht ze wijzen op de mooie dingen; bij verdriet nam ik ze op 
mijn schoot. Ik wist dat ook voor hen de tijd zou komen dat ze op eigen benen 
gingen staan; vergeten zouden zijn hun kinderdromen; dat ze voorgoed een eigen 
weg inslaan. Och ja, ik heb het altijd wel geweten ik had me er al op voorbereid. 
Maar een moeder moet aanvaarden, dat ieder kind zijn eigen leven leidt.
(Ingestuurd; schrijver ons onbekend)
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In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
krijgt de open deur in de titel preciezere 
betekenis. Een aantal bevlogen Hervorm-
den richt het instituut Kerk en Wereld op. 
Zij vinden dat de kerk haar deuren moet 
openzetten, de wereld in moet. Het woord 
‘herkerstening’ valt - zoals ook in 2008 
gesproken wordt over Nederland als mis-
siegebied. Hiermee wordt niet zozeer 
‘zieltjes winnen voor de kerk’ bedoeld. 
Ze spreken over ‘streven naar een mense-
lijke en rechtvaardige samenleving onder 
de heerschappij van Christus’. Hierin past 
een blad dat bedoeld is voor buitenkerke-
lijken. Zo wordt Open Deur onderdeel van 
Kerk en Wereld. Omdat Open Deur zo
eenvoudig geschreven is, lezen ook vele 
- Hervormde - ‘kerkmensen’ het. Rondom 
het blad ontstaat een netwerk van plaat-
selijke groepen die kerkdiensten en ge-
spreksgroepen organiseren. Ook wordt 
Open Deur vaak persoonlijk bij mensen 
langs gebracht, zodat een gesprek moge-
lijk is over de inhoud en over geloof.

Oecumenisch
In de jaren zestig verandert er van alles. 
Het eenrichtingsverkeer van ‘wij heb-
ben de wereld iets te verkondigen’ wordt 
steeds meer dialoog: de wereld heeft ons 
iets te zeggen. Het besef dringt door dat 
bijbelverhalen niet tijdloos zijn, dat ze 
steeds weer verbonden moeten worden
met het leven van nu. En Open Deur 
wordt oecumenisch. Eerst gaan Luthera-

nen en Gereformeerden meedoen; vanaf 
1969 treden katholieke redactieleden aan. 
De ervaring leert, dat oecumene prima 
werkt zolang je er niet te veel over praat. 
Dit past nog steeds bij de benadering van 
Open Deur. Geloven is geen kwestie van 
vastgelegde waarheden, maar meer van 
‘ruimte bieden waarin mensen zichzelf 
kunnen worden, elkaar het beste gun-
nen en zo de Schepper tot zijn recht laten 
komen’ zoals een redactielid het in 2008 
zegt. We streven er niet naar om lezers 
één pasklaar antwoord op levens- en ge-
loofsvragen voor te schotelen.

Vanuit verschil
Discussies zijn er natuurlijk wel, zoals 
ook verschillen in overtuiging en geloofs-
beleving. Vragen en discussies binnen de 
redactie zie je in Open Deur zelf terug Het 
ene redactielid laat zich niet alleen door 
de christelijke traditie inspireren maar 
ook door het boeddhisme; de ander ziet 
daar niet zoveel in, maar is wel nieuws-
gierig. Dan maken we een nummer over 
ontmoeting tussen boeddhisten en christe-
nen. Want een redactielid is niet de enige 
die door het boeddhisme geïnspireerd is. 
De belangstelling daarvoor groeit in Ne-
derland. En er zijn al langer raakvlakken. 
Denk maar aan de zen-meditatie die in 
kloosters beoefend en onderwezen wordt.

Schrift en leven
Nog steeds is Open Deur een oecumenisch 

Esther van der Panne

De kracht van een open deur

Een blad Open Deur noemen; je moet maar durven! Als Johan Stempher, druk-
ker en uitgever te Deventer, in 1934 op een zeepkist klimt met een klein pam-
flet noemt hij dat De Open Deur. Hij wil ongelovigen en buitenkerkelijken de 
blijde boodschap van het evangelie brengen. Elke week drukt hij een nieuwe 
aflevering. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft De Open Deur - op heel 
dun papier en minder vaak vanwege de papierschaarste - verschijnen.

De kerstuitgave van 1969

Het komende decembernummer

maandblad ‘voor kerkelijke en niet-ker-
kelijke gelovigen, twijfelaars en zoekers’. 
In begrijpelijke taal en - zoals ook De 
Roerom - met gedichten en liederen, per-
soonlijke verhalen en bespiegelingen. Met 
ruimte voor mooie foto’s en schilderingen, 
die naast teksten een eigen blik op een 
thema geven. Van huis uit zelf vooral een 
`woordmens’, ben ik steeds meer gaan 
zien wat een beeld allemaal kan oproe-
pen. Na zes jaar eindredactie vind ik het 
nog steeds inspirerend om elke maand 
een thema uit te diepen en wel zo dat het 
mensen raakt - dat zij gaan nadenken, 
weer moed krijgen, iets nieuws ontdek-
ken. Ook door verhalen en beelden uit de 
christelijke traditie af te stoffen. In een 
nummer over rituelen staat een oud ri-
tueel - zoals de absoute - naast door een 
familie zelf gevonden rituelen. In een 
nummer over gedenken gaat het over de 
bijbelse betekenis van gedenken én over 
nieuwe vormen van gedenken waarin 
kunstenaars vaak een leidende rol vervul-
len. Wat hebben die twee elkaar te zeg-
gen? Zo ontstaat er een verbinding tussen 
de Schrift en het leven van nu. En dit is 
nog steeds een van de belangrijkste doe-
len van Open Deur.

Karmel in Nederland

Een kennismakingsdag voor wie 
meer wil weten van de karmelorde

en/of persoonlijk 
kennis wil komen maken.

Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer; 
(0485) 56 21 51 / 56 21 55; 

karmelkringboxmeer@hetnet.nl

1 november 2008
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Geloof belijden
Die ons schiep en ook nu nog,
als hier de nacht ons overmant,
houdt in de holte van Uw hand.

Die ons zoekt in het duister
die ons de dag hebt toegezegd,
spreek in de stilte tot Uw knecht.

Vertrouw op de Bron
uit wie wij geboren;
het Leven dat ons draagt;
de Liefde die ons bindt en
bergt in haar schoot.

Die ons hoedt in Uw schaduw
onder Uw vleugels toegedekt,
liefde die ons tot leven wekt.

Vertrouw als hij,
Jezus van Nazaret,
die ging met de Vader
als een kind met zijn Moeder
en doorheen de dood
zijn voltooiing heeft gevonden.

Ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind
totdat het rust in U weer vindt.

Ga met de Geest
die stuwt als vuur en
vonkt in ons hart totdat
alles aan het licht komt.

Kom tot ons als de morgen,
ga over ons op als het licht.
Zegen ons met Uw aangezicht.

Lied: Sytze de Vries/Willem Vogel
Cursieve tekst: Peer Verhoeven

Illustratie: Ludwina Foolen

Eind augustus. Einde van de zomer. Ein-
de van mijn vrije tijd. Een vrije tijd, die 
vaak is ingevuld met wandelen en fiet-
sen. Vooral in en door de bosgebieden die 
ons dorp omzomen. Daarom ook heb ik 
de metamorfose van de Surea-regio stap 
voor stap kunnen volgen. Dit voormalige 
natuurbad, destijds aangelegd rondom 
enkele leemputten die werden gebruikt 
voor het bakken van stenen, is helemaal 
opgedoekt en het wijde terrein eromheen 
is nu van Staatsbosbeheer. Dit beheer be-
staat in ieder geval uit rooien, veel rooi-
en. Waarom, vraag ik me af.
Eind augustus dus biedt Staatsbosbe-
heer een fietsexcursie aan langs diverse 
kunstobjecten, die inmiddels in en op het 
nieuwe terrein zijn verrezen. Ze staan 
te boek als Follies en in de omschrijving 
lees ik over ‘architectonische dwaashe-
den’. Kunst in een bos? Bedoelen ze dat 
met ‘dwaas’? Rond koffietijd vindt een 
gids van Staatsbosbeheer maar liefst vijf-
entwintig fietsgrage en kunstminnende 
deelnemers. Al snel schieten we het bos 
in, om er pas weer na uren uit te komen. 

Jeanne van Leijsen

Kunst klopt (niet)

Althans, dat is de bedoeling meldt de pla-
quette. Maar volgens de gids werkt dit 
niet. Te klein, te ondiep en niet veilig ge-
noeg. Jammer. Of niet? Later rijden we 
langs een ‘Duiventil’ die geen duiventil 
kan zijn vanwege de grote loze ruimte 
binnen in een donkere holte. ‘Vogels vlie-
gen nooit door donkere tunnels’ vertelt 
onze gids ‘of ze moeten de uitweg ken-
nen’. Kunstwerk mislukt? De ‘Achtbaan’ 
bij de speelweide, bedoeld om met skate-
board en mountainbike op te stunten, 
blijkt te gevaarlijk. Vanuit een luchtbal-
lon evenwel een prachtig zicht, deze Fol-
lie. Maar ja, dat is nu niet een dagelijks 
vervoermiddel. Als we nog een schuilstal 
voor Schotse Hooglanders en vleermui-
zenkelders bezoeken, blijken ook die 
totaal ongeschikt voor hetgeen zij voor-
stellen. Onze gids laat in het midden, of 
de opdracht nu wel of niet goed is uitge-
voerd door de diverse kunstenaars en of 
deze Follies nu wel of geen nut hebben. 
Doel is volk in het bos krijgen. Dus dat is 
de zin van dwaasheid! Kunstproject ge-
slaagd.

Ook dat is be-
heer, wordt ons 
verteld. Diverse 
stukken aanko-
pen en deze dan 
proberen te ver-
binden, zodat 
flora en fauna 
hun gang kun-
nen gaan. Af-
gezien van de 
vreselijk lelijke 
gaasomheinin-
gen met ‘onder-
duikersbuizen’ 
aan weerskanten 
van verbindings-
wegen, wordt de 
natuur zo voor-
uit geholpen. 
Maar nu. Mid-
den in het bos is 
bij een pas ge-
graven ronde on-
diepte een soort 
restant omwal-
ling aangebracht. 
Een metersho-
ge, kronkelige, 
dikke muur ge-
maakt van op-
gestapeld puin 
en oud straatpla-
veisel. Hier en 
daar al begroeid 
met planten en 
met een enkele 
opening voor 
vogelgebroed of 
insectengespuis. (© Foto: Jac van Leijsen)
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Franck Ploum

Zestig jaar Speling

‘Als je de situatie van zestig jaar geleden 
pakt en kijkt hoe we er nu voor staan op 
het gebied van spiritualiteit, dan kan ik 
alleen maar zeggen dat we getuige zijn 
geweest van boeiende ontwikkelingen. Ik 
vind het fascinerend.’ Aldus Kees Waaij-
man, karmeliet en directeur van het Titus 
Brandsma Instituut in Nijmegen, terugkij-
kend op zestig jaar Speling. Hij is al veer-
tig jaar betrokken bij het tijdschrift en zijn 
wetenschappelijk werk op het gebied van 
spiritualiteit vindt wereldwijd erkenning. 

