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Onder de titel Wij zijn de kerk bestaat in Duits-
land een beweging aan de basis, vergelijkbaar 
met de Mariënburgbeweging in ons land. Eind 
september richtte zij zich in een brief aan de 
bisschoppenconferentie, die van 21-24 septem-
ber een plenaire najaarsvergadering hield in 
Fulda. In deze brief sommen zij een aantal aan-
dachtspunten op, die ook voor Nederland gel-
den. Omdat zij naar mijn mening ook voor ons 
belangrijk zijn, vat ik ze voor u kort samen.

Blijf in de liturgie trouw aan de ritus door het 
Vaticaans Concilie vastgesteld. De terugkeer 
naar de Tridentijnse ritus, door de paus goedge-
keurd, is gebaseerd op een vóórconciliair pries-
ter- en kerkbeeld. Daarmee instemmen zou on-
trouw betekenen aan het concilie.

Verlaat de koers van de oecumene niet. De voor-
uitgang van de oecumene sinds het concilie 
heeft bijgedragen aan de geloofwaardigheid van 
het christendom. De huidige nadruk door de 
kerkleiding op geduld bewaren stelt het kerk-
volk steeds meer teleur. De vraag naar de geza-
menlijke Maaltijdviering moet zeker ook onder 
de aandacht blijven.

Maak een einde aan de pastoraal gegroeide struc-
turen in ons land. De nadruk van de bisschop-
pen op de priesterkerk versluiert de problematiek 
rond de parochies, die hierdoor op de duur zul-
len verdwijnen. Bevorder de zielzorg door leken 
en diakens, die volgens het kerkelijk recht (can. 
517 §2) mogelijk is. Zet u in voor de oplossing 
van het wereldwijd probleem van de zielzorg.

Neem de leken in hun verantwoordelijkheid bin-
nen de kerk serieus. Parochie- en bisdomraden 
zijn wezenlijke elementen van de kerk als Volk 
van God. We moeten de leken niet zien als me-
dewerkers van de clerus, maar als medeverant-
woordelijken voor de kerk. Accepteer de leken 
als geëngageerde leden van het Godsvolk.

Behartig het gemeenschappelijke herdersambt 
van de paus met de bisschoppen. Collegialiteit 
en subsidiariteit zijn oerkatholieke princiepen 
in het leiding geven van de kerk. Geef in de ko-
mende gesprekken met de Pius X broederschap 
niet toe aan hun verlangen het concilie ontrouw 
te worden.

Canon 517 §2 uit de Codex luidt letterlijk: ‘In-
dien de diocesane bisschop wegens een tekort 
aan priesters van mening is, dat deelname in de 
uitoefening van de pastorale zorg over een pa-
rochie toevertrouwd moet worden aan een dia-
ken of een andere persoon die niet getekend is 
met het priesterlijk merkteken of aan een ge-
meenschap van personen, dient hij een pries-
ter aan te stellen, die voorzien van de machten 
en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft 
aan de pastorale zorg.’ In deze canon wordt de 
bisschop volop ruimte gegeven, om aan de pa-
rochies die bij een toekomstige hoofdkerk be-
horen de gelegenheid te geven, om de eigen ge-
meenschap uit te bouwen tot een levend geheel 
van de diocesane kerk. Dan zullen zij op de 
duur zeker niet verdwijnen! 

T.B.

Requiem voor God

Viering in 
’n opgeknapte dorpskerk.
Ik schrik van
de doffe gezichten.

Geen ontroering of emotie
geen lach of jubel.
De tijd wordt uitgezeten;
verplicht nummer.

Onverstaanbare taal
fletse symbolen
vreemde rituelen
armoedig geloof.

God is niet meer
gever van alle goeds
meegaand meelevend
vreugde vrede geluk.

Ben je al een tijdje 
hier langzaam
aan het dood gaan,
God?

Frans Boddeke cssr

De Roerom oktober 2009 
bevat natuurlijk een bij-
drage over Maria (14) en 
over Peerke Donders (17). 
Joost Koopmans zwaait 
twee gedreven jongelui uit 
(8), Franck Ploum speurt 
verder naar hedendaags 
missioneren (10) en Peer 
Verhoeven vraagt vanuit 
welke visie de parochiële 
herindeling gebeurt (12). 

Een persoonlijke impres-
sie over Vincent Depaul 
(18). De eerste bijdrage 
van Paulien van Bohemen 
over haar studie (15) en 
een veldbericht uit Eindho-
ven (23). Een gedachtenis 
aan Rob op de pagina Sa-
men op pad (5) en een op-
roep voor de ontmoetings-
dag van 21 november in 
Utrecht (16). De columns 
zeker lezen (9.16.19) en 
ook de mooie bijdragen 
van onze vaste medewer-
kers (1.3.4.6.22.24). 

En ... de redactie gaat uit-
gebreid worden. En het 
abonneebestand?

De redactie
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Brieven
Redactie

Help ons helpen

Vanmorgen na thuiskomst van 
enige dagen vakantie De Roer-
om ontvangen, zelfs vijf exem-
plaren. Heel hartelijk dank. 
En ook van harte bedankt na-
mens onze congregatie, dat 
u het stuk Help ons helpen in 
uw blad heeft willen plaatsen. 
Wij hopen op veel reacties. Al-
lerbeste wensen voor u allen! 
Met vriendelijke groet.

zr. Giuseppa Witlox

’t Schip in

Het voorpagina-artikel van 
Ton Baeten maakt op ons een 
erg negatieve indruk. Het lijkt 
alsof hij de bescheiden humor 
van de uitdrukking ‘Het schip 
in gaan’ in dit verband niet 
heeft begrepen of niet wil be-
grijpen. Het lijkt ook alsof het 
beleid van het bisdom Groeien 
in geloof. Geloven in groei al-
leen maar negatief is, terwijl 
er toch echt iets moet gebeu-
ren.
Wij als VPW ’s-Hertogenbosch 
hebben ook de nodige moeite 
met dit beleidsplan, maar te-
gelijk willen we het oppak-
ken als een uitdaging en er zo 
positief in gaan staan, dat we 
onze eigen punten daarin ook 
kunnen maken. Misschien aar-
dig om het verslag van onze 
laatste bijeenkomst, waarvoor 
we Niels Morphey uitnodig-
den, teamleider van een grote 
fusieparochie aan de Veluwe-
zoom, aan u toe te sturen. We 
hopen dat u de sfeer proeft, 
waarin wij de toekomst in wil-
len. Hartelijke groeten. 

Annemieke Beekers, Jos van 
Rooij, Jos Siemons, bestuursle-
den VPW afdeling ’s-Hertogen-
bosch

Nogmaals ’t schip in

De duidelijke uitleg van Ton 
Baeten wat betreft de uitdruk-
king van bisschop Hurkmans 
‘Het schip ingaan’, was me uit 
het hart gegrepen. Natuurlijk 
wordt het moeilijk door het 
tekort aan priesters Eucharis-
tie-vieringen op de oude voet 
door te laten gaan, maar laat 
parochies dan zelf hun wijze 

van samenkomen en samen-
vieren mede bepalen, zodat de 
kerken toch behouden kunnen 
blijven voor de gemeenschap.
Zoals Willemien Schrover 
schrijft is geloven en kerk-
zijn samen op pad gaan, zoe-
ken naar de weg die het goede 
brengt en met respect voor an-
deren, niemand buiten sluiten. 
Misschien zal deze manier van 
geloven ook onze jeugd meer 
aanspreken.

Ria Lemmers-Dekkers,
Beneden-Leeuwen

Verrassend

Echt, dit was de meest su-
prème verrassing die ik ooit in 
een eigen gedicht van me gele-
zen en/of gezien heb. De foto 
van de witte Roos met daarin 
de tekst als bloemknop afge-
drukt in het open hart van de 
witte Roos. Een unieke weer-
gave van top-expressie heb-
ben jullie zo neergezet dat 
het maar moeilijk in woorden 
te bevatten is. Het is nu een 
beeltenis van de totale Chris-
tusbloem-cyclus van geboorte 
tot wasdom en wedergeboorte 
in Hem. Van sterven en ont-
waken. Geen leven is dood. 
Ik raak geïnspireerd door uw 
blad en zijn openheid in na-
tuurlijke vormgevingen en 
het taalgemak. Het raakt me 
in een tijd waarin niet altijd 
veel ruimte is om geraakt te 
worden. Het geeft een stukje 
wereldbeeld mee op mijn da-
gelijkse pad. Een overdenking 
soms of een beetje schoonheid 
in mijn hart. Heel hartelijk be-
dankt daarvoor. Indien moge-
lijk zou ik graag het bestand 
van deze tekst-fotobloem van 
u ontvangen zoals dit geplaatst 
is. Met vriendelijke groeten.

Henny van Herck, 
Oisterwijk

Voor komend jaar op tijd 
 

Vrede….
verzoenen, vergeven, 

zijn, zacht,
van hoofd naar hart, 
mild, zonder oordeel, 

’ja’ zeggen , samen, één, 
balans, schoonheid, 
waarheid, verlangen, 

jij, ik, samen, 
passie, mededogen, aandacht, 
stilte, dansen, vieren, leven, 

welkom, delen, helen,  
vóór in plaats van tégen,

Allah, God, Jezus, Boeddha, 
Mohammed, Kosmos, Al, 

bidden, buigen, gelijkwaardig, 
ontwapenen, omarmen,
met open lege handen,

ontvangen, delen, geven, 
klein, groter, groots, vrij, kind, 

groeien, mensen, wens, lief, 
liefde, oorsprong, bestemming…

vrede.

