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Het schip in September 2009

Jaargang 24 - nr. 1 - september 2009

Begin september las ik op internet, dat bisschop 
Hurkmans met zijn twaalf nieuw benoemde de-
kens ‘het schip in ging’ naar Schiermonnikoog, 
om daar te wandelen en te fietsen. De bedoeling 
daarvan was, om tot teambuilding te komen met 
het oog op 2020, wanneer het fusieproces uit-
eindelijk 57 nieuwe parochies moet opleveren. 
Merkwaardig dat voor deze operatie de uitdruk-
king ‘het schip in gaan’ gebruikt wordt. Blijk-
baar weten ze op het bisdom niet, wat deze uit-
drukking betekent. Het schip in gaan betekent 
volgens het Van Dale Idioom Woordenboek: ‘Een 
financiële strop hebben, benadeeld worden’ en 
meer algemeen ‘verliezen’. 

Volgens de eigenlijke betekenis van deze uit-
drukking levert het fusieproces dus alleen maar 
verlies op, verlies van de eigen aard van de 230 
parochies, die ons bisdom telt. Natuurlijk is dat 
door het bisdom niet zo bedoeld. Daar zien ze 
het verlies eerder als winst. Zonder het zich be-
wust te zijn mikken ze echter op verlies.
Dat verlies manifesteert zich in de teloorgang 
van het gezicht van de kerk aan de basis, waar 
het Godsvolk bezig is zich een eigen plaats te 
verwerven in het instituut ‘kerk’. Het is de be-
weging van beneden naar boven, terwijl het in-
stituut blijft vasthouden aan de beweging van 
boven naar beneden. Uiteindelijk wordt door het 
fusieproces immers het hiërarchisch model van 
de kerk gehandhaafd, sterker nog bevorderd. In 
de gefuseerde parochies moet namelijk Eucha-
ristie gevierd kunnen worden en dat kan alleen 
als er gewijde voorgangers (priesters) zijn en die 
zijn er per definitie te weinig. Intussen gaat men 

finaal voorbij aan het eigen karakter van de pa-
rochies, die zelf hun wijze van samenkomen en 
samen vieren moeten bepalen. De uiteindelijke 
reden van het fusieproces is dus het gebrek aan 
priesters en niet het aantal parochies. Feitelijk 
wordt daarmee het paard achter de wagen ge-
spannen, een oneigenlijke oplossing voor het ei-
genlijke probleem.
Intussen gaat het fusieproces zijn eigen gang, 
want wat van bovenaf wordt opgelegd, moet 
doorgang vinden, wat voor verwoestingen dit 
ook zal aanrichten. Globaal genomen zal dit pro-
ces drie gevolgen kennen. Velen zullen afhaken 
en niet meer ter kerke gaan, omdat de hoofdkerk 
te ver weg ligt of omdat men niet de mobiliteit 
bezit die daarvoor nodig is. Andere goedwillen-
den zullen die mobiliteit wel bezitten en naar de 
bedoelde hoofdkerk gaan. Tenslotte zullen er zijn 
die hun plaatselijke kerk in ere houden en bij-
eenkomsten beleggen, waarin geen Eucharistie 
gevierd wordt, maar waar men wel samenkomt, 
om de eigen gemeenschap te beleven en te vie-
ren, hoe dan ook. Misschien is deze laatste groep 
wel het meest authentiek. Zij zullen hun eigen 
waardigheid, roeping en opdracht beleven naar 
de bedoelingen van de Heer.
Wat voor het bisdom winst lijkt, zal in feite ver-
lies zijn. Zij gaan er – om haar eigen woorden te 
gebruiken – het schip mee in. Ik hoop dat er vele 
gemeenschappen zullen zijn, die zo krachtig zijn 
dat ze hun eigen gezicht bewaren. Zij zullen zich 
niet uit het veld laten slaan, maar zelf te velde 
trekken, om een nieuwe toekomst op te bouwen.

T.B.

God vinden in jezelf

Franciscus van Assisi 

heeft ooit gezegd:

‘Wij hebben een bepaalde 

mate van moed nodig

om gelukkig te zijn.’

Wie het leven kent 

van deze begenadigde mens 

weet dat hij de moed had

om afstand te doen

van wat hij bezat.

Er is moed nodig 

om jezelf te vinden.

En nog meer moed om 

in jezelf God te vinden

zoals Franciscus dat deed. 

Toon Hermans

Het eerste nummer van 
De Roerom, jaargang 24 is 
uit. Allereerst moet gezegd 
worden dat er veel inge-
zonden kopij even blijft 
liggen. Uitstel is echter 
geen afstel.
Er wordt in deze aflevering 
begonnen met een tiende-
lige serie vanuit ‘Geloven 
in een wereld die niet be-
staat’ (6) en met de rode 
draad voor deze jaargang 
(12). Joost Koopmans was 
belangstellend in Tilburg 
(10) en Tilburg was zeer 
zinnig in Bosnië-Herze-
govina (14). Er mag mel-
ding gemaakt worden van 
mooie initiatieven zoals in 
St.Anthonis (5), Moerge-
stel (9) en van De Roerom, 
Leve de kerk en Op Goed 
Gerucht (18).We mogen 
gelukkig blijven rekenen 
op onze vaste medewerkers 
(1.4.8.22.24) en columnis-
ten (9.17.19). Daarom heb-
ben we er vertrouwen in, 
dat we weer een mooi jaar 
goed rond maken.Wel is er 
grote behoefte aan nieuwe 
abonnees.

De redactie
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Brieven
Redactie

Dank 

Ik wens jullie een goede zo-
mertijd toe. Dank voor je inzet 
voor gerechtigheid en vrede en 
voor het bij de tijd houden van 
de ‘kerk’. Het blad blijft nodig 
als teken van een gezonde ge-
lovige houding. Vriendelijke 
groet. 

Frans Boddeke cssr

Hasseltse kapel

In De Roerom mei 2009 hebt u 
een tekening geplaatst waarin 
u een welkomstwoord richtte 
tot de twee vrouwen die straks 
kosteres worden van de Has-
seltse Kapel. Uw manier van 
publiceren gaat ver uit boven 
een gewone zakelijke medede-
ling in woorden. Het bestuur 
van de Hasseltse Kapel heeft 
met plezier de tekening gezien 
en de boodschap doorgrond. 
Er wordt binnen - en zelfs bui-
ten - de katholieke kerk duide-
lijk verschillend gedacht over 
de aanstelling van vrouwen in 
deze functie en dan nog wel 
vrouwen die samen kinderen 
opvoeden en zich aan elkaar 
hebben verplicht. Gelukkig is 
uw wijze van openbaarmaking 
een goede ondersteuning van 
de keuze. Dank daarvoor. Het 
bestuurslid dat probeert onze 
gelden te beheren heeft ge-
vraagd of de originele tekening 
op de een of andere manier 
kan worden toegevoegd aan 
het archief van de stichting. 
Blijft die in uw archief? Graag 
zie ik uw antwoord tegemoet. 
Met vriendelijke groeten.

Jan Timmermans, Tilburg

Kleine parochies

Kleine parochies wachten 
af staat in De Roerom van 
mei 2009. Mag ik reageren 
op twee citaten daaruit: één 
van een zieke pastor uit Hel-
mond en één van een deken 
van het voormalige dekenaat 
Geldrop. Deze brieven ste-
len mijn hart. ‘Veel talent is 
aanwezig in onze parochies’ 
schrijft de zieke pastor. Hij is 
zich hiervan nu ten zeerste be-
wust geworden. Moeten pas-
tores vaker ziek worden om 

tot deze conclusie te komen? 
De deken haalt aan: ‘De pries-
ter als inspirator!’ Gemeen-
schap vormen. Een gesloten 
Sacramentskerk in Tilburg. De 
pastoor met een véél te grote 
parochie kan niet overal te-
gelijk zijn. Samenvoegen van 
parochies is vaak desastreus. 
Waarom? Men voelt zich niet 
thuis. Ouderen zijn hun ba-
sis kwijt. Wat blijft over? Bit-
ter weinig! Met een parochi-
aan houden we samen in de 
mei- en oktobermaand, in de 
advent- en vastentijd twee 
Maria-waken/bezinningsvie-
ringen in onze pastorie. We 
krijgen ruim twintig mensen, 
ouderen in deze samenkom-
sten. De sfeer is voortreffelijk. 
Hemelvaart jl. waren er vier-
entwintig mensen die samen 
met ons meebaden en genoten 
van een sobere lunch na af-
loop. In deze viering hebben 
wij door het breken van het 
brood Jezus’ laatste avond-
maal en zijn terugkeer naar de 
Vader herdacht. Er is op deze 
korte viering zeer positief ge-
reageerd. Samen kerk zijn! 
Hiermee laten wij onze oud-
ste parochianen niet in de kou 
staan omdat de kerk gesloten 
is. We openen maar een deur, 
bieden een thuis, heten wel-
kom! Dankbaar zijn om heel 
veel. Met hartelijke groet en 
heel veel dank.
 
An Schilder, Tilburg

Leegloop

Kerken lopen leeg of het me-
rendeel van de bezoekers is 
grijs, las ik laatst. Dat de kerk 
dit aan zichzelf te wijten heeft, 
is teveel gezegd, want som-
mige kerken trekken nog wel 
veel gelovigen en jonge men-
sen. Het ligt waarschijnlijk aan 
de manier waarop het geloof 
gebracht wordt; of het in een 
modern jasje gestoken wordt, 
dicht bij de belevingswereld 
van de mensen van nu. Geloof 
moet tevens gevoed worden 
door o.a. samen te praten, te 
zingen en te bidden. De kerk 
is een plaats van ontmoeting, 
waar bepaalde normen en 
waarden worden doorgegeven 
en blijft dus heel belangrijk 
voor onze samenleving; voor-

al ook voor onze jeugd, die 
steeds meer op zichzelf gericht 
is. De meeste vrijwilligers en 
hulpverleners vindt men da-
nook onder de ouderen, want 
vanuit hun geloof hebben zij 
ook vele sociale contacten. 
Kerk blijft daarom belangrijk. 
We hebben elkaar heel hard 
nodig, niet alleen in de kerk, 
maar ook daarbuiten. Vriende-
lijke groet.

Ria Lemmers-Dekkers, 
Beneden-Leeuwen

Gastvrijheid onderweg

Enkele weken geleden was 
ik met een groep parochia-
nen uit de regio Dongemond 
- zes parochies in het bisdom 
Breda - een week op pelgrims-
tocht naar Taizé en Vezelay in 
Frankrijk. Het was een prima 
reis. Veel gehoord, veel ge-
leerd, veel diepgang gevonden. 
Iedereen was blij. Het was na 
een week een hechte groep ge-
worden; er was zorg voor el-
kaar. Op de terugweg hadden 
we een tussenstop in Reims. 
Iemand van de groep raakte 
aan de praat met een onbeken-
de, Nederlandse jongen die op 
terugweg was van Santiago de 
Compostella. Zijn bankpasje 
bleek twee dagen eerder ge-
scheurd te zijn en nu was hij 
door zijn geld heen. Wat doe 
je dan als er in de auto nog 
een plaats vrij is? Hem mee-
nemen? ‘Ja, maar is hij wel te 
vertrouwen?’ ‘Ik houd mijn 
videocamera wel goed in de 
gaten.’ ‘Weet je zeker dat hij 
niets bij zich heeft?’ ‘Ik bedoel 
maar: ik heb geen zin in gedoe 
met drugs.’ Allemaal afwegin-
gen die door de groep gons-
den, want het is goed je be-
wust te zijn van wat je beslist. 
Deze opmerking gaf echter de 
doorslag: ‘Het kan toch niet zo 
zijn dat wij een geweldige in-
spirerende week hebben gehad 
en iemand die omhoog zit dan 
niet helpen. Als we hem niet 
meenemen, dan klopt de hele 
week niet meer!’ We hebben 
hem meegenomen, reisgeld ge-
geven en in Raamsdonksveer 
op de interliner gezet.

Mirjam Dirkx, pastor
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Peer Verhoeven

Wat ons raakt

Het beeld van God leeft
groeit en verandert dus.

Het beeld van God kan
verstenen en zal dan scheuren.

Het beeld van God komt op
en verdwijnt weer mettertijd.

Aanraken

‘Raak ik zijn kleren aan, dan ben ik 
genezen’ wist de zieke vrouw. (Mc. 5,28)

Wat pijn doet,
verbaast of ontroert
raakt ons.

Welkom heten, groeten
of sterkte wensen
door elkaar aan te raken.

Raken, aanraken
heeft veel meer om het lijf
dan lijfelijk contact.

Vincent van Gogh
 
Het is goed zeer geleerd te zijn 
in de dingen die verborgen zijn 
voor wijsneuzen en geletterden, 
maar die als van nature geopenbaard 
zijn aan armen, eenvoudigen, 
vrouwen en kinderen.
Want er valt niets beters te leren 
dan wat God van nature 
in iedere mensenziel heeft gelegd, 
wat in de grond van iedere ziel leeft, 
liefheeft, hoopt en gelooft 
- tenzij het moedwillig vernietigd is. 
(Naar Vincent van Gogh) 

Vrij zijn

Vakantie, vacant:
leeg en vrij ván,
beschikbaar en vrij tót.

Even verlost van
wat moet en zal, van
vast patroon en dagelijks gedoe.

Even vrij van
werktijd en rooster,
van plicht en prestatie.

Even tot mezelf komen:
mijn eigen wijs, eigen smaak;
mijn eigen gang gaan.

Vrij tot

Vrij zijn -
om het zingen van vogels
het fluiten van de wind
lach en klacht van mensen
hun roep om elkaar te horen -
daartoe vrij zijn.

Vrij zijn -
om het wonder
van het zaad en de vrucht
van zon en maan, woestijn en water,
van liefde en trouw te zien -
daartoe vrij zijn.

Vrij zijn -
om U te ontmoeten
in vriend en vreemde
gelijkgezinde en andersdenkende,
zus geaard zo gevaren -
daartoe vrij zijn.

Bevlogen geest

Beroer ons met de stille kracht
die gaande houdt.

Raak ons met de adem
die bruist van leven.
Beziel ons met Uw geest die
rotsen splijt, muren breekt.

Blijf, hoe ook genoemd,
met ons onderweg -
Gij God, bevlogen geest
in tijd en eeuwigheid.

Meer

Meer oog voor wat
mensen bindt dan
voor wat hen scheidt.
Eén van nature
één van harte.

Meer oor voor begrip,
respect en waardering
dan voor roddel en achterklap.
Geen schaap zo zwart 
of het heeft een wit vlekje.

Meer in de weer 
voor ziek en zwak dan
op hebben-en-halen uit. 
Door zorg en liefde 
raak je verguld.

Uiteindelijk

Ze kunnen je vergezellen,
maar uiteindelijk moet 
je zelf je weg vinden. 

Ze kunnen het mooi vertellen,
maar uiteindelijk moet je zelf
je levensverhaal schrijven. 

Ze kunnen je bijstaan, 
maar uiteindelijk moet je zelf
de laatste tunnel door.

Niemand mag de pretentie hebben God bij naam te kunnen noemen of hem in 
dogma en leer te kunnen vatten. Tegelijk blijven mensen bezig Hem namen te 
geven en zich zijn wezen te verbeelden. ’t Wéten wat God betreft is funest; ’t la-
ten áfweten wat God aangaat is fataal. De woorden die volgen zijn probeersels. 

(13 d.h.j. B)

‘ ... de luidjes die bij hun lampje hun aardappels eten hebben met de handen die ze in de schotel steken zelf 
de aarde omgespit, - het spreekt dus van handenarbeid en dat zij zo hun eten eerlijk verdiend hebben.’ (Vin-
cent van Gogh in Anton Wessels Het evangelie van Vincent van Gogh, Ten Have 2009) 
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Gérard van Tillo

Kerkmuziek

Het bisdom prijst zich gelukkig met het 
huidige korenbestand, maar vraagt zich af 
hoe toekomstige generaties hiervoor en-
thousiast gemaakt kunnen worden. Roer-
mond is niet het enige bisdom dat zich 
zorgen maakt over de toekomst van de 
kerkmuziek. Welke problemen doen zich 
voor en welk perspectief tekent zich af?

Kerkmuziek
Kerkmuziek is geschreven met het oog op 
het gebruik ervan in de liturgie. Aange-
nomen wordt, dat zang en muziek vanaf 
het begin een rol gepeeld hebben bij de 
viering van de liturgie, maar pas in de 
tijd van Karel de Grote werden pogingen 
gedaan enige orde aan te brengen in de 
liturgische muziek en deze verder te ont-
wikkelen. Zo ontstond een meer uniform 
notenschrift en een eerste bundeling van 
het gregoriaans. De ontwikkeling van de 
muzieknotatie nodigde uit tot het com-
poneren van meerstemmige kerkmuziek. 
Aanvankelijk waren het vooral priesters 
die zich daarmee bezig hielden, mede om 
aan de kost te komen. Een geliefd onder-
werp voor componisten vormde de mis 
en onderdelen daarvan. Door de polyfone 
muziek, de volkszang en de verschillende 
interpretaties van het gregoriaans raakte 
deze laatste vorm van kerkmuziek in de 
verdrukking. Een keerpunt daarin vormde 
het motu proprio Tra le sollecitudine van 
paus Pius X, waardoor het gregoriaans in 
ere hersteld werd. Sindsdien heeft het een 
meer centrale plaats gekregen in de oplei-
dingen voor kerkmuziek. Het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek (NIK), onder-
gebracht bij de faculteit muziek van de 
Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, is 
als opleidingsinstituut door de kerken er-
kend. Ook bij andere conservatoria zijn 
kerkelijke examinatoren bij de eindexa-
mens aanwezig. Het NIK werkt samen 
met de St. Gregorius Vereniging (NSGV), 
die zich bezighoudt met de opleiding van 
het amateurkader voor kerkmuziek. Ver-
der is er de oecumenisch opgezette Inter-
kerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek 
(ISOK) voor de begeleiding en kwaliteits-
bewaking van de kerkmuziekopleidingen 
in Nederland.