Nieuwe taal
In 1949 startte de orde van de karmelieten 
het tijdschrift, dat tot de jaren zestig van 
de vorige eeuw de naam Carmel droeg. 
Omdat het maatschappelijke en spiritu-
ele landschap in die tijd sterk veranderde, 
werd er voor een andere naam gekozen. 
‘Er dienden zich grote veranderingen aan. 
Op het gebied van de spiritualiteit zag je 
een verschuiving van kloosterlijke spiritu-
aliteit naar spiritualiteit in de cultuur, de 
wereld en het concrete leven. Alles was 
in beweging, iedereen wilde werelds zijn. 
Kloosterlingen gingen ‘gewone’ kleren 
dragen, de ontzuiling van de samenleving 
ging in een rap tempo en iedereen wilde 
deel uitmaken van wat er op het gebied 
van kunst, literatuur en lichamelijkheid 
gebeurde. Dat had ook gevolgen voor de 
beleving en de vindplaatsen van spirituali-
teit.’ Voor het tijdschrift Carmel moest een 
nieuwe taal gevonden worden die aan-
sloot bij wat er gaande was. ‘We wilden in 
ons tijdschrift een taal spreken die niet bij 
voorbaat karmelitaans en kloosterlijk was, 
maar die wel gevoed werd vanuit de spiri-
tualiteit van de Karmel. Een nieuwe naam 
moest aansluiten bij drie invalshoeken die 
we van belang vonden. In onze visie had 
en heeft spiritualiteit alles te maken met 
bevrijding uit ellende en knechting. Neem 
de psalmen, neem het hele verhaal van 
het volk Israël. Voortdurend is er sprake 
van bevrijding uit knechtende en onder-
drukkende situaties. Daarnaast moet spi-
ritualiteit de grilligheid en de speling van 
het lot serieus nemen. Ten derde wilden 
en willen we spiritualiteit ook zien als 
spel, kunst en artisticiteit. Zo kwamen we 
op de naam Speling.’ 

Ommekeer
Openheid en ruimte maken speelden een 
belangrijke rol in de nieuwe koers. ‘Dat 
waren de thema’s van toen, in de loop 
der jaren is het weer anders geworden. 

Nu zeggen veel mensen dat ze in zoveel 
ruimte niet kunnen leven. Ze gaan weer 
op zoek naar structuur. Voor karmelieten 
is de ruimte en openheid echter geen pro-
bleem. Denk maar aan de middeleeuw-
se mysticus en karmeliet Johannes van 
’t Kruis: het duister is mij licht genoeg. 

moet spiritualiteit ook over die grilligheid 
gaan.’ 

Brede spiritualiteit
In de gecreëerde ruimte heeft spiritualiteit 
zich steeds meer in de breedte ontwik-
keld. Cursussen, trainingen, groepen en 
ook diverse tijdschriften hebben zich ge-
meld op het erfgoed dat eeuwenlang aan 
de kerken en kloosters toebehoorde. ‘Ik 
vind het een interessante ontwikkeling. 
New Age en tijdschriften als Zens en Hap-
pinez voorzien in een behoefte en dat is 
interessant. Speling staat voor een andere 

In 2009 bestaat het tijdschrift Speling zestig jaar. Het oudste spirituele tijd-
schrift van Nederland weet zich staande te houden in het brede aanbod dat 
Nederland op dit gebied inmiddels rijk is. Een gesprek met redactielid Kees 
Waaijman over het tijdschrift, de ontwikkelingen op het gebied van spirituali-
teit en waarom het goed is artiesten en kunstenaars op de voet te volgen.

Kees Waaijman bij het borstbeeld van Titus Brandsma

In de samenleving echter zie je dat de 
tijdslinger weer terugslaat. Mensen heb-
ben steeds meer moeite met ruimte en 
weidsheid, zoeken weer afbakening, ge-
borgenheid en veilige nesten.’ 
Die ommekeer heeft ook te maken met 
het feit dat het leven minder maakbaar 
is gebleken dan enkele decennia geleden 
gedacht werd. De vele keuzes die men-
sen voorgeschoteld krijgen maken voor 
veel mensen het leven bedreigend en 
moeilijk. Het roept een gevoel van heim-
wee op naar de tijd van overzicht, dui-
delijkheid en een leven dat bij voorbaat 
voor een groot deel is ingekleurd. ‘De 
weg naar Kralingen is een heel oude gril-
lige weg, met veel bochten en kronkels. 
Veel mensen houden echter meer van 
rechte kanalen. Dan weet je waar je aan 
toe bent en sta je nooit voor verrassin-
gen. Maar het leven lijkt nu eenmaal veel 
meer op die oude grillige weg en daarom 

invalshoek, maar dat maakt ons niet beter 
of anderen slechter. Wij willen in onze be-
nadering ook oog hebben voor de pijn die 
het leven met zich meebrengt, de speling 
van het lot en de kronkelwegen die bij het 
leven horen. Anderen leggen meer de na-
druk op geluk of zelfontplooiing. Dat wil 
echter niet zeggen dat je andere spirituele 
richtingen moet afdoen met oppervlakkig, 
egoïstisch, of ze doen maar wat. Er wor-
den vaak allerlei termen opgeplakt, zoals 
doe-het-zelf-religie en supermarkt. Dat zul 
je mij nooit horen doen.’ 

Waar sta ik zelf
De critici staan echter niet alleen. Vaak 
vinden ze de sociologen aan hun kant. 
Die beweren meestal dat mensen óf spiri-
tueel óf religieus zijn. Waaijman betwijfelt 
dit: ‘Dit zou dan betekenen dat de spiritu-
elen hun eigen weg zoeken en zich niets 
van religieuze vormen, tradities en groe-
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peringen aantrekken. Terwijl onderzoek 
keer op keer uitwijst dat mensen alle twee 
kunnen zijn en dus helemaal niet zo op-
pervlakkig en egoïstisch met spiritualiteit 
bezig zijn.’ Volgens Waaijman heeft de 
houding van sociologen en critici van de 
brede spiritualiteit vooral te maken met 
de positie die je zelf inneemt in het ge-
heel. ‘Mensen die niet van voetbal houden 
zeggen al gauw dat het alleen maar gaat 
over geld en vandalisme. Maar ze blijven 
buitenstaander en verdiepen zich niet in 
het spelletje zelf. Daardoor zien ze ook 
niet hoe fascinerend het is en hoe spiritu-
eel ook. De sociologie kijkt naar ontwik-
kelingen zonder er zelf deelgenoot van 
te worden. Ze blijven als buitenstaanders 
een oordeel vellen. Maar mijn eigen posi-
tie bepaalt mijn blikveld en dus ook mijn 
mening of oordeel. Speling vraagt zich 
altijd af waar sta ik en hoe ben ik betrok-
ken bij wat er aan de hand is. Vanuit die 
betrokken positie ga je veel milder en ook 
barmhartiger kijken naar dingen. Dan pas 
ga je ook het spirituele en de schoonheid 
van dingen zien. Natuurlijk kun je niet 
ontkennen dat er verschillen zijn in bena-
dering en de ene richting gaat dieper dan 
de ander of is rijker dan de ander. Maar 
goed, je kunt alles wel langs de meetlat 
van de zuivere Benedictine leggen, maar 
Spa Groen is ook lekker!’

Schoonheid
Eén van de invalshoeken van Speling is 
kunst en artisticiteit. Het speelse element 
is volgens Waaijman van groot belang 
binnen de spiritualiteit. ‘Als een vorm 
van spiritualiteit je koud laat, is er iets 
mis met die spiritualiteit. Titus Brandsma 
legde in 1932 al de relatie tussen spiri-
tualiteit en schoonheid. Dat doen wij nu 
nog steeds. Schoonheid is spiritueel. De 
schoonheid van kunst, muziek en van ar-
tiesten is in staat je ten diepste te raken en 
raakt daarmee dus aan spiritualiteit. Ook 
wil schoonheid net als spiritualiteit men-
sen openen, ruimte scheppen, je dingen 
anders en dieper laten zien. Speling regi-
streert vooral wat er op dat diepere niveau 
gebeurt met mensen, artiesten lopen ons 
daarin vaak vooruit. Zij verbeelden wat 
wij nog niet kunnen zien, maar wel aan-
voelen. Zij proberen de grilligheid van het 
leven, de spelingen van het lot te vatten 
en er vormen, kleuren, woorden en beel-
den aan te geven.’ Spiritualiteit is volgens 
Waaijman dan ook per definitie veelvor-
mig en veelkleurig. Dit is in tegenstel-
ling met de beweging die we in kerkelijk 
Nederland zien. ‘Speling heeft zich altijd 
verre gehouden van kerkpolitiek, kerke-
lijke regelgeving, polarisatie en instituties. 
Dit houden we graag zo, zeker nu de kerk 
vooral weer kiest voor vormvastheid en 
eenkleurigheid.’

Steeds sneller
In zestig jaar tijd heeft spiritualiteit zich 
ontwikkeld van kloosterbezigheid tot een 
relevant thema voor een brede groep men-
sen. Dit roept de vraag op hoe het spiri-
tuele speelveld er over zestig jaar uitziet. 
‘Veranderingen gaan steeds sneller. Vroe-
ger duurde het generaties voordat mensen 
kritisch gingen denken en spreken over 
gebeurtenissen in het verleden. In 2008 
moeten mensen publiekelijk verantwoor-
ding afleggen over wat ze in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw hebben gedaan en 
wat ze daar nu van vinden. Dat is twintig 
jaar geleden!’ Doordat het leven en sa-
menleven van mensen de vindplaats van 
spiritualiteit is geworden en het leven zich 
steeds sneller ontwikkelt, zal ook de bele-
ving van spiritualiteit in een steeds sneller 
tempo veranderen. ‘Ook Speling zal alert 
moeten blijven op die veranderingen en 
steeds weer een positie moeten innemen. 
Alleen dan kan het tijdschrift waardevolle 
bijdragen blijven leveren.’

Toekomst
De drie pijlers waarvoor veertig jaar gele-
den is gekozen blijven volgens Waaijman 

ook de komende decennia van belang. 
‘Het leven van mensen zal in de toekomst 
alleen maar ingewikkelder, grilliger en 
wellicht ook harder worden. In die zin zal 
de insteek van Speling blijven aansluiten 
bij het leven van mensen. Bovendien ben 
ik er van overtuigd dat ook schoonheid 
een belangrijke rol zal blijven spelen, mis-
schien juist wel omdat het leven zelf inge-
wikkelder wordt. Cultuur, muziek en the-
ater kunnen mensen overeind houden in 
tijden dat hun leven onoverzichtelijk is.’ 
Hoort ook spiritualiteit in dat rijtje thuis? 
‘Natuurlijk, gezonde spiritualiteit is van 
levensbelang en is door de eeuwen heen 
in staat geweest mensen te inspireren en 
te bemoedigen.’ Over de toekomst maakt 
Waaijman zich dan ook geen zorgen. Hij 
is vooral nieuwsgierig. ‘Dankbaar ben ik 
dat ik al die ontwikkelingen mag meema-
ken en ik ben ook nieuwsgierig hoe het 
verder gaat. Ik denk dat ik gewoon maar 
de artiesten blijf volgen, die zijn tot nu 
toe een goede richtinggever geweest. En 
intussen blijf ik dankbaar voor alles wat 
ik tegenkom, voor alles waar ik over mag 
nadenken en waarover ik in Speling mag 
schrijven.’

Plaquette Titus Brandsma van de hand van Jos Mertens en 11 juli jl. te Nijmegen onthuld
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Opdat de kerk brood mag worden
Joost Koopmans

‘Ik ben geboren en getogen in het Vlaam-
se Gent. Tijdens mijn middelbare school-
tijd aan het Sint-Bavo Instituut kreeg ik 
de smaak voor studie en wetenschap te 
pakken.’
 
Religieuze bronnen
‘Goede leraren vormden ons tot bewuste 
jonge mensen met een christelijke over-
tuiging en een zeer kritische geest. Uit 
die tijd dateert mijn gevoeligheid voor het 
religieuze. Ook de jeugdbeweging was in 
die zin vormend. Tijdens de vakantiekam-
pen werden we in kleine groepjes, soms 
twee aan twee, er op uitgestuurd met een 
gespreksthema voor onderweg. Thema’s 
uit het leven gegrepen zoals liefde, vriend-
schap, schoonheid, sociale betrokkenheid. 
Ongemerkt zit daar altijd wel een stukje 
geloof in. En je leert er met anderen over 
praten. Mijn geschiedenisstudie aan de 
Rijksuniversiteit van Gent vervulde mijn 
kritische instelling op een heel andere ma-
nier. Middeleeuwse geschiedenis was mijn 
favoriete richting, maar de relatie tussen 
christendom en cultuur werd pas echt 
mijn lievelingsthema toen ik docent ge-
schiedenis en esthetica werd. Kunst raakt 
mij, omdat het me toelaat woordeloos te 
verwijzen naar het onnoembare. Zo kun 
je ook je studenten ontroeren.’