Witte vlaggen voor Vrede is de 
landelijke actie die eenieder 
die vóór vrede is oproept dit 
te tonen en er bij stil  te staan, 
door op de internationale dag 
voor de Vrede een witte lap, 
laken of vlag uit te hangen als 
teken van: ik ben voor vrede, 
voor gelijkwaardigheid, voor 
eenheid van alle volkeren en 
ik wil stilstaan bij en mijn op-
rechte medeleven betuigen aan 
alle slachtoffers van onvrede, 
onverdraagzaamheid, oorlog, 
hebzucht en geweld; ik wil 
vrede een kans geven en er 
ondanks alles in geloven, om-
dat Vrede bij mij begint. ‘Elke 
druppel draagt de oceaan in 
zich…’

Marian van Bokhoven; 
(073) 547 75 83; e-mail: 
stilte@home.nl 

Marjoleine Vos

Met veel aandacht en instem-
ming heb ik het interview van 
Franck Ploum met Marjoleine 
Vos in De Roerom mei 2009 
gelezen. Zij heeft lang de aan-
trekkingskracht van de katho-
lieke kerk gevoeld. Maar een 
vervelend soort dwingelandij 
van de kerk is voor haar een 
probleem. Zelf zegt zij: ‘de 
kerk propageert dat er maar 
één antwoord is, waarmee ze 
dictatoriaal wordt en daar wil 
ik dan weer niet bij horen.’ Ik-
zelf wil er nog steeds wèl bij-
horen. Maar zeg háár niet, dat 
de katholieke kerk dient toe 
te staan, dat elk kerklid zijn/
haar eigen interpretatie be-
leeft! Hoogachtend, 

Joke Forceville-van Rossum
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Peer Verhoeven

Met hem op de Vader vertrouwen

Niet zozeer 
door in hém te geloven
alswel door mét hem 
op de Vader te vertrouwen 
komt Jezus van Nazaret tot z’n recht.
(Peer Verhoeven)

Gebed 

Breng licht    
in mijn donkere ziel, 
maak mijn geloof waarachtig, 
mijn hoop intens
en mijn liefde echt.

Leer me Uw wil kennen
meer en meer
en er van harte naar leven.

(Naar Franciscus van Assisi)

Bezinning

Ik zeg je ronduit:
Geloof zonder daad is zo dood  
als een lichaam zonder ziel. 

Ik vraag je dringend:
Haast je om te luisteren,  
maar talm om te spreken.  

Let op je tong, want:
Het bit in de bek    
stuurt ’t hele paard. 

(Uit Brief van Jacobus)

Gebeden

Bid voor mensen
die blind geboren
blind geworden 
geen bloem of boom
zon of zee zien en
moeten leven op de tast. 

Bid voor mensen
die van alles voorgespiegeld
door klatergoud verblind
van niets nog genieten

met niets nog tevreden
met niemand nog gelukkig zijn.
     
Bid voor mensen
die op het leven uitgekeken
’t wel hebben gezien
en met gesloten ogen
ziende blind alles
aan zich voorbij laten gaan.

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.
 
Behoed ons

Wij meten met menselijke maten, 
zien U met ónze ogen en
noemen U met ónze namen -
 
we kunnen niet anders, 
hebben niet anders.

Maar behoed ons voor de waan 
U de maat te mogen nemen 
U in woorden te kunnen vatten -

U Onnoembare die 
ons mateloos te boven 
en grenzeloos vooruit
 
in en met ons zijt 
in tijd en eeuwigheid. 

Gebed 

Barmhartige, geef ons 
omwille van U 
te doen wat Gij wilt 
en te willen wat U behaagt, -

opdat wij open en zuiver, 
door U begeesterd
het spoor volgen van Jezus, 
U een zoon geworden -
 
en opdat Gij en 
wat U heilig is
aan het licht komt
in tijd en eeuwigheid.

(Naar Franciscus)

Voorbede

Luisteren
naar wind en vogel
naar lied en lach,
naar vraag en klacht; -
luisteren naar wat de stilte 
je te zeggen heeft. 

Kijken 
naar boom en bloem   
naar wolk en water,
ochtendgloren en avondschemer; -
kijken en ervaren 
wat rust je doet. 

Gaan met die  
van zon en zomer niet weten
zichzelf niet kunnen doen
ziek zijn zonder uitzicht; -
gaan met vriend en vreemde
en voelen hoe goed je het doet. 

Brood

Brood bereid uit koren
in de grond ontkiemd
met zon en regen gezegend.

Brood van de aarde
met elkaar gebroken
samen gegeten.

Brood door mensen
uit de mond gespaard
om wereldwijd te kunnen delen.

Onvoorstel- en onvoorspelbaar: een vlucht ooievaars in het Helvoirtse Broek op dinsdag 1 september 2009 13.00 uur. (© Foto: Henk Pijnenburg; www.fotohenkpijnenburg.nl)
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Gérard van Tillo

Persoonsverheerlijking

Een goed voorbeeld van de voorrang die 
aan personen gegeven wordt, is te zien 
in de media. De kijkcijfers worden vooral 
bepaald door de sterren die in een uitzen-
ding te zien zijn. Wat daarbij verder aan 
de orde komt en welke boodschap verkon-
digd wordt is daaraan ondergeschikt. Het-
zelfde zien we in de politiek. Inzet van de 
verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten 
is niet alleen het te voeren beleid, maar 
vooral ook de keuze tussen personen. Ook 
in ons eigen politieke systeem bepaalt 
vooral de persoon van de lijsttrekker de 
voorkeur voor een bepaalde politieke par-
tij. Achter deze primaire aandacht voor 
personen schuilt de veronderstelling, dat 
maatschappelijke systemen op de eerste 
plaats door personen worden aangestuurd.

Tweede Wereldoorlog
Dit is niet altijd zo geweest. Sinds de op-
komst van de industriële revolutie in de 
tweede helft van de negentiende eeuw 
ging men ervan uit, dat de maatschappe-
lijke ontwikkelingen werden aangestuurd 
door de dynamiek van de samenleving 
en van de maatschappelijke organisaties. 
Die ontwikkeling dacht men zich in ter-
men van vooruitgang. Dit optimistische 
vooruitgangsdenken wordt ook wel posi-
tivisme genoemd. Van leiders werd niet 

benadering naar voren, die het individuele 
van de fenomenologie probeerde te ver-
binden met het structurele - de systeem-
aspecten - van het positivisme en die het 
zocht in het overleg en de harmonie tus-
sen beide. Maar al in de jaren zestig gin-
gen deze twee naoorlogse lijnen - die van 
het socialisme en die van de meer struc-
turele fenomenologie - zich met elkaar 
verbinden. Dit gebeurde omdat men on-
dervond, dat er ook bij een harmoniemo-
del spanningen en tegenstellingen blijven 
bestaan, niet alleen in het individu zelf en 
binnen organisaties, maar ook tussen bei-
de. Dit werd het structuralisme.  Maar een 
denksysteem dat op een meervoudige laag 
van tegenstellingen is gebaseerd bleek 
niet in staat de maatschappelijke ontwik-
kelingen aan te sturen. Deze stroming, 
waarin het besef doordrong dat de ontwik-
kelingen onbeheersbaar zijn, wordt wel 
postmodernisme genoemd. Hierin kwam 
het subjectieve van de fenomenologie en 
daarmee het emotionele en irrationele 
weer prominent naar voren. Maar met 
dergelijke uitgangspunten kun je de maat-
schappij en de economie geen richting 
geven en zijn organisaties onbestuurbaar. 
Zo klonk in de loop van de jaren negentig 
weer de roep om een sterke man om orde 
in de chaos te brengen. Maar sterke man-

nen aan de top hebben de neiging vooral 
aan zichzelf te denken en dit profiteren 
van hun positie werd een belangrijke oor-
zaak van de economische crisis en van 
het verlies van het vertrouwen in de maat-
schappelijke organisaties. 

Kerk
De geschetste ontwikkeling in het denken 
is ook niet ongemerkt aan de Kerken voor-
bijgegaan. Maar heeft die ontwikkeling 
ook daar geresulteerd in een sterke man 
aan de top? Overigens zou dat  bij katho-
lieken niet eens zo erg opvallen, omdat de 
R.K.-Kerk en alle geledingen daarvan altijd 
al een eenhoofdig gezag hebben gekend, 
dat zich op enkele uitzonderingen na niet 
erg gevoelig getoond heeft voor inspraak 
van onderaf. Anderzijds heeft de Kerk 
nooit hoge eisen gesteld aan haar leiders. 
Oorspronkelijk moest de paus bijvoorbeeld 
alleen een man en bij zijn volle verstand 
zijn. Voor de huidige bisschoppen geldt 
vooral, dat ze behalve priester ook goede 
gelovigen moeten zijn en trouw aan de 
traditie. Functies zoals die van regiolei-
der en deken gelden als opmaat voor het 
bisschopsambt. Kerkelijke leiders moeten 
geen pitbulls zijn die als terriërs overal on-
middellijk bovenop springen, maar eerder 
waakhonden van de traditie. Ze hoeven 
met andere woorden niet slim of creatief te 
zijn en liever een beetje secundair en pas-
sief. Anders gezegd: het gaat in de kerk 
om een ander type leiderschap. 

In deze tijd worden personen belangrijker geacht dan de zaken waarvoor zij 
staan.  Is dat ook in de kerken het geval? Welke gevolgen heeft dat voor het 
beleid?

verwacht, dat ze veranderingen aan-
brachten, maar er juist over waak-
ten, dat de traditie niet werd aange-
tast. Rond de eeuwwisseling werd 
het echter pijnlijk duidelijk, dat er 
op deze manier veel fout kon gaan. 
Europa werd geteisterd door een eco-
nomische malaise en raakte verwik-
keld in politieke conflicten en schan-
dalen. De mensen keerden zich af 
van alles wat sociaal georganiseerd 
was en trokken zich terug op zich-
zelf. De tijd was rijp voor een nieu-
we filosofie. Dit werd de fenomeno-
logie. Je geloofde pas iets als je het 
met je eigen zintuigen had waarge-
nomen en daar deed je het dan ook 
mee, zonder het verder af te checken 
aan andere opvattingen. Ook deze 
benadering bleek maatschappelijk 
noch economisch een succes. De 
economie stortte in en het rond de 
jaren twintig opgekomen fascisme 
leidde tot de Tweede Wereldoorlog. 