Liturgische Beweging
Met Liturgische Beweging wordt het stre-
ven aangegeven naar de bevordering van 
de liturgie door studie en praktische maat-
regelen. Omdat de kerkmuziek nauw met 
de liturgie verbonden is, hebben liturgi-
sche bewegingen in de loop van de tijd 
veel invloed gehad op de ontwikkeling 

van de kerkmuziek. In de Middeleeuwen 
was al sprake van een Liturgische Bewe-
ging en ook verschillende protestantse 
Kerken kennen dit type bewegingen. De 
Liturgische Beweging die in de Rooms 
Katholieke Kerk nog steeds invloed heeft, 
ontstond in het begin van de vorige eeuw. 
De belangrijkste actiepunten van de Bewe-
ging in die tijd waren de actieve deelname 
van de gelovigen en democratisering van 
de liturgie. Een bekende pionier van de 
beweging was de Belgische monnik Lam-
bert Beauduin OSB (1873-1960). Een van 
zijn maatregelen was de uitgave van mis-
boekjes en later van zondagsmissalen. In 
Nederland verschenen in die tijd de be-
kende misboekjes Bron van Christelijke 
Geest. Ook startte hij in 1910 liturgische 
weken, waaraan velen deelnamen. De in 
1947 door Pius XII uitgebrachte encycliek 
Mediator Dei et Hominum betekende een 
voorzichtige ondersteuning van de litur-
gievernieuwing. 

Vaticanum II
In de Constitutie over de liturgie van het 
Tweede Vaticaans Concilie werden de ide-
alen van de Liturgische Beweging erkend, 
namelijk: actieve deelname van de gelovi-
gen, herbronning en nadruk op begrijpe-
lijkheid, wat onder meer het gebruik van 
de landstaal en de opleving van de volks-
zang in de liturgie betekende. De nieuwe 
Ordo Missae (1969/1970) van Paulus VI 
werd gezien als een nadere invulling van 
de conciliebesluiten. Maar op initiatief 
van behoudende liturgisten kwam een te-
genbeweging op gang die streed voor de 
terugkeer van de Romeinse liturgie in de 
Latijnse taal volgens de zogenaamde Tri-
dentijnse ritus, waar mogelijk met grego-
riaanse zang. Deze traditionalisten lijken 
het Vaticaan aan hun zijde te hebben. 
Paus Johannes Paulus II drong er bij de 
bisschoppen al op aan deze ritus te bevor-
deren. In zijn recente boek Geist der Litur-
gie maakt de huidige paus Benedictus XVI 
kritische opmerkingen over de ontsporing 
van de Liturgische Beweging. De Triden-
tijnse ritus is dan ook in opmars. De nieu-
we ritus in het Latijn met gregoriaanse 
zang wordt gesteund door de Vereniging 
voor Latijnse Liturgie en vergelijkbare or-
ganisaties in het buitenland.

Malaise
Ondanks deze opleving van het traditione-
le patroon is er sprake van een malaise in 
de kerkmuziek. Een groot probleem is dat 
de koren verouderen en er bij jongeren 
weinig belangstelling is voor het lidmaat-

schap van traditionele kerkkoren. Een 
ander probleem is de schaarste aan diri-
genten en organisten. Voor parochies en 
gemeenten die geen vaste dirigent en een 
eigen organist hebben is het moeilijk deze 
te vinden. Bij jonge musici is de belang-
stelling voor een specialisatie in kerkmu-
ziek niet groot, niet alleen omdat de mees-
ten van hen weinig feeling hebben met de 
kerken, maar ook omdat de verdiensten 
laag zijn, zodat zij deze taken moeten 
combineren met andere werkzaamhe-
den, bijvoorbeeld bij andere muziekgezel-
schappen of in het onderwijs. Daar komt 
bij, dat de kerkmuziek velen van hen niet 
aanspreekt. Mede doordat het gregoriaans 
verbonden is met de traditie en het kerkla-
tijn is het een symbool geworden van een 
behoudend katholicisme. Dit ondanks het 
feit, dat er onder progressieven en niet-ka-
tholieken veel liefhebbers van het grego-
riaans zijn. De meerstemmige missen die 
in omloop zijn vertegenwoordigen niet de 
muziek van de jeugd. Veel participerende 
katholieken zijn behoudend en verzetten 
zich tegen het gebruik van liederen die 
een progressieve en moderne geest ade-
men. Wel zal met het terugbrengen van 
het aantal parochies ook het aantal litur-
gievieringen afnemen, hetgeen de behoef-
te aan koren en de druk op kerkmusici 
op de duur zal verminderen. Het risico 
hiervan is, dat de animo om lid te worden 
van een kerkkoor en om te kiezen voor 
een opleiding kerkmuziek nog verder zal 
dalen.

Onlangs heeft het bisdom Roermond de kerkbesturen van het diocees opge-
roepen blijvend aandacht te besteden aan de kwaliteit en de kwantiteit van de 
kerkmuziek. Welke redenen heeft het bisdom daarvoor en gelden die ook voor 
de andere diocesen?

Orgel, Herv. Johanneskerk, Diepenheim
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Samen op pad
Redactie

‘Wandelen in de Staatsbossen van Sint 
Anthonis en tussen de bedrijven door ge-
dichten lezen’ las ik op de website van de 
Gelderlander van vrijdag 12 juni 2009. 
Een uitnodiging! Het kostte mij wel enige 
moeite om het startpunt van de gele wan-
delroute te vinden. Maar wie de uitspan-
ning De Heksenboom rechts laat liggen en 
op een zijpad uitkijkt naar gele schoentjes 
die weet zich op de goede weg. 

Dichter en gedicht
Het zijn niet zomaar gedichten. Het zijn 
‘vertelsels’ van mensen die geraakt zijn 
door het leven in al zijn facetten. Zij ver-
telden aan Els Bloemen uit Ledeacker 
wat ze wilden zeggen en Els schreef al-
les op, minstens dertig vertellingen. Zelf 
waren ze door hun beperking meestal 
niet in staat om te schrijven. De gedich-
ten en vertelsels ontroeren je en laten je 
glimlachen om de directheid, waarmee 
uiting gegeven wordt aan wat hen op dat 
moment beroert. Bij elk gedicht is de ver-
teller - afkomstig uit het Land van Cuijk, 
Gennep en de regio rond Oss - te zien. Dit 
geeft absoluut een meerwaarde. De foto’s 
moeten met heel veel zorg en respect voor 
de verteller genomen zijn en geen enkele 
achtergrond is hetzelfde. 

Een ware aanrader

nancieel bij, zodat de officiële opening 
op 13 juni, de landelijke prokkeldag, een 
echte happening kon worden. 

Echt prokkel!
Prokkel staat voor een prikkelende ont-
moeting. In de hoop meer participatie en 
integratie van mensen met een verstande-
lijke beperking te bereiken. Wie wil kan 
nog tot eind 2009 de wandeling lopen. 
Volg in Sint Anthonis de borden: Staats-
bossen. Dan komt u uit bij Restaurant 
De Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB St. 
Anthonis. De expositie verhuist volgend 
jaar naar de Maasduinen bij Gennep en in 
2011 naar Slabroek bij Nistelrode. 

lekker buiten

soms alleen
soms met een vriendin
wandelen of fietsen
in de staatsbossen
lekker buiten zijn

bewegen en afvallen
genieten van bladeren
die in de lucht hangen
of op de grond waaien
gewoon lekker buiten zijn

malon peters

De Roerom wil ook de komende jaargang binnen de grenzen van het mogelij-
ke aandacht besteden aan mensen met een beperking. Wat er door hen gedaan 
en geschreven wordt én wat anderen over en voor hen doen en schrijven. Met 
de herfst voor de boeg is het alleszins zinnig om te wijzen op een uitgezette 
wandelroute in de Staatsbossen van Sint Anthonis die gelardeerd is met ge-
dichten van mensen met een beperking. 

beetje opgelucht

soms gaat het goed
meestal er tussen in
soms gaat het minder

dan ga ik naar buiten
een rondje lopen
een beetje opluchten

een beetje praten
een beetje de lucht wegblazen
van het leven in mijn hoofd

dan zakt alles een beetje
wordt mijn hoofd een beetje luchtig
ben ik weer een beetje opgelucht

rianne van kempen

Als je na twee kilometer 
alle dertig vertellingen tot 
je hebt laten doordringen, 
dan heb je het hele leven 
vanaf de geboorte tot en 
met de dood met zijn lief 
en leed voorbij zien ko-
men. Deze wandeltocht 
is een absolute aanrader! 
En een vondst, daar in de 
prachtige Staatsbossen! 
Dankzij Els, die mensen 
enthousiast wist te maken. 
Onder hen de coördina-
tor van Staatsbosbeheer 
in Sint Anthonis en Tars 
van den Broek met een vi-
sueel vormgevingsbedrijf. 
Zo kwamen er mankracht 
en geld om 1 meter hoge 
palen te zetten en voor de 
prachtige trespa platen ter 
bescherming van foto en 
gedicht. Provincie Noord-
Brabant en gemeente Sint 
Anthonis droegen ook fi- Malon Peters

Rianne van Kempen (© Foto’s: Els Bloemen)

Witte Stok

15 oktober 2009 Internationale Dag van de 
Witte Stok. Dit jaar is Kunst en Cultuur het 
motief voor alle activiteiten op en rond de Dag 
van de Witte Stok met extra aandacht voor de 
toegankelijkheid van openbare bibliotheken. 
Niet alleen de bereikbaar-
heid van en de toegang tot 
de gebouwen, maar ook de 
toegang tot de lectuur- en 
informatievoorziening voor 
mensen met een visuele 
beperking. 
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Geloven in een wereld die niet bestaat
Huub Schumacher

Taleb heeft in The Black Swan een mooie 
naam bedacht voor onverwachte gebeur-
tenissen met grote gevolgen. Hij noemt ze 
zwarte zwanen. ‘Een zwarte zwaan’ ver-
wijst naar een uitspraak in de klassieke 
logica ‘Alle zwanen zijn wit’. Eeuwenlang 
was dit even waar als ‘Alle mensen zijn 
sterfelijk’. ‘Een zwarte zwaan’ was syno-
niem met ‘bestaat niet’. Totdat in Australië 
zwarte zwanen bleken te zijn! Sindsdien 
is ‘een zwarte zwaan’ synoniem met ‘vol-
gens ons onmogelijk maar gebeurt toch’. 
Zwarte zwanen gooien roet in het eten. 
Ze zijn niet populair. Vooral bankiers, vijf-
jarenplannen-makers, planners van over-
heidsbeleid hebben er een uitgesproken 
hekel aan. 

Als kalkoenen
Taleb vergelijkt mensen graag met kal-
koenen. Ze krijgen duizend dagen goed 
te eten. Op dag duizend zijn ze vol zelf-
vertrouwen en achteromkijkend stellen ze 
vast dat er in geen velden of wegen zwar-
te zwanen te bekennen zijn. Maar dan 
blijkt dag duizend-en-één Thanksgivings-
day te zijn en op die dag prijkt op elke 
Amerikaanse tafel een gebraden kalkoen. 
Hij raadt daarom aan af te gaan op onze 
zintuigen gepaard aan een dosis scepsis 
over wat deskundigen via berekeningen 
melden over de situatie over vijfentwin-
tig jaar.

Alles is relatief
Driek van Wissen, ooit dichter des vader-
lands, verkondigde graag ‘Alles is rela-
tief’. Die wijsheid had hij van zijn Jezuïe-
tenleraar in Groningen. Toen Driek hem 
vroeg hoe Maria als maagd een kind kon 
krijgen, kreeg hij als antwoord: ‘Alles is 
relatief’! Het besef van het betrekkelijke 
van alles is hij sindsdien niet meer kwijt 
geraakt. Toen hij jaren later zijn moeder 
in haar rolstoel door het park duwde en 
een moeder met een kinderwagen hen 
passeerde realiseerde hij zich hoezeer het 
leven verandert. In 2008 overleed de na-
tuurkundige Edward Lorenz, vader van 
de ‘chaostheorie’. Begin jaren ’60 toonde 
hij wetenschappelijk aan dat het weer 
hooguit tot één, twee weken vooruit voor-
spelbaar is en dat er over het weer daarna 
niets te zeggen is.

Niets bestáát
We wisten het zelf eigenlijk ook al wel: 
niets staat stil. Iedere seconde trekt je 
tandvlees wat hoger op. Alles beweegt, 
verandert elk moment. In die zin bestáát 
er niets, maar wórdt en ontwikkelt zich 
alles. Lorenz drukt dit uit met het woord 
‘chaos’. Eén van de vorige burgemeesters 
van Deventer, James van Lidt de Jeude, 
maakte deze ‘chaostheorie’ graag ten nut-
te van zijn gemeentehuispersoneel. Door 
zijn mensen te confronteren met de blij-
vende onvoorspelbaarheid van fysieke 
systemen, wilde hij hen er gevoelig voor 
maken dat ook sociale systemen onvoor-
spelbaar zijn, iets grilligs hebben. Er zijn 
natuurlijk wel wetmatigheden in onze 
samenleving, maar ze zijn niet voorspel-
baar; er kan plots een zwarte zwaan door-
heen vliegen. 

De procesfilosofie van Whitehead 
Alfred Whitehead heeft geprobeerd de be-
weeglijkheid van alles en iedereen tot op 
de bodem toe te doordénken! De theo-
lo gie mag hem dankbaar zijn! Hij sluit 
aan bij Heraclitus, Grieks filosoof (540-
480 v. Chr.) met zijn beroemde stelling 
panta rhei kai ouden menei, alles stroomt 
en niets blijft. Voor Whitehead geldt dat 
elk deeltje, elk ding wórdt en ontstaat uit 
het andere en dat alle dingen van elkaar 
afhankelijk zijn. De wereld bestaat voor 
hem niet uit statische gegevens maar uit 

processen - actual occasions. Gerard Din-
gemans, emeritus hoogleraar theologie, 
vertolkt Whiteheads denken als volgt: ‘Al-
les trilt in een labiel evenwicht en zoekt 
- al bewegend - harmonie en eenwording. 
Alles hangt met alles samen in onderlinge 
afhankelijkheid en tegelijk is er ruimte 
voor een zeer grote diversiteit.’ Bij alles 
moet je ook echt aan alles denken, ook 
aan gebeurtenissen. De ene gebeurtenis 
neemt de andere in zich op. Dacht je vo-
rig jaar nog zus of zo over jezelf, nu is dat 
beeld gewijzigd. Whitehead zegt: de ma-
nier waarop je nu over jezelf denkt wordt 
helemaal meebepaald door de manier 
waarop je vroeger over jezelf dacht. Alle 
gebeurtenissen omvatten de vorige ge-
beurtenissen en veranderen die in de rich-
ting van de toekomst. Jouw en mijn ‘nu’ 
is niet vast te leggen. ‘Nu’ ben jij slechts 
een overgang van een gekend verleden 
naar een open, onbekende toekomst.

Voortdurend in overgang
De hele werkelijkheid is één grote over-
gangsbeweging van verleden naar toe-
komst. Het verleden, de geactualiseerde 
wereld ligt vast. Daar kun je op terugkij-
ken. Maar de toekomst - wie jij over vijf 
minuten zult zijn - is in principe open 
omdat je uit zoveel mogelijkheden kunt 
kiezen. Wie weet, smijt je over twee mi-
nuten van pure ergernis De Roerom weg, 
krijg je een geweldige hoestbui of ga je 
fietsen. Over vijf minuten kan alles anders 
zijn. Zeker voor ménsen is die keuzemo-
gelijkheid erg groot. Voor dieren is die be-
perkter, maar ook zij maken keuzes. Plan-
ten hebben een nog kleinere keuzemoge-
lijkheid, maar toch … Zodra het licht in 
de tuin afneemt doen ijsbloemetjes hun 
luikjes dicht. Bij een steen is de mogelijk-
heid tot keuze nóg kleiner, maar - zegt 
Whitehead - de steen is ooit geleidelijk 
steen geworden en verandert nog ieder 
moment.

Evoluerend huishouden
De werkelijkheid is één zich voortdurend 
evoluerend huishouden met allerlei krach-
ten en tegenkrachten, nieuwe krachten 
en nieuwe tegenkrachten die voortdu-
rend een wankel evenwicht vormen en 
door alle overgangen voor ons menselijk 
bewustzijn ‘tijd’ geboren laten worden. 
Deze procesfilosofie ‘vertelt’ zo indrin-
gend, hoezeer krachten uit verleden en 
heden op elkaar inwerken, botsen en weer 
tot nieuwe vormen van samengaan pro-
beren te komen. Ook wij zijn deel van die 
ene grote worsteling. De levensgrote vraag 
is hoe jij en ik in zo’n chaotisch, voort-
durend bewegend heelal staande kun-
nen blijven en dan ook nog iets uitrichten 
waarvan we het gevoel hebben dat het zin 
heeft.

Je hebt je leven niet zeker. Op de meest onverwachte momenten gebeurt er 
iets wat je leven totaal op z’n kop zet. Een hersenbloeding, een hoofdprijs of 
een zere knie waar je niet meer van afkomt. Denk niet dat alles is zoals het nu 
is. Het leven zit vol toevalligheden, dingen die anders lopen, keuzes die anders 
uitvallen. Daarom kun je niet volhouden dat de wereld bestáát in de zin van 
stilstaan. Geloof maar in een wereld die niet bestaat. Dan kan er tenminste tel-
kens iets nieuws óntstaan. Als niet-bestaan voor de wereld geldt, geldt dit dan 
ook voor God en voor de kerk? Hierover gaat een serie van tien artikelen in 
deze jaargang. We beginnen met het niet bestaan van de wereld. 
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Gedicht Gedacht
Keuze van de redactie

Dagwensje

De dag is begonnen 
de nacht is voorbij
Wie wil met me praten 
en wie maak ík blij?

Wie komt op de koffie 
wie komt op de thee
Wie doet er vandaag 
aan mijn leventje mee?