Eigen weg
‘In 1980 ben ik met mijn gezin naar Ne-
derland verhuisd vanwege het werk van 
mijn man aan de Universiteit van Nijme-
gen. Voor mij lag de weg open naar een 
verdere vorming van mijn spirituele leven. 
Ik deed dat op mijn eigen manier. Ik ben 
me onbeperkt gaan verdiepen in de bron-
nen van spiritualiteit; vijftien jaar lang! 
Augustinus en zijn vroege filosofische 
werken vormden het begin. Daarna las 
ik Ruusbroeck, Johannes van het Kruis, 
Charles de Foucauld, Ignatius van Antio-
chië en ga zo maar door. Toen ook onze 
dochters zich gingen bekwamen aan de 
universiteit, verruimden ook zij onze ho-
rizon met nieuwe kennis en nieuwe mo-
gelijkheden van uitwisseling en verdie-
ping.’

Theologie
‘Ik kan zeggen dat een belangrijk deel van 
mijn integratie in Nederland via de kerk 
is gegaan. Maar toen ik echt mijn mede-
werking wilde verlenen en me meldde bij 
parochie en bisdom, bleef het bij klussen. 

‘Je hebt niet de goede papieren’, werd me 
gezegd. Dit heeft me doen besluiten in 
Leuven theologie te gaan studeren en als 
extra deed ik er ook nog Hebreeuws bij in 
Nijmegen! Ik studeerde af als exegeet, met 
een onderzoek naar oudtestamentische 

ik in gesprek met pater Harrie Verhoeven, 
de toenmalige provinciaal. ‘En nu toon ik 
je nog je toekomstige werkkamer en de 
kapel’, zei hij op het eind. In de kapel trof 
ik één kloosterling, in stil verwijlen bij 
het eucharistisch brood. Het was het eer-
ste sacramentijnse beeld op mijn netvlies 
en ik zei ‘ja’. Wat dit betekende voor mij, 
zou ik pas veel later beseffen. 

Sacramentijnen
‘Sacramentijnen is een nieuwe benaming 
voor de Congregatie van de paters van het 
Heilig Sacrament (sss). Deze werd in het 

Annie Coppens-Baeten belicht in De ceders spreken ontstaan, geschiedenis en 
spiritualiteit van de Congregatie van het Heilig Sacrament (sss). Het is een 
fleurig, vlot geschreven boek dat bouwstenen aanreikt voor een sacramen-
tijnse lekenspiritualiteit. Annie Coppens is stafmedewerker en coördinator van 
het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen/Brakkenstein. Wat trekt 
haar in de sacramentijnse spiritualiteit? 

Annie Coppens-Baeten

citaten in hoofdstuk 12 van het Johannes-
evangelie. Het werd mijn tweede docto-
raal examen. De studie paste helemaal in 
mijn levensweg en bevestigde mij in mijn 
zoektocht naar de bronnen van de spiritu-
aliteit. Maar na deze vier intensieve jaren 
was ik wel bek af!’

Werk
‘Omdat ik solliciteerde op een advertentie 
van de Willibrordvereniging - nu Katho-
lieke Vereniging voor Oecumene Athana-
sius en Willibrord - en nog werd aange-
nomen ook, kon ik echter geen rustpauze 
inlassen. Ik werd staflid voor het Westers 
Christendom. Het werk voldeed me, want 
het bracht me weer in de sociale sfeer van 
het beroepsleven. Toch had ik het gevoel 
dat ik de binnenkant van het innerlijk le-
ven miste in het ‘buitenwerk’ van de the-
ologie. Een vacature bij het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit van de sacramentij-
nen in het Nijmeegse Brakkenstein werd 
mijn baan. ‘Jou op het lijf geschreven’, zei 
iemand me. Maar wat had ik met de spiri-
tualiteit van de sacramentijnen? Toch ging 

midden van de 19e eeuw in Frankrijk ge-
sticht en is wereldwijd verspreid. Bij voor-
keur staan de huizen en kerken van deze 
congregatie in hartje stad. De eucharistie 
is het centrale uitgangspunt van haar spi-
ritualiteit en werk. Hoewel in aantal altijd 
klein gebleven - nog geen duizend leden - 
maakte de congregatie een sterke ontwik-
keling door, die vanaf Vaticanum II uit-
groeide naar een gezond evenwicht tussen 
actie en contemplatie, vieren en persoon-
lijk bidden. Al vroeg waren de sacramen-
tijnen ervan doordrongen dat vernieuwing 
van de parochiestructuren, maar ook van 
de liturgie, niet mogelijk was zonder aan-
dacht voor spiritualiteit. Uit die gedachte 
is het Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) ontstaan, dat zijn motto ontleent 
aan de leefregel van de congregatie: Opdat 
de kerk brood mag worden.’ 

Centrum voor Parochiespiritualiteit
‘Het CPS bestaat sinds 1990. Wat het apos-
tolaat voor de jeugd en voor de kosters 
vroeger in het uitgeven van tijdschriften 
investeerde, zette dit centrum aanvanke-
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lijk voort in uitgaven van communie- en 
parochiecatechese en in de uitgave van 
een kostersboek dat nog steeds in een 
grote behoefte voorziet. Sinds 2001 ont-
wikkelde het Centrum zich steeds meer 
in de richting van liturgische, bijbelse en 
eucharistische spiritualiteit met eigen ac-
centen en aanbod. Hoewel een piepklein 
instituut, werken vijf mensen er enthou-
siast samen, ieder met eigen expertise en 
bekwaamheid. Theoloog Tim Schilling 
is een zeer gemotiveerde Amerikaan, ge-
huwd en vader van twee jonge kinderen. 
Hij houdt zich vooral bezig met het ont-
wikkelen van materiaal voor geloofsop-
voeding van kinderen binnen het gezin 
en op school. Momenteel werkt hij - in 
het Paulusjaar - aan een boek over evan-
gelisatie, dat in het najaar verschijnt. Ook 
verlenen twee freelance medewerkers hun 
medewerking aan het CPS. Eugène van 
Heijst - sacramentijn, vice-provinciaal en 
rector van het Begijnhof in Amsterdam - 
en Frans Vrijdag, eveneens sacramentijn, 
met voorliefde voor liturgie en creativiteit 
in de parochie. Zelf heb ik me de voorbije 
jaren vooral beziggehouden met de spi-
ritualiteit van de sacramentijnen en wil 
daarover blijven publiceren. Tenslotte is 
er nog Trea Hendriks, ons secretariële ma-
nusje-van-alles.’

Spiritualiteit
‘Om welke orde of congregatie het ook 
gaat, ze hebben allemaal hun sterke pun-
ten en daar ga je voor’, zegt Annie. ‘Zo 
willen de sacramentijnen gestalte geven 
aan een eucharistische levenshouding en 
aan die spiritualiteit wil het centrum een 

eigen uitstraling geven. Onze doelgroep 
is de parochie, in de brede zin van het 
woord. Zij omvat alle mensen die erbij 
willen horen. Geraakt door het evangelie 
willen wij het geloof ter sprake brengen 
vanuit eigentijdse vragen en behoeften. 
De eucharistische spiritualiteit is een sterk 
charisma, niet alleen in de liturgie, maar 
ook in het dagelijkse leven. Maar er is wel 
een vertaalslag voor nodig om dit cha-
risma te kunnen doorgeven. Wij doen dit 
bij voorkeur niet door theologische vraag-
stukken of heikele actuele kwesties aan 
te snijden, maar we proberen mensen te 
bereiken in hun behoefte aan spiritualiteit 
en liturgie. Eerlijkheid en vrijmoedigheid 
staan hierin voorop.’

Geschriften en studiedagen 
‘Concreet betekent dit dat we boeken en 
artikelen schrijven waarin de eucharisti-
sche spiritualiteit wordt vertaald voor de 
mens die nu leeft. Door samenwerking 
met de Katholieke Bijbelstichting profile-
ren wij ons in een breder werkverband. 
Denk aan Geloven Thuis, de succesvolle 
materialenkoffers voor de doopsel-, eerste 
communie- en vormselleeftijd. En aan het 
schattige kerkboekje Ik ga mee naar de 
kerk voor kindjes die nog niet (goed) kun-
nen lezen, maar er toch al een beetje bij 
willen horen. 
Per jaar organiseren we twee studieda-
gen. De ene zou je een spirituele verwen-
dag kunnen noemen. Je kunt je laven aan 
bronnen van spiritualiteit; dit jaar waren 
dat bijvoorbeeld de woestijnvaders en 
moeders. De andere is een liturgiedag, 
met ruimte voor inoefenen van wat we 

hebben geleerd. Er wordt ook altijd nieuw 
liturgisch materiaal aangeboden. Het is 
niet alleen samen praten, maar ook samen 
tafelen. We ronden de samenkomst altijd 
af met een gezellige lunch. Dat is echt het 
huismerk van de sacramentijnen en het 
hoort bij onze eucharistische spirituali-
teit.’

Het veld in
‘We gaan ook zelf naar parochies toe voor 
lezingen, bezinning en geloofsgesprek. 
We wisselen gedachten uit, willen men-
sen gevoelig maken voor de beleving van 
het religieuze en toerusting bieden voor 
de liturgische vieringen. Hoewel klein in 
aantal, hebben we best een grote ambitie: 
we werken landelijk! Waar we niet per-
soonlijk aanwezig kunnen zijn, volgen we 
andere mogelijkheden van communicatie. 
Zo hebben we met de maandelijkse elek-
tronische Nieuwsbrief een hele digitale 
parochiewereld te bevoorraden.’ 

Uit alles blijkt dat Annie Coppens de juis-
te vrouw op de juiste plaats is. ‘Ik kan 
hier werken vanuit mijn hart’, zegt ze 
zelf. De uitdaging waar de sacramentijnen 
en dus ook het Centrum voor staan wordt 
nog eens raak weergegeven in een tekst 
die Frans Gelens sss schreef in een recente 
brochure.

Het Brood van de Eucharistie 
moet weer smaak krijgen. 
Niet door toevoeging 
van smaakmakende ingrediënten,
maar door de eigen smaak van dat Brood 
op het spoor te komen en te laten proeven. 

Om meer mensen te bereiken heeft het 
centrum een eigen website, die praktische 
informatie geeft en een oaseplekje wil zijn 
voor internetsurfers: 
www.parochiespiritualiteit.org 
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Dinie van ‘t Erve

Nationale Vredesdag Religieuzen

Een druilerige morgen. Een paar honderd 
deelnemers aan de vredesdag met para-
plu’s en in regenjassen. Binnen is het 
gemoedelijk en behaaglijk. Zuster Paula 
Hermans, dagvoorzitter, welkomt allen 
onder wie zuster Josephine uit Oost-Con-
go die door de Nederlandse Vrouwenraad 
met zesentwintig andere vredesvrouwen 
uit conflictgebieden en brandhaarden is 
uitgenodigd voor een uitwisselingspro-
gramma.

Een visioen
Na inzingen onder leiding van zuster Joy 
van der Werf krijgt zuster Aloysa van 
Amersfoort, voorzitster Commissie Vre-
desvraagstukken KNR, het woord. Zij zegt 
onder meer: ‘We komen al twintig jaar sa-
men omdat we na elke vredesdag ervaren, 
dat we samen iets, een visioen hebben: 
een wereld van vrede.’ Zij verwijst naar 
het thema van deze dag Kunnen we nog 
wat we willen? Klinkt in dit thema moede-
loosheid, machteloosheid dan wel nieuws-
gierigheid en hoop door? Ze zegt: ’Zoals 
de weduwe van Sarepta door de profeet 
opgeroepen werd om meel en olie te delen 
en zich daardoor redde van de dood, zo 
zal de spreekster van vandaag, drs. Mir-
jam Schuilenga, ons wellicht oproepen om 
te delen wat we hebben en wie we zijn, 
om zo een bijdrage te geven aan leven in 
vrede.’ 