Sterke man
Daarna kwam een andere filosofie 
op, het socialisme dat het heil ver-
wachtte van de strijd tussen de klas-
sen. Maar daarnaast kwam nog een 

Carrière
Wel is er ook in kerkelijke kringen 
meer nadruk komen te liggen op de 
persoon van de leider. Dit heeft mede 
tot gevolg gehad, dat het idee van car-
rièreplanning onder de jongere pries-
ters meer bewust aanwezig is. Het 
verklaart ook, waarom ze niet gauw 
naast het potje zullen piesen en waar-
om het revolutionair elan in dit deel 
van de beroepsgroep ver te zoeken is. 
Een ander gevolg van de meer promi-
nente rol van de persoon van de ker-
kelijke leider is, dat de zaken meer 
voortvarend worden aangepakt. Vroe-
ger overheerste het idee, dat het ver-
lossingsplan zich vanzelf voltrekt en 
christenen vooral geroepen zijn om 
te wachten tot het zover is. Maar wie 
nu nog denkt dat de Kerk geen haast 
heeft, heeft het mis. Een voorbeeld 
hiervan vormt de geforceerde manier 
waarop parochies tot elkaar worden 
veroordeeld om binnen regio’s samen 
te werken. Op de bijeenkomsten daar-
over wordt niet al te uitvoerig over-
legd en krijgen vooral de leiders het 
woord die voldoende gezag hebben 
om zo’n proces van regiovorming met 
succes te voltooien.

Mig Quinet Zelfportret voor de schildersezel 1945 
Musée Louvain-La-Neuve
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Samen op pad
Redactie

De Roerom wil binnen de grenzen van het mogelijke aandacht besteden aan 
mensen met een beperking in de ruime zin van het woord. Aandacht voor wat 
zij doen, denken en schrijven. Aandacht ook voor wat vóór en óver hen ge-
zegd en gepubliceerd wordt. Deze maand ondermeer een bijdrage van Hans 
Waegemakers en een gedachtenis aan Rob Thomassen uit Oss.

Rob Thomassen

‘Onze Rob’ stond op zijn overlijdenskaart. 
Niet zomaar een kind, zomaar een Rob, 
nee ónze Rob. Onze oudste zoon, oudste 
broer van Freek en Bram. Op 15 novem-
ber 1988 in het ziekenhuis geboren na 
een niet probleemloze zwangerschap. Na 
tien maanden bleek dat het ook geen pro-
bleemloos kind was en langzaam maar 
zeker zijn wij er achtergekomen dat we 
een, zoals dat heet, ernstig meervoudig 
gehandicapt kind hadden. We zijn ech-
ter altijd heel gelukkig geweest met onze 
Rob. Hij maakte deel uit van ons gezin en 
van een grote kring mensen. Hij maakte 
mensen gelukkig, want hij appelleerde 
aan het beste in iedereen. Hij maakte 
mensen gelukkig, omdat je hém gelukkig 
kon maken. Zijn handicap maakte zijn 

vreden. Het gemis en de pijn zijn enorm. 
Maar we hebben onze Rob twintig jaar 
mogen kennen en dat is een groot geluk. 
Op 12 februari jl. namen we met velen af-
scheid van Rob in de St. Jozefkerk te Oss. 

Zijn moeder

Voor Lia en Marcel, Freek en Bram
opgedragen aan Rob

afhankelijk
kwetsbaar

wat een geluk dat je terechtkwam
in een warm, liefdevol gezin

of eigenlijk twee, daar
waar je groep je leven Kleur gaf

aangewezen op de hulpvaardigheid 
van anderen

spreken in woorden, 
het was je niet gegeven,

toch was je communicatie van een niveau
waar veel sprekenden een voorbeeld aan 

kunnen nemen:
je treffende geluidjes bij teleurstelling
als niemand begreep dat je pijn had,
geluid van vreugde als je blij was en

een ontwapenende glimlach
en vooral je ogen, die spreken konden

zochten hulp of zeiden dank je wel

zonder opsmuk, altijd puur
onbelemmerd vertrouwen in mensen,

een onbevangen blik
in echtheid schuilt je kracht
die blijvende indruk maakt,

vast te houden waarde!

spreken tot mensen,
mensen aanspreken zonder woorden

het was je gegeven, veelzeggend:
dank je wel!

(Ad Wagemakers, Oss, februari 2009)

Meervoudig gehandicapt

Breek me de bek niet open.
Ik zie je niet meer zitten.

Het smaakt me niet langer.

Maar als de goede hand het glas pakt
komt er ruimte voor een woord

een gebaar op het leven.

Als de hand het glas heft
komt de oogopslag vanzelf.
Gezien worden doet leven.

Beginnen waar je zit
met wat je hebt aan schamelheid

zo komt de smaak terug,
krijg jij oog voor mij,

taal ik naar jou.

Beeld:  Pam O’Conell
Tekst: Hans Waegemakers

leven niet gemakkelijk. Maar het zorgen 
voor hem was goed, fijn, dankbaar. Een 
knuffel, een stemgeluid was voor hem al 
voldoende om tevreden te zijn. Lachte een 
ander dan lachte Rob mee. Je hebt niet 
zoveel nodig om gelukkig te zijn. Dit heb-
ben wij geleerd van onze Rob. Sinds zijn 
achtste deelden wij de zorg met Stichting 
Dichterbij. Vaak woonde Rob bij ons maar 
meestal in Grave met nog vier meervoudig 
gehandicapte kinderen. Dat was tot ieders 
tevredenheid. Een grote vaste kring men-
sen om Rob heen zorgde voor hem en het 
ging goed met hem.
Zondagmorgen 8 februari jl. mocht hij zo-
als gewoonlijk nog even lekker uitslapen 
in zijn warme waterbed. Muziek aan, nog 
even lekker omgedraaid… Zo is Rob inge-
slapen om niet meer wakker te worden. 
Totaal onverwacht, twintig jaar oud. Te-
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Varen over de chaos
Huub Schumacher

Vroeger gingen wij op woensdagmiddag 
met een clubje gezworen kameraadjes in 
de polder slootje springen. Meer dan ééns 
gebeurde het dan dat je bij de aanloop de 
breedte van de sloot niet goed had inge-
schat en dat je op het laatst van de sprong 
je ogen maar stijf dichtkneep, terwijl je 
in een inktzwarte watermassa plonsde en 
je voeten onmiddellijk wegzonken in een 
brijachtige vette oersoep.

Verbeelding
Hieraan denk ik wanneer ik me probeer 
voor te stellen hoe de mensheid wakker 
werd in de chaos om haar heen. Als één 
van de miljarden substanties die deel uit-
maken van de oerblubber, onderscheidt 
de mens zich van al het andere doordat 
hij zin en betekenis geeft aan wat er om 
hem heen is en wat hem overkomt. Juist 
daarom kan hij zich aan die chaos ont-
worstelen en er niet in wegzakken. Dit 
zin en betekenis geven wordt pas reëel 
als hij er wóórden en beelden voor vindt, 
waarmee hij zichzelf en anderen kan ver-
tellen wat hij heeft ervaren. Met woorden, 
beelden van taal scheppen mensen lijnen, 
ordening in de wirwar om ons heen. Ze 
verschaffen ons de ladder om er bovenuit 
te klimmen.
In zijn boek Hetzelfde anders zien zegt 
Kuitert: ‘Wat een merkwaardig wezen is 
de mens dat hij zin verleent aan wat uit 
zichzelf geen zin meebrengt en zo een 
wereld van betekenis aan de chaos weet 
te ontwringen. Nota bene in staat om op 
de chaos waaruit hijzelf is opgedoken zijn 
stempel te zetten.’ Dit dus kan de mens 
door de gave van de verbeelding. In de 
bede ‘God, ik zink weg in de modder!’ 
(Ps. 69)  is ‘modder’ een verzónnen beeld 
voor wat de rampzalige wereld met hem 
dóét, in hem teweeg brengt. 

‘Van kijk’
Zo is te begrijpen wat Kuitert bedoelt 
met: jouw wereld is een wereld ‘van kijk’. 
‘Jouw wereld’ is altijd de wereld zoals jij 
die ziet. En die eigen kijk geef je vorm in 
jóúw eigen taal, jouw eigen verbeelding. 
Zo kan kleine Jet door papa ‘mijn zon-
netje’ genoemd worden en door mama 
‘muisje’. Een zon en een muis verschillen 
nogal; maar het is maar hoe mensen kij-
ken. Voor de een is het warm en voor de 
ander koud. Jouw en mijn wereld zijn we-
relden ‘van kijk’, van verbeelding.

Tussen de oren
Alles begint bij die verbeelding ofwel tus-
sen de oren. Al wat wij maken is oor-
spronkelijk ‘van kijk’. Zo heeft ooit ie-

mand behoefte gehad om dingetjes wat 
van de grond te krijgen om er handiger 
mee te kunnen werken. Al fantaserend 
toverde hij zich iets plats voor ogen met 
poten eronder. Met dat beeld voor ogen 
was in een mum van tijd de eerste tafel 
geboren! Zo is alles uit de mensenwereld - 
toilet, wiel, snelweg, huis, pindazakje - af-
komstig ‘van kijk’. Alles is geboren tussen 
de oren van dat unieke wezen dat zich 
met behulp van zijn verbeelding aan de 
chaos weet te ontworstelen.

Ook godsdienst ‘van kijk’
Ook religies, godsdiensten zijn ‘van kijk’, 
van verbeelding. Hoe kan de psalmist die 
in de ellende dreigt weg te zakken in de 
modder staande blijven zonder zich een 
Oerkracht, een Liefdesenergie te verbeel-
den die hem helpt eruit te komen? ‘God!’ 
gilt hij. Of God bestaat weet hij niet, maar 
hij beeldt zich in dat die er moet zijn. En 
wat gebeurt? Hij vindt kracht in de ver-
beelding van een helpende God! Later ver-
telt hij het aan iedereen en dit zijn ook 
mensen die door de chaos van de wereld 
het nodige meemaken. Zij werden door 
de verbeelding van die ene aangestoken 
en gingen op hun beurt weer met hún 
verbeelding van een reddende God op de 
loop. Eerst is er de mens, dan zijn er go-
den en daarna God. Niet andersom!