De bomen staan roerloos 
de wind is verstild
Het leven is zoet 
en het leven is zilt

Als tranen van vreugde 
geween van verdriet
Kom, koester elkander 
vergeet elkaar niet.

Ine Verhoeven

e
e
n

Roos
is ontslapen

ik zag je ontwaken
lichtende morgenbloem

in de dauw op je wangen
herinneringen aan vroeger

glans parelend op je handen
je vele werken vol overgave
glinsterden erdoor henen

een ziel omwonden
met schoonheid

opende zich

vol 
aanschijn

in
Hem

Henny van Herck bij het overlijden van een 
zuster, 2009

Dag, mooi vogeltje

De glazenwasser heeft 
de grote ruit gewassen 
er is weer schoon zicht 
sinds een heel lange tijd.

Niet lang daarna ketst 
een vogeltje tegen de 
heldere ruit, het laat een 
flinke morsige vlek achter.

Had de glazenwasser het raam 
maar wat later gewassen 
stel ik met lichte teleurstelling 
vast, wat jammer nu toch.

Dan pas zie ik het vogeltje op 
zijn ruggetje liggen, slachtoffertje 
van een vlekkeloze mensenruit, 
dag, mooi vogeltje, wat jammer.

Frans Boddeke

Hoe uit de crisis ?

Zouden de mensen, inclusief
hoogbegaafd en rijkbedeeld 

weer voelen dat in ieder beroep 
een róéping schuilgaat 

weer zien dat ‘dienen’ en ‘vérdienen’ 
vanzelfsprekend samengaan 
 
weer beseffen dat talenten geen 
goudmijnen maar gaven zijn ?

Peer Verhoeven 

Vier peren

vier peren heb je meegebracht
vier vruchten rijp en rond
in de eenvoud van hun gave pracht
een feest voor oog en neus en mond

gespaard voor nachtelijke vorst
behoed voor vogels en voor wormen
die door hun vraatzucht en hun dorst
het weerloos ooft bestormen

uit bij en bloesem voortgekomen 
het malse vlees gesteeld in schil gehuld 
gekoesterd meer dan alle bomen 
gevoed met liefde en geduld

vier peren wachtten op de pluk 
moment verbeid in daad en dromen 
nu steels van twijg en tak genomen 
en afgestaan voor andermans geluk

Nico Tromp

Gods stilte

Laat ik stilstaan
en luisteren
naar de roerige emotie
tussen hemel en aarde
waarin God zich bevindt
als vloeiende eenheid
die alles verbindt
geruisloos
Laat ik stilstaan
en voelen de gedachte
Ik ben altijd bij je
je wordt bemind
beschermd en gevoed
door alles wat is
verbonden in Hem

ontwapenend

Laat ik stilstaan
en ervaren Zijn geest
vertrouwen en mij voegen
naar geloofwaardigheid
en openheid in vrede
met al wat is geweest
vanaf vandaag

geborgen

Laat ik stilstaan
en mijn hart bevrijden
thuiskomen in de haven
in Zijn huis van adem
waarin altijd plaats is
voor iedereen
overal

Henny van Herck

Steeds sturen mensen gedichten en gedachten naar De Roerom. Uit wat voor-
ligt maakt de redactie een keuze. Zij maakt wel de volgens haar beste keuze, 
maar pretendeert niet dat dit ook de beste keuze ís. 
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Er zijn winkels in Lourdes die zich rich-
ten op bepaalde nationaliteiten; naast 
een Duitse en Italiaanse is er ook een 
Nederlands(-talige) winkel. Naast een 
keur aan mariabeelden, valt het grote as-
sortiment flessen op waarmee je heilig 
water kunt vervoeren, in grootte variërend 

Rob van der Zwan

Lourdes

Dat religie en handelsgeest elkaar niet bijten, blijkt wanneer je op een warme 
augustusmiddag Lourdes bezoekt. Voordat je bij de grot, het water en de grote 
kerk daarboven - kortom daar waar het echt te doen is - bent aangekomen, 
passeer je in het stadje een santenkraam aan winkeltjes die een enorme hoe-
veelheid religieuze souvenirs verkopen. 

Zoveel mensen
Even verder is de grot waar in 1858 aan de 
veertienjarige Bernadette Soubirous een in 
het wit geklede vrouw met een rozenkrans 
verscheen, die zich bij een latere verschij-
ning voorstelde als Que soy era immacu-
lada councepciou. Een rij mensen loopt 
langzaam langs de grot. Ervoor staat een 
rij banken waarin anderen toekijken of 
bidden. Weer even verder is een kaarsen-
straat waar honderden kaarsen - van klein 
tot heel groot - aangestoken en geplaatst 
kunnen worden. De grond is er glad van 
het kaarsvet. Dan gaan mensen zich ver-
zamelen voor een bad. Opeens komen uit 
verschillende richtingen blauwe karretjes 
gereden waarin zieke mensen zitten. 

Sereen 
Een paar weken later lees ik in een boek-
je, dat ik in Lourdes gekocht heb, het op-
merkelijke levensverhaal van Bernadette 
nog eens na. De personen die haar leven 
mede richting hebben gegeven, kijken ons 
vanuit hun negentiende-eeuwse portretten 
streng aan. Bernadette zal geen gemakke-
lijk leven hebben gehad. Zeker niet gedu-
rende haar kloosterleven waar ze tijdens 
haar noviciaat flink op de huid werd geze-
ten. Hoewel de devotionele smakeloosheid 
in de winkeltjes van Lourdes het ergste 
deed vermoeden, heerst er op de bede-
vaartplek zelf een serene en authentieke 
sfeer. Overigens is het lichaam van Ber-
nadette zelf - intact naar verluidt - nog te 
zien in Nevers, in het midden van Frank-
rijk, de plaats waar zij werkte en stierf als 
religieuze. Toch maar eens kijken als ik in 
de buurt ben.

van een parfumflesje tot forse jerrycans. 
Dat deze waterdragers daadwerkelijk wor-
den gebruikt, blijkt in de buurt van de 
grot. Daar bevindt zich een rij waterkra-
nen, waar het een drukte van belang is. 
Menige jerrycan wordt gevuld en zo mee-
gesjouwd naar auto, trein en vliegtuig. 

(© Foto: Rob van der Zwan)

Peer Verhoeven

Missie Zendingskalender

De Missie Zendingskalender van 2010 
heeft de prachtige schilderijen van de In-
diase kunstenaar Jyoti Sahi als onder-
werp. De kalender is dit jaar niet alleen 
op het traditionele formaat verkrijgbaar, 
maar ook als grote kunstkalender. Jyoti 
Sahi brengt tot uitdrukking hoe het chris-
telijke geloof staat in de context van het 
hindoeïsme. Daarom heeft de Missie Zen-
dingskalender 2010 de titel Dialoog met 
het penseel meegekregen. De Missie Zen-
dingskalender is in de meeste kerken van-
af 1 september te koop voor € 6,50. Inclu-
sief verzendkosten is de prijs € 9,75. 
De kunstkalender formaat 40 x 45 cm is 
o.a. via onderstaande websites te bestellen 
voor € 19,50 inclusief verzendkosten.

P.S. Wellicht is het goed om tegen de ach-
tergrond van de Missie Zendingskalender 
2010 te wijzen op Tijdschrift voor Geeste-
lijk Leven jrg. 65, mei-juni 2009/3 waarin 
ondermeer de artikelen Jezus door de bril 
van Mahatma Gandhi van Herman Wau-
ters en Een Bodhisattva met één leven? 
Aziatische visies op Jezus van Paul van de 
Velde, beide voorzien van een bescheiden 
literatuurlijst. 

Bestellen o.a. bij: Mensen met een Missie 
Postbus 16442, 2500 BK Den Haag 

(070) 313 67 00 
Per e-mail 

campagnes@mensenmeteenmissie.nl of 
www.mensenmeteenmissie.nl Jyoti Sahi oktober
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Afgelopen week was ik aanwe-
zig bij een lezing van D66-po-
liticus Alexander Pechtold. Hij 
beschreef zijn houding ten op-
zichte van de religie als volgt: 
wél scheiding tussen kerk en 
staat, maar niet tussen kerk en 
straat. Ik vind het een interes-
sante gedachte. Dat de staat 
vanuit een christelijk vertrek-
punt beslist over de levens van 
haar bevolking, lijkt mij inder-
daad achterhaald en bovendien 
niet wenselijk. Maar dat kerk en 
straat hecht verbonden zijn met 
elkaar, lijkt mij juist weer wel 
een uitstekend idee. En dat zeker 
niet alleen voor de gelovigen on-
der ons. De twee kunnen elkaar 
inspireren, lijkt mij. Eenmaal 
thuisgekomen vroeg ik mij wel 
af, wat verbondenheid tussen 
kerk en straat precies inhoudt. Is 
daar nu, in onze tijd, enige spra-
ke van? Misschien kijk ik niet 
op de juiste plekken, maar tus-
sen alles wat er op straat te vin-
den is, kan ik niet zeggen dat de 
kerk erg aanwezig is. Wat zou er 
moeten gebeuren om de kerk op 
straat wat zichtbaarder te laten 
zijn? Posters in abri’s? Het lijkt 
me geen goed idee. Misschien 
moeten we het eerst omdraaien 
en de straat wat meer aanwezig 
laten zijn in de kerk. Maar ook 
dat is weer makkelijker gezegd 
dan gedaan. De kerk is geen 
buurthuis. Ik kan juist zo genie-
ten van de kerk omdat je even de 
buitenwereld buiten kunt laten. 
De straat is buiten, de kerk is 
binnen. Zijn kerk en straat moei-
lijk verenigbaar omdat binnen- 
en buitenkant per definitie moei-
lijk verenigbaar zijn met elkaar? 
Zijn kerk en straat beide relevant 
op het maatschappelijke vlak, 
maar op een heel andere manier? 
Of moet ik me niet zo druk ma-
ken om de zichtbaarheid van de 
kerk op straat? Draagt de verbor-
gen aanwezigheid van God, van 
het goddelijke op zijn eigen ma-
nier al voldoende bij? Ik kom er 
maar niet uit. Een verbondenheid 
tussen kerk en straat. Het lijkt 
mij heel wenselijk, maar wat ik 
eraan zou kunnen bijdragen en 
of ik er iets aan zou moeten bij-
dragen, weet ik niet. In ieder ge-
val heb ik weer een kwestie waar 
ik de komende tijd fijn op kan 
broeden. 

Suzanne van der Schot

Kerk en straat
In Moergestel

Paul Spapens

‘Het is letterlijk een huis, een plek voor ie-
dereen, om elkaar te ontmoeten, geïnspi-
reerd te worden, te werken aan bewustwor-
ding’ omschrijft Jeanne Ketelaars het Huis 
voor Zingeving. Namens de Moergestelse pa-
rochie St.-Jans Onthoofding heeft deze Moer-
gestelse theologe haar idee geconcretiseerd 
en verder uitgewerkt tot het Huis voor Zin-

Het Huis voor Zingeving, gevestigd in de aula van Huize Nieuwenhof, Kloosterdreef 
4 te Moergestel, wordt woensdag 23 september om 19.00 uur geopend. Ds. Klaas 
Hendrikse spreekt die avond over zijn geruchtmakende boek Geloven in een God 
die niet bestaat. 

ven geroepen, die onder leiding van Jeanne 
Ketelaars het Huis voor Zingeving verder in-
houd en vorm gaat geven. ‘De Moergestelse 
parochie wil zich door middel van het Huis 
voor Zingeving profileren als een open pa-
rochie waar men op eigentijdse wijze naar 
‘ruimte’ zoekt en waar plaats is voor ieder-
een. Meer dan ooit is er op dit moment be-

geving. Over doel en opzet daarvan zegt ze: 
‘Het Huis voor Zingeving wil verbindingen 
leggen tussen mensen die zich afvragen wat 
de zin van het leven of van de grote gebeur-
tenissen in het leven is. Door middel van een 
proces van bewustwording werken we aan 
onszelf en daarmee aan een betere wereld.’

Bijzonder
Er is binnen het project Huis voor Zinge-
ving gekozen voor een combinatie van spi-
ritualiteit en religie. Dit komt weinig voor. 
‘Bestaande initiatieven zijn óf gericht op 
spiritualiteit óf op religie’, zegt Jeanne Kete-
laars ‘Een mix van beide aanbieden is heel 
bijzonder.’ Al even bijzonder is het dat een 
parochie deze nieuwe weg wil opgaan en de 
ontwikkeling van het Huis voor Zingeving 
mogelijk heeft gemaakt. Het project staat 
overigens helemaal op zichzelf. De religieu-
ze component wordt aangeboden los van 
welke religie dan ook. 

Behoefte aan bezinning
De parochie heeft een werkgroep in het le-

hoefte aan bezinning, die veel mensen niet 
meer in de kerk vinden. Vandaar dit initiatief 
om elkaar in het Huis voor Zingeving te ont-
moeten.’

Regionaal
Vanaf de opening eind september hoopt het 
Huis voor Zingeving haar doel te bereiken 
door middel van een rijk opgetuigd program-
ma. Veel wordt in het werk gesteld om geïn-
teresseerden van het bestaan van dit nieuwe 
project op de hoogte te brengen. In Moerge-
stel bijvoorbeeld wordt binnenkort huis-aan-
huis een folder bezorgd en er wordt een web-
site voorbereid. Het Huis voor Zingeving richt 
zich overigens op een grotere regio. Daartoe 
behoren onder meer plaatsen als Hilvaren-
beek, Oisterwijk, Haaren, Oirschot en niet in 
de laatste plaats Tilburg.

Opening Huis van Zingeving 
woensdag 23 september 19.00 uur.

Jeanne Ketelaars



10 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 1 n SEPTEMBER 2009

Trouw in het breken van het brood
Joost Koopmans

‘Sinds jaar en dag is de kerk een stenen 
symbool van een diepe impasse’, staat te 
lezen in het boek over de Armhoefse Ak-
kers uit 2007. Aan de ene kant staan pa-
rochianen, buurtbewoners, burgemeester 
en wethouders en verschillende commis-
sies die pleiten voor behoud en herbe-
stemming van de Sacramentskerk; aan de 
andere kant het bisdom dat het gebouw 
wil slopen. Sloop en verkoop van kerk en 
grond zouden een goede opbrengst ga-
randeren waarmee de pastorale zorg voor 
de gefuseerde parochies Binnenstad en ’t 
Sacrament kan worden gewaarborgd. Het 
kerkbestuur koos de kant van het bisdom. 
Met een goede opbrengst zou een religieus 
steunpunt met een kapelfunctie in de wijk 
gerealiseerd kunnen worden. 

Poolse kerk
Een plan uit 2007 om de kerk te gebrui-
ken voor de vele katholieke en praktise-
rende Poolse werknemers die in Midden 
Brabant wonen, haalde de landelijke pers. 
Het uitzendbureau verklaarde zich bereid 
kerk en pastorie voorlopig in bruikleen te 
nemen en wilde een belangrijk deel van 
de onderhoudskosten ervan betalen. Er 
was ook een Poolse priester beschikbaar. 
Maar de bisschop bleef bij zijn standpunt. 
Ondertussen weet niemand meer wat er 
gaat gebeuren. Er wordt gezegd dat de ge-
meente de kerk wil kopen, maar niet voor 
de prijs die het bisdom vraagt.

Pastorie
De kerk mag dan al ruim vier jaar geslo-
ten zijn, de pastorie - althans een gedeelte 
ervan - functioneert nog altijd als huis 
voor de verschillende groepen van de pa-
rochie, zoals de jeugdclub, de bejaarden-
inloop, de Zonnebloem en het koor. En 
dan zijn er twee mensen die het voortouw 
nemen in de vieringen: An Schilder (85) 
en Gerard Stevelink (47). Sinds de kerk-
sluiting heeft An er alles aan gedaan om 
de gemeenschap gaande te houden en 
haar een plek te gunnen waar ze kan sa-
menkomen. De Roerom besteedde eerder 
aandacht aan deze vitale tachtiger. 

Gerard studeerde theologie aan de Fontys 
Hogeschool. Omdat hij als pastoraal wer-
ker niet aan de bak kan komen, verdient 
hij de kost als accountant. Maar zijn hart 
ligt in de kerkgemeenschap, waar hij zich 
vrijwillig voor inzet. Toen de pastoor van 
Loven - Petrus Donderskerk - zo’n twee 
jaar geleden plotseling een hartstilstand 
kreeg, werd hij gevraagd om alles rond de 
liturgie te gaan coördineren. Een benoe-
ming van onderaf! Deze benoeming paste 
overigens binnen het beleid van het be-
stuur om alle pastorale velden steeds meer 
te laten ondersteunen door mensen uit 
de eigen gemeenschap. Woonachtig in de 
Sacramentsparochie zet Gerard zich ook 
daar in voor de liturgie. Plek van samen-
komst is de pastorie!

Samenkomen
Via een schrijven van An las ik over een 
viering op 15 augustus, Maria Hemel-
vaart. Op Hemelvaartsdag was er ook al 
zo’n viering geweest. ‘We haalden een 
matze, paasbrood en deelden die. Hierop 
aansluitend een sobere lunch.’ Deze sim-
pele beschrijving van de viering trof me. 
Het feit dat katholieken zonder kerk en 
zonder priester toch bij elkaar komen 
om te breken en te delen boeit me en dat 
wilde ik graag meemaken. En zo reisde ik 
naar Tilburg, kwam weer langs die geslo-
ten kerk, maar stapte met anderen binnen 
in de open pastorie. 

Gemoedelijk
Ik voelde meteen de gemoedelijke Bra-
bantse sfeer. Langs de keuken komend 
zag ik mensen bezig met het klaarmaken 
van de lunch. Het rook naar vers brood 
en frisse gerechten. In de huiskamer ston-
den vier tafels waaraan een aantal men-
sen met elkaar in gesprek was en koffie 

dronk. Vooraan stond een houten Maria-
beeld uit de kerk en daaronder een tafeltje 
met een groot rond brood. Het aantal be-
zoekers liep op tot tweeëndertig, waarmee 
de kamer helemaal vol zat. Hier hoefde 
geen gemeenschap meer gemaakt te wor-
den; die was er al. Een goed uitgangspunt 
voor de viering.