Zwemmen in het water
Na het jubileumlied krijgt Mirjam Schui-
lenga, feministisch theologe, het woord. 
Zij begint haar inleiding met iets te zeg-
gen over vrede. ’Vrede is bijzonder en 
moet tegelijkertijd vanzelfsprekend zijn. 
Religieuzen weten, dat dit niet altijd zo 
is. Daarom staat vrede prominent op hun 
agenda en zetten ze zich er voor in. Ze 
kunnen niet anders, worden ertoe genood-
zaakt. Als de soep kookt moet je roeren. 
Religieuzen komen in actie vanuit inner-
lijke kracht, maar het gevoel dat je meer 
wilt dan je fysiek kunt groeit. Daarom 
stelt de werkgroep Vredesvraagstukken de 
vraag: Kunnen we nog wat we willen?’ In 
deze vraag overheerst de beperking, die 
volgens Mirjam echter niet aan de orde is. 
Ze vergelijkt het met zwemmen. ‘In het 
water vallen beperkingen weg en blijft je 
kracht over. Door het water vertragen je 
bewegingen. Je maakt kringen in het wa-
ter, die klein beginnen en steeds groter 
worden. De golfslag die je in beweging 
brengt verbreedt je kracht. De kringen 
dijen steeds verder uit totdat ze weer wor-
den opgenomen in het water. Hier ligt uw 
kracht: golfslag op gang brengen!’

In het diepe springen
Religieuzen durven geraakt worden door 
menselijke nood. Dit geraakt worden is 
het diepe dat zij niet schuwen. Mirjam 
vertelt hoe zij in het anti-armoede-project 
Z3, opgezet door Redemptoristen en Kar-
melieten, de opdracht kreeg om mensen 
in achterstandswijken naar hun verhaal 
te vragen. Ze is in het diepe gesprongen 
en heeft zich laten raken door de verha-
len van deze mensen. Ze werd erdoor ge-
roerd; werd er soms beroerd van. ‘Geroerd 
door de positieve krachten die ik in knel-
situaties tegenkwam en beroerd door de 
omstandigheden waarin veel mensen in 
een rijk land moeten leven ... Mijn erva-
ring met mensen in armoedesituaties leer-
de mij dat het actief naar buiten treden 
wordt gevoed en geïnspireerd vanuit een 
passief toelaten van wat op me afkomt. 
Me engageren gebeurt niet langer vanuit 
een aangeleerd plichts- of verantwoorde-
lijkheidsgevoel maar vanuit de dynamiek 
van de ontmoeting, waarin ik de ontvan-
gende partij ben. Plichtsgevoel lost op in 
het vermogen te kunnen ontvangen. In de 
christelijke geloofstraditie staat ‘in relatie 
treden met de ander/Ander’ centraal. Dit 
is de pure betekenis van religie: je verbon-
den weten met de ander/Ander.’

Zuurstof
Mirjam waarschuwt voor het ‘redders-
syndroom’. De helper moet op zijn hoede 
zijn voor de neiging de problemen van 
een ander op te lossen. Dit is een opdracht 
tot nederig, bescheiden en terughoudend 
zijn. ‘We zijn immers niet in het water 

gesprongen om een medaille te halen, 
maar om het water in beweging te bren-
gen. Onze kracht zit erin dat we in troebel 
water kunnen zwemmen en dat we met 
onze golfslag nieuwe zuurstof in het wa-
ter brengen, waardoor het voor iedereen 
aangenamer wordt in het water te zwem-
men. Het water zuurstofrijker maken is 
ons vermogen om teder en barmhartig te 
zijn (tendercompetence).’ Onze kracht zit 
in het kleine.

Spiritueel gevoed
Een andere valkuil bij de hulp aan men-
sen is het horizontaal activisme. Ons han-
delen mag niet dwangmatig, maar moet 
als vanzelfsprekend zijn, gevoed door 
een spirituele bron. ‘Kunnen we wat we 
willen is niet alleen gebaseerd op eigen 
kracht ‘, zegt mevrouw Schuilenga. ‘ Kun-
nen wij ons overgeven aan de onvoorspel-
bare geestkracht van God? Kunnen we 
loslaten wat we willen, - dat alles van ons 
afhangt en ons overgeven aan dit myste-
rie?’ Het is belangrijk praktische hulp te 
bieden, maar nog belangrijker is het de re-
latie tussen mensen niet uit het oog verlie-
zen. Wat er wederkerig tussen mensen ge-
beurt overstijgt soms het gewone en krijgt 
eeuwigheidswaarde. ‘In het kleine zit het 
grote. Trouw in het klein wordt duurzaam 
in het groot. Voor wie zich durft openstel-
len gebeuren er spannende dingen. Vluch-
telingenopvang wordt een generaal par-
don en een protestbrief een agendapunt 
bij de regeringsfractie.’ Mirjam Schuilenga 
oogstte met haar woorden een hartelijk 
applaus.

Oost-Congo
Zr Josephine uit Oost-Congo van de con-
gregatie van de Dochters van Maria, op-
gericht door de Witte Paters en Witte Zus-
ters, vindt het belangrijk deze dag aan-
wezig te zijn en vertelt dat de Afrikaanse 
zusters zijn opgeleid om het werk door 
de verschillende zustercongregaties be-

Voor de twintigste keer is zaterdag 13 september in Den Bosch de Nationale 
Vredesdag Religieuzen gehouden. Dinie van ’t Erve doet verslag.

Mirjam Schuilenga 

Vredesvraagstukkenvlag
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gonnen voort te zetten. De vrouwelijke 
religieuzen staan dicht bij de Afrikaanse 
vrouwen. Vele vrouwen in Oost-Congo lij-
den door marteling en verkrachting. Zr. 
Josephine werkt bij een commissie van 
Justitia et Pax om vrouwen op te vangen 
en kinderen uit verkrachting geboren te 
laten opnemen in de gemeenschap. Zij zal 
in Congo vertellen, dat wij in Nederland 
bezig zijn met vrede. Dat geeft hoop!

Activiteiten
Er wordt een felicitatie gestuurd naar mgr. 
De Korte, deze dag geïnstalleerd als bis-
schop van Groningen en met voor de Ne-
derlandse kerkprovincie gerechtigheid 
en vrede in zijn portefeuille. Een brief 
aan mevr. Albayrak wordt ondertekend. 
Daarin wordt partij gekozen voor vluch-
telingen die zonder vorm van proces zijn 
opgesloten en voor vluchtelingen die niet 
onder het generaal-pardon vallen, omdat 
ze korte tijd buiten Nederland verbleven. 
Een ander verzoek is gericht aan de Mi-
nisteries van VROM en Economische Za-
ken om de verplichting agrobrandstof met 
benzine te mengen op te heffen. Agro-
brandstof vergroot op immense schaal de 
honger in de wereld. Ad Leys vertelt wat 
de KNR gedaan heeft met het verzoek 
vanuit de vredesdag 2007 om de discussie 
over de brochure Kerk & Ambt te bevorde-
ren. Uit religieuze kring was er steun voor 
de brochure. De KNR overlegt tweemaal 
per jaar met de bisschoppenconferentie. 
Over de brochure viel echter niet te pra-
ten. De KNR is wel in gesprek met de bis-
schoppen over het onderzoek God in Ne-

derland. Het loopt niet soepel en er komt 
weinig van naar buiten. 
Na de pauze klonk een potpourri van ‘va-
derlandse melodieën’, bij gelegenheid van 
de 20e Nationale Vredesdag samengesteld 
door Suze Lases. Ook collages met teksten 
en afbeeldingen van de twintig vredesda-
gen, gemaakt door Tarcise Lippus en Fran-
cina Janssens, kregen veel waardering.

Herkenning
In het middaggesprek met Mirjam blijkt, 
dat veel religieuzen zich herkennen in 
haar verhaal. Voorbeelden van beschei-
den acties die het water laten golven. Een 
brief met handtekeningen van Amnesty 
geeft steun aan vrouwen in Mexico die 
vechten voor bevrijding. De huisraad van 
een overleden zuster wordt bestemd voor 
een vluchteling die generaal pardon heeft 
gekregen. Kleine dingen zoals een woord, 
aanraking, tijd geven, krijgen eeuwig-
heidswaarde. Mirjam heeft ook gezegd dat 
wij niet over water kunnen lopen. Hier-
over wordt uitleg gevraagd, omdat het be-
langrijk is in dergelijke mooie taal te le-
ven en je leven te duiden. Beaamd wordt 
dat de bron van het goddelijke in ons is 
en dat deze door interactie open gaat. Dit 
is genade die tussen mensen gebeurt. In 
het verleden zijn wij in contact met men-
sen vaak ‘gevers’ geweest. De relatie tus-
sen hulpgever en hulpontvanger is echter 
ingewikkeld. Voert ‘almacht ‘ bij ons als 
hulpgever de boventoon, dan gaat de an-
der zich afhankelijk opstellen.
Hulpverlening en zorg gaan religieuzen 
ter harte. Het raakt hen als het intermen-

selijk contact verdwijnt. Mirjam geeft aan 
dat er ook nieuw engagement ontstaat. 
Er zijn veel aanmeldingen bij het ‘maat-
jesproject ’ en in hospices. De vrijwilliger 
kan daar ‘present zijn’. Uit alles blijkt dat 
de aanwezige religieuzen zeer betrokken 
zijn bij wat er in kerk en maatschappij 
gebeurt en dat zo’n bijeenkomst nieuwe 
energie geeft en wakker houdt.

Slotviering en dank
De dag eindigt met een viering. Hierin 
worden de namen genoemd van krachtige 
vrouwen, die een beroep op ons hebben 
gedaan om ons te verzetten tegen onrecht 
en ons aangespoord hebben te werken 
aan vrede. En dan klinkt: ‘Ik zal er zijn is 
onze kracht, de Naam om mee te leven.’ 
In Gods kracht kunnen we er zijn zodat 
er een nieuwe wereld komt waar genoeg 
brood is en water stroomt voor allen. Op 
het eind krijgt iedereen vijf kaarten met 
treffende symbolen die kracht geven om 
ons ideaal hoog te houden. Een mooie 
geste bij het twintigjarig bestaan. Na een 
dankwoord voor allen die aan deze dag 
hebben meegewerkt keert iedereen huis-
waarts. Zonder opgestoken paraplu. Het 
weer is opgeklaard.

Mirjam Schuilenga is feministisch theologe en 
werkzaam bij het Katholiek Centrum voor 
Maatschappelijk Activeringswerk Gelderland 
en auteur van het boek God in de marge.

Jongerenreis 

Een reis naar de Filippijnen 2009, ge-
organiseerd door het Missionair Team 
van de Spiritijnen, in juli/augustus 
2009, met een groep van 8 tot 10 
jonge mensen tussen de twintig en de 
dertig jaar en 2 begeleiders. 

Te gast zijn bij internationale leefgroe-
pen en verblijven bij families in stad 
en dorp. Hun dagelijkse leven van 
nabij meemaken en kennis maken met 
kleinschalige projecten voor gezond-
heid, onderwijs, landbouw, basisge-
meenschap… 

Zaterdag 29 november a.s. (van 11u 
- 15u) vertelt het Missionair Team CSSp 
meer over doel, organisatie, voorberei-
ding en kosten op hun adres Willem de 
Bruynstraat 18, 5622 KJ Eindhoven. 

Meer weten: www.missie-geest.nl; 
belangstelling of aanmelden: 
cssp@missie-geest.nl; (040) 246 61 21.