Wetenschap tweede kennisweg 
Verbeelding - of geloof  - verschaft ken-
nis van de werkelijkheid. Maar er is nog 

een tweede bron van kennis. Met visioen 
alléén red je het niet. Jonge ouders kun-
nen er wel van dromen hun kindje su-
pergelukkig te maken; dat is prima, zeer 
belangrijk zelfs. Maar ze moeten intussen 
wel naar het consultatiebureau om te we-
ten wat ze voor hun lieveling in het flesje 
moeten doen! Willen hun dromen uitko-
men, dan moeten ze wel kijk hebben op 
hoe ze met de weerbarstige en chaotische 
werkelijkheid van het opvoeden moeten 
omgaan. Zo kan ik later wel vredeswer-
ker willen worden - prima! - maar laat me 
dan eerst maar communicatiewetenschap-
pen studeren om te leren en te analyseren 
hoe processen tussen mensen verlopen. 
Wetenschap brengt me bij de realisatie 
van mijn verbeelding; corrigeert mijn ver-
beelding ook. Zij helpt me de ruwe werke-
lijkheid zó naar mijn hand te zetten, dat 
mijn droom geen droom blijft.

Ook wetenschap is ‘van kijk’
Nu zal Kuitert zeggen dat ook wetenschap 
‘van kijk’ is. Voorspelt het ene weten-
schappelijke onderzoeksbureau dat Rita 
Verdonk straks vijftien zetels krijgt, een 
ander even gerenommeerd bureau komt 
niet verder dan twee. Bij een economische 
crisis zoals nu wijzen economen soms 
zelfs elkaar tegengestelde wegen tot her-
stel. Ook wetenschap is ‘van kijk’, maar 
dit wil niet zeggen dat specialisten in me-
ten, tellen en wegen ons niet op weg kun-
nen helpen richting onze wensen en dro-
men! Wel moeten we ervoor oppassen we-
tenschap als de énige weg te zien die tot 
kennis van onze werkelijkheid leidt.     
Erik Borgman, theoloog, ziet de moderne 
stad van nu als dé plek waar talrijke men-
sen dicht bij en op elkaar bezig zijn mid-
dels verbeelding en wetenschap het leven 
vorm te geven.

Wat houdt ons op koers?
Hoe kan het bestaan dat de hele zaak - de 
miljarden mensen, dieren, planten, din-
gen, sterren, zonnen enz. - niet uit elkaar 
valt? Whitehead, procesfilosoof, zou zeg-
gen: door de trek- en zuigkracht van de 
Geest die met inachtneming van de vrij-
heid van alles en iedereen wenkt en lokt 
naar een steeds grotere harmonie. Borg-
man spreekt van Gods Geest die zich in 
en door alle botsingen en conflicten heen 
openbaart. Kuitert heeft het over die van 
buitenaf komende bijbelse oervraag waar 
geen mens omheen kan: ‘Mens, waar is je 
broeder?’

Hoe kunnen mensen in een voortdurend bewegend heelal staande blijven en 
ook nog het gevoel hebben iets zinvols te doen? 



7DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 2 n OKTOBER 2009www.deroerom.nl

Gedicht Gedacht
Keuze van de redactie

Berusting 

Je doet je was op zaterdag
je poetst, je stoft, je veegt
je dweilt de rommel van de vloer
je hebt de prullenmand geleegd.

De zon schijnt en je wilt eruit
het is een mooie dag
je denkt aan grasland en rivier
waarlangs je bisons grazen zag.

Je krauwt je oude papegaai
ze roept, ze lacht, ze fluit
je aait het beestje en beseft:
vandaag of morgen is het uit.

De herfst daarbuiten laat je zien
dat alles overgaat
het loof valt van de bomen af
terwijl je met je vogel praat.

Toch is het mooi en goed geweest
hoe je het ook bekijkt
er zullen vast nog uren zijn
van hoge (w)aardigheid geijkt.

Ine Verhoeven

God zoeken

wij zoeken u gedurig
en vinden soms een vonk van u
dat maakt ons zoeken vurig
en verder gaand in hier en u

wij vinden u onvindbaar
en nimmer zijn we uitgezocht
u bent voor ons onhaalbaar
ons altijd voor op onze tocht

gij nooit geheel gevonden
aanhoudend groter dan ons hart
mijn geest kan niet doorgronden
die taal en tong verwart

wij zoeken en wij vinden
en zetten steeds ons zoeken voort
hij deelt zich mee aan zijn beminden
geheimenis dat onze rust verstoort

wij zoeken samen en altijd
door streven en gemis verbonden
door vondst na vondst geleid
en zoeken die ons heeft gevonden

ps.63.2 ik zoek naar u
nico tromp msc

Sprekende stilte

de ontmoeting
in dat onmetelijke bos,
een woud om wat preciezer te zijn
waar het ruisen van de wind in de bomen,
de zang van een vogel

in de laatste avondzon,
een klaterende waterval
het geluid vormt tegen een decor van stilte,
daar ervaar ik het kloppen van mijn hart,
het suizen van mijn bloed,
mijn ademhaling,
als levensteken 
-stemloos, maar bezield-
en luister nietig,
vol respect
naar wat de stilte fluistert

Ad Wagemakers

Een teken aan de wand

Mensen uit een ver land... 
ze zoeken elkaars gezelschap op. 
Ze zijn bij elkaar gaan wonen. 
Een beetje passen ze zich aan. 

Maar wat hun dierbaar was 
in hun vaderland, 
dat blijven ze koesteren. 
Vooral de dingen waar het 
in het leven werkelijk om gaat, 
wat hun vanouds heilig is, 
dat houden ze voor zichzelf.

Er wordt over hen gepraat 
door de mensen die het 
voor het zeggen hebben in het land: 
Waarom passen die lui zich niet aan, 
waarom doen ze niet zoals wij?

Op een dag is er feest aan het hof. 
Overvloedig gaan de wijnbekers 
van hand tot hand, van mond tot mond. 
Iemand komt op een idee: Vooruit, 
laten we het gouden en zilveren vaatwerk 
halen dat meegekomen is 
uit het heiligdom van de ballingen. 
Kom, laten we daaruit drinken.

En zo wordt in de feestzaal 
door de genodigden geslempt 
uit dat heilige vaatwerk.

Dan opeens 
begint een onzichtbare hand 
merkwaardige tekens te schrijven 
op de muur van de zaal. 
De koning en zijn gasten 
begrijpen niet 
wat er geschreven staat: 
Mene, mene, tekel ufarsin! 

Ook de inderhaast opgetrommelde 
wijzen van het land 
kunnen de woorden niet uitleggen.
Uit de gevangenis wordt 
een van de judese ballingen gehaald. 
Hij reikt de verklaring aan. 

Mene, mene, tekel ufarsin: 
gewogen ben je en te licht bevonden, 
geteld zijn je dagen, 
je rijk gaat ten gronde.
Nog diezelfde nacht 
wordt de koning gedood.

Dit verhaal staat te lezen 
in het Boek Daniël. 
Ik heb er iets van in beeld gebracht
en er een gezegde bij bedacht:
weet dat uw leven 
niet meer veilig is,
wanneer u schendt
wat anderen heilig is! 

Het zal je slecht vergaan, 
wanneer je je vergrijpt aan 
de bijbel, de koran, de synagoge, 
de moskee of de tempelschatten 
die een onderdrukt volk heilig zijn.

Maarten Lemmers ofm naar Daniël 5
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Joost Koopmans

Gezond naar lichaam en geest

Sjef komt uit het Brabantse Odiliapeel. Het 
katholieke leven hoorde er op een lichte, 
wat bourgondische manier bij. Als jongere 
was hij met geloof nog niet zo bezig. Hij 
studeerde in Wageningen en wel in een 
combinatie van plantenteeltwetenschap-
pen en bedrijfskunde. Hij heeft zeven jaar 
internationale ervaring binnen de agrari-
sche sector; eerst binnen de voedingsmid-
delenindustrie en de laatste jaren vooral 
op het gebied van diervoeding en vitami-
nes. 

Wilma is geboren en getogen op het eiland 
Tholen. De gereformeerde achtergrond 
speelde een belangrijke rol in haar opvoe-
ding. Zij is daar op haar eigen manier mee 
omgegaan. Door de strenge leer heen voel-
de ze zich vertrouwd met God als met een 
vriend met wie ze haar hart kon delen. Na 
de middelbare school studeerde ook zij aan 
de Wageningen Universiteit: voeding en 
gezondheid. Als voedings- en gezondheids-
kundige heeft ze vijf jaar ervaring op het 
gebied van gezondheidsonderzoek in bin-
nen- en buitenland.  

Samen op weg
Ze ontmoetten elkaar wel eens. Maar als 
er al sprake van verliefdheid was, dan had-
den ze door hun afstudeerprojecten in bin-
nen- en buitenland geen tijd om daar vorm 
aan te geven. Toen de diploma’s binnen 
waren, gingen ze wel tijd maken voor el-
kaar. Ze hadden ook gesprekken over el-
kaars waarden en normen en over wat God 
voor jou betekent. Toen bleek dat ze open 
stonden voor elkaar en naar elkaar konden 
groeien, besloten ze om voortaan samen op 
weg te gaan. Ook letterlijk. Want na hun 
burgerlijk huwelijk in 2005 vertrokken ze 
naar Brazilië om daar voor Sjefs baan een 
pluimveebedrijf op te zetten. Wilma heeft 
daar gezondheidsonderzoek gedaan. 

Ziekte en zelfgenezing
Na tweeëneenhalf jaar wonen en werken 
kwamen ze terug in Nederland met ver-
schillende gezondheidsproblemen, waar-
onder ernstige en chronische darmklach-
ten. Aanvankelijk waren ze ieder minimaal 
twintig kilo afgevallen en voelden ze zich 
helemaal uitgeput. Ze waren even behoor-
lijk down, omdat ze na vele testen en on-
derzoeken te horen kregen dat er met de 
chronische ziekte geen verbetering meer 
mogelijk was. En wie is er, zeker als je nog 
zo jong bent, nu graag chronisch ziek zon-

der toekomstperpectief? Surfend over in-
ternet ontdekten ze uiteindelijk een op de 
natuur gebaseerde methodiek om gezond-
heid te bevorderen en ziekte te voorkomen, 
de zogeheten Natural Hygiene. Door de 
toepassing van deze methodiek, waarover 
zo dadelijk meer, hebben ze ook zichzelf 
genezen. Ze moesten zich veel voedsel en 
drank ontzeggen, maar fruit beviel hen 
goed. Ze kwamen er achter dat je door ver-
schillende soorten fruit en rauwe groenten 
te eten alle voedingsstoffen binnen krijgt 
die het lichaam nodig heeft. 