Viering
Na het uitdelen van de liturgieboekjes 
werd uit volle borst het openingslied Wij 
groeten U o Koningin gezongen. Er werd 
trouwens veel gezongen bij deze viering 
en alle stemmen, mooi of niet, telden mee. 
We hoorden de lezingen van Maria ten 
Hemelopneming. In een korte overweging 
vertelde Gerard dat het heil van de kerk af-
hankelijk is van doodgewone mensen die 
elkaar het leven doorgeven, zoals Maria en 
Elisabeth. Zolang we maar bij elkaar blij-
ven komen, blijven breken en delen. 
De intenties werden als volgt ingeleid: 
‘We laten nu een steen rondgaan, neem 
deze in uw hand en voeg uw intentie toe 
aan deze steen.’ Verbazingwekkend hoe 
dit ritueel werkte. Ieder nam de ronde 
steen tussen beide handpalmen en sloot 
zijn ogen. Een meditatief moment waarin 
je dicht bij je hart kwam. Daarna werd de 
steen aan de voeten van Maria gelegd, op-
dat zij onze gebeden bij God zou aanbeve-
len. Er werd ook licht bij ontstoken en de 
tekst van het lied Zo vriendelijk en veilig 
als het licht kwam hierbij echt binnen. 
 
Breken en delen
Voorafgaand aan het gebaar van breken 
en delen werd gezegd: ‘Brood, hier op ta-
fel, zoals toen op die avond toen Jezus 
met zijn vrienden aan tafel zat. Hij heeft 
toen gezegd: doet dit ter gedachtenis aan 
mij telkens als je brood samen breekt en 
deelt.’ Daarna werd zijn manier van leven 
in ons midden opgeroepen, telkens onder-
broken door samen te zingen Daar waar 
vriendschap is en liefde, daar is God. Toen 
werd het brood in twee stukken gebroken 
en doorgegeven, zodat ieder ervan kon 
eten. Na stilte, voorbede, zending en ze-
gen klonk er tot slot nog een Ave Maria. 

Vriendenmaal
Vele handen zorgden er voor dat in het 
verlengde van de viering de lunch op ta-
fel kwam; een vriendenmaal. Tussendoor 
zei mijn tafelgenoot ‘Aan zo’n viering heb 
ik meer dan aan een Mis.’ Op mijn vraag 
waar dat aan lag antwoordde ze: ‘Het ver-
schil zit hem in de teksten. De aloude, ge-
vestigde teksten zeggen me niet veel. Dit 
hier komt recht uit het hart.’ Inderdaad, 
dat heb ik ook zo ervaren. Op een authen-
tieke manier gaan An en Gerard voor in 
tekst en gebaar en trekken alle aanwe-
zigen mee. Want het is de gemeenschap 

Wie vanuit de Bossche kant met de trein naar Tilburg reist, passeert nog altijd 
vlak voor het station de Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost die sinds janu-
ari 2005 aan de eredienst is onttrokken. Ook al staat het gebouw al vier jaar 
leeg, afbraak wist de buurt te voorkomen. En een vierende gemeenschap is er 
ook nog altijd. Zij komen naast de kerk bij elkaar. 

Gerard Stevelink
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die viert. Deze groep hier bestaat niet uit 
nieuwlichters. Maar het zijn wel mensen 
die meegroeien met de tijd. Gewone men-
sen die van de nood een deugd weten te 
maken en daarom op een natuurlijke, hui-
selijke manier gestalte weten te geven aan 
hun geloof in Jezus Christus en zijn be-
weging. Daarvoor krijgen ze de kans door 
de gangmakers van de parochie. Het werd 
trouwens erg op prijs gesteld dat pastoor 
Brouwers van de Binnenstadsparochie 
waaronder ook ‘t Sacrament valt, tijdens 
de lunch persoonlijk afscheid kwam ne-
men vanwege zijn benoeming in Best. 
Mensen voelden zich meetellen omdat hij 
hen opzocht op hún plek. 

Huisgemeente
De bisdommen zijn volop bezig met het 
fuseren van parochies. De gelovigen van 
de fusieparochie worden geacht naar de 
éne centrale kerk te komen. De eigen 
kerk krijgt een nevenfunctie of wordt ge-
sloten. Het Kaski vond al eerder in een 
onderzoek dat maar één procent van de 
gelovigen de overstap maakt naar de cen-
trale kerk. Anderen zoeken een kerk die 
dichterbij ligt of meer bij hun belevings-
wereld past. Zo gaat het ook met mensen 
van ’t Sacrament. Een kleine minderheid 
gaat naar de centrumkerk op ’t Heike. Een 
groter deel gaat naar de dichterbij gelegen 
Petrus Donderskerk op Loven waar ze dan 
ook Gerard Stevelink weer tegenkomen. 
De pastorievieringen die enkele malen per 
jaar plaatsvinden vormen een alternatief. 
Deze vieringen hebben oude papieren. 

Lees er Handelingen 2, 46-47 maar op na. 
De eerste gemeente kwam elke dag trouw 
samen in de tempel, brak het brood bij el-
kaar thuis en gebruikte haar maaltijden in 
een geest van eenvoud en vreugde. Mis-
schien een idee voor de parochies die hun 
eigen gemeenschap anders zien verdwij-
nen in een grote kerkorganisatie.

Sacramentskerk Tilburg (© Foto: Ad van Beurden)

Franciscus Zonnelied

Een lofzang voor Hem 
die alles te boven gaat.

Ik zing met de zon 
die hoog aan de hemel staat, 
die sterke broeder, 
een heer met levenskracht.

Ik zing met zuster maan 
en de sterren in de nacht 
die zelfs aan het diepste duister 
nog glans verlenen en luister.

Ik zing met de wolken, 
voortgedreven door broeder wind 
en met broeder vuur, 
zo vrolijk als een kind.

Ik zing ook met zuster water
zo rein, van onschatbare waarde. 
En met haar die ons draagt, 
onze zuster moeder aarde. 

Ik zing met wie van vergeven weet 
en gelouterd door ziekte en leed 
de eindigheid wil aanvaarden.
Ik zing met wat zwak is en klein 
op deze aarde. 

Maarten Lemmers ofm 
naar Il cantico di frate Sole
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Nederland is een land, althans was een 
land van missionarissen. Duizenden ver-
trokken vanuit Nederland naar verre oor-
den, naar onbekende gebieden en nieuwe 
landen. Aanvankelijk, in het verre verle-
den, ging dat niet al te vriendelijk. Paters 
voeren mee in het kielzog van de verove-
raars om volken vrijwillig of desnoods 
onvrijwillig te kerstenen. Zo werden mis-
sionarissen één met bezetters en plunde-
raars. Er was weinig aandacht voor cul-
tuur en gebruiken van de volken zelf. De 
‘onderontwikkelden en barbaren’ moes-
ten zich onderwerpen aan de westerse 
cultuur, die uiteraard als de beste gezien 
werd. Hun natuurgodsdiensten moesten 
afgezworen worden en ingeruild voor het 
westers christendom met haar normen- en 
waarden-systeem.

gen we dan met wat we nu weten en vin-
den - tot ver in de twintigste eeuw. 

Bevrijdingstheologie
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw 
kwam er een nieuwe dimensie. Meer en 
meer groeide de aandacht voor de sociale 
omstandigheden van mensen in relatie 
tot macht en onmacht, overheersing en 
onderdrukking, arm en rijk. De opdracht 
verschoof van alleen kerken bouwen, ge-
zondheidszorg en onderwijs bieden naar 
sociale vraagstukken plaatselijk en mondi-
aal. De opkomst van de Bevrijdingstheolo-
gie plaatste de katholieke kerk, haar mis-
sionarissen en plaatselijke bedienaars niet 
langer aan de kant van de overheersers 
maar aan die van het volk. Het evange-
lie werd verkondigd vanuit de positie van 

de onderdrukte en arm gemaakte mens. 
Overal ontstonden sociale projecten, or-
ganisaties en politieke platforms, die vaak 
onder leiding van missionarissen opkwa-
men voor de rechten van mensen en zich 
verzetten tegen machthebbers en corrupte 
regeringen.

Missionair werkers
In diezelfde periode werd de kerk gecon-
fronteerd met een enorme teruggang in 
priesterroepingen en roepingen voor het 
religieuze leven. Ook de aanwas van nieu-
we missionarissen bleef uit. Er ontstond 
een nieuw fenomeen. De missionair wer-
kers, - om met een lelijk woord te zeggen 
- lekenmissionarissen deden hun intrede. 
Mannen en vrouwen die via een katho-
lieke organisatie zoals Cordaid en Mensen 
met een Missie, maar vaak ook via religi-
euze orden en congregaties, uitgezonden 
worden. Ze zetten zich in voor de plaatse-
lijke bevolking via allerlei sociale projec-
ten en ondersteunen - kerkelijke - groepen 
in hun werk voor vrede, verzoening en 
gerechtigheid. Omdat ze, meer dan bij-
voorbeeld priesters, de vrije hand hebben 
en niet verbonden worden met sacramen-
ten en kerkelijke bediening, kunnen ze 
nog meer aandacht en tijd geven aan de 
sociale aspecten en de broodnodige maat-
schappelijke omvormingen, waartoe het 
evangelie oproept.

Maak je eigen project
Tijdens de openingsmanifestatie van de 
Maand van de Spiritualiteit in november 
2008 presenteerde Cordaid een betrekke-
lijk nieuw fenomeen. In een workshop 
kregen mensen handvatten aangereikt 
om hun eigen ontwikkelingsproject er-
gens in de wereld te realiseren. Hiermee 
speelt de organisatie, bekend van onder 
andere Vastenaktie, Memisa en Mensen in 
Nood, in op de tendens dat een groeiend 
aantal mensen zelf projecten gaat opzet-
ten met aandacht voor een specifiek ter-
rein. Een onderwijzer zet een onderwijs-
project op in Kenia. Een echtpaar bouwt 
een weeshuis in Roemenië. Een arts gaat 
tijdens zijn vakantie naar sloppenwijken 
in Brazilië om een tandartsenpraktijk te 
bemensen. De afdeling Cordaid Nederland 
ondersteunt elk jaar ongeveer vijfhonderd 
projecten van groepen en organisaties van 
uiteenlopende aard. Speciale aandacht is 
er voor initiatieven van migrantennetwer-
ken in Nederland, die zich inzetten voor 
mensen in het land van herkomst, voor 
vluchtelingen en voor initiatieven uit het 
kerkelijk veld. 

Onder voorwaarde
Voorwaarde is dat het project gericht is op 
armoedebestrijding en het voorkomen van 
sociale uitsluiting van kwetsbare groe-

Het goede doen…
Franck Ploum

Al tijden heeft iedere jaargang van De Roerom een rode draad. Dit jaar bestaat 
deze uit een serie artikelen en gesprekken met mensen die zich inzetten voor 
hun medemens. Ze zijn uitgezonden naar een ontwikkelingsland en staan 
daar letterlijk in het leven van alledag. Anderen werken vanuit een project in 
Nederland en pendelen op en neer. Weer een ander gebruikt de vakantietijd 
om elders in de wereld door te werken. De laatste twee vormen zijn redelijk 
nieuw, maar wel sterk in opmars. In een vogelvlucht gaan we in dit nummer 
van de missionaris als veroveraar naar de bevlogen burger die vanuit geloofs-
inspiratie het goede wil doen.

1973: Pater Zef Cramers nog steeds in Ghana werkzaam

Kentering
Eind negentiende 
eeuw is er een kente-
ring zichtbaar. Steeds 
meer missionaris-
sen ontdekken de 
waarde van de plaat-
selijke cultuur en 
gaan het eigene van 
volken waarderen. 
Er komt aandacht 
voor de relatie tus-
sen christendom en 
natuurgodsdienst en 
de plaatselijke bevol-
king en hun gebrui-
ken worden meer 
en meer vertrekpunt 
van handelen. De 
vraag is niet langer 
hoe het evangelie in 
deze cultuur geplant 
kan worden, maar 
hoe het reeds zicht-
baar is in het leven 
van deze mensen en 
in deze cultuur. Deze 
overgang is uiteraard 
niet van het ene op 
het andere moment 
gegaan en ook niet 
overal gelijktijdig. Er 
zijn nog vele voor-
beelden van hoe het 
niet moet - en dit zeg-
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pen mensen in een ontwikkelingsland of 
in Nederland. Ook moet het project het 
draagvlak voor ontwikkelingssamenwer-
king en internationale solidariteit in Ne-
derland verbreden. Mensen, verenigin-
gen of stichtingen in Nederland kunnen 
bij Cordaid terecht voor financiële steun, 
kennis en advies om het project verder op 
weg te helpen.

Goed doen
Nederlanders zijn toppers in goede doe-
len. Soms omdat ze er zelf ook nog iets 
aan kunnen hebben, zoals bij de Post-
code Loterij, maar vaak ook recht uit het 
hart bij rampen in binnen- en buitenland. 
Steeds meer mensen hebben vragen bij de 
besteding van hun gegeven geld. Ze vin-
den het immoreel dat een directeur van 
een goed-doel-organisatie met tonnen aan 

Marga van Barschot, SMA-geassocieerde, leidt al bijna tien jaar een opvanghuis voor straatkinderen in Tanzania.

inkomsten de deur uitgaat. Sommigen 
haken af, maar de meerderheid heeft ver-
trouwen en blijft geven. Een aantal afha-
kers heeft de mogelijkheid en de middelen 
om het heft in eigen hand te nemen en 
zelf een project op te starten. De één doet 
het omdat ze mensen ter plekke kennen 
of vanwege familieleden elders. De ander 
vanuit humanitaire overwegingen of om 
religieuze motieven. Wanneer dit laat-
ste het geval is gaat het verder dan alleen 
maar goed willen doen.

Het goede doen
‘Wat je deed voor de minste mens, heb 
je voor mij gedaan’ houdt Jezus men-
sen voor, wanneer ze vragen naar de 
gang van zaken in het Rijk Gods of naar 
de beste manier om hem na te volgen. 
Vanuit deze beweegredenen wordt ‘goed 
doen’ ontdaan van mogelijk verborgen ei-
gen belang en prestatiedrang. Het goede 
doen is een levenshouding die het leven 
doordríngt en die kan uitmonden in be-
langeloze inzet voor de mens naast je, 
dichtbij of ver weg.

Rode draad
Als rode draad door de vierentwintigste 
jaargang van De Roerom is ervoor geko-
zen om mensen in beeld te brengen die 
het goede doen. Acht mensen die vanuit 
een organisatie of via een eigen project ac-
tief zijn onder hen die het heel wat min-
der getroffen hebben dan zijzelf en velen 
van ons. Ze zijn missionair werker, arts, 
onderwijzer of landbouwkundige en vin-
den hun drijfveren in de navolging van 
de Man uit Nazaret. In de komende acht 
nummers besteden we aandacht aan hun 
werk en aan wie ze zijn. In het laatste 
nummer van deze jaargang sluiten we af 
met een terugblik en kijken met deskun-
digen naar de toekomst van missionair 
werk en particuliere projecten. Het belooft 
hoe dan ook een boeiende rode draad te 
worden onder de titel Het Goede doen.

Uitgeweken en gebleven

Ongeveer een jaar geleden kwamen 
Rik en Marieke met de vraag of ze 
gedoopt konden worden. Ik dacht 
eerst dat het een bevlieging was, 
want hun nichtje had net haar com-
munie gedaan. Ik ging er dus niet 
al te veel op in. Maar ze bleven vol-
houden. Toen rees bij mij de vraag 
wat ik daar dan mee wilde. Van 
huis uit ben ik rooms-katholiek op-
gevoed en tot m’n dertigste actief 
geweest binnen een jongerenkoor 
en jongeren-liturgiegroep. Maar in-
middels heb ik wel wat problemen 
met een aantal zaken binnen die 
rooms-katholieke kerk. Dus nu de 
vraag van de kinderen kwam ben 
ik op zoek gegaan naar iets an-
ders, maar ik wilde wel graag wat 
herkenbaarheid. Mijn zus wees 
me erop dat er in Eindhoven een 
oud-katholieke gemeenschap is. 
Ik google de op internet en had al 
snel wat informatie gevonden. Op 
een mooie zondag heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en ben ge-
woon naar een viering gegaan. Ik 
werd heel hartelijk ontvangen en 
kwam meteen met mensen in ge-
sprek. Ik voelde me welkom. En 
nu, bijna een jaar later, sta ik hier. 
Mijn kinderen worden vandaag ge-
doopt, wat ik als heel bijzonder er-
vaar. Zelf heb ik besloten dat ik bij 
deze kerk wil horen. Want ik heb 
gemerkt dat iedereen, wie of wat 
je ook bent, hier welkom is. Jezus 
zocht ook juist de mensen op van 
wie je het niet verwachtte. Juist 
mensen die in de problemen zaten 
of volgens de toen heersende nor-
men voor slecht gehouden werden. 
Daar was hij te vinden. Hij accep-
teerde mensen zoals ze waren en 
ging samen met hen op weg.
Ik wil graag verder op mijn ontdek-
kingsreis; wat dit geloof in Jezus 
voor mij betekent. Daar heb ik an-
deren bij nodig als een soort klank-
bord. Dit hoop ik binnen de oud-
katholieke kerk te vinden. Ik heb 
het afgelopen jaar gemerkt dat hier 
ruimte voor is. Geloven en kerk-zijn 
betekenen voor mij samen op pad 
gaan, op zoek naar de weg die het 
goede brengt, met respect voor an-
deren en die anderen ook een hel-
pende hand reiken. Ik hoop een hel-
pende hand te mogen zijn.