Samen met zuster Josephine uit Oost-Congo je bezinnen op Vrede  (© Foto’s: zr. Theresia Saers)
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Laten ademen

Ik ga af en toe logeren bij de 
benedictinessen in Oosterhout. 
Zo ook afgelopen weekend 
weer. Het is heerlijk om een 
paar dagen even mee te drijven 
op het ritme van de gebedstij-
den. Even geen innerlijke strijd 
of ik nu wel of niet zal gaan 
bidden terwijl er ook nog zo-
veel andere dingen te doen zijn, 
zoals thuis het geval is. Nee, 
als de bel gaat, dan laat je al-
les waar je mee bezig was uit je 
handen vallen en je begeeft je 
naar de kerk. Ik zing uit volle 
borst mee, en merk dat dit zin-
gen op zichzelf al een manier 
is om dichter bij God te komen. 
Het is niet toevallig dat er in de 
kerk veel gezongen wordt. 
In de loop van de tijd heb ik 
ook heel wat andere gasten 
ontmoet aan de eettafel. Tij-
dens het ontbijt wordt er ge-
zwegen, maar tijdens de lunch 
en avondeten praten de mees-
te gasten des te meer. Vooral 
de mensen die voor het eerst 
van hun leven een voet in een 
klooster zetten, komen vaak 
woorden tekort om uiting te 
geven aan hun verbazing over 
wat voor een wereld zij zijn 
binnengestapt. Ik herinner me 
goed hoe diep ik zelf, de eerste 
keer dat ik een klooster kwam, 
onder de indruk was. Vaak 
moet ik innerlijk een beetje la-
chen. Om de student die hoopte 
dat hij in het klooster eindelijk 
aan zijn studie toe zou komen, 
maar niet had gedacht dat het 
er zo veel over God zou gaan. 
Om de man die verwacht had 
dat het brood in het klooster 
zelf gebakken zou zijn, kaas 
en boter ter plekke worden ge-
produceerd. Hij had een tas vol 
kookboeken meegenomen, in 
de hoop met een van de zus-
ters over ambachtelijk koken 
te kunnen praten. Diep teleur-
gesteld was hij toen het brood 
van de plaatselijke bakker op 
tafel kwam. De zusters trek-
ken zich er gelukkig weinig 
van aan. Zij doen wat ze altijd 
gedaan hebben: bidden. Ik heb 
diepe bewondering voor ze. Ze 
zijn, om met de woorden van 
Thomas Merton te spreken, de 
hoge bomen die de lucht zuive-
ren zodat de wereld kan adem-
halen. 

Suzanne van der Schot

Aad de Jong doceerde Kerkopbouw aan de 
HTP in Heerlen en KUN Nijmegen. Zijn ei-
genlijke vak is catechetiek. Kerkelijk deed hij 
belangrijke ervaringen op als kerkbestuurder 
in Heerlen, tijdens studiereizen naar Kenia 
waar hij kennis maakte met ‘small christian 
communities’ - kleine gemeenschappen van 
christenen- , naar de Philippijnen waar hij de 

Verder met Kerk & Ambt
Ans Metz

Om door te denken over de dominicaanse nota Kerk & Ambt kwamen zaterdag 6 
september mensen uit regio Gelderland in de Boskapel te Nijmegen bij elkaar. Joost 
Koopmans heette als gastheer iedereen welkom, voorzitter Rinus Bal lichtte het 
verloop van de middag toe, waarna Aad de Jong het woord kreeg.

vraag en opgave is dan ook: hoe het totalita-
risme van de kerk én het particularisme dat al 
vanaf de jaren zestig opgeld doet, overstijgen.
 
Hoe een oplossing?
In de Eerste Petrusbrief staat dat we allen deel 
zijn van een groter geheel en dat we allen 
deel hebben aan het goddelijk leven. Thomas 
van Aquino, Paul Tillich en anderen hebben 
dit verder uitgewerkt in hun geschriften. Uit-
eindelijk gaat het er om als individu te parti-
ciperen aan het geheel, om als enkeling mee 
te werken aan collectieve bedoelingen. Ge-
meenschappelijke doelen realiseren vraagt om 
coöperatieve vaardigheden en om de bereid-
heid het samen te doen. Willen en kunnen 
samenwerken is noodzaak. In de kerk speelt 
vooral het gemeenschappelijke doel; maar er 
is te weinig ruimte voor het individu die zijn 
plek opeist.

Sleutel tot oplossing 
De oplossing van dit dieper gelegen conflict 
schuilt in Vrij gekozen participatie onder-
bouwd door open communicatie. Deze open 
communicatie is van wezenlijk belang, maar 
kan tegelijk ook zeer moeilijk zijn, moeilijker 
dan vaak verondersteld wordt. Elkaar probe-
ren te verstaan door jezelf verstaanbaar te ma-
ken, - daar moet je echt toe bereid zijn.
Aad de Jong vertelde hoe mensen in Kenia on-
bevangen met elkaar communiceren. In het 
westen, in Nederland zijn we niet gewend om 
dat wat ons werkelijk ter harte gaat, vooral 
het religieus beleven, met een ander te delen. 
Dit met elkaar uitwisselen is niet simpel maar 
kan zeer inspirerend werken. Vertrouwd zijn 
met elkaars achtergrond, - voldoende vaardig 
zijn om met een ander te communiceren en 
in staat zijn de religieuze beleving te verwoor-
den, - dit zijn voorwaarden daartoe. Daarnaast 
motivatie. Aansluiten bij de verlangens en 
emoties van mensen, bij hun eigen geschiede-
nis, mag een hint voor de praktijk heten. Het 
kan mensen motiveren intensief mee te doen.

Gelijkwaardig 
Het gaat dus om effectieve participatie en dit 
houdt in op voet van gelijkwaardig heid. Een 
top-down-hiërarchie werkt hier niet even-
min als een territoriale - territorium gebon-
den - parochiestructuur. In beide gevallen is 
er immers geen sprake van een ‘wij-gevoel’ 
en nauwelijks of niet van participatie op ba-
sis van communicatie. Binnen territoriale 
paro chies zijn mensen bovendien te zeer af-
hankelijk van de personele bezetting. Het is 
dan ook raadzaam om kleine, niet aan terri-
torium gebonden autonome groepen te vor-
men die op vrijwillige basis met elkaar in zee 

meer kerkelijk ingekapselde ‘small ecclesian 
communities’ aantrof, en naar Sri Lanka met 
de ‘small communities’ - gemeenschappen 
van mensen met diverse godsdienstige achter-
gronden. Aad de Jong had niet de bedoeling 
naar aanleiding van Kerk & Ambt al te kri-
tisch naar links of rechts uit te halen, maar hij 
wilde graag iets bemoedigends brengen over 
kerkopbouw. 

Diagnose 
Nederland heeft momenteel te maken met 
een conflicterende statustoewijzing binnen de 
kerkprovincie, welke resulteert in aan elkaar 
tegengestelde opvattingen over wat de rechten 
en plichten zijn van priesters, pastoraal wer-
kenden, mannen en vrouwen. In dit conflict 
speelt ook het verschil van opvatting ten aan-
zien van de territoriale parochiestructuur mee. 
Als ‘partijen’ in deze kunnen vooral de officië-
le kerkleiding versus de moderne theologie 
gezien worden. In de kern gaat het hier echter 
om een veel dieper probleem. De kerkstruc-
tuur heeft een totalitair karakter, dat als steeds 
strijdiger wordt ervaren met het individualis-
tische karakter van de westerse wereld. De 

Aad de Jong
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willen gaan en willen samenwerken. Waar ze 
niet in staat zijn bepaalde zaken zelfstandig 
te realiseren kunnen deze kleine groepen sa-
menwerking zoeken met andere verbanden. 
Zo ontstaan er netwerken, gedragen door com-
municatie en partici pa tie. Kleine basisgroepen 
die elkaar over en weer erkennen, samen een 
groter geheel vormen en later hopelijk door de 
‘grote kerk’ worden gezien en erkend. Ook dit 
is noodzakelijk voor de band met de Wereld-
kerk en voor de continuïteit van/met het grote 
geheel door de eeuwen heen. Voorwaarde en 
noodzaak bij dit alles is de bereidheid om met 
alle betrokkenen, ook naar ‘boven’, te commu-
niceren. Er moet sprake zijn van wederzijdse 
bereidheid.

Kan een open communicatie? 
Kerk & Ambt zou effectiever zijn geweest, wan-
neer het een inhoudelijk gesprek met de bis-
schoppen op gang gebracht had. Er leeft aan 
beide zijden echter ‘angst’, wederzijds wan-
trouwen. Juist daarom is een open emotionele 
communicatie van groot belang, zelfs nood-
zaak. Hoe zal en kan de kerk met haar totali-
taire structuur zover komen? Moet, mag je zeg-

Najaar

Ik wil over het leven schrij-
ven, met een potlood. De 
punt zo zacht als het dons 
van veren om het papier 
niet te beschadigen. Ik wil 
schrijven op papier dat mij 
liefdevol verstaat en al mijn 
bewegingen volgt en beant-
woordt. Ik wil over het le-
ven schrijven in letters die 
zo doorzichtig zijn, dat ze 
op het punt staan om terug 
in het papier te verdwijnen. 
Maar de scherpe letters die 
op mijn beeldscherm ver-
schijnen, treffen mij hard in 
de ogen en komen maar niet 
tot leven.

Ik wil een lied zingen met 
de wind mee. Dode bladeren 
zing ik van de bomen af, zo-
dat ze op weg kunnen gaan 
naar de grond. En, eenmaal 
opgenomen door de aarde, 
zullen ze hun wortels weer 
vinden. Met de wind mee 
wil ik zingen. Vogels die hun 
vleugels uitslaan wil ik dra-
gen met mijn lied. Ramen 
en deuren die op een kier 
staan zing ik verder open. 
Zijn ze dicht, dan laat ik ze 
met rust. Mijn lied mag niets 
breken, niets kapot maken, 
niemand pijn doen. Ik wil 
zingen, maar mijn woorden 
missen nog elke klank.

Ik wil een laatste bloem 
plukken. Ik wil een bloem 
plukken, maar zonder haar 
stengel met geweld te bre-
ken. Alleen als mijn hand 
door haar stengel gaat en 
haar stengel door mijn hand, 
zal ik haar plukken. Zolang 
dat nog niet kan, laat ik haar 
staan en treur ik. Treur ik 
omdat zij alleen de regen en 
storm moet trotseren. Ik sta 
erbij en kan niets doen dan 
toekijken. Ik kan haar nog 
niet zijn en zij mij niet.

Ik wil het web van de spin 
zijn. Verborgen in een don-
ker hoekje op zolder. Of in 
het open veld met mijn ar-
men wijd uitgestrekt tussen 
twee struiken. Ik wil het le-
ven voelen van alles wat om 
me heen sterft.

God worden; niet volk van Rome. We kunnen 
- zo divers als we zijn - door uitwisseling veel 
van elkaar leren. Dit bemoedigt en daarom 
moeten we deze bijeenkomsten continueren 
met tweemaal per jaar.’

Eigen gemeenschap
Ten aanzien van de territoriale gemeenschap-
pen/parochies werd sterk geopperd deze niet 
zomaar weg te doen of eraan voorbij te leven. 
Daardoor zouden mensen uit de boot vallen. 
Er heerst of er kan inderdaad spanning heer-
sen tussen territoriale gemeenschappen en 
groepen/gemeenschappen waarin je je thuis 
voelt, maar laat de eigen gemeenschap niet in 
de steek. Er werd gewezen op het boekje van 
Joost Koopmans Zo gaat het door met Godsvolk 
onderweg. Ook werd duidelijk dat het verlan-
gen naar oecumene zeer sterk leeft. De wil en 
de behoefte om oecumenische netwerken op 
te richten - buitenterritoriaal én open naar de 
eigen gemeenschap - voor leerhuis en diaco-
nie zijn er. We moeten te allen tijde voorko-
men dat we elitair, een elite-groepje, worden’. 
Er werd besloten om zaterdag 24 januari 2009 
weer bij elkaar te komen. 

gen dat de kerk een 
totalitaire structuur 
heeft? Ja, want de 
kerk is principieel to-
talitair van structuur, 
handhaaft strikt deze 
eeuwenoude opbouw, 
houdt controle op de 
uitoefening van func-
ties en uitvoering van 
regels en bekleedt en 
bevestigt de priesters 
en bisschoppen for-
meel met macht.