Geestelijke voeding
Ondertussen reden Wilma en Sjef regelma-
tig op zondag vanuit Wageningen naar de 
Boskapel in Nijmegen. Ze hadden bewust 
gezocht naar een plek om te trouwen en 
die hen geestelijk zou kunnen voeden. Ze 
hoorden hoe hun ervaring met een sobere 
levensstijl hier verdiept werd door bijbelse 
verhalen die oproepen om ons te bevrijden 
van onnodige ballast. Dan komt er energie 
vrij voor waar het wezenlijk om gaat. De 
manier waarop Jezus heeft geleefd vinden 
ze erg inspirerend. Zo groeiden zij ook toe 
naar een kerkelijke viering van hun huwe-
lijk. Omdat ze elkaar ervaren als een ge-
schenk van God voerde daarin dankbaar-
heid de boventoon.

Natural Hygiene
Sjef en Wilma deden steeds meer ervaring 
op met Natural Hygiene. Deze methodiek 
bestudeert de natuur op een systematische 
en wetenschappelijke wijze om gezond-
heid te bevorderen en ziekte te voorkomen. 
De kennis over het leven zit instinctmatig 
in ons en is dus niet nieuw, maar vanaf 
1822 wordt het als wetenschap bedreven. 
Er bestaat nu een University of Natural He-

alth in de Verenigde Staten. Natural Hy-
giene gaat ervan uit dat je een optimale 
gezondheid zult bereiken als je de juiste 
leefgewoonten weet toe te passen. Een op-
timale gezondheid zal automatisch resulte-
ren in goedheid, deugdzaamheid, balans, 
blijheid en tevredenheid. Natural Hygiene 
bestudeert de randvoorwaarden voor een 
goed en gezond leven. En als je niet lekker 
in je vel zit of ziek bent, zal de beleving 
van deze randvoorwaarden de voorwaar-
den creëren zodat je lichaam zichzelf weer 
kan herstellen. Tot nu toe zijn er ruim der-
tig voorwaarden voor gezondheid geformu-
leerd en bestudeerd. Ze gaan onder andere 
over schone frisse lucht, zuiver water, voe-
ding waarop we biologisch zijn aangepast, 
genoeg slaap, rust en ontspanning, inten-
sieve beweging, enzovoort. Niks nieuws al-
lemaal! Natural Hygiene maakt ons alleen 
weer bewust van de juiste leefgewoonten 
die we van oudsher kennen en van het feit 
dat we onderdeel uitmaken van de natuur. 

Platform
Door het toepassen van al deze punten zijn 
Sjef en Wilma dus beter geworden. Van 
de kennis die ze hierbij hebben opgedaan 
willen ze anderen die interesse hebben 
in voeding, gezondheid, zelfgenezing en 
persoonlijke ontwikkeling laten meeprofi-
teren. Het opstarten van een website met 
informatie over een gezonde en natuurlijke 
leefstijl is het eerste platform waarmee ze 
naar buiten willen treden. Een leefstijl die 
veel invloed heeft op je gezondheid, je wel-
bevinden en je - mentale - prestaties. De 
website komt dit jaar nog online en zal te 
vinden zijn als www.fruitzforlife.nl.

Ervaringsoord
Naast dit internetbedrijf willen Wilma en 
Sjef ook een platform opzetten waar je aan 
den lijve kunt ervaren hoe een leven dicht 
bij de natuur is. Maar de locaties in Ne-
derland die in aanmerking zouden komen 
om een eigen project op te zetten waren 
te duur. Op vakantie in Brazilië ontmoet-
ten ze een zekere Hugo uit Frankrijk. In 
Itacaré, een dorp ten zuiden van Salvador, 
bezit hij tweehonderd hectare grond waar-
op de mensen die hij in dienst heeft al vijf-
entwintig jaar cacao en fruit kweken. Ook 
staan er verscheidene bungalowtjes op zijn 
terrein waar mensen die dichter bij de na-
tuur willen wonen, leven. Zijn ideaal klikt 
met dat van Wilma en Sjef: om mens en 
natuur weer in balans te brengen. Hugo 
stelde dan ook een samenwerking tussen 
hen voor. Zijn materiële ruimte en hun 
kennis zouden elkaar weleens goed kun-
nen versterken!

Vertrek
Sjef en Wilma: ‘Wat wij te bieden hebben, 
zouden we in Brazilië kunnen waarma-

Op 26 oktober emigreren Sjef en Wilma van Dongen (30 en 29) naar Brazilië 
om daar een platform op te zetten voor mensen die een gezonde en natuurlijke 
leefstijl nastreven. Ze hebben daarvoor hun baan opgezegd en hun bezittingen 
verkocht. Alleen een rugzak en een laptop gaan mee. En natuurlijk: ‘we heb-
ben elkaar!’ Wie zijn deze twee jonge mensen en wat houdt die gezonde en 
natuurlijke leefstijl in?
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ken. Itacaré is een plattelandsgemeenschap 
waar mensen met elkaar optrekken omdat 
er weinig voorzieningen zijn. Ze eten pro-
ducten van eigen land en ruilen met elkaar. 
We krijgen daar een stuk grond met boom-
gaarden en een huisje. In de andere huisjes 
kunnen we mensen ontvangen die willen 
ervaren hoe het is om dicht bij de natuur 
en dus dicht bij zichzelf te leven. Natuur-
lijk is het moeilijk om de zekerheden van 
hier los te laten. Je gaat tegen de tijdgeest 
in als je je zekerheden opzegt. Maar we 
doen wat onze passie is en wat ons hart 

ons zegt. We hebben onze banen opgezegd 
en alle bezittingen verkocht. Wat ‘toevallig’ 
samenging met dit proces was een dienst 
in de Boskapel over Bevrijd je van onno-
dige ballast. Je hebt genoeg aan een rug-
zak vol vertrouwen, geloof als een stok om 
op te steunen en een reisgenoot. Want met 
elkaar sta je sterker. Sjef en Wilma willen 
zelf een eenvoudig leven leiden en wat ze 
verdienen gebruiken om van te leven en 
te investeren in hun missie. ‘Het is een be-
drijf maar het gaat ons er niet om winst te 
maken.’

Jeanne van Leijsen 

Verkeerde Lieve Heer

De zomer was goed en lang. En het na-
jaar belooft ook nog wat. Met dat heden-
tijdse weerbericht, dat de verwachting 
voor meerdere dagen kan aangeven, is 
de verlokking groot om er nog eens op 
uit te trekken. En zo fietsen we op een 
goede dag zomaar ineens van Breda naar 
de Achelse Kluis. We maken daar nog net 
de dagsluiting mee, die door vier monni-
ken en twee postulanten wordt vormge-
geven en verder wordt bijgewoond door 
een vijftiental leken/toeristen. Een kip-
penvelmoment voor mij is als tijdens het 
zingen van het mooiste Marialied, dat uit 
zes prachtige mannenkelen komt, de lamp 
is uitgeknipt en in het schemerdonker de 
contouren van vier gepijde fragiele mon-
niken diffuus herkenbaar zijn door het 
laatste straaltje avondlicht dat door de ge-
brandschilderde ramen naar binnen valt. 
A touch of God, noem ik dat wel eens. De 
Goede God.

We logeren bij ‘Vrienden van de Fiets’ in 
de buurt. ’s Morgens aan het ontbijt raadt 
onze gastvrouw ons een fietstocht door 
de Belgische Kempen aan, omdat we aan-
geven landschapsmensen te zijn. Ze heeft 
een dikke map met routes en geeft ons 
nog een extra velletje papier mee, waar 
bovenaan de kreet ‘Verkeerde Lieve Heer’ 
op prijkt. Navraag leert dat net over de 
grens onder Lommel halverwege de 19e 
eeuw een vloeigebied is aangelegd, waar-
door met het water van het in diezelfde 
tijd gegraven Schelde-Maas-kanaal de 
grond vruchtbaar is gemaakt. Als peilpunt 
is toen een hardstenen sokkel opgewor-
pen en later is daar een kruisbeeld op ge-
plaatst. En daar is dus iets ‘mis’ mee. We 
zijn benieuwd.

Al fietsend langs de Dommel, zien we 
haar onder het Kempisch kanaal door 

stromen. Knap stukje ouderwets water-
management. Al fietsend zien we vele re-
genhaspels zich uitrollen om de maïs te 
bevloeien. Knap stukje nieuwerwets wa-
termanagement. En zo fietsend rijden we 
het Hageven-natuurgebied in. Er is een 
slagboom, een wildrooster en een infor-
matiebord. En we zien tussen de bomen 
een heuvel met een sokkel en een kruis-
beeld. We kijken omhoog en zien nog niet 
meteen wat er mis zou kunnen zijn. Wel 
moet ik nu denken aan het boek ‘De En-
gelenmaker’ van Stefan Brijs, dat ik on-
langs heb gelezen. Een gruwelijk mooi 
boek, waarin de hoofdpersoon op het 
einde zichzelf aan het kruis nagelt. Ik heb 
me toen afgevraagd: ‘Hoe doe je dat? Je-
zelf kruisigen?’ 
Wat ik nu zie is, dat beide voeten een spij-

ker hebben. Is het dat? Nee, het wringt 
ergens anders. Het hoofd! Hangt dat niet 
een beetje gek? Rustend op de linker-
schouder in plaats van op de rechter-
schouder. Ja, dat is het! En daarom wordt 
dit beeld ‘Verkeerde Lieve Heer’ genoemd? 
Omdat wij gewend zijn het beeld anders 
te bekijken? Hoog tijd voor een bredere 
blik. Onze verbazing is nog groter, als we 
later in het poortgebouw van de Postelse 
Abdij OLH ook naar links zien hangen. 
Nu gaan we er een spel van maken en ra-
den naar welke kant Christus buigt op het 
laatste veldkruis dat we passeren net voor 
we thuis zijn. Wat blijkt? Onze Lieve Heer 
kijkt met dichte ogen strak voor zich uit. 
Er zijn dus meerdere beelden en wegen 
die naar Rome leiden en er is er niet één 
echt verkeerd, lijkt mij.