Willemien Schrover, Eindhoven

Hoor mijn roepen

Het gebedenboek Hoor mijn roepen 
bevat gebeden rond de belangrijke 
thema's van de encycliek Popu-
lorum Progressio (1967): gerech-
tigheid en vrede, naastenliefde en 
solidariteit, schepping en heelheid. 
De noodkreet van hongerende 
volken snijdt door merg en been, 
schreef Paulus VI en deed een dra-
matische oproep aan alle mensen 
die in overvloed leven. Dit gebe-
denboek past in de reeks missio-
naire gebeden die Jan Brock verza-
meld heeft. Een klein boekje  met 
teksten die zowel inhoudelijk als 
naar vorm inspireren. 

Jan Brock Hoor mijn roepen 
Uitgave van Cordaid, Vastenaktie 

Den Haag en Nederlandse missieraad 
Den Bosch 2007
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Achelse Kluis
21 sept. 19.30 u. Abdij-
avond.
Onderwerp: Doet God
ertoe? 12 okt. 19.30 u. De
kracht van een bevrijdende
boodschap
St. Benedictus Abdij, De
Kluis 1, 3930 Hamont-Achel;
0032 11 80 07 60 of (040) 
206 99 55 (9.30-11.30 u. en 
14.30-17.00 u.) 
abdij@achelsekluis.org

Priorij Emmaus
17 okt. Start cursus Theo-
logie en het verhaal van 
mensen.
Cursus 2009/10 omvat
2 zaterdagen van 10.00-
16.30 u. en 15 avonden van
19.15-21.30 u. Zelfstudie 3 à
4 uur per week.
Diependaalsedijk 17, 3601
GH Maarssen-Dorp; (0346)
56 16 78; priorij@priorijem-
maus.nl

Klooster St Michael
1 okt. 19.30 u.-4 okt. 15.00
u. Stilte weekend voor li-
chaam en ziel voor vrouwen
met jonge kinderen.
St. Michaelstraat 7, Steyl;
info@mamre-wvb.nl

Boskapel
22 sept. 20.00-22.00 u. Au-
gustinus-lezing: Augustinus
als onderwijsexpert.
Graafseweg 276, Nijmegen;
info@boskapel.nl ; (024)
356 18 09

Barachgroep
Iedere woensdag 19.30-
21.00 u.Oude Dijk 1, Tilburg:
Op zoek naar stilte en rust
in gebed, ontmoeting en
gesprek.
Zr. Veerle De Belder; (013)
581 00 72; barach@home.nl

Raad van kerken
15 okt. De bijbel maatschap-
pijkritisch of vrijblijvend
en 22 okt. God bevrijden
uit de binnenkamer.
Aanvang 20.00 u. Ontmoe-
tingskerk, Meerkollaan- 
Parklaan, Eindhoven.
Wegedoorn 16, 5666 AV
Geldrop; (040) 286 31 11;
rocojess@planet.nl

De andere Nederlandse gasten die avond zijn 
Mathieu Hermans, Dion van den Berg en Puco 
Danilovic van IKV-Pax Christi. Al vele jaren be-
geleidt en ondersteunt deze organisatie groe-
peringen in Bosnië-Herzegovina die zich, vaak 
tegen de verdrukking in, inspannen om de rela-
tie tussen de bevolkingsgroepen te verbeteren. 
Daarbij bestaat weerstand en deze komt nogal 
eens uit de hoek van de leiders van religieuze 
organisaties. Veel initiatieven in de wederop-
bouw komen dan ook van onderop. Tijdens ons 
bezoek aan Bosnië wordt een rapport gepresen-
teerd over de rol van de religieuze organisaties. 
Het vraagt om terugkijken, maar nog meer om 
schreden vooruit te zetten naar een toekomst 
die helemaal niet zo zeker is als je zou hopen.

Kritische geluiden
De bijeenkomst in Derventa. Dit is een stadje in 
het noorden van de Republica Srpska, het Ser-
vische deel van Bosnië-Herzegovina - het an-
dere deel is de Moslim-Kroatische federatie. De 
bijeenkomst is  een van die projecten waarvan 
je meteen onder de indruk raakt. We maken 
kennis met leiders van katholieke en  servisch-
orthodoxe kerken; maar ook de imam is verte-
genwoordigd. Onze begeleiders wijzen ons op 
de rol die de franciscaan Marco Orsolic in dit 
land speelt. We zullen hem deze week nog va-
ker ontmoeten. ‘Ongelofelijk veel mensen ken-
nen hem en richten zich tot hem. Moslims, or-
thodoxen en katholieken waarderen hem. Ener-
zijds blijft hij initiatieven nemen op het gebied 
van de interreligieuze dialoog en vredesproces-
sen; anderzijds is hij buitengewoon kritisch 
over de dubieuze rol van die religieuze orga-
nisaties in dit land. Precies daar ligt een groot 
probleem.’  De komende dagen ontmoeten we 
Marco ook in Tuzla waar we hetzelfde geluid 
horen.

Interreligieus koor 
Intussen zien en horen we hoe hier in Derventa 
een bescheiden maar indrukwekkend project is 
gestart. We maken kennis met Fadil en Miliva, 
een gemengd gehuwd echtpaar dat in de oor-
log met hun kinderen naar Duitsland vluchtte. 
Na drie jaar moesten ze ook daar weer weg 
omdat Duitsland geen visa voor langere duur 
verstrekte. Ze trokken naar de U.S.A. waar de 
zonen studeerden. Na de oorlog besloten ze te-
rug te gaan naar Bosnië en troffen een land aan 
waar niets meer hetzelfde was. De verwoestin-
gen aan huizen en steden vielen in het niet bij 
de ellende die in het land was ontstaan doordat 
bevolkingsgroepen tegenover elkaar waren ko-
men staan. Ze riepen bekenden uit de stad bij 
elkaar - Bosniërs, Kroaten en Serven - en richt-
ten een interreligieus koor op. Er zijn natuurlijk 

uitzonderingen en mensen uit gemengde huwe-
lijken, maar de meeste Bosniërs zijn moslim, 
Kroaten rooms-katholiek en Serven servisch-
orthodox. Het koor zingt liederen uit alle tradi-
ties en ademloos luisteren we hoe deze door alle 
koorleden worden gezongen. In dit land het Ave 
Maria horen zingen door moslims, servisch or-
thodoxen én katholieken ontroerde al na twee 
dagen Bosnië. 

Poëzie en gebeden 
Die avond presenteren we ons project Het Ronde 
Tafelhuis. Habib vertelt wat het betekent dat in 
ons land mensen met verschillende culturele en 
religieuze achtergronden een keer per maand 
bij elkaar komen om poëzie en gebeden uit de 
verschillende tradities uit te wisselen. De groep 
bestaat uit mannen én vrouwen geboren in Ne-
derland, Ghana, Marokko en Afghanistan. Zij 
vertellen wat deze teksten in hun eigen leven 
betekenen. 

Zorgwekkend
Gedurende het bezoek - en misschien nog wel 
sterker in de weken na thuiskomst - dringt pas 
goed door hoe ingrijpend de rol van kerk en 
moskee in dit land is en hoe akelig verlammend 
de rol die hun leiders spelen in processen van 
wederopbouw. We horen hoe de bevolking zeer 
regelmatig de nationalistische religieuze leiders 

Bij aankomst in het gemeenschapshuis in Derventa/Bosnië kunnen we er niet omheen. 
Aan de deur hangt een poster waarop onze komst als volgt wordt gemeld: ‘Teodor van Bit-
terswijk i Habib Mohamood iz Medureligijskog centra ‘Kucá orkuglog stola’iz Tilburga’. In 
goed Bosnisch staat er dat Theodora van Blitterswijk en Habib Mahmood van het Interre-
ligieus centrum het Ronde Tafelhuis uit Tilburg die avond te gast zijn. 

Thea van Blitterswijk 

Omwille van de vrede

Rooms-Katholieke, Servisch Ortodoxe kerk en moskee van 
Derventa in elkaars verlengde
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volgt. Over deze ontwikkeling zegt Dion 
van den Berg, vele jaren projectleider voor 
de Balkan van IKV Pax Christi en project-
leider voor Srebrenica het volgende. ‘Ik 
heb al vele tientallen malen Bosnië bezocht 
en ik vind de ontwikkelingen in Bosnië-
Herzegovina zeer zorgwekkend. Bijna vijf-
tien jaar na de oorlog staan de etnische 
en religieuze groepen nog steeds met de 
rug naar elkaar toe. De hoop op een betere 
toekomst vervliegt, zeker ook bij de jon-
gere generaties. Tegelijkertijd stemt men 
met de verkiezingen toch weer massaal 
voor nationalistische politici. Men roept 
om leiders, men gelooft in leiders. Burgers 
onderschatten te veel hun eigen macht en 
mogelijkheden. Zo’n gemengd koor in Der-
venta, waarin moslims, katholieken en 
orthodoxen samen zingen, is uniek. En je 
ziet dat mensen het doorbreken van - ver-
meende - blokkades als bevrijdend ervaren. 
(Wijkkrant Tilburg-Noord juli/augustus 2009) 

‘Van buiten’ beoordeeld 
Het initiatief in Derventa staat niet op 
zichzelf. De komende dagen worden we 
honderden kilometers door Bosnië gere-
den en bezoeken meerdere projecten. In 
Tuzla organiseerde het Forum of Tuzla Ci-
tizens een bijeenkomst waar het IKV rap-
port kritisch wordt geëvalueerd. De aan-
wezigen zijn zeer betrokken mensen die 
ieder op eigen wijze zich inzetten voor 
initiatieven vanuit religieuze en burgerlij-
ke organisaties. De kritische opmerkingen 
in het rapport worden niet zonder meer 
overgenomen. Het is niet zo gemakkelijk 
te moeten ervaren hoe mensen ‘van bui-
ten’ de situatie beoordelen. Er wordt dan 
ook, soms zeer breedsprakig, belicht hoe 
men in eigen kring steeds weer bereid is 
geweest om stappen in de goede richting 
te zetten. Een zeer aandachtig en betrok-
ken publiek spreekt steeds opnieuw grote 
zorg uit. Aan het eind van de bijeenkomst 
wordt stevig doorgepraat. Wij maken dan 
kennis met een van de vrouwen van Sre-
brenica die ons uitnodigt om de volgende 
dag hun kantoor te bezoeken. 

Wanden vol portretten. 
Dit bezoek zal nog lang nagalmen. Het 
kantoor bevindt zich op de benedenver-
dieping van een woonhuis. We schrikken 
van de wanden vol foto’s van in de oorlog 
verdwenen jongens en mannen. De vrou-
wen zijn op zoek naar gegevens over alle 
slachtoffers. Ze komen zelf uit Srebrenica 
en zijn er na de val op 11 juli 1995 ver-
trokken. Een van de vrouwen laat ons een 
bandje horen van een telefoongesprek met 
haar zoon van zeventien. Kort voor de val 
van Srebrenica was hij in de gevechtszo-
nes. Het is het laatste teken van leven wat 
ze van hem heeft. Enkele weken voor ons 
bezoek zijn enkelen van hen in Nederland 

geweest en hebben gesproken met Dutch-
batmilitairen die indertijd de compound 
in Potocari moesten bewaken. De ontmoe-
ting was emotioneel. Er is immers ver-
bittering, er zijn veel vragen; nog altijd. 
Gevraagd hoe ze nu, na enkele weken, te-
rugkijkt op die ontmoeting in Nederland 
wordt een van de vrouwen stil en zegt 
zich voor het eerst te hebben gerealiseerd 
hoe machteloos deze soldaten zich ge-
voeld moeten hebben. 

Plaats vrijgehouden
Twee dagen later staan we op de begraaf-
plaats in Srebrenica. Nooit had ik mij ge-
realiseerd dat dit een spookstadje zou zijn 
in een prachtig mooi landschap. Even 
verderop lopen we in de brandende zon 
over de compound waar 2800 mannen en 
jongens in 1995 werden weggevoerd door 
Servische soldaten. In totaal zijn bijna 
9000 moslims vermoord; ruim 3500 kon-
den begraven worden. Srebrenica is een 
monument. Voor de nabestaanden is het 
van groot belang dat op deze plaats ruim-
te is vrijgehouden voor hun mannen en 
zonen. Persoonlijk ervaar ik deze begraaf-
plaats óók als een oproep, een appél naar 
de toekomst. De grootste massamoord na 
de Tweede Wereldoorlog heeft zich hier 
afgespeeld in een Europa dat steeds heeft 
geroepen dat het nóóit meer zou gebeu-
ren. 

Hoe verder?
Zijn alle inspanningen om te werken aan 
het vredesfort Europa dan voor niets ge-
weest? Het was heel bijzonder dit bezoek 

Habib Mahmood bij de compound in Potocari

te brengen in het plezierig gezelschap 
van Habib, ooit gevlucht voor de oorlog 
in Afghanistan. Zijn reflecties leren je om 
weer andere dingen te zien; om nog eens 
vanuit een ander perspectief na te denken 
over onze toekomst met Bosnië. Er liggen 
vele mogelijkheden voor contacten die 
dit land verder op weg kunnen helpen. 
Contact met het koor uit Derventa? Een 
ontmoeting van Brabantse en Bosnische 
verantwoordelijken voor kerk en moskee? 
Steun aan  de jonge mannen en vrouwen 
van het Helsinki Citizens Assemblee for 
Human Rights in de Republica Srpska die 
werkweken voor jongeren uit moslim en 
christelijke gezinnen organiseren rond re-
ligie en samenleving? We moeten erover 
nadenken. Vrijdag 25 september wordt 
hierover gesproken in het Ronde Tafelhuis 
vanaf 19.30 uur. 

Informatie: info@rondetafelhuistilburg.nl 

Thea van Blitterswijk, participant 
Norbertijnen Tilburg, is projectleider 

Ronde Tafelhuis Tilburg.

Vredesweek
19 t/m 27 september: Naar een
nieuw klimaat van vrede.

La Cordelle
6 oktober 20.00 u.: Naar een
barmhartige samenleving.
Mariastraat 45, 4506 AD Cadzand
(0117) 39 29 97.
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Will van de Ven

Belinda Terlouw

Mevrouw Belinda Terlouw is werkzaam 
als opleider aan de Katholieke Pabo in 
Zwolle en als projectleider Speciaal Re-
kenen aan het Freudenthal Instituut. Ze 
ondersteunt scholen voor speciaal en re-
gulier basisonderwijs bij de implementa-
tie van de materialen die bij het Freuden-
thal Instituut worden ontwikkeld. Belinda 
Terlouw is een zeer bewogen, creatieve 
vrouw, die altijd op een innoverende wij-
ze bezig is. Haar enthousiasme en luiste-
rende open houding hebben veel in bewe-
ging gezet. 

Uitgangspunten
De werkwijze van mevrouw Terlouw ver-
toont duidelijk typerende uitgangspunten. 
Kansarme kinderen wil zij kans geven om 
zich te ontwikkelen. Leerlingen het gevoel 
geven dat ze er mogen zijn, ertoe doen. 
Onderwijs moet hart, hoofd en handen 
een plek geven. Leren door ervaring en 
ruimte bieden aan experimenten. Als team 
samenwerken en daardoor van elkaar le-
ren. En meegaan in de ontwikkelingen 
van de tijd.

Het kind leidt
Het kind moet beter in beeld komen, 
vindt mevrouw Belinda Terlouw. In haar 
woorden: Leidend is het kind, dat gezien 
moet worden in wie het is, in wat het kan 
en nodig heeft. (-) Hoe krijg je het kind in 

beeld en wat vertelt het je? Laat in tijden 
van maakbaarheid en meetbaarheid niet 
het kind het kind van de rekening wor-
den. Heb vertrouwen in de kinderen. Ga 
mee in hun beweging en nodig eventueel 
uit tot een beweging die hen verder kan 
brengen en waar je je als volwassene ook 
door kan laten inspireren. Laat het denk-
werk bij de kinderen liggen. ‘Als je me 
niet zelf wilt laten denken, stel me dan 
ook geen vragen meer.’ Neem de tijd voor 
leerprocessen. ‘Het gras groeit niet sneller 
als je eraan trekt.’ Wees niet bang om fou-
ten te maken. ‘Daar waar je struikelt ligt 
je schat…’

De geest herkent zich
In de bewogenheid van mevrouw Terlouw, 
haar werk ten behoeve van leerlingen, 
leerkrachten, begeleiders en opleiders en 
de wijze waarop zij zich inzet, zullen - zo 
meent de jury - veel religieuzen en andere 
bezielde en geëngageerde mensen zich 
herkennen. Onze samenleving telt tal van 
kwetsbare mensen, die zonder hulp van 
anderen verloren dreigen te lopen. Op-
vang van deze mensen in bestaande struc-
turen maar ook daarbuiten, is bijzonder 
hard nodig. Gelukkig zijn er mensen die 
zich door de nood en de kwetsbaarheid 
van anderen laten raken. Zij proberen te 
helpen waar zij kunnen. Het zijn mensen 
die optreden waar de samenleving tekort-

De religieuzenprijs 2009 is toegekend aan Belinda Terlouw voor haar inzet ten 
behoeve van scholieren. Zij verdient deze prijs voor de wijze waarop zij zich 
inzet voor een groep, die maatschappelijk buiten de boot dreigt te vallen. 

schiet. De bewogenheid van deze men-
sen is meer dan een kortstondige opwel-
ling van medelijden: ze is alomvattend en 
geeft een heel nieuwe dimensie aan het 
leven.

Religieuzen
De zorg om mens en samenleving blijft 
actueel, omdat de wereld waarin wij leven 
wordt verscheurd door onrecht en geweld. 
Meer dan ooit is er behoefte aan mensen 
die niet vanuit zichzelf, maar vanuit de 
ander - de Ander - proberen te leven. Het 
is ons voorgeleefd door grote en kleine 
mensen in de religieuze traditie. Als zus-
ters en broeders van de armen proberen 
religieuzen te helpen waar zij kunnen en 
geven anderen de gelegenheid dit leven 
te delen. Dit blijft noodzakelijk zolang er 
nog ergens mensen aan hun lot worden 
overgelaten en verloren lopen. 