Samenkomen
Wat Aad de Jong zegt 
en de manier waarop 
hij het uitlegt klinken 
de aanwezigen als 
herkenbare hartenkre-
ten en geven zicht op 
het totalitaire systeem 
van de kerk, dat in 
de huidige tijd voor 
de nodige problemen 
zorgt. Er zijn gelukkig 
kleine groepen waar 
mensen zich thuis 
voelen, maar hoe zijn 
deze te continueren, 
vragen velen zich af. 
Opgemerkt wordt: be-
gin aan de basis, bij 
de kerk niet als insti-
tuut maar als gemeen-
schap, open en demo-
cratisch, zowel litur-
gisch als diaconaal. 
‘We moeten volk van ‘De natuur mijn kathedraal’ (© Foto: Nel Beex)
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Redactie

Boeken

De Herhaling 

In de reeks Kierkegaard Werken bracht 
uitgeverij Damon onlangs deel 3 op de 
markt, getiteld De Herhaling. Een char-
mant en zeer onderhoudend verhaal over 
een heftig verliefde jongeman die toch uit-
eindelijk dichter wordt en afziet van een 
huwelijk. In brieven aan een vertrouwens-
figuur stort hij zijn hart uit en in zijn hul-
peloosheid en twijfels roept hij de bijbelse 
figuur Job op en gaat met hem in gesprek 
over zware verliezen lijden en toch je ge-
loof in een goede afloop niet kwijt raken. 
Dit werk, een filosofische verhandeling in 
verhaalvorm, van Kierkegaard is rijk aan 
gedachten. Het draait rond een centraal 
thema in zijn oeuvre: is in een mensenle-
ven herhaling mogelijk? Als Constantius, 
het pseudoniem waaronder Kierkegaard 
dit boek schreef, raakt hij de knelpunten 
uit zijn filosofisch, theologisch denken 
aan, maar in aangename vorm. Herinne-
ring en herhaling worden aan een zorg-
vuldig onderzoek onderworpen, waarbij 
herinnering als een achterwaartse herha-
ling gekenmerkt wordt. ‘Als ik nog eens 
tijd heb, schrijf ik opnieuw een even ver-
makelijk boek’ zegt Kierkegaard zelf in 
een later commentaar badinerend. Als 
lezer vraagt het soms wel serieuze inzet 
om de rijkdom aan gedachten door het 
verhaal heen te bevatten. Een wonderlijk 
boek van een bijzonder mens. 

Louis Nabbe

Søren Kierkegaard De Herhaling Uitg. Damon 
BV Budel, 2008; ISBN 978 90 5573 896 0; 
€ 21,90

Pastores gaan voorbij

In de jaren zestig van de vorige eeuw ont-
viel de kerk haar directe invloed op het 
culturele en sociale leven van de mensen. 
Religieuzen trokken zich terug uit onder-
wijs, ouderenzorg, ziekenhuizen, vereni-
gingen en clubs enerzijds vanwege tekort 
aan man- en vrouwkracht anderzijds om 
de handen vrij te maken voor daar waar 
de nood groter is. In die dagen bekroop 
mij meermalen de gedachte dat de kerk 
ook op religieus gebied de boot ging mis-
sen. Het was de tijd van flower power, no-
zem, studentenopstanden en een groeien-
de belangstelling voor andere dan de ker-
kelijk-christelijke levensvisie. Met name 
oosterse levensvisies waren in trek.
Nu, een halve eeuw later, is er sprake van 
een religieuze opleving onder de mensen, 
die echter in de kerken blijkbaar geen on-
derdak zoekt of vindt. De presentatie van 
de nieuwste catechismus van de katho-
lieke kerk - met afzonderlijk uitgegeven 
Compendium en ook nog eens een Lees-
gids bij het Compendium van de hand van 

Eric de Beukelaer - is nauwelijks opgeval-
len. Het heeft weinig tot geen enthousi-
asme of teleurstelling gekweekt, amper 
commentaar gekregen en gaat zo te zien 
in Nederland aan de mensen voorbij. Het 
is al langere tijd duidelijk dat de christe-
lijke mens en gemeenschap het niet meer 
van kerkelijke hogerhand moeten heb-
ben of verwachten. De toekomst van het 
christelijk en religieus leven hangt af van 
wat het veld en de veldwerkers doen, - 
hoe overtuigd zij van zichzelf zijn, welke 
rechten en plichten zij zich toekennen, 
hoe open en uitnodigend ze het Evangelie 
verstaan en hoe duidelijk en overtuigend 
ze dit kunnen overbrengen. Het boek Pas-
tores gaan voorbij dat als ondertitel heeft 
Witboek over kracht en pijn van vrijwilli-
gers in de katholieke kerk van Marie-José 
Janssen en Gerard Zuidberg is in deze al-
lerszins de moeite van het lezen en over-
wegen waard. Het gaat over ontwikkelin-
gen in de katholieke kerk, `toegespitst op 
de positie en rol van vrijwilligers. Het is 
de overtuiging van de auteurs dat juist in 
hun werk de toekomst voor de gemeen-
schap besloten ligt’. Over hetgeen deze 
twee begeleiders en vormers van vrijwil-
ligers schrijven is al veel meer nagedacht. 
Hopelijk levert Pastores gaan voorbij een 
gedegen bijdrage aan de zelfbewustwor-
ding van christelijk veld en veldwerker. 
Komt het niet van onder dan komt het 
niet meer.       Peer Verhoeven

Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg Pasto-
res gaan voorbij. Uitgeverij Ten Have Kampen 
2008; ISBN 978 90 2595 856 5

religie zoals de ondertitel luidt zou je een 
andere titel verwachten dan Toeterweltoe. 
De auteur studeerde rechten en economie 
en was werkzaam in de financiële sector. 
Daarnaast was hij geïnteresseerd in filo-
sofie en zijn leven lang bezig met kunst 
en religie. Aan kunst wijdde hij zijn boek 
Toeternitoe over zin, onzin en waanzin 
van de hedendaagse beeldende kunst. Toe-
terweltoe is geen theologisch of historisch 
traktaat, maar een filosofische reflectie op 
religieuze praktijken, ervaringen en over-
tuigingen. Het boek richt zich tot allen 
die op zoek zijn naar een allesomvattende 
zingeving aan hun leven. Het is de combi-
natie van een diep doordringend persoon-
lijk getuigenis met een scherpe, eigen-
zinnige kritiek. Toeterweltoe is goeddeels 
meer een studie- dan een leesboek.
Het veronderstelt ook enige voorkennis 
van de ‘geestesgeschiedenis’ van Europa 
- Plato, Thomas van Aquino, Darwin, 
Freud, Nietzsche, Feuerbach en zovele an-
deren - om de auteur te kunnen volgen en 
zijn boek kritisch lezen. Tanghe eindigt 
zijn werk van bijna vierhonderd bladzij-
den met de belijdenis van zijn geloof en 
ongeloof in de kerk van vandaag. In mijn 
ogen is Toeterweltoe een boek dat er op 
de dag van vandaag, die vraagt om rich-
tingwijzers, toe doet. Wie het vatten kan, 
moet dit zeker doen.     Peer Verhoeven

Paul Tanghe Toeterweltoe. Zin, onzin en waan-
zin van religie. Lannoo nv Tielt en Paul Tanghe 
2008; ISBN 978 90 2097 624 3.

Nederig en dienstbaar

Nederigheid en dienstbaarheid, Het neer-
waartse pad van Christus is een kort en 
krachtig boek dat Henri Nouwen (1932-
1996) schreef toen hij een gevierd hoogle-
raar aan een Amerikaanse topuniversiteit 
was, en begon te twijfelen over zijn eigen 
leven als christen. Hij maakt een kritiek 
van het moderne leven dat in het teken 
staat van consumptie en de drang naar 
macht. Nouwen beschrijft dat de weg van 
Jezus juist omgekeerd is: een weg van 
nederigheid, een weg naar beneden; en 
dat een authentiek geestelijk leven alleen 
mogelijk is als dit gebeurt vanuit actieve 
dienstbaarheid. Henri J.M. Nouwen do-
ceerde pastorale psychologie en theologie 
aan de Amerikaanse universiteiten van 
Yale en Harvard, alvorens pastor te wor-
den van de Arkgemeenschap Daybreak in 
Toronto/Canada, waar mannen en vrou-
wen met een verstandelijke handicap sa-
men met hun assistenten voor elkaar een 
thuis creëren.

Henri Nouwen Nederigheid en dienstbaarheid 
Uitgeverij Terra Lannoo B.V. 2008
ISBN: 978 90 2098 042 4; € 12,95

Toeterweltoe

Voor het boek waarin Paul Tanghe op 
zoek is naar de zin, onzin en waanzin van 
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Berichten
Redactie

Langzaam leven!

Voor de twaalfde keer organiseren Marcel 
Zagers, Enrico van Schaik en de Werk-
groep voor Liturgie Heeswijk de kinder-
zangmiddag. Voorgaande keren steeds in 
de Abdijkerk van Berne Heeswijk, deze 
keer in de Kloosterkapel van de Dominica-
nen in Huissen. We hopen dat zo ook kin-
derkoren uit het midden en noorden van 
het land deze unieke middag met als the-
ma Langzaam leven kunnen meemaken. 
Liedschrijvers Marcel Zagers (teksten en 
muziek) en Enrico van Schaik (muziek, 
arrangementen) studeren bekende liede-
ren in die in de voorgaande jaren zijn ver-
schenen én nieuwe liederen uit de nieuwe 
bundel die in 2009 verschijnt. Het ritme 
van vieren, het ritme van de seizoenen en 
het ritme van het leven bepalen het ritme 
van deze vrolijke zangmiddag.
Datum: zaterdag 25 oktober van 14.00-
16.00 u. in de kloosterkapel Dominica-
nen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen (bij 
Arnhem). Aanmelden via cursus@wlh.nl
- vooraf aanmelden is verplicht, er zijn 
in de kloosterkapel slechts 350 plaatsen 
en vol is vol! Kosten: € 2,50 per kind, ter 
plaatse te voldoen. 

Informatie: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 
(0413) 29 92 93.

Kapelletje bij proeflokaal

Binnenkort kunnen bezoekers van het 
trappistenklooster Koningshoeven devotie-
lichtjes opsteken in een nieuw Mariaka-
pelletje bij het Proeflokaal op het abdijter-
rein. Het bedehuisje verrijst in de voorma-
lige ‘Vrouwentuin’ die tot 1970 bedoeld 
was voor het ontvangen van vrouwelijke 
familieleden van monniken. Het kapel-
letje wordt de abdij aangeboden door het 
aannemingsbedrijf Nico de Bont en bouw-
bedrijf Van den Heuvel vanwege hun aan-
deel in de restauratie van de bierbrouwerij 
en de bouw van het nieuwe Proeflokaal. 
In de kapel komt een kopie van het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Koningshoe-
ven dat in de kapel van het klooster staat. 
Behalve lichtjes branden, kunnen bezoe-
kers persoonlijke intenties achterlaten. 
Deze worden ’s avonds in de vesperdienst 
van de monniken voorgelezen.

Wij Damianen

In het Damiaancentrum Slophoosweg 1, 
Olland is elke zondag van 11.00 uur tot 
16.00 uur of - voor groepen - na afspraak 
van 28 september t/m 22 februari de ten-
toonstelling Wij Damianen te bekijken. 
Deze geeft een beeld van het leven op 
het klein seminarie. Het gaat hier om de 
priesteropleiding van de paters der Hei-

lige Harten in het Damiaancollege aan de 
Schijndelseweg te Sint-Oedenrode, - nu 
Novadic-Kentron. Vele studenten van an-
dere seminaries zullen situaties herken-
nen van hun eigen verblijf op het inter-
naat. Ook de eigenheid van de Damianen 
met name in de jaren ’60 wordt bena-
drukt. De expositie Wij Damianen werd 
mogelijk gemaakt door financiële onder-
steuning van de provincie Noord-Brabant, 
in het kader van het Behoud van het Reli-
gieus Erfgoed 2008. Gratis toegang.