Vertrouwen
‘We hebben gemerkt dat als je echt in het 
diepe bent gesprongen zich nieuwe wegen 
openen. Er komt veel energie vrij. Zo ko-
men we mooie kansen tegen voor ons pro-
ject en vinden we het leuk de website op 
te zetten. Dat is allemaal eigen werk, want 
voorbeelden bestaan er niet. Wel ontmoe-
ten we mensen die ook eenvoudig willen 
leven. Die inspireren ons het meest. We 
hebben veel vertrouwen in onze plannen. 
We vertrekken met bijna niks naar Brazilië, 
maar wel met een grote dosis vertrouwen.’

(© Foto: Jac van Leijsen)
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Het goede doen…
Franck Ploum

Gustaaf Klomberg is veertig jaar en af-
komstig uit Oisterwijk. Hij studeerde jour-
nalistiek aan de Academie in Tilburg en 
was onder andere hoofdredacteur bij een 
daklozenkrant en redacteur bij Dagblad 
de Limburger en het Brabants Dagblad. 
Gustaaf: ‘Als journalist zoek je naar de 
waarheid, maar gaandeweg ontdekte ik 
op zoek te zijn naar een andere waarheid, 
die met God van doen heeft.’

Moeilijke gehoorzaamheid
Hij besloot te starten met het noviciaat bij 
de Fraters van Tilburg. Zijn diepste wens 
was om naar Afrika te gaan, maar de per-
spectieven daarop bleken niet zo heel 
groot. ‘De gemeenschap werd alleen maar 
ouder en er waren weinig jonge fraters. 
De jongeren die er waren hadden ze hard 
nodig in Nederland. Daarnaast moet ik 
zeggen dat het me ook niet gemakkelijk 
viel om definitief een gelofte af te leggen; 
vooral die van gehoorzaamheid vond ik 
erg ingewikkeld. Daarbij kwam dat mijn 
verlangen om naar Afrika te gaan bij de 
Fraters van Tilburg bijna zeker niet in ver-
vulling zou gaan.’ 

Een vergeten continent
Zoeken naar de waarheid en God vinden 
kan echter overal; daarvoor hoef je niet 

perse naar Afrika. Gustaaf: ‘Het zijn ei-
genlijk twee dingen naast elkaar. Het is 
niet zo dat ik naar Afrika wilde om daar 
God te vinden. Ik wilde naar Afrika om-
dat ik het gevoel had en heb dat het te 
veel een vergeten continent is. Al vanaf 
de koloniale tijd wordt Afrika niet seri-
eus genomen en dat terwijl het zo groot 
en zo prachtig is. Natuurlijk zijn er veel 
problemen, maar ik zie dat er vooral ook 
kansen en mogelijkheden zijn.’ Maar waar 
blijft God dan? ‘Het is voor mij een uit-
daging om een steentje bij te dragen aan 
de herwaardering en de ontwikkeling van 
Afrika. Tegelijk zit er ook een roeping in 
mij: ik moet daar naar toe. Ik wil naast de 
minste van mijn broeders en zusters gaan 
staan. Dat wil ik niet alleen beamen, maar 
net als Jezus vooral ook in praktijk bren-
gen.’

De route
Je hebt een baan, die zeg je op en je gaat 
beginnen aan een heel ander leven. Dat 
andere leven blijkt niet te zijn wat je er-
van verwachtte. Hoe kom je dan bij de 
SMA terecht? Gustaaf: ‘Toen ik bij de Fra-
ters was kwam ik al in aanraking met 
de sociëteit voor Afrikaanse Missiën in 
Cadier en Keer (SMA). Daar kennen ze 
een lekenprogramma. Je verbindt je voor 

vier jaar als geassocieerd lid aan de SMA. 
Daarna kun je je belofte vernieuwen. In 
totaal kun je maximaal zes jaar uitgezon-
den worden, vervolgens is het de bedoe-
ling dat je in Nederland de missie uit-
draagt.’
Hij start met het voorbereidingstraject 
nadat hij eerst een uitgebreide kennis-
making heeft gehad. Gustaaf: ‘Het eer-
ste gesprek was in het moederhuis in 
Cadier en Keer. Na dat gesprek kijken 
beide partijen of ze het zien zitten en dat 
was dus zo. Toen moest ik een sollicita-
tiebrief schrijven met mijn curriculum 
vitae en daar was dan vervolgens weer 
een gesprek over. Toen dat positief was 
begon het voorbereidingstraject, dat al 
met al een jaar duurde. Eerst extern met 
lessen in het weekend en daarna intern 
met elke dag lessen. In die periode ga je 
ook al een keer naar de beoogde plek, 
voor een exposure visit, een ‘informatief 
bezoek’. Ik ging ruim een maand naar 
Ghana en bezocht projecten van de SMA.’ 
Was dan al vanaf het begin duidelijk 
waar je heen zou gaan, mocht je dat zelf 
kiezen? ‘Sommige mensen gaan er open 
in en vormen zich gaandeweg een idee 
van de toekomst. Ik wist al heel snel dat 
ik naar Babaso wilde. Maar uiteindelijk 
word ik als lekenmissionaris uitgezon-
den. Ik wilde ook uitgezonden worden. 
Dus bepaalde niet ik, maar de sociëteit 
waar ze me nodig hadden. Natuurlijk is 
er wel overleg en maak je samen keuzes 
en bij de kennismaking kwam Babaso 
al ter sprake. Het was een plek die vrij 
kwam, nadat er zes jaar andere missio-
nair werkers hadden gezeten.’ 

Missiepost in arm gebied
Het gebied rond Babaso waar Gustaaf 
werkt is een vergeten arme plek in het 
midden van Ghana. Gustaaf: ‘Afram pla-
nes is een uitgestrekt gebied, vrij geïso-
leerd van steden en van de bewoonde we-
reld. Het gebied bestaat uit tientallen klei-
ne dorpjes en gemeenschappen. Er is geen 
elektra en stromend water. De bevolking 
bestaat voor een groot deel uit mensen 
die afgezakt zijn uit het noorden op zoek 
naar vruchtbaar land. In principe leeft ie-
dereen met het idee ooit weer terug te ke-
ren naar het noorden, maar intussen leven 
ze al decennia in zeer armoedige en vaak 
ook uitzichtloze omstandigheden.

Grote projecten
Op de missiepost woont hij samen met 
twee priesters, de Nederlander Rob Clo-
bus en Tony Gelaga uit de Filipijnen. Het 
is een vrij grote post met grote projecten. 
‘Er zijn bijvoorbeeld twee vrouwenprojec-
ten, gerund door een Ghanese vrouw’ zegt 
Gustaaf. ‘Ze heeft maar liefst vijfentwintig 
groepjes in de bush. Zij bezoekt de vrou-

Dit jaar bestaat de rode draad uit een serie artikelen over en gesprekken met 
mensen die zich inzetten voor hun medemens. Ze zijn uitgezonden naar een ont-
wikkelingsland 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. In dit nummer een ge-
sprek met Gustaaf Klomberg. Hij is sinds 2007 door de SMA uitgezonden naar 
Ghana waar hij als missionair werker in een vergeten gebied werkt.
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wen en heeft gesprekken. Ze leert ze vaar-
digheden waarmee ze geld kunnen gene-
reren zoals zeep maken en dingen bak-
ken. Daarnaast is er een agrarisch project. 
Als missiepost hebben we een grote maïs-
opslagschuur en een maïsdroger. We dro-
gen voor de bevolking de maïs en slaan 
het op tot er een goede prijs is en dan 
kunnen ze het verkopen. Daarnaast is er 
ook nog een aantal ecologische projecten 
gericht op duurzaamheid. Op zijn vorige 
missiepost had Rob een eco-office waar 
hij cursussen gaf in omgang met natuur 
en milieu. Nu zet hij het gedachtegoed op 
deze plek voort.’

Speerpunt onderwijs
De werkzaamheden van Gustaaf spitsen 
zich toe op onderwijs. Hij heeft zo´n twin-
tig scholen onder zijn hoede, allemaal in 

kleine afgelegen dorpjes. Gustaaf: ‘Op die 
scholen werken ongeveer zestig leraren. 
Mijn taak is om de schooltjes goed te la-
ten draaien. Ze liggen vaak in afgelegen 
dorpen die in het regenseizoen onmoge-
lijk te bereiken zijn. Op momenten dat het 
wel kan bezoek ik ze en kijk wat er nodig 
is. Een belangrijke taak is de huisvesting 
van de leraren in de dorpjes. Naast huis-
vesting moet ik er voor zorgen dat ze hun 
werk kunnen doen, bijvoorbeeld door een 
fiets te regelen om naar het betreffende 
dorp te gaan. Op dit moment ben ik bezig 
met een motorfietsenproject voor onder-
wijzers. Ook hebben we bij tien scholen 
zonnepanelen laten aanbrengen. In Ghana 
is het een groot deel van het jaar om zes 
uur donker. Via de panelen worden elek-
tra en licht gegenereerd. Kinderen kunnen 
dan huiswerk maken en leerkrachten les-
sen voorbereiden.’