Mensen bevestigen
De religieuzenprijs zal dit najaar voor de 
tweede keer worden uitgereikt. De Konfe-
rentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) 
wil met deze prijs de (religieuze) bewo-
genheid om mensen onder de aandacht 
brengen. De KNR wil dit doel bereiken 
door mensen te bevestigen die zich met 
hart en ziel inzetten voor vormen van 
vorming, zorg en missie, waarin plaats is 
voor betrokkenheid, bezieling, liefde, res-
pect en idealisme. De prijs, die één keer in 
de twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit 
een kunstwerk van de hand van Math van 
Kampen ofm conv en een geldbedrag van 
€ 5.000,-. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 7 oktober 2009. Tijdens de uitreiking 
zal prof. dr. Annelies van Heijst de betrok-
kenheid van religieuzen bij vorming en 
onderwijs belichten. Prof. dr. Wim van de 
Donk ontrafelt kernproblemen binnen het 
huidige onderwijsveld en biedt suggesties 
voor verbeteringen.

Informatie bij Will van de Ven, KNR 
Postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch 

(073) 692 13 21; e-mail: w.vd.ven@knr.nl 

Belinda Terlouw (© Foto: Wibo van Kekem)

Peerke Pad
21 okt. 9.00 u. Petrus Dondersaltaar 
Wittem: een zevendaagse wandeling 
richting Tilburg b.g.v. de 200e geboor-
tedag van Peerke Donders.
Start 1ste etappe naar Houthem/
St.Gerlach Ook op andere dagen kan 
men meewandelen.
Jelle Wind en Henk Erinkveld,
Klooster Wittem; (043) 450 17 41.
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Pa is deze zomer gestorven. Na een lang 
leven heeft hij de dood gekregen, waarop 
hij hoopte. Pa sprak al jaren vrijmoedig 
over zijn levenseinde en vreesde vanwege 
zijn longproblemen voor iets ‘adembe-
nemends’. Letterlijk is dit gelukkig niet 
uitgekomen, maar figuurlijk durf ik - we-
derom - voorzichtig te concluderen, dat de 
wisseling van het tijdelijke met het eeuwi-
ge niet een echt beroerd pad hoeft te zijn. 
Een brede glimlach op Pa’s gezicht is voor 
mij een soort bewijs daarvoor.
En dan ... is het midden zomer, zijn diver-
sen mensen op vakantie en is het vreselijk 
druk in de uitvaartindustrie. Inmiddels al 
zo bijna vaste klant bij één bepaalde uit-
vaartorganisatie bellen we en zij halen Pa 
met veel piëteit op, want wij kiezen niet 
voor opbaring in dit kamertje van het ver-
zorgingshuis waar hij amper vier maan-
den heeft gewoond. Zijn beste pak gaat 
mee, maar ook een reserve ‘boerenbroek’ 
mocht de ‘zondagse’ niet meer passen. 
‘Eigenlijk moet ie die werkbroek aan, 
want zo kennen we hem het best’, horen 
we later van een oude bekende, die Pa 
heeft verzorgd en op hem heeft gelet tot 
het tijdstip van de uitvaart. Die oude be-
kende is onze ‘kannenboer’ van vroeger. 
Deze krasse zeventiger was als chauffeur 
multi-inzetbaar en haalde destijds ’s mor-
gens en ’s avonds de bussen melk op, om 
tussendoor taxi te rijden en als dat nodig 
was ook nog de lijkwagen van A naar B 

te brengen. Het toeval wil 
dat deze zelfde man ruim 
twintig jaar geleden geheel 
onverwachts ook Ma al trof 
op zijn verzorgingstafel. 
‘Ik schrok toen zo, dat ik 
er haast bij kwam te lig-
gen’ vertrouwde hij ons nu 
toe. En deze keer wilde hij 
dus Pa z’n blauwe boeren-
broek aandoen, omdat hij 
Pa zo het best kende.
Want de kannenboer moest 
destijds nogal ’ns op Pa 
wachten. Onze boerderij 
staat en stond te ver van 
de bewoonde wereld, zodat 
Pa en later ook wij om de 
beurt ’s morgens de bus-
sen met melk met de trac-
tor naar ‘de straat’ moes-
ten brengen. En Pa had 
de pech om vooraan in de 
ophaalronde te zitten. Dus 
was het nogal ’ns haasten 

Jeanne van Leijsen 

De Kannenboer 

In De Roerom van mei uit Peer Verhoeven 
zijn ergernis over het slordige taalgebruik. 
Ik bewonder zijn maandelijkse rubriek in 
dit blad zeer, zowel om de verwoorde 
gedachten als om het doorgaans fijnzin-
nige taalgebruik. Zijn klachten echter zijn 
van alle tijden en dat is ook logisch. Was 
er sinds het begin van onze jaartelling 
niets meer aan de taal gewijzigd omdat 
alle mensen aan de geldende regels hiel-
den, dan zouden wij Gotisch hebben
gesproken en de Italianen klassiek La-
tijn. Het kerklatijn uit de vierde eeuw had 
nooit bestaan. 
De sprekers waren echter niet zo gedisci-
plineerd met als gevolg dat, hoewel bijna 
alle noordwestelijke talen van Europa zich 
uit het Gotisch hebben ontwikkeld, de 
mensen elkaar pas na grondige studie van 
elkaars talen kunnen verstaan. Zo verging 
het ook de Italianen, Fransen, Iberiërs, 
Roemenen, enz. die hun taal aan het La-
tijn ontleenden. Deze processen vinden 
altijd plaats. 

Vooral als we ons ermee gaan bemoeien 
komen er moeilijkheden. Zo wilde men
in de zeventiende eeuw het Nederlands 
‘gelijkwaardig’ maken aan het Latijn. 
Ze bedachten toen dat de vormenrijkdom 
van het Latijn ook wel iets voor het Ne-
derlands was. 
In sommige delen van ons taalgebied zei 
men groter als en in andere delen groter 
dan. Ze hebben toen bepaald dat dan al-
leen bij de vergrotende trap zou worden 
gebruikt en als bij de overige vergelijkin-
gen. Iets dergelijks gebeurde met hen en 
hun voor de vierde en de derde naamval 
bestemd.
Tot op de dag van vandaag werkt in con-
servatieve kringen zoals de kerken nog 
door dat ze, evenals in het Latijn, twee 
gebiedende wijzen hanteerden. Eén voor 
het enkel- en één voor het meervoud. Dit 
gebruik is tot de geschreven taal beperkt 
gebleven. Je kunt tegen een klas niet zeg-
gen: ‘Schrijft allemaal je naam bovenaan 
het blaadje.’  Zinnen als ‘Ik ben groter als 

hem’ en ‘Hij is dikker dan mij’ zijn nu in 
opmars. Als verreweg de meeste Neder-
landers zo gaan spreken is dit wel hét Ne-
derlands. 

Taal is allereerst geluid en niet geschreven 
tekst. Klemtonen veranderen is aanvanke-
lijk wellicht een kwestie geweest van ge-
wichtigdoenerij. Het deftig vermijden van 
de s-klank leidt tot vreemde klanken.
Opzet klonk vroeger als opset, nu als ob-
zet. We krijgen perioden medzon,
in plaats van metson. De combinatie van t 
met z of d met s is anatomisch niet moge-
lijk; die kun je alleen maar schrijven.
Taal wordt niet vervuild. Met taal kun 
je wel je denkwereld, cultuur vervuilen. 
Daartegen te strijden is de redactie van De 
Roerom wel toevertrouwd.

Gerard Grimberg, Uden

komt. Later blijkt dat onze ‘kannenboer’ 
zelf de auto bestuurde en zelf had bedacht 
om Pa nog één keer langs de boerderij te 
rijden. Hij heeft daar nog even stilgestaan 
en degenen, die van vakantie naar huis 
zijn gebeld en pas later in het proces zijn 
ingestroomd en toevallig op de boerderij 
waren, kregen zo hun eigen afscheidsmo-
ment. Dank je wel, Kannenboer!

op de boerderij en wachten voor en door 
de kannenboer. Bij mijn weten is hij daar-
over nooit kwaad geweest. 
Als de dag van de uitvaart daar is, wach-
ten wij Pa op bij de parochiekerk, waar hij 
haast zestig jaar heeft gekerkt en waar hij 
nadien bij Ma zal worden begraven op het 
kerkhof achter de kerk. Wij zijn verrast 
als de lijkwagen van een vreemde kant 

Antonius Fidelis Donkers (© Foto: Jac van Leijsen)

Ingezonden

Groter als
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‘Wat ik gisteravond meemaakte gaf me een 
beleving die ik in verband met de kerk al-
lang vergeten was. Steeds meer heerst  toch 
in deze dagen een depressieve atmosfeer in 
de kerk. Maar bij de mensen die ik giste-
ren ontmoette vond ik tijd en ruimte voor 
het wezenlijke. Deze bijeenkomsten doen 
de hoop bij mij weer herleven, een inspi-
ratie die bij mij, bij ons vertrekt. Gloed en 
vuur komen toch altijd van onder af? Het 
is meer dan de moeite waard om te inves-
teren, met kracht en met fantasie, want ik 
heb wat te zeggen!’ 
Deze vrouw had zich laten overhalen om 
eens een bijeenkomst van een Kleine Chris-
telijke Gemeenschap (KCG) mee te maken. 
Deze gemeenschappen ontstaan in steeds 
meer regio’s en op steeds meer plaatsen. Ze 
vormen een noodzakelijke aanvulling op 
de bestaande vormen van kerkzijn.

Fabrieken vanaf boven 
De kerkelijke leiding in onze streken 
wordt momenteel gekenmerkt door een 
bevoogdende wijze van leidinggeven. Als-
of er nooit een Tweede Vaticaans Concilie 
heeft plaatsgevonden zijn de gelovigen, de 
leken, daarbij weer het lijdend voorwerp 
van de zielzorg geworden. Er is opvallend  
veel aandacht voor het instituut en de or-
ganisatie van de kerk en veel minder voor 
een kerk die zich als Volk van God geroe-
pen weet Jezus te volgen. Er wordt over 
ons gelovigen beslist. Kijk naar de kerk-
gebouwen die onze voorouders en wijzelf 
met veel inspanning hebben gebouwd en 
in stand gehouden, - kijk hoe kerkelijke 
structuren gefabriceerd worden zonder 
ons daar fatsoenlijk bij te betrekken. Als-
of wij als gelovigen geen ideeën hebben 
over een weg naar de toekomst. We zeg-
gen de schrijfster, boven aangehaald, na: 
Wij hebben wat te zeggen, want we zijn 
gedoopt, gevormd en  ook in ons werkt 
de Geest. Het wordt tijd op te staan. ‘Ont-
waakt, gij die slaap’ zingen we toch! 

Nieuwe kernen
Interessant is dat dit zelfbewuste in het 
geloof sterk wordt aangewakkerd vanuit 
Afrika en Azië, landen waar vroeger mis-
sionarissen naar toe trokken. Daar be-
dachten gelovigen nieuwe wegen en men-
sen met kennis van zaken hebben deze 
methodes bijgeschaafd en communicabel 
gemaakt. Over de hele wereld ontstaan zo 
kleine kernen van gelovigen die regelma-
tig bij elkaar komen, om samen te bidden, 
bijbel te lezen en ervaringen van hun le-
ven van alledag uit te wisselen. Dit alles 
met een minimum aan organisatie en een 

maximum aan onderlinge inspiratie. Laat 
de Geest maar waaien.

In ons land
Hoe staat het met de ontwikkeling in ons 
land? Op de site van De Roerom is te le-
zen dat Henk Baars, oud-voorzitter van 
de Achtmeibeweging, het nog één keer 
wil proberen; nu samen met mensen uit 
de Mariënburgvereniging. Niet iedereen 
was even enthousiast over de Achtmeibe-
weging, maar dat Henk Baars nog steeds 
het vuur in zich voelt valt te prijzen. Zijn 
er in ons land ook nieuwe vormen - hoe 
klein ook misschien - te vinden die we als 
tekenen van hoop mogen begroeten? De 
website en het blad van De Roerom kun-
nen een prachtig podium of beter nog een 
‘gezel’-schap mensen worden die erin ge-
loven dat ze wat te zeggen hebben. Zij 
willen zich richten op de meest wezen-
lijke zaken: hoe in onze dagen de bood-
schap van het Evangelie aansprekend be-
leven en doorgeven?

bisschop Jan Bluyssen in zijn Vele Wegen 
en de Ene Weg zegt. We kregen de smaak 
daarvan te pakken. Toen in Nederland 
deze kerkelijke wind kromp is De Roerom 
ontstaan. De initiatiefnemers van destijds 
stonden voor een transparante commu-
nicatie in de kerk en wilden een alterna-
tief bieden voor de kille wind die steeds 
in kracht toenam. De Roerom stelde zich 
veelal ‘reagerend’ op, ging in discussie 
met wat er ‘van de Parade’ kwam, maar 
nam ook initiatieven zoals ondermeer tot 
de Roeromlezingen. Deze inzet heeft ve-
len geholpen de kerkelijke moed erin te 
houden.

Een nieuwe richting
Een nieuwe tijd breekt aan in de kerk; 
ook voor het blad en inmiddels ook de 
website De Roerom. Blad en site zijn de 
communicatiekanalen van De Roerom ge-
meenschap, die alleen toekomst heeft als 
de houding van ‘reageren op’ verandert 
in een meer zelfbewuste houding en het 
nemen van initiatieven. We hebben wat te 
vertellen en we hebben wat te doen. We 
willen bij de werkelijkheid van nu ver-
trekken, ons bewust zijn van onze traditie 
en ons opstellen als mensen die leven met 
een perspectief.

De Roerom abonnees
De Roerom bestaat of gaat bestaan uit 
mensen die in deze tijd de katholieke tra-
ditie willen doorgeven. Traditie is voor 
hen geen blok onveranderlijke waarheden 
die je met je meesleept, maar kostbare ge-
loofsverhalen die ze hebben meegekregen 
en die zij op eigen wijze moeten door-
geven. Ze zijn er zich van bewust dat de 
Geest hen bezielt.
Mensen van De Roerom zijn grensgangers 

Bart Verreijt

We hebben wat te zeggen 

Op zijn zoektochten op internet kwam een van onze redacteuren het verhaal 
tegen van een vrouw die op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn een bij-
eenkomst had meegemaakt en daarover het volgende schreef.

De Roerom
Mensen die zich vanaf het eerste uur als 
lezer of als medewerker betrokken voel-
den bij De Roerom beginnen ons te ont-
vallen. Het is gewoon de leeftijd. Kort 
voor, tijdens en vlak na het Tweede Vati-
caanse Concilie was een manier van kerk-
zijn te proeven die probeerde steeds meer 
‘de kerk aan de gelovigen terug te geven’; 
een kerk die ‘de pastoraal van de uitno-
diging’ in haar vaandel had staan, zoals 

tussen samenleving en geloof. Ze waar-
deren het goede en de mogelijkheden van 
onze tijd, maar zijn evengoed kritisch ten 
aanzien van ontwikkelingen die mens en 
wereld schade berokkenen. Zij doen niet 
mee aan gemakkelijke kritiek op samenle-
ving of kerk maar steken liever de handen 
uit de mouwen om te werken aan verbe-
tering. Roeromleden zijn geen eenlingen 
maar zoeken samenwerking, willen met-
gezel zijn van hen die het beste voorheb-
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Er was eens de zeven, voor 
wie er geen plaats was op de 
dobbelsteen. En daarom werd 
de zeven verheven tot de be-
langrijkste dag van de week. 
Maar daaraan ging veel vooraf.

Het is nog niet zo lang gele-
den, dat mensen telden om de 
wereld in getallen te ordenen. 
En toen het getalbegrip een-
maal doorbrak, hadden ze aan 
zeven getallen genoeg. Niet 
meer en niet minder en zeker 
geen cijfers achter de komma 
omdat breuken in hun bele-
ving nog niet voorkwamen. 
Zeven, dat waren de dagen in 
de week. Zeven, dat waren de 
tonen in een toonladder. Zeven 
zorgde voor orde en regelmaat 
in het leven. 
Maar toen ontstond de eerste 
breuk in deze harmonie. De 
mens vond de dobbelsteen uit, 
een kubus met zes vlakken. 
Met deze dobbelsteen ging hij 
dobbelen om zijn geluk te ver-
groten. Hij vertrouwde niet 
langer op ‘de voorzienigheid’, 
niet langer op het lot zoals hij 
het te leven had. De mens was 
ontevreden geworden en wilde 
meer. Zelfs God werd ervan 
verdacht te dobbelen met de 
levens van mensen.

Na een tijdje protesteerde de 
zeven. Waarom was er voor 
hem geen plaats op de dobbel-
steen die dagelijks het leven 
van de mensen bepaalde? Er 
werd naar een noodoplossing 
gezocht. De getallen werden 
zodanig over de dobbelsteen 
verdeeld, dat onder en boven 
telkens samen zeven ople-
verde. Was dit geen eer voor 
de zeven? Maar de zeven was 
hiermee niet tevreden. Want 
hoe de dobbelsteen ook viel, 
hij kwam nooit boven en de 
mens kwam nooit meer aan 
zeven toe. En daarom werd na 
lang wikken en wegen beslo-
ten om de zeven een eigen dag 
te geven.

Een week lang mag de mens 
dobbelen, zijn geluk beproe-
ven en het lot uitdagen. Maar 
één dag dobbelt hij niet en 
vertrouwt hij op het leven.

Zeven

ben met mens en wereld. Zij staan open voor 
wat christenen uit andere kerken te bieden 
hebben en  voor vragen en ideeën uit andere 
godsdiensten en levensbeschouwingen. ‘On-
derzoekt alles en behoudt het goede’. 

En verder
Wie tot het Roerom-gezelschap wil behoren 
herontdekt ook spiritualiteit, de aandacht voor 
de diepere lagen in het leven van alledag; niet 
als modieus verschijnsel maar als uiting van 
geloof. 
De Roerom zal meer oog krijgen voor wat er 
zich in andere regio’s buiten Brabant afspeelt; 
een meer landelijke opstelling kiezen dus. 
Contact met en betrokkenheid op de gewone 
gelovige blijven het vertrekpunt, waarbij de 
open en gemoedelijke sfeer die de Roerom 
vanuit zijn Brabantse wortels eigen zijn ge-
handhaafd blijft. De Roerom prefereert een 
sfeer van ‘je geloof waarmaken’ en van ‘doen’ 
boven die van ‘consumentisme’ en uitsluitend 
tot je nemen wat anderen je aanbieden.