Informatie (0413) 29 12 00 of (024) 323 79 57 
of via e-mail: info@damiaancentrum.nl)

Beweging van Barmhartigheid

Zaterdag 15 november a.s. viert de Bewe-
ging van Barmhartigheid, die inmiddels 
1500 participanten heeft, haar tienjarig 
bestaan met een grote manifestatie. Het 
boeiende en gevarieerde programma laat 
zien dat het speelveld van de barmharig-
heid grenzeloos is. Er worden 500 mensen 
verwacht. De dag begint om half tien ’s 
morgens en eindigt omstreeks half vijf in 
de middag. Aanmelden via de website of 
door een mail te sturen naar secretariaat@
barmhartigheid.nl De kosten bedragen 
€ 30,- voor participanten en € 55,- voor 
de niet-participanten. Postbank 9148656 
van de BvB, Vught. De manifestatie vindt 
plaats bij ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE 
Vught

Spritueel Erfgoed

Spiritueel Erfgoed plaatste een nieuw 
nummer over Geloof & Mobiliteit online. 
Deze website wil aan de hand van verha-
len van mensen die handelen vanuit een 
gelovige bewogenheid inspireren en bij-
dragen aan de zoektocht die mensen in 
hun persoonlijk en gemeenschappelijk be-
leefd geloof gaan. Zij laat vanuit gelovig 
perspectief zien dat het christelijk geloof 
een waardevolle en belangrijke bijdrage 
levert aan de vraagstukken die mensen 
vandaag de dag ontmoeten en bezighou-
den. Spiritueel Erfgoed doet dit aan de 
hand van thema’s. In de jongste aflevering 
vertellen ondermeer drie jongeren van 18, 
22 en 23 jaar over hun ervaringen opge-
daan met het christendom in een andere 
cultuur. Pastor Jan van der Zandt over 
zijn werk voor Woonwagenbewoners. 
June Beckx van SKIN (Samen Kerk in Ne-
derland) schetst de situatie van migran-
tenkerken in de Nederlandse samenleving. 
Jos van Bussel, directeur van VNB natio-
nale bedevaarten vertelt over de betekenis 
van Lourdes voor bedevaartgangers. En-
zovoorts. Spiritueel Erfgoed - een particu-
lier initiatief - verschijnt vier keer per jaar 
met een thema en aan de hand van vaste 

rubrieken. Het blijft echter open voor aan-
vulling, zodat gaandeweg dossiers rond de 
behandelde thema’s ontstaan. 

Informatie: info@spiritueelerfgoed.nl

Zestig jaar Speling

Het tijdschrift Speling bestaat 60 jaar en 
is daarmee het oudste spiritueel tijdschrift 
van Nederland. Vrijdag 28 november - 
10.15 u. tot 16.00 u. - wordt dit gevierd 
met een publiekssymposium in de Domi-
nicuskerk Amsterdam. Rond het thema 
Spiritualiteit - waar staan we, spreken 
Kees Waaijman, Laetitia Aarnink, Peter 
Nissen en Ria van den Brandt. Ook is er 
aandacht voor de relatie tussen spiritua-
liteit en kunst, prachtige muziek en een 
multimediapresentatie rond de kaften van 
Speling. Iedereen is welkom. Deelname 
€ 45,- (incl. lunch) of in combinatie met 
een abonnement € 50,- (incl. lunch). 

Aanmelden: Speling60@mamre-wvb.nl
 
Leerhuis & Liturgie Brabant

In de St.-Maartenskerk in Veldhoven gaat 
in oktober a.s. het vijfde seizoen Leerhuis 
& Liturgie van start. 
Met Alex van Heusden, als exegeet en ju-
daïcus verbonden aan Leerhuis &Liturgie 
Amsterdam, zullen deelnemers zich gaan 
verdiepen in Vrouwen in de Bijbel en in 
het vroege Christendom. De leerhuisavon-
den vinden plaats op de donderdagen 13 
november, 11 december, 15 januari, 12 
februari, 12 maart, 16 april en 14 mei, 
steeds vanaf 19.00 uur. Kosten voor deel-
name bedragen € 6,- per avond. Na afloop 
is er gelegenheid om na te praten! Op de 
zondagen, tien dagen na ieder leerhuis, 
zijn er om 11.00 uur liturgische vieringen 
in het teken van het leerhuis. 
Het seizoen wordt zondag 19 oktober om 
16.00 uur geopend met een interactief 
concert door het Koor voor Nieuwe Neder-
landse Religieuze Muziek onder leiding 
van Antoine Oomen. Entree concert € 10,-. 

Informatie (040) 254 96 16 of (040) 254 34 53.
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Uw parochieblad

Nel Beex

Op weg met...

Je kunt op vele manieren op weg gaan. 
Te voet ... met de fiets ... alleen, in gezel-
schap ... van wie ... wat biedt de weg ... 
wie ontmoet je? Kijk je verder dan de ei-
gen (parochie)grenzen? Bij het lezen van 
de parochiebladen kort na de vakantie 
schoten deze vragen me te binnen.

Vanuit Ravenstein, Oss, Herpen, Zeeland 
en Veghel gingen weer veel gelovigen op 
bedevaart naar Kevelaer. Info, H. Lucia 
Ravenstein, H. Lambertus Huissen ver-
haalt. ‘Samen vormden zij een processie 
die naar het Pax Christi Forum trok. In 
rijen van vier stelden zij zich op en liepen 
langs de Genadekapel, de plek waar Ma-
ria in 1642 verscheen. … Niet de processie, 
maar de mis in de basiliek was voor de ge-
lovigen een van de belangrijkste momen-
ten van de dag. Omdat de dienst zo warm 
is…. Een van de weinige jongeren die met 
het regionale gezelschap afreisde was de 
zestienjarige Miquel Lambooij. Hij is mis-
dienaar en vindt het heel bijzonder om in 
Kevelaer te zijn. ‘Het verhaal over deze 
plaats vind ik prachtig, net als het verhaal 
over het geloof. Denk maar eens na: ach-
ter iedere kaars die hier brandt zit een ge-
dachte’ zegt hij.’

Wat neem je op weg mee? In Tilburg 
Montfortparochie zijn de vrijwilligers 
met dit thema bezig geweest. ‘21 juni heb-
ben onze vrijwilligers spontaan gereageerd 
op de uitnodiging voor de evaluatie. Het 
zijn van onze parochie de komende tien 
jaar gaat vele parochianen ter harte…. 
Uitgangspunt het Emmaüsverhaal. Het 
leerde ons onder meer om levende herin-
neringen met God en mensen uit vorige 
jaren mee te nemen. Concrete verhalen 
met elkaar te delen en ons aan te sluiten 
bij de goede dingen die gebeuren…. In het 
nieuwe pastorale werkjaar willen we aan-
dacht besteden aan bezinning en visie in 
alle werkgroepen. We vinden het alleszins 
de moeite waard om bij elkaar te blijven 
komen. Een heel nieuw pastoraal jaar ligt 
voor ons open om onze visie handen en 
voeten te geven. Geïnspireerd en enthou-
siast en vol vertrouwen in elkaar houden 
we de Montfortparochie in beweging.’ Veel 
succes en neem voldoende mensen mee. 
Beter mee dan erom verlegen!

In Wij samen kerk, Druten/Puijflijk 
blijkt de nieuwe pastor heel graag met 
zijn parochianen het vuur brandend te 
willen houden. ‘Pastor, pastoor, pater! 
Alle drie namen zijn op hem van toepas-
sing. Maar zoals hij zelf zegt: waarom 
niet gewoon Ad? Ik ben er al jaren mee 
vertrouwd om door medewerkers en vrij-
willigers met mijn voornaam aangespro-
ken te worden ... Het vuur brandend hou-
den. Van harte hoop ik dat. Het vuur van 

het evangelie, het vuur van ons geloof. 
Het vuur dat warmte geeft en licht in ons 
leven, in onze omgeving. Het vuur dat 
ons zicht geeft op het leven, perspectief en 
goede moed. … Ik heb daarom veel respect 
en bewondering voor wat parochiebestuur, 
pastoraatsgroep en de hele kring van vrij-
willigers heeft gedaan om de parochie 
gaande te houden. Ik ben u allemaal daar 
zeer dankbaar voor en het geeft mij goede 
moed en vertrouwen dat we met elkaar 
ook in de toekomst het vuurtje brandend 
houden.’ 
 
In Parochieblad Berlicum-Middelrode 
hoopt Lonneke van Vessem, pastoraal 
werker dat we op adem blijven. ‘Voor de 
meesten van ons zit de vakantie er weer 
op. Al dan niet uitgerust, maar waar-
schijnlijk toch even weg geweest van de 
dagelijkse bezigheden. We zijn op adem 
gekomen: we hebben tijd genomen om stil 
te staan…. Het was zo heerlijk om even 
niets aan het hoofd te hebben. Konden we 
dat gevoel maar vasthouden! … Wij be-
sloten van elk weekend een minivakantie 
te maken. … Het ontmoeten van andere 
mensen was daarbij een belangrijke bezig-
heid. Tijd maken om naar elkaars verha-
len te luisteren en ervaringen te delen. Dit 
zorgt er tegelijkertijd voor dat je even stil-
staat en dat je op adem, op verhaal komt 
…. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
binnen een geloofsgemeenschap verhalen 
een grote rol spelen.’ 

Keerzijde San Salvator Den Bosch nodigt 
uit voor een oecumenische viering op 16 
november 10.30 uur. ‘Kom en bouw een 
ark. Uitgegaan wordt van een oecume-
nische dienst waarin vertegenwoordigers 
van de Protestantse kerk en van de Mos-
keeën in Den Bosch als medevoorgangers 
worden uitgenodigd. De laatstgenoemden 
omdat ook moslims uit Marokko, Turkije, 
Iran en Syrië deelnemen aan de projecten 
van het PUB (Pastoraal Uitzend Bureau) 
dat dit jaar 10 jaar bestaat. Als lezing 
wordt genomen een verhaal van de Ark 
van Noach (te lezen in koran en bijbel). 
Een verhaal over een vloedgolf van ellende 
maar vooral een verhaal van hoop on-
danks bange dagen. …. God zei tot Noach: 
Bouw een ark van pijnhout. Kerk: bouw 
mee en stap in. Ga niet achter het roer 
staan. Neem plaats tussen de schepelin-
gen. Meevaren en meedobberen. Leid men-
sen op die geschikt zijn om te luisteren 
naar elkaars verhalen, niet in een mono-
loog maar in een symmetrische dialoog.’ 

Een bergwandeltocht is niet niks! En dan 
ook nog voor het eerst de echo ervaren! 
Dan sta je paf als kleine jongen. Zijn va-
der geeft uitleg in Christoffel Pastorale 
Eenheid Veghel ‘Vader roept: Ik bewon-

der jou! De stem antwoordt: Ik bewonder 
jou…. De mensen noemen dit een echo, 
maar in feite is dit het leven. Het leven 
geeft je altijd terug wat jij erin binnen-
brengt. Het leven is een spiegel van jouw 
handelingen. Als je meer liefde wil, geef 
dan maar liefde. Wil je meer vriendelijk-
heid, geef dan meer vriendelijkheid. Als je 
begrip en respect wenst, geef dan begrip en 
respect. Wil je dat mensen geduldig met je 
omgaan, geef hun dan geduld. Deze na-
tuurwet gaat op voor elk aspect van ons 
leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij 
erin binnenbrengt. Het leven is geen toe-
val, maar een spiegel van je eigen hande-
lingen.’ Een mooi opstekertje voor allen 
die weer een nieuwe start maken met het 
pastorale werkjaar. 