Werken of leren
Zijn er ook concrete resultaten? Gustaaf: 
‘In het Afram planes gebeid is er veel be-
reikt. Een paar duizend leerlingen kun-
nen naar school en in elk geval de lagere 
school afmaken. De vraag is natuurlijk 
wat het vervolg is. Ouders hebben geen 
geld, dus voor velen blijft het daarbij. 
We onderzoeken nu de mogelijkheden 
om een agrarische school te starten en 
een school voor meisjes. Er is veel talent, 
maar ook de kinderen moeten hard wer-
ken op het land, veelal zonder opleiding. 
Dat is een dilemma, er is een leerplicht 
in Ghana die alle kinderen verplicht om 
naar school te gaan, maar niemand con-
troleert dat in de afgelegen gebieden. Voor 
de ouders zijn kinderen een extra hulp bij 
het bewerken van het land. In de commu-
nicatie tussen ons en de bevolking is dat 
een moeilijk punt, maar we boeken voor-
uitgang.’

Kansen benutten
Voor Gustaaf is het een uitdaging om te le-
ven in een totaal andere cultuur en vooral 
het bewaken van zijn grenzen is een be-
langrijk punt. ‘Het feit’, zegt hij ‘dat ik er 
kan zijn voor deze mensen, die Jezus de 
minsten der mijne noemt, is echt bijzon-
der. Tegelijkertijd is het wel voortdurend 

Gustaaf Klomberg

SMA
In het vormingscentrum van de 
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 
(SMA) wordt gezocht naar nieuwe 
vormen van missionaire inzet waar-
in zowel priesters als leken, mannen 
én vrouwen een eigen plaats heb-
ben. Er wordt gezocht naar heden-
daagse vormen van missie door zich 
in te zetten voor gerechtigheid, de 
dialoog aan te gaan met respect voor 
de eigenheid van culturen en men-
sen te ondersteunen in hun strijd 
voor betere levensomstandigheden. 
Uitgangspunt is het Evangelie zoals 
beleefd binnen de Rooms Katholieke 
Kerk. Met als doelstelling een missi-
onair kader te vormen dat zowel in 
Afrika als in Nederland inzetbaar is.
 
Deze missie wordt vorm gegeven 
door gemotiveerde jonge mensen, 
na een voorbereidingsperiode, als 
missionaris uit te zenden naar Gha-
na, Liberia of elders in Afrika. De 
inzet vindt plaats in kleinschalige 
projecten op basis van solidariteit 
met de kansarmen. Ook wordt deze 
missie vorm gegeven door met de in 
Afrika opgedane ervaringen te wer-
ken aan een rechtvaardigere samen-
leving in Nederland en zich in te 
zetten voor de missionaire bewust-
wording hier.

De selectiecriteria zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid, katholieke le-
vensovertuiging, voltooide beroeps-
opleiding indien men zich als leek 
meldt, zo mogelijk enige werkerva-
ring en tussen de 25 en 45 jaar oud.

www.sma-nederland.nl

je grenzen bewaken en diplomatiek om-
gaan met je aanwezigheid. Ze zien je toch 
als de rijke witte en als een bron van geld. 
Ghana wordt steeds meer Westers. Ze wil-
len ook een mobieltje, een computer en 
luxe. Ze zien je toch vaak als degene die 
dat voor hun gaat regelen. Maar het gaat 
om het intermenselijk contact, mensen 
helpen te groeien en hun kansen te benut-
ten zonder ze afhankelijk te maken. Mis-
sionair werken is meelopen. Zij moeten 
het doen, het is hun toekomst. Als wij het 
doen valt het in elkaar als we weggaan.’

Spirituele groei
Gustaaf leert veel in Ghana, maar wordt 
er ook een rijker mens van. ‘Ik leer veel, 
maar vooral word ik geestelijk sterker 
en groei ik in spiritualiteit. Ik heb echt 
het gevoel dat God me geeft wat ik nodig 
hebt. Er zijn hoge toppen en diepe dalen. 
Maar op een of andere mysterieuze wijze 
krijg ik op elk moment wat ik nodig hebt. 
Voel ik me superieur dan word ik op mijn 
plaats gezet; voel ik me down dan krijg ik 
een oppepper. Dat heeft ook met de men-
sen zelf te maken: iedereen is zo extreem 
vriendelijk tegen elkaar en ook tegen ons. 
Iedereen groet iedereen en ondanks alle 
moeilijkheden is er altijd een gulle lach.’

Eigenwaarde
Als belangrijkste boodschap wil Gustaaf 
uitdragen dat ieder mens de moeite waard 
is. ‘Ik vind het belangrijk’, zegt hij ‘om 
mensen een sterk gevoel van eigenwaarde 
te geven, vooral ten opzichte van het Wes-
ten. Ze denken altijd dat wij beter zijn en 
dat is niet het geval. Daar moet je flink 
tegen vechten. Je wordt op een voetstuk 
geplaatst en dat wil ik niet; ik wil één zijn 
met hen. Tegelijk is dat niet mogelijk, ik 
ben een voorbijganger. Belangrijk is om 
mensen het gevoel bij te brengen dat ze 
het kunnen: Er is corruptie maar daar kun 
jij wat aan doen; je land heeft potentie 
en jij kunt daar een bijdrage aan leveren.’ 
Gustaaf gaat eind oktober weer voor twee 
jaar naar Ghana terug.
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Vergeleken met de ernst van de ingreep 
houdt de pers zich erg stil. Sociologen 
en pastoraal theologen doen er veelal het 
zwijgen toe. Toch zijn de parochies, rond 
een kerk gegroeid, met ziel en lichaam 
hét religieus erfgoed. De Bossche bisschop 
veronderstelt dan ook dat parochies op-
heffen mensen op het gemoed werkt. Het 
blijft echter verontrustend stil. Het uitblij-
ven van reacties wijst er wellicht op dat 
de parochies al verder uiteengevallen zijn 
dan men dacht. Dan nóg zouden zelfs de 
ruïnes ervan meer ‘leven moeten maken’. 
Want er doemen vele vragen op over de 
toekomst van de christengemeenschap-
pen, de kerkgebouwen, over liturgie en 
diaconie, over de personele bezetting en 
over de vitaliteit en weerbaarheid van het 
volk in het veld. De hamvraag is: Vanuit 
welke levens- en geloofsvisie begint een 
bisdom aan zo’n in vele opzichten gevoe-
lige en onherroepelijke manoeuvre?

Gerijpt
Onlangs hield dr. Herman Wijffels op Ny-
enrode een toespraak over de heersende 
economische crisis (Trouw 24/09/09). 
Wijffels ziet voor de bestrijding van deze 
crisis twee gegevenheden als fundamen-
teel. Het eerste is dat grondig nieuwe vi-
sies zich slechts heel geleidelijk maar ten-
slotte als een eik zo vast wortelen in hart 
en geest van mens en samenleving. ‘De 
ideeën van de Verlichting uit de 17e en 18e 
eeuw zijn de dragers van de negentiende 
eeuwse industriële maatschappij en de 
ideeën van Descartes en Darwin zijn de 
uitgangspunten voor onze samenleving 
geworden’, aldus Wijffels. Voor een nieu-
we werkelijkheidsvisie zoals de Evolutie-
theorie wijkt de oude ideeënwereld maar 
heel langzaam en gewoonlijk niet gewil-
lig, omdat mensen en instituties er zozeer 
mee vergroeid zijn. Na verloop van jaren 
blijkt de oude kijk op de werkelijkheid 
echter uitgehold en breekt de nieuwe vi-
sie, voldoende gerijpt, uit de bolster. 

Niet oplappen
Een tweede onomstotelijk gegeven voor 
Wijffels is, dat je voor de opbouw van de 
toekomst niet kunt teruggrijpen op oude 
overtuigingen, maar dat hiervoor nieuwe 
ideeën ontwikkeld en nieuwe beelden ont-
worpen moeten worden. ‘De bewakers 
van de maatschappelijke orde reageren 
op de crisis met restauratie: wat extra re-

gelen en stimuleren en dan komt het wel 
goed ... Volstrekt kansloos en ongewenst’ 
oordeelt Wijffels. Zo kan ons inziens ook 
de kerkelijke crisis niet bestreden worden 
door het oude model wat bij te stellen, 
het verleden te restaureren. Destijds is uit-
geleefd, het oude zuurdesem uitgewerkt. 
Nieuwe gedachten en ideeën zijn gerijpt, 
breken onweerstaanbaar uit hun bolster 
en stollen tot vaste vormen. Ook religieus 
is de mens tot een nieuwe visie op leven 
en werkelijkheid gekomen. Daaraan heb-
ben de evolutiehypothese, ruimtevaart en 
maanlanding veel bijgedragen.

Verbonden
Taede Smedes schrijft in God én Darwin 
(Nieuw Amsterdam Uitgevers 2009): ’Ook 
binnen de theologie wordt er nu algemeen 
van uitgegaan dat we leven in een wereld 
in wording ...’ Het typisch eigene van deze 
‘wordingsleer’ voor de hedendaagse religi-
euze mens is op de eerste plaats, dat alle 
schepselen als door een band van bloed-
verwantschap met elkaar verbonden zijn. 
Dit idee heeft zich in de harten van de 
mensen genesteld. Meer dan ooit - al kun 
je met feiten deze beweringen tegenspre-
ken - voelen bewust levende mensen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en wordt 
onze tijd gekenmerkt door verworvenhe-
den van ‘eenheid en saamhorigheid’ zoals 
democratisering, tolerantie, emancipatie 
en oecumene.