Bondgenoten
De komende tijd worden initiatieven geno-
men die aansluiten bij de kenmerken van 
De Roerom. We staan er niet alleen voor. De 
Roerom sloot al een bondgenootschap met 
de stichting Leve de Kerk. Leve de Kerk staat 
voor een open, gastvrije kerk. Hierin herkent 
De Roerom zich en wil dit bondgenootschap 
verder inhoud geven. Zaterdag 21 november 
a.s. wordt er een landelijke dag georganiseerd 
door De Roerom, Leve de Kerk en Op Goed Ge-
rucht, een groep predikanten met een verge-
lijkbare spiritualiteit. Aan de voorbereiding 
van deze dag wordt druk gewerkt. Daarom is 
het zinnig om deze datum te noteren en deze 
dag vrij te houden voor de ontmoeting met 
vele geestverwanten.  
Leve de Kerk werkt verder aan de uitwisse-
ling van ervaringen en ideeën, in blad en op 
website van De Roerom, en op de websites 
van Leve de Kerk: levedekerk.nl; kijkopkerk.nl; 
idee-en-kerk.nl en kerkophetweb.nl

Landelijke dag

Hoe als geloofsgemeenschap ter plekke 
gastvrij zijn en je eigen identiteit behou-
den en ontwikkelen?
Zaterdag 21 november van 9.30 u. tot 
15.30 u. een landelijke dag hierover in 
de Johanneskerk Utrecht-Overvecht, 
goed bereikbaar met openbaar vervoer, 
op loopafstand van station Utrecht-Over-
vecht met ruime parkeergelegenheid.

sen die regelmatig of incidenteel een artikel 
schrijven, boeiende ontwikkelingen ter plaatse 
melden en doorgeven. Nieuwe medewerkers 
zijn nodig die een dag mee willen organise-
ren, administratie verzorgen, mensen attent 
maken op het bestaan van het erfgoed van De 
Roerom. Ook nieuwe bestuursleden zijn wel-
kom evenals mensen die zich inzetten voor 
communicatie en publiciteit van en over de 
Roerom. Wie wil meedoen kan zich melden 
bij redactie@deroerom.nl. en wie meer wil we-
ten en nader geïnformeerd worden kan terecht 
bij Bart Ver reijt, voorzitter van Stichting De 
Roerom, via bart.verreijt@gmail.com. Wie be-
trokken wil blijven bij de nieuwe ontwikkelin-
gen van De Roerom en zijn ‘gezelschap’ kan 
zich aanmelden als lid ervan. Dit is helemaal 
gratis en u wordt op de hoogte gehouden van 
alle initiatieven en ontwikkelingen.

Heb wat te melden
Redactie en bestuur nodigen iedereen na-
drukkelijk uit eens om zich heen te kijken en 
hoopvolle ervaringen te delen met de bezoe-
kers van de site en de lezers van het blad De 
Roerom. Hoor en zie nieuwe uitingen van ge-
loof en maak er melding van. Zo kan De Roer-
om gemeenschap nieuwe inhoud en betekenis 
krijgen en, getrouw aan wat de stichters ervan 
voor ogen stond, bijdragen aan een kerk die 
de samenleving dienstbaar is en dit nog meer 
durft te worden.

Actief
Het is duidelijk dat momen-
teel bij De Roerom een paar 
mensen het werk voor velen 
opknappen. Er is dringende 
behoefte aan mensen die 
vanuit boven omschreven 
uitgangspunten metterdaad 
aan de slag gaan en deze via 
site, blad, bijeenkomsten en 
contacten verder willen uit-
bouwen en vorm geven. Om 
het nieuwe perspectief waar 
te maken zullen meer men-
sen de hand aan de ploeg 
moeten slaan. Méér abon-
nees van De Roerom natuur-
lijk en méér bezoekers van 
onze site. Maar ook men-
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Berichten
Redactie

Kunst in ’t hart 2009

Vierenvijftig beeldende kunstenaars en vijf-
tien dichters zijn met het thema Sprekende 
stilte aan de slag gegaan voor expositie-po-
ëzis Kunst in ’t Hart 2009 in de Heilig Hart 
kerk te Oss. Zoals elk jaar wordt ook de 
schooljeugd bij de expositie betrokken. Dit 
jaar geeft de Nicolaasbasisschool bij ‘Kunst 
in ’t Hart’ acte de présence. Zij zullen op 

initiatief van de Kruisheren te Uden en 
de Samen Op Weg kerk Uden-Veghel. Het 
gaat om een jaarprogramma van 16 bij-
eenkomsten, ontwikkeld door het Titus 
Brandsma Instituut en hier in aangepaste 
vorm gegeven door mensen geschoold aan 
dit instituut. Acht aspecten van de gees-
telijke weg worden steeds belicht tijdens 
twee opeenvolgende bijeenkomsten, in-
leiding en groepsgesprek. Tussen die twee 
bijeenkomsten maken de deelnemers no-
tities over hoe het betreffende aspect in 
het eigen leven speelt. De kosten bedragen 
minimaal € 200,- over te maken op reke-
ning 44.88.82.027 t.n.v. Generalaat Kruis-
heren te Uden. Bij bijzondere omstandig-
heden kunnen bijzondere afspraken wor-
den gemaakt. Deelnemers worden vooraf 
uitgenodigd voor een kennismakingsge-
sprek. De bijeenkomsten zijn van 19.00 
uur tot 21.00 uur. in het klooster van de 
Kruisheren, Lieve Vrouwenplein 2, 5401 
AS Uden. 

Alsnog aanmelden en nadere informatie via 
eriknoorman@live.nl (0411) 62 47 32.

Kapelletjestocht 

Zondagmiddag 11 oktober organiseert 
Klooster Wittem weer de Kapelletjestocht 
voor kinderen en hun (groot)ouders. Om 
14.00 uur start bij het Arnold Janssen-
klooster Capucijnerweg 9, Wahlwiller. Van 
daar wordt via verschillende wegkruisen 
naar Klooster Wittem gelopen. Om 16.00 
uur de traditionele kinderzegening in de 
Gerarduskapel. Hieraan kan men ook 
zonder deelname aan de Kapelletjestocht 
meedoen.

Informatie: Els Mertens, Klooster Wittem, Witte-
mer Allee 32, 6286 AB Wittem (043) 450 17 41.

Waar bezinnen en verblijven?

Onder de naam Bezin en Verblijf is een 
portal gestart waar conferentie- en bezin-
ningscentra hun programma-aanbod en 
hun accommodatie presenteren aan het 
publiek. De portal is ontwikkeld door Zin-
web en neemt een prominente plaats in op 
www.zinweb.nl. De bezoekers wordt een 
totaaloverzicht geboden van de faciliteiten 
van verschillende centra: een uitgebreid 
overzicht van het programma-aanbod van 
de aangesloten centra en informatie over 
verblijfsmogelijkheden, ruimte voor per-
soonlijke of groepsretraites, zakelijke bij-
eenkomsten, trainingen en huwelijksplech-
tigheden. Samenwerkingspartners zijn het 
Dominicanenklooster Huissen, Bezinnings-
centrum de Zwanenhof, Mennorode Con-
ferentiecentrum, Centrum de Kapel, Da-
miaancentrum Nederland, Dominicanen-
klooster Zwolle en Klooster Wittem. 

‘n Herberg

Op de ontmoetingsdag van ’n Herberg in 
het noorden zaterdag 10 oktober spreekt 
Sieds Prins over ‘Wat kan Eva ons vertel-
len over het algemeen priesterschap van 
alle gelovigen?’ De bijenkomst wordt ge-
houden in het kerkelijk centrum De Open 
Hof, Sleutelbloemstraat 1 (wijk Vredeveld) 
Assen, begint om 9.30 u. en eindigt om-
streeks 16.00 u. Geen kosten, wel een col-
lecte na afloop.

Informatie: R. van Westerlaak, Britsenburg 
123, 8925 CS Leeuwarden; (058) 266 39 37. 

Andere Calvijn
 
Veel cliché-beelden van de strenge refor-
mator Calvijn en het sobere, sombere cal-
vinisme doen weer de ronde nu dit jaar 
de 500e geboortedag van Calvijn wordt 
herdacht. Calvijnkenners en kerkhistorici 
grijpen dit gedenkjaar aan om die beelden 
door te prikken. Voor veel mensen uit an-
dere religieuze achtergronden is het ver-
warrend al die positieve en kritische visies 
voorbij te zien komen. Het Albertinumge-
nootschap probeert in vier avonden een 
lijn te trekken vanuit het verleden naar 
heden en toekomst om zo de persoon van 
Calvijn dichterbij te brengen. De verwe-
venheid van Calvijn met de geschiedenis 
van Nederland zal aan de orde komen en 

Uit een eerder jaar: Ine Gooren Koestering, Impressie 
naar een beeld van Jac Maris

de in die tijd opkomende nieuwe visie op 
godsdienst en geloven, geloofsopvoeding. 
Tenslotte wordt de vraag gesteld of het 
calvinistisch protestantisme nog toekomst 
heeft. Data: 17 en 24 sept.; 1 en 8 okt. van 
20.00 tot 22.00 u.; € 5,-.

Informatie: Ans Metz (024) 322 82 85.

eigen wijze het thema vertalen naar hun 
belevingswereld. Bijzonder is dat alle groe-
pen deelnemen aan het project. 

Opening zondag 27 sept. 15.00 u, Kromstraat 
109 Oss. Openingstijden zaterdag en zondag 
14.00 tot 17.00 uur 3 en 4, 10 en 11, 17 en 
18 oktober. Poëzie voordracht ’s zondags van 
14.30 tot 16.00 uur en ?s zaterdags om 15.00 
uur. Groepen op afspraak via Thea Vervoort 06-
15574182.

Expositie Abdij Rolduc

Henk Schroe, Hein Menten en Doortje 
Kockelkorn houden een gezamenlijke ex-
positie. Hun geëxposeerde werken zijn da-
gelijks de gehele dag te bezichtigen vanaf 
28 september tot en met 25 oktober in de 
kruisgangen van Rolduc, Heyendallaan 
82 te Kerkrade (045) 546 68 88. Maan-
denlang hebben de drie kunstenaars op 
woensdagavond gewerkt aan een groot 
doek van 100 bij 150 cm. met de bedoe-
ling dit schilderij bij opbod te verkopen 
en de opbrengst ter beschikking te stellen 
van het goede doel KIKA.

Gaande de weg

Ter Linde ontmoetingsplek voor spirituali-
teit te Uden is 7 september jl. ingeleid en 
op 21 september heeft het eerste groepsge-
sprek plaats onder de titel Gaande de weg 
in gesprek. Het programma is ontstaan op 
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Redactie

Boeken

Aanvulling

Het boek Tropenjaren van Gijsbert van 
Schie, in De Roerom juni 2009 aanbevolen, 
is uitgegeven onder ISBN 978 90 8834 852 
5 en kost € 17,95.

Religieuze muziek

Op initiatief van de Liturgiekamer van de 
Van der Leeuw-Stichting en in samenwer-
king met de leerstoel  Muziek en christen-
dom van de UvT is een bundel tot stand 
gekomen rondom de religieuze betekenis 
van muziek. Met bijdragen van de filosofie, 
theologie, muziek- en liturgiewetenschap 
worden aanzetten gegeven voor een nieu-
we ‘muziektheologie’ die rekening houdt 
met de veranderde situatie van religie en 
nieuwe visies daarop. Het boek richt zich 
vooral tot wetenschappers. De vragen die 
behandeld worden zijn eerder principieel 
en fundamenteel dan praktisch. De meeste 
bijdragen bevatten ook aanwijzingen voor 
de liturgische praktijk, maar de uitvoer-
baarheid ervan in kerkgemeenschappen 
van deze tijd roept veel vragen op. Veel 
aandacht is besteed aan het preciseren van 
de begrippen en het denkkader van de bij-
dragen is eerder de klassieke kerkelijke li-
turgie dan de feitelijke actuele liturgische 
praktijk. 
Iedere bijdrage geeft wel een interessant in-
zicht dat je aan het denken zet over de be-
tekenis van muziek voor de religieuze bele-
ving en haar relatie met het Woord. De sa-
menhang tussen deze inzichten ontbreekt 
nog en vraagt om een nauwere samenwer-
king om ze vruchtbaar te maken voor een 
nieuwe ‘muziektheologie’. In de bundel 
blijkt al wél dat fundamentele theologische 
uitgangspunten van doorslaggevend belang 
zijn voor de visie op de religieuze beteke-
nis van muziek.      Jef De Schepper

Martin Hoondert, Anje de Heer en Jan D. van 
de Laar (red.), Elke muziek heeft haar hemel

De religieuze betekenis van muziek 
Damon 2009; ISBN 978 90 5573 937 0, €18,90

Norbert

Zaterdag 6 juni 2009 was het 875 jaar ge-
leden dat Norbertus van Gennep overleed. 
Naar aanleiding van dit feit heeft Peter Nis-
sen een boek geschreven dat hij de titel 
Norbertus van gennep. Godzoeker in tij-
den van verandering gaf. Het gaat over het 
leven van Norbertus, maar Nissen wijdt 
ook een stevig hoofdstuk aan de tijd, de 
elfde en twaalfde eeuw, waarin Norber-
tus geleefd heeft. Deze ‘uitweiding’ geeft 
het boek een extra dimensie. Na het ver-
haal over Norbertus volgt een wel erg uit-
gebreide literatuurlijst, per hoofdstuk ge-
rangschikt, voor mensen die er meer over 

willen lezen. Daarna neemt Pieter Butz 
het werk over en laat zeven norbertijnse 
voormannen en één norbertines van dit 
moment aan het woord. Allen norbertijn 
en niet één hetzelfde, zoals te verwachten. 
Een goed leesbaar en onderhoudend boek, 
waarvan het algemene gedeelte over de tijd 
waarin Norbertus leefde en werkte en de 
persoonlijke woorden van ‘de acht’ mij het 
meest hebben aangesproken. Peer Verhoeven

Peter Nissen Norbertus van Gennep. Godzoeker 
in tijden van verandering. Uitgeverij Abdij van 
Berne-Heeswijk 2009; ISBN 978 90 7039 5322 

€ 12,50

kan wel als springplank dienen om je meer 
in Paulus’ ideeën en idealen te verdiepen. 
Hij heeft ook mooie dingen gezegd. Over 
de hoop, de evenwaardigheid van alle men-
sen, de verschillende ledematen en het éne 
lichaam, ieders roeping en taak en zoveel 
meer. Aan deze theologie beginnen met in 
het achterhoofd wat voor man Paulus was 
en hoe het hem vergaan is, lijkt me aan-
merkelijk beter dan vanuit het niets zonder 
een menselijk gezicht op de achtergrond 
met de deur in (leer)huis te vallen. Van 
harte aanbevolen.                  Peer Verhoeven 

Cor Sinnema, Geerst Hüsstege Was getekend: 
Paulus. Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 

2009; ISBN 978 90 8972 014 6

God en kunst

Een prachtig boek, uitgegeven in het ka-
der van het Soeterbeeck Programma van 
de RUN, voortgekomen uit een studie-
groep ‘Kunst en religie’. Het is een lust om 
door dit boek te bladeren, uitermate goed 
verzorgd door uitgever Lannoo en met uit-
stekende reproducties van de besproken 
kunstwerken. Eigenlijk zijn het twee boe-
ken. Het eerste deel bevat bijdragen over 
oude en traditionele weergaven van de 
kruisdood en de opstanding van Christus, 
vijf over de beeldende kunst en één over 
muziek. In het tweede deel gaat het over 
de problematische relatie tussen religie 
en moderne kunst. Beide delen zijn inte-
ressant maar de poging om ze met elkaar 
te verbinden is niet overtuigend. Geïnte-
resseerden in de oude christelijke kunst 
worden in het eerste deel attent gemaakt 
op details en achtergronden, historische 
en theologische, die hen beter doen kij-
ken. Soms zeer verrassend. Het tweede 
deel biedt zeer uiteenlopende bijdragen 
rondom schilderkunst, beeldhouwkunst, 
film, rituelen en installaties. Rond concre-
te voorbeelden wordt duidelijk dat zowel 
de kunst als de religie in onze tijd op zoek 
zijn naar hun identiteit en dat dit leidt tot 
zeer uiteenlopende visies op de aanwe-
zigheid van religie in de kunst. Gemeen-
schappelijk is dat in al deze bijdragen 
religie eerder aanwezig is als vraag dan 
als antwoord. De kunstenaars willen een 
vraag oproepen, een ruimte scheppen, die 
uitnodigt tot een eigen antwoord. In het 
slotartikel verwoordt Erik Borgman dit zeer 
helder. Het antwoord zal niet altijd religi-
eus zijn, ook niet dat van de kunstenaars 
zelf. Maar ook de vraag zal noch bij de kij-
ker noch bij de lezer altijd overkomen. 