Als je niet zo mobiel bent, wat dan? In 
Mooi Meegenomen Heikant/Quirijn-
stok Tilburg verhaalt Anne-Marie hoe ze 
daarmee omgegaan is. ‘Reik niet naar de 
hemel, maar haal hem naar je toe. Deze 
zin zong door mijn hoofd, toen ik nadacht 
over de vakantie die bijna zou beginnen. 
Zou het allemaal wel lukken: de reis, het 
verblijf in een vakantiehuis. Zal ik niet 
te erg afhankelijk zijn van mijn mederei-
zigers. Is het huis echt zo goed aangepast 
als in de folder staat? …. Reik niet naar 
de hemel, maar haal hem naar je toe. Dus 
niet alleen maar denken: als ik nou toch 
eens …. Maar er zelf iets aan doen. Ik 
was eruit, dat moest mijn motto worden 
voor de vakantie. Opgelucht kon ik aan de 
voorbereidingen beginnen. Maar al snel 
kwamen de twijfels naar boven en moest 
ik uitkijken naar een nieuw motto. Na een 
avondje zelfreflectie was ik er uit: gelo-
ven en vertrouwen, dat moest het worden 
… De reis verliep vlekkeloos. We hadden 
heerlijk weer, een huis waar we met z’n 
tienen zoveel plaats hadden als we thuis 
wel zouden willen. …. Van de jongste (18 
jaar) tot de oudste (86 jaar) heeft iedereen 
genoten, gedaan wat hij of zij wilde en sa-
men heeft men ervoor gezorgd dat ik zon-
der probleem kon vertrouwen op mijn fa-
milie waardoor het geloof in mezelf abso-
luut versterkt is. Een heerlijk gevoel,’ Petje 
af, Anne-Marie. 
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Een groep van vijf mannen bedreigde met lucht-
buksen het Carmelitessen-klooster in Banduha. 
De bewaker raakte bij de aanval gewond nadat 
drie keer op hem werd geschoten. Hij is opge-
nomen in het ziekenhuis maar gelukkig niet 
ernstig gewond. De aanvallers vroegen de bewa-
ker om de zusters te roepen. Hij zei echter dat 
ze niet beschikbaar waren. ‘Ze sloegen me’, zo 
gaat de bewaker verder, ‘en vroegen me om luid 
te schreeuwen, zodat de zusters zouden komen. 
Toen ik weigerde beschoten ze me met lucht-
buksen en vertrokken.’ Zuster Dhanya zegt, dat 
vier dagen eerder een groep het klooster had 
omsingeld, onder het maken van lawaai en het 
roepen van leuzen. De bewaker had hen toen 
weggestuurd. De politie heeft naar het incident 
een onderzoek ingesteld. In Ratlam werd een 
kerk in brand gestoken, maar daarvan legt de 
politie de verantwoordelijkheid bij de bewakers.

Geen toeval
Fratert Anand Muttungal, woordvoerder van de 
bisschoppen van Madya Pradesh, bevestigt dat 
dit geen willekeurige incidenten zijn. ‘In Mad-
hya Pradesh vindt een reeks aanvallen plaats. Er 
worden steeds verschillende methodes toegepast. 
We overleggen met hoge ambtenaren en leiders 
van verschillende maatschappelijke en politieke 
organisaties. We zijn vredelievende mensen. Ge-
weld hoort niet bij onze manier van leven.’
In Ujire overviel een groep niet nader geïdenti-
ficeerde personen de Syrisch-Katholieke St. Ge-
orge-kerk. Zij verbrandden bijbels, missalen en 
gebedenboeken. Het tabernakel werd ontwijd. 
Ze vernielden het kruisbeeld, andere beelden en 
schilderijen. Ze gooiden ook kerosine op de gor-
dijnen om de kerk in brand te steken, maar ge-
lukkig mislukte de brandstichting.

Vergevingsgezind
De woordvoerder van het bisdom Belthangady, 
fr. Joseph Valiaparambil, zegt: ‘We zijn een vre-
delievend volk. Wij, de katholieke gemeenschap, 
en alle gelijkgestemde mensen vergeven de aan-
vallers en bidden voor hen, zoals Jezus Christus 
ons dat heeft geleerd. We leven in een democra-
tisch land en alle burgers hebben dezelfde rech-
ten en privileges. Het geweld en de wreedheden 
tegen Christenen in Karnataka is gebaseerd op 
valse ideologieën en verdraaide denkbeelden die 
de democratie en de geest van onze grondwet 
overtreden.’
In de buurt van de Maria-kerk in Kolar werd ook 
al een Lourdesgrot aangevallen. De aanvallers 
vernielden het Mariabeeld en de luiken die het 
beschermden. Christenen, moslims en hindoes 
zijn allemaal Maria-vereerders. De beheerder en 
schoonmaakster van de grot zijn Hindoe-vrou-
wen.

De politiek
Zondag 14 september werden twintig kerken 
aangevallen in Karnataka. De politiek krijgt het 
verwijt de aanvallen niet te hebben verhinderd 
hoewel ze op de hoogte was van de plannen. 
Katholieken hebben protestbijeenkomsten geor-
ganiseerd tegen de houding van de veiligheids-
diensten. In veel gevallen werden de gelovigen 
door de politie wreed geslagen. Op 5 september 
zijn vier zusters van Moeder Teresa door twin-
tig Hindoe-fundamentalisten aangevallen onder 
het roepen van anti-christelijke slogans, waarna 
ze werden overgedragen aan de politie.

Geweld verspreidt zich
De nieuwe golf van aanvallen tegen christenen 
en christelijke instellingen begon in Orissa na-
dat Maoïstische volgelingen de moord opeisten 
op een radicale Hindoe-leider. Fundamentalis-
tische Hindoe-organisaties beschuldigen chris-
tenen van de moord en lanceerden een pogrom 
met moord en verwonding van gelovigen, ver-
nietiging en in brand gestoken kerken, scholen, 
wijkcentra en huizen. Vanuit Orissa verspreidt 
het geweld zich nu naar Madya Pradeh, Karna-
taka en Kerala.
Volgens de Indiase Katholieke Unie heeft het ge-
weld tot nu toe al het leven geëist van 45 men-
sen. Er raakten 18.000 mensen gewond, 5 men-
sen worden vermist, 56 kerken, 11 scholen en 4 
kantoren zijn vernield. 300 dorpen zijn aange-
vallen, 4.000 huizen zijn in brand gestoken of 
vernield. 50.000 mensen hebben moeten vluch-
ten. 40.000 vluchtelingen hebben zich in de 
bossen verstopt, 12.000 vluchtelingen hebben 
een plek gevonden in kampen die door de over-
heid zijn opgericht. Kerk in Nood roept op, om 
speciaal te bidden voor alle christenen in India 
en voor de eenheid onder de bevolking.

Informatie: Kerk in Nood (Henk Cruts) 
Tel: (073) 613 08 20; hc@kerkinnood.nl

Kerk in Nood

Anti-christelijk geweld

Kerk in Nood is uitermate ongerust over het anti-christelijke geweld in India dat zich 
steeds verder lijkt te verspreiden over het land. Met een aanval op een Carmelitessen-
klooster is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het geweld dat al sinds eind augustus 
aanhoudt. Het geweld heeft al aan 45 mensen het leven gekost. Zeker 50.000 mensen zijn 
op de vlucht geslagen.

Wittem
2 nov. 20.00 u. ‘Nacht der 
zielen’: in taal en teken 
stem geven aan het onzeg-
bare. Reserveren is noodza-
kelijk. (043) 450 17 41;
Wittemerallee 32, 6286 AB 
Wittem.

Abdij van Berne
21 nov. 19.30 u. en 23 nov. 
15.00 u. Een nieuwe start 
maken.
(0413) 29 92 84; gastense-
cretariaat@abdijvanberne.nl

Berne Anders
15 okt. 19 nov. 17 dec. 21 
jan. 19 feb. 19 mrt. 16 april 
Meditatieve Avonduren in 
koorgestoelte Abdijkerk.
(0413) 29 92 99; berne
anders@abdijvanberne.nl

DAC
5 nov. 10.00 u.-6 nov. 17.00 
u. Levensdans: Dansen dat 
stil maakt; 12 nov. 10dec. 14 
jan. 18 febr. 11 mrt. 8 apr. 
6 mei 3 juni 19.30-20.45 u. 
Indalen in de stilte.
Stadsdam 1, 6851 AH Huis-
sen; (026) 326 44 22; marti-
na@dominicaanscentrum.nl 

Boskapel
28 okt. 20.00-22.00 u. Moe-
der Theresa, wie ze werke-
lijk is; 11 nov. 20.00-22.00 u. 
Luthers lef.
Graafseweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen; (024) 377 69 68; 
a.c.boskapel@wanadoo.nl 

Ignatiushuis
25 okt. 13.00-17.00 u. 
Deugd en ondeugd: tegen-
stelling of paradox? 16 nov. 
14.00-16.00 u. De Kabbala 
bezingen; 15 nov. 13.00-
17.00 u. Maria Magdalena, 
een kleurrijke vrouw.
Beulingstraat 11, 1017 BA 
Amsterdam; (020) 679 82 
07; info@ignatiushuis.nl

De Gaarde
31 okt. 19.30-21.30 u. In 
het midden van de herfst 
de verbondenheid met onze 
doden verdiepen; 15 nov. 
10.30-16.30 u. Een dag over 
Thomas Berry.
Molenhoefstraat 7, 5071 RL 
Udenhout; (013) 533 58 46; 
postmaster@degaarde.org 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Lowieke en Sjanneke

Hoetem. Hierum. Juutem. Er is 
geen woord Chinees bij als Lo-
wieke Luijten zijn Belse knol 
opdrachten geeft. Sjanneke 
heet ze en ze is zeven jaar. 
Bij hoetem steekt dit machtige 
dier haar hoofd omhoog zodat 
Lowieke de haam over haar 
nek kan schuiven. Bij hierum 
slaat ze linksaf en juutem zet 
haar in gang. 

Belgerinkel kondigt de komst 
van Lowieke en Sjanneke aan. 
Lowieke is een 89-jarige boer 
uit Vessem. Elke morgen loopt 
hij met zijn paard naar de Ma-
riakapel van Vessem. De kapel 
werd in 1997 gebouwd omdat 
Vessem er nog geen had. De 
initiatiefnemers gaven de ka-
pel de meest Brabantse naam 
denkbaar, namelijk ‘Maria Ons 
Moeder’. 

Ze heeft het nogal druk, getui-
ge de gemiddeld vijftig kaar-
sen die er per dag worden aan-
gestoken. Dus besloot Lowieke 
Haar te helpen. Sinds een jaar 
ongeveer houdt hij de om-
geving van de kapel schoon. 
Dat betekent vooral bladeren 

vegen en het zand bij de in-
gang en bij de zitbanken aan-
harken, want rotzooi wordt er 
nauwelijks achtergelaten.

Voor Lowieke is het vooral ook 
een verzetje – mag het voor 
iemand die heel zijn leven in 
godsvrucht heeft geleefd en 
gewerkt? Hij zegt dat hij meer 
te buurten heeft dan te wer-
ken. Als Lowieke praat, rolt 
een zo goed als verdwenen 
Brabant uit zijn mond. Maar 
wat fier overeind is gebleven 

is de verering van Ons Moeder 
en de zorg voor Haar huisjes, 
de kapellekes, zoals Lowieke 
dat doet. 

Lowieke die graag een citroen-
tje drinkt en op zijn tijd het 
gebedje tot Maria richt dat hij 
in zijn jeugd heeft geleerd:
Jezus, Maria, Jozef
Bewaar ons hier 
voor storm en brand
Voor ziekten, onheil 
en beschand.
Amen.

Marcel Zagers

* ‘Je moet niet op elk kor-
reltje zout leggen.’
Gelezen bij een student

* ‘Het is niet de taak van 
de overheid om voor een 
hemel op aarde te zorgen, 
maar om te voorkomen dat 
het een hel wordt.’
Minister Donner

* ‘Eindelijk zijn wij theolo-
gen weer waar we horen. 
Namelijk daar waar we 
niet alleen niet langer ze-
ker zijn van onszelf, maar 
ook niet langer zeker van 
ons object en ons publiek.’
Erik Borgman, theoloog

* ‘De vrouw van de pro-
feet was ook een werkende 
vrouw, waarom zou ik dan 
geen baantje mogen nemen 
bij de Hema?’
Marokkaanse scholiere

* ‘Waarom heeft een mens 
nooit wat hij wil heb-
ben? Als hij zou willen 
wat hij had, dan zou hij 
hebben wat hij wil. Maar 
aangezien hij nooit wil wat 
hij heeft, heeft niet wat hij 
wil.’
Joodse Witz (of humor)

* ‘Je mag best bij een an-
der honger krijgen, zolang 
je maar thuis komt eten.’
Brabantse uitdrukking

* ‘Laat het mooi zijn als ik 
mijn laatste lied zing. Laat 
het dag zijn als ik mijn 
laatste lied zing.’
Indiaans lied

* Toeval is God incognito. 
Op een raam gelezen

* Een kerk die alles van 
God zegt te weten wordt 
een kerker voor Hem.
Peter Nissen