Jef De Schepper

Philip Verdult (red.), God en de kunst. Over het 
verdwijnen en verschijnen van het religieuze in 

de kunst. Lannoo Tielt 2009 
ISBN 978 90 209 8282 4. 320 blz. € 34,95

Paulus

Ik ben natuurlijk niet geheel op de hoogte 
van wat er allemaal nieuw op de boeken-
markt komt. Toch lijkt me het Paulusjaar 
bepaald geen lawine aan nieuwe boeken 
over deze Apostel der Heidenen te heb-
ben veroorzaakt. Daarom temeer is een 
handzaam, behapbaar, fraai geillustreerd 
en mooi uitgegeven boekje zoals Was ge-
tekend: Paulus zeer welkom. Geert Hüs-
stege maakte aan de hand van het nieuw-
testamentische bijbelboek  Handelingen 
der Apostelen een ‘vita-icoon’ van veertien 
scènes uit het leven van Paulus. Pastor Cor 
Sinnema schreef korte verklaringen bij de 
veertien taferelen en voegde naast enkele 
bezinnende teksten uit de moderne litera-
tuur een en ander toe vanuit de Brieven 
van Paulus. Het boekje - alles samen nog 
geen honderd kleine pagina’s - wil aller-
eerst gewoon het leven van Paulus en de 
lotgevallen van deze Apostel der Heidenen 
vertellen. Het gaat niet over diens ‘theolo-
gie’ en ook niet over de ‘stenen des aan-
stoots’ waaraan latere christenen zich lan-
ge tijd geërgerd hebben: wat hij zegt over 
slavernij en slaven (Titus 2;1 Timoteus 6), 
over Jezus’spoedige wederkomst (2 Tessa-
lonica 3) en vooral over de plaats van de 
vrouw in samenleving (Efese 5), kerk (1 
Korinte 11) en viering (1 Korinte 14). Het 
boekje van Geert Hüsstege en Cor Sinnema 
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Nel Beex

Goed Nieuws

De vakantie is nog niet voorbij, als deze 
bladzijde gemaakt wordt. Daarom de 
keuze voor onderwerpen in vakantie-
sfeer.

Parochienieuws H.Hartkerk-Oss ver-
haalt:
54 beeldend kunstenaars en 15 dichters 
lieten zich uitdagen om met het thema 
‘Sprekende stilte’ aan de slag te gaan voor 
‘Kunst in ’t Hart 2009’. Een abstract the-
ma. Bij het eerste gehoor misschien zelfs 
wat vaag, maar als je er even op door-
denkt, geeft het juist zeer diverse invals-
hoeken. … Dit jaar is de Nicolaasbasis-
school bij ‘Kunst in ’t Hart’ betrokken. Zij 
zullen op hun eigen wijze het thema ver-
talen naar hun belevingswereld. Bijzon-
der is dat alle groepen deelnemen aan het 
project. 
Opening zondag 27 sept. 15.00 u Krom-
straat 109 Oss. Nog drie weekends daarna 
is de expositie te bezichtigen en zijn in de 
sacristie de dichters te beluisteren. Voor 
wie naar de stilte kan luisteren!

Montfort Onderweg Tilburg reikt een ge-
dicht aan dat meer zegt dan wat we zo op 
het eerste gezicht zien.

Sonneblom

Van aangesig tot aangesig
kan hy die son aangaap, gedoog.
Onkreukbaar in sy vlammekrans
straal hy ‘n trillende balans:
astrant en ronduit nederig
van eenvoud, sy omskanste oog
– met meeldraadwimpers drie rye dig -
vol ruitjies soos die van ‘n vlieg
maar sonder lis.
Das Ding an sich
en weergaloos. Geen ander geel 
is so deurdrenk, essensieel.
(Elisabeth Eybers: versamelde gedigte.
Querido/Van Oorschot, Amsterdam 1990)

De Boskapel Nijmegen. Weliswaar ver-
kocht aan de Woningbouwvereniging 
Standvast, maar prior-provinciaal Paul 
Clement schrijft: 
De Boskapelgemeenschap is inmiddels de 
van de Orde onafhankelijke ‘Stichting Au-
gustijns Centrum De Boskapel’ geworden. 
Zij blijft alles in het werk stellen om dat 
stempel te blijven waarmaken. Door vie-
ringen te blijven houden, open te staan 
voor individuele en groepen christenen die 
komen voor gesprek en bezinning, diensten 
te verlenen aan mensen die zoeken hun le-
ven zinvol(ler) in te zetten en actief te zijn 
in de samenleving en - last but not least 
- daarin samen te werken met de Familia 
Augustiniana.’
Wij wensen de Boskapellers heel veel suc-
ces hierbij. 

Niet alleen de Protestantse Gemeente Nu-
enen is er trots op een nieuwe predikante 
te kunnen presenteren, ook de Katholieke 
Gemeenschap is er blij mee. Parochie-
nieuws pastorale Eenheid Heilig Kruis 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten geeft 
ds. Christien Crouwel het woord.
‘Begin augustus is het zover. Dan verhuis 
ik met mijn echtgenoot Hans en onze kin-
deren Esther (11) en Lucas (8) van Braun-
schweig in Duitsland naar Nuenen.’ 
En na een verhaal waarin zij zichzelf en 
haar familie voorstelt en hoe haar leven 
tot nu toe verlopen is eindigt zij: 
’Op grond van alle positieve ontmoetingen 
met de beroepingscommissie en leden van 
de kerkenraad kan het niet anders of we 
gaan samen een goede, inspirerende tijd 
tegemoet. Ik verheug me al op de (nadere) 
kennismaking met u en mijn toekomstige 
collega’s in gemeente en parochie.’ 
In de hoop en met de verwachting, dat de 
goede en mooie samenwerking, ontstaan 
dankzij haar voorganger ds. Ad Wijlhui-
zen, lang mag voortduren. 

Sommige parochiebladen geven een voor-
proefje van het jaarthema 2009-2010. Zo 
ook Kerkvalk, Pastorale Eenheid Val-
kenswaard.
Lang zijn we ervan uitgegaan dat we met 
ons verstand oplossingen konden vinden 
voor de problemen in ons leven. Maar 
door schade en schande hebben we inge-
zien dat niet alle problemen met het ver-
stand op te lossen zijn. Geloven mag … 
! Dat ik van iemand houd, daarvoor is 
geen rationele verklaring. Dat de natuur 
me soms emotioneert kan ik niet begrij-
pen. Dat tranen in de ogen springen van 
een sporter na een overwinning is ontroe-
rend om te zien.... Ik mag geloven in het 
leven. Ik mag weten dat vele dingen in 
het leven geen verklaring vragen. …. Ik 
mag laten zien waarin ik geloof door God 
te danken voor het eten, even stil te wor-
den bij het overlijden van een bekende, 
God te vragen me kracht te geven om mee 
te werken aan geluk en vrede voor alle 
mensen. ….We mogen ook samen laten 
zien dat we geloven. ….Geloven is nut-
teloos voor de portemonnee en waardevol 
voor het hart. Wie zijn hart geeft om en 
aan de ander getuigt van zijn geloof. 

In parochie Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durende Bijstand Milsbeek laten ze het 
volgende weten.
Besloten is om bij gelegenheid van de 100e 
verjaardag van de kerstgroep in de RK-
kerk een serie kerstkaarten uit te geven 
met foto’s van de kerststal en onderdelen 
daarvan. Toestemming hiervoor is inmid-
dels door het kerkbestuur verleend en het 
plan wordt in de komende tijd nader uit-
gewerkt. 

Voor de initiatiefnemers geldt zeker: Eerst 
komt het enthousiasme en dan pas de 
vlijt.

Om mee te glimlachen. Parochieblad ‘t 
Klepperke, kontakt- en informatieblad 
van de parochies HH. Lucia en Lambertus 
in Ravenstein en Huisseling laat Gerrit 
van Gelder, ploegbaas van de Rustgevers 
aan het woord.
Namens de rustgevers wil ik hierbij laten 
weten dat wij onlangs een zeer welkome 
donatie hebben ontvangen van het lote-
rijfonds, zijnde een bedrag van € 200,-. 
De rustgevers zijn hier erg blij mee. Het 
is voor ons een aanmoedigend teken dat 
onze inspanning om te zorgen dat ons 
kerkhof er altijd netjes uitziet niet onopge-
merkt blijft. De rustgevers werken pro Deo 
en met de giften die zij zo nu en dan ont-
vangen schaffen zij zelf hun gereedschap 
aan. De donatie van het loterijfonds zal 
hen nu in staat stellen een nieuwe motor-
heggeschaar te kopen, aangezien de oude 
zijn beste tijd wel gehad heeft. Er zijn nog 
een paar vacatures bij de rustgevers voor 
mensen met groene vingers. Ook mensen 
die sterke verhalen kunnen vertellen zijn 
welkom, maar ze moeten wel de handen 
uit de mouwen steken. Groeten van de 
ploegbaas. 
Wie voelt zich geroepen? Wie heeft er 
groene vingers en kan sterke verhalen 
vertellen?? 

De Hovenier, parochieblad H.Jozef, St. 
Maarten, H. Willibrordus, Meerhoven 
heeft nieuws.
Sinds enige weken heeft de Afrikaanse 
Kerk in Nederland (gereformeerd) onder-
dak in de St.-Maartenskerk. Tot november 
2008 zaten zij in Utrecht, maar konden 
daar om verschillende redenen niet langer 
blijven. Het gaat om mensen die allemaal 
uit Zuid-Afrika afkomstig zijn en ook al-
lemaal echt Zuid-Afrikaans spreken en 
ook hun erediensten zijn in het Zuid-Afri-
kaans. Tweemaal per maand hebben zij op 
zondagmiddag hun diensten. 
Met de parochie hopen wij dat zij zich in 
de St.-Maarten thuis zullen voelen.

Uw parochieblad
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Help ons helpen
Evelien Ouwehand-de Gooijer

De congregatie van de zusters Augustines-
sen van Sint-Monica, beter bekend als de 
zusters van Meisjesstad, heeft dit jaar in 
maart haar vijfenzeventigjarig bestaan ge-
vierd. Ze heeft kloosters in Amsterdam, 
Hilversum, Someren en Utrecht en telt 
nog zevenenzeventig leden in leeftijd vari-
erend van vierenvijftig tot vierennegentig. 

Zonder salaris
Pater Sebastianus van Nuenen, augustijn 
uit Eindhoven en pastoor aan de Oude 
Gracht in Utrecht, stichtte in 1934 de con-
gregatie Augustinessen van Sint Monica. 
De moeder van Augustinus heette Monica. 
Pastoor Van Nuenen wilde dat de zusters 
zonder subsidie of salaris zouden wer-
ken voor de minst bedeelden - dakloze 
moeders, meisjes en kinderen en dak- en 
thuisloze mannen en jongens. Met de 
steun van duizenden meelevende mensen 
hebben de zusters dit vijfenzeventig jaar 
waar kunnen maken. Zij leven en werken 
vanuit het Evangelie en de Regel van Sint 
Augustinus. Verschillende zusters zijn nog 
actief in huis- en ziekenbezoek, gasten 
ontvangen en - op verzoek - voorlichting 
geven over leven en werken van de zus-
ters.

Stad Gods
De congregatie, waartoe zuster Augustina 
van Reijsen als eerste toetrad, is ontstaan 

vanuit het Franciscus’ liefdewerk. De zus-
ters leiden een contemplatief-actief leven. 
Vier keer per dag wordt in koor gebeden; 
het gemeenschapsleven is heel belang-
rijk. Daarover valt heel veel te vertellen 
en is veel te lezen in het tijdschrift van 
de congregatie Stad Gods, waarin ook Au-
gustinus en wat hij in deze tijd te zeggen 
heeft ruim aandacht krijgen. De zusters 
Augustinessen van Sint-Monica hebben 
vanaf het begin hun tijdschrift Stad Gods 
uitgegeven. Op de eerste plaats om men-
sen nabij te zijn en de Blijde Boodschap 
te verkondigen, maar ook omdat het de 
enige bron van inkomsten voor de zusters 
was. Tegelijk wilden zij iets teruggeven 
aan de mensen die hen van harte steun-
den. Ze bedongen er geen hoge prijs voor 
en waren blij en dankbaar voor alles wat 
mensen hen wilden geven. Behalve het 
drukken en verzenden, verzorgden de 
zusters het blad helemaal zelf en dit is nu 
nog zo. 

Nieuw jasje
Voor de komende jaargang heeft Stad 
Gods een nieuw jasje gekregen in de hoop 
dat het zo gekleed bij velen mag binnen-
komen. De steun en het meeleven van 
velen zijn heel hard nodig. Zorg blijft het 
werk van de zusters en daarom besteedt 
Stad Gods bij herhaling aandacht aan drie 
goede doelen: Meisjesstad in Utrecht, De 

Kloof inloop voor dakloze mannen in Am-
sterdam en Papua, een missiegebied van 
de Augustijnen. Daarnaast wordt vanuit 
alledag informatie gegeven over het leven 
en werken van de zusters, de Regel van 
Sint Augustinus, belangrijke levensvra-
gen, de Blijde Boodschap en elkaar nabij 
zijn.

Voor jong en oud
In elke uitgave wordt tevens één van de 
eerder genoemde goede doelen extra voor 
het voetlicht geplaatst. Elkaar meenemen 
op de weg van het leven en elkaar daar 
nabij zijn worden in iedere aflevering van 
het blad, vierentwintig pagina’s groot, ver-
diept en overwogen. Het blad heeft een 
aantrekkelijke uitstraling, is gemakkelijk 
te lezen en inspirerend voor jong en oud. 
Kundige en bezielde schrijvers en gast-
schrijvers zoals Martijn Schrama o.s.a., 
prof. Erik Borgman, Nelleke Noordervliet 
en vele anderen ondersteunen onze op-
dracht. Ook enkele zusters Augustinessen 
leveren een bijdrage. 

Wie minimaal € 10,- stort op ING 3824429 
t.n.v. adm. blad Stad Gods, Hilversum ont-
vangt het blad zes keer per jaar per post. 
Wie wel jaarlijks wil doneren en steunen 
maar het blad niet wenst te ontvangen 
wordt gevraagd dit te vermelden bij de 
storting met de mededeling: Geen blad. 

Klooster Stad Gods, Soestdijkerstraatweg 15 
1213 VZ Hilversum; Administratie 

(035) 683 75 28; klooster (035) 685 25 46 
e-mail: Hilversum@zustersaugustinessen.nl 

In het verleden - en nog - hebben de religieuzen grote bewondering afgedwon-
gen door hun inzet voor mens en samenleving in eigen land en wereldwijd. 
Op dit moment blijkt het oude ideaal zich maar moeilijk in de vormen van 
destijds te plooien en verdwijnen deze geleidelijk. Maar andermaal dwingen 
vele kloosterordes en congregaties bewondering af door de manier waarop zij 
hun ‘oude dag’ beleven en vruchtbaar maken. Zo ook de Augustinessen van 
Sint-Monica die onlangs hun driekwart eeuw bestaan vierden.

Van mei tot oktober in wit habijt 
van oktober tot mei in zwart habijt
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Blauw kruis

Cees Remmers

Blauw bloed, blauwe knoop - 
niet alles wat blauw is ligt op 
mijn weg. Voor het eerste ben 
ik niet geboren, voor het twee-
de ben ik als Brabander niet 
geschapen. De blauwe knoop 
was het logo van de socialis-
tische Algemene Nederlandse 
Geheel-Onthouders Bond. Wil-
lem Drees was een prominent 
lid van deze club met - uiter-
aard - een verzuilde christe-
lijke pendant. Deze droeg de 
geheelonthoudersboodschap 
uit onder het banier van het 
blauwe kruis. 
De afgelopen tijd werd mijn 
aandacht regelmatig getrokken 
door een felblauw oplichtend 
kruis achter de voorruit van 
vrachtwagens. Was dit wellicht 
een SIRE-reclame tegen alcohol 
achter het stuur? De trucks re-
den me altijd tegemoet op de 
andere weghelft. Het lukte me 
dus niet om met een chauffeur 
een praatje aan te knopen. 
Het blauwe kruis intrigeerde 
me zo dat ik via een bevrien-
de vrachtwagenchauffeur een 
zoektocht in gang zette. On-
langs bracht hij me in contact 
met Lucas Salet.

De in 1974 geboren trucker 
heeft een lichtgevend blauw 
kruis gekregen van zijn vrien-
din. Hij is een van de weinige 
Nederlandse chauffeurs met 
zo’n crucifix van blauwe led-
lampjes. De meeste vrachtwa-
gens die ik heb gezien komen 
uit Italië. Volgens Lucas Salet 
heeft het blauwe kruis te ma-
ken met de verering van Pa-
ter Pio. Hijzelf meent dat het 

blauwe kruis hem bescher-
ming geeft op de weg. ‘Net als 
Christoffel’, verduidelijkt hij. 
Zijn baas verbiedt hem het 
blauwe kruis te voeren. Dat 
heeft te maken met de ‘uitstra-
ling’ van het bedrijf. Boven-
dien loert de politie want het 
is verboden extra verlichting 
te voeren. Jammer, want ik 
ben een voorstander van meer 
blauw op straat.

* ‘De bureaulamp van 
theo lo gen verduistert te 
vaak het licht dat de H. 
Schrift wil ontsteken’.
J. Suurmond.

* ‘De vrede is er wel; maar 
lang niet overal en liefde 
is in tel; maar nog niet bo-
venal. Elk hoog en laaiend 
vuur is ooit als vonk be-
gonnen.’
Jan van Opbergen.

* ‘Homoseksualiteit is na-
tuurlijker dan maagdelijke 
geboorte.’
Ergens gelezen door 
J.J. Berger, Breda.

* ‘Religie houdt niet op bij 
de voordeur al hoopte de 
politiek daar lange tijd op. 
Een groeiend aantal Neder-
landers is van God los en 
egocentrisch; en dat is een 
groot probleem.’
Wim van de Donk, per 
01-10-’09 de nieuwe com-
missaris der Koningin van-
Noord-Brabant.

* ‘Vernieuwing in de kerk 
is altijd het werk geweest 
van leken; altijd! Drie pa-
tronen van Europa: St. Be-
nedictus, St. Franciscus 
van Assisi en Catharina 
van Siena waren geen van 
drie gewijd. Nieuwe bezie-
ling in de Kerk is afkom-
stig van ongewijden; daar 
moeten we ons vertrouwen 
aan geven.’
Timothy Redcliff o.p.

* ‘Ik kom liever in een lege 
dan in een volle kerk. Een 
lege kerk stemt tot naden-
ken; een volle kerk leidt 
vooral af.’
Zanger Guus Meeuwis.

* ‘Sport is de belangrijkste 
bijzaak in de wereld’
Cees Jansma.

* ‘Door de stijgende kosten 
van het levensonderhoud 
zijn de kerkhof-tarieven 
verhoogd’.
Ergens gelezen.