In de ervaring van onze ware natuur erva-

ren wij ook onze saamhorigheid met alle 
anderen. Voor wie tekortkomen hebben wij 
niet langer aandacht omdat ethische nor-
men en geboden dit verlangen, maar om-
dat we de fundamentele ervaring hebben 
bij elkaar te horen ... Hebben we eenmaal 
onze saamhorigheid en eenheid met elkaar 
ervaren, dan is liefde niet langer een ge-
bod maar de vanzelfsprekende uitdrukking 
van onze eigen natuur; niet langer iets 
wat wordt vóórgeschreven, maar de mens 
die zichzelf van natúre ‘te boven, te bui-
ten gaat’. Voor de mensheid nog steeds toe-
komstmuziek. Maar een menswaardig be-
staan zal ons niet lukken zolang we deze 
eenheid met alles en allen niet ervaren en 
beleven. (Willigis Jäger in Elke golf is de zee. 
Mystieke spiritualiteit 2004)

Immanent
Voor de religieuze mens is een tweede ty-
pische eigen trek van de evolutietheorie 
dat de scheppingsenergie aanwezig is in 
de werkelijkheid, die steeds verder ‘zich-
zelf schept’, ontwikkelt. Het scheppings-
verhaal gaat uit van de scheiding tussen 
Schepper en schepping; maar de evolutie-
theorie veronderstelt de Schepper present 
in het groeiende leven. Dit idee van de im-
manente Schepper heeft zich heel geleide-
lijk maar hecht in hart en geest, voelen en 
beleven van de religieuze mens vastgezet. 
Bijbelteksten waarin God in mens en we-
reld wordt aangewezen zijn deze gelovige 
dan ook zo dierbaar juist omdat ze spre-
ken van ‘de Schepper ín de schepping’ 
(Deut. 30,14; Jeremia 20,9; 31,31; Lucas 
10,25-37; 17,21; Matteus 22,37-39; 25,45). 
Toen Armstrong 21 juli 1969 voet op de 
maan zette sprak de president van Ame-
rika woorden waarvan hijzelf waarschijn-
lijk de - religieuze - draagwijdte niet heeft 
vermoed: ‘Vandaag is de hemel deel ge-
worden van de menselijke wereld’. Evolu-
tieleer en ruimtevaart hebben er sterk aan 
bijgedragen dat de scheidingswanden tus-
sen Schepper en schepping, hemel en aar-
de, natuur en bovennatuur, heilshistorie 
en wereldgeschiedenis, profaan en sacraal, 
gewijd en niet-gewijd uit beeld verdwenen 
zijn. De kerkelijke leiding houdt zich aan 
het versleten dualistische werkelijkheids-
beeld en laat haar beleid erdoor bepalen. 
Onder de mensen is het verdwenen of aan 
het verdwijnen. De hedendaagse religi-
euze mens kent één heilige en te heiligen 
werkelijkheid.

Ik wil uw ogen lenen, God ... en gaan be-
grijpen dat alles samenhangt, dat niets 

profaan is: de dingen niet, de mensen niet, 
wat gebeurt niet. Maar dat alles vanaf zijn 

oorsprong door God is geheiligd en 
medegeheiligd moet worden 
door de vergoddelijkte mens. 

(Michel Quoist 1921-1997 in Zonder Wierook)

De parochiële herindeling van het Bossche bisdom begint. Van de meer dan 
tweehonderd parochies worden een kleine zestig parochiële eenheden ge-
smeed. Een enorme vergroting van de territoria en een minimum aan bevoegd 
personeel. De ingreep zou onvermijdelijk zijn omdat het aantal gelovigen en 
met name het aantal priesters drastisch is geminderd met alle ook financiële 
gevolgen vandien. De onderneming duurt tien jaar en wordt niet gezien als 
‘tactische terugtocht’ maar als ‘in stelling brengen’ voor de toekomst. 

Peer Verhoeven

Je bezinnen en gewoon beginnen
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Het enige heilige dat is overgebleven 
en zich steeds sterker manifesteert 

is volgens Ferry de mens zelf ... 
Deze heiligheid komt niet uit de hemel

maar heeft een menselijk gezicht. 
Het is ‘transcendentie in immanentie’. 

(P.K. Jager Het enige heilige n.a.v. de Franse 
filosoof Luc Ferry’s, Trouw 18/10/2007)

*
Het goddelijke breekt niet vanuit een 

vreemde hoge wereld ons bestaan binnen. 
Het verschijnt ons in iets en iemand van 

hier. De aarde en wij voor elkaar zijn huis 
en teken van het goddelijke ... Ons 

ontbreekt de intuïtie van verbondenheid, 
eerbied en solidariteit met de aarde;

een geest die de aarde beschouwt
als woonplaats van het goddelijke. 

(S. Kappen, India; Concilium 94,4)
*

Voor wie stil is van binnen
vallen de obstakels weg

gaan de hemelluiken open
wordt het groots patroon eenvoudig.

Het geheim onthult zijn kern
in de eenheid van de dingen.

(Catharina Visser Gedoopt in licht, 2008)

Grote gevolgen 
Er is de laatste jaren sprake van een lawi-
ne belijdenissen, waarbij God en het god-
delijke in het eigen binnenste, in het hart 
van leven, mens en tijd gezien en ervaren 
wordt. God wordt niet ingebracht of toe-
gevoegd. Dit heeft natuurlijk grote gevol-
gen voor de visie van gelovigen op kerk, 
sacrament en priester. De kerk wordt niet 
meer ervaren als een instituut tussen de 
heilige hemel en de profane zelfs zondige 
wereld. De kerk is - zoals lang geleden al 
geformuleerd - Gods volk in Jezus’ naam 
onderweg. Het sacrament is niet langer 
genademiddel of instrument om het god-
delijke toe te voegen aan het profane men-
senbestaan. Sacramenten zijn erkenningen 
en belijdenissen van het heilige in het le-
ven, in komen en heengaan, in liefde en 
trouw, in woord en gebaar, in slagen en fa-
len. De priester is niet meer de middelaar 
tussen God en mens, maar de metgezel die 
mensen bewust maakt van hun waardig-
heid en van hun opdracht mens en we-
reld te dienen en Jezus’ Testament en het 

mysterievolle leven te 
vieren. Wijden en ze-
genen voegt niets aan 
het leven toe, maar 
laat horen en zien wat 
ten diepste in het leven 
schuilgaat.

Veel christenen worden 
zich ervan bewust dat 
het Jezus niet ging om 
een grote organisatie, 
om regeren, zelfs niet 
om sacramenten, maar 
wel om levend teken 
zijn van wat in je hart 
geschreven staat: Lief-
de. (Raimon Pannikar)

*
Ik ben het heilige in het 
alledaagse gaan zien, 
in het gewone gebaar… 
Het relevant zijn van 
de kerk hangt meer af 
van heiligheid vinden 
in het alledaagse dan 
van het heilige in het 
verhevene vieren. Het 
zit in het werk van ver-
zoening, in het religi-
euze verlangen in wel-
zijn en zorg … dat zijn 
sacramenten ...
(Prof. Andries Baart)

met de voorgenomen herindeling van de 
parochies snijdt een achterhaald gedachte-
goed pijnlijk diep in het bestaan van men-
sen. De geplande herindeling is onherroe-
pelijk, propageert een versleten wereld- en 
godsbeeld en belemmert de groei van het 
nieuwe religieuze besef van het immanent 
goddelijke. Voor de geleden schade kent 
Donatus geen verzekering. Wel raakt de 
hiërarchie voor de - oude - organisch ge-
groeide parochies steeds verder op afstand 
en kan er in het niemandsland of vrije 
veld veel gebeuren. Alle hoop is gevestigd 
op een Gods-volk-in-Jezus’- naam-onder-
weg, dat zichzelf bewust is, verantwoor-
delijkheid neemt en zowel diaconaal als 
liturgisch de hand aan de ploeg slaat. Ge-
stuwd door de Geest zal hieruit een open, 
nabije en gastvrije kerk groeien.

 ‘Het gaat om
het gezamenlijk optrekken met mensen 

en aansluiten bij hun leefwereld: 
dromen verwoorden en gaan waarmaken.
Present zijn en blijven, daar gaat het om. 
Eigenlijk net als het buurtpastoraat dat 

vroeger werd geboden 
door de kerk, pastoor of diaken.’

(Jeannette den Hartog, gemeentelijk onder-
zoekster, in Gezocht: buurtpastor (m/v) 

Brabants Dagblad 29/05/09)

Herindeling
De herindeling van de parochies gebeurt 
vanuit een voorbije religieuze intuïtie. 
Deze ingreep is voorafgegaan door uitslui-
tend priesters te benoemen tot voorzitter 
van het parochiebestuur, - door pastoraal 
werkenden weliswaar ‘medewerkers in het 
pastoraat’ te noemen maar hen daarin een 
afgebakende bescheiden plaats te wijzen, - 
door het dringende bisschoppelijk verzoek 
om woord- en communievieringen zoveel 
mogelijk te beperken. De vorming van 
grote parochiële eenheden zou met name 
onvermijdelijk zijn vanwege het tekort 
aan gewijde priesters, die als onmisbaar 
gezien worden omdat zij en zij alléén aan 
het leven ‘het heilige’ kunnen toevoegen. 
De nieuwe religiositeit ‘voelt’ de scheiding 
tussen gewijd en niet-gewijd echter niet 
meer. Iedere mens is geroepen het leven 
te heiligen, te wijden, te zegenen. De sa-
menvoeging van parochies is niet zozeer 
bedacht omwille van de mensen, het evan-
gelie en Jezus van Nazaret alswel vanuit 
het kerkinstituut dat als ‘goddelijk’ en 
‘heiligmakend’ gezien wil blijven worden. 
Het zijn deze oude visies die nopen tot de 
vorming van een aantal parochies conform 
het aantal beschikbare priesters. Zolang 
prelaten hun oude ideeën binnenkamers 
koesteren kan het weinig kwaad. Maar 

Oostelbeers NBr. (© Foto: Willem Beex)

Boodschap van de Engel (Borkum)
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Schuurkerk
‘Waar nu de kapel van Zandoerle staat, 
stond eerder een schuurkerkje’ weet 
Jacques Bijnen van de Stichting Historisch 
Erfgoed Veldhoven. ‘Hier droeg de pastoor 
regelmatig de mis op; tot 6 juli 1798. Toen 
werd de oude kerk in het dorp weer in ge-
bruik genomen. Die van Zandoerle grepen 
hun kans na de Tachtigjarige Oorlog, toen 
er nieuwe kerken gebouwd mochten wor-
den. In 1672 hadden de Fransen de schei-
ding versoepeld en mochten de katholie-
ken onopvallende en nietaanstootgevende 
kerkjes bouwen, om hun godsdienst weer 
te beleven. Toen hebben die van Zandoer-
le snel een huisje gekocht en dit ingericht 
als schuurkerk/heikerk. In Oerle is in de-
zelfde tijd ook een schuurkerk opgericht, 
maar er was maar één pastoor voor beide 
bedehuizen. Als er twee kerkjes waren, 
moest er ook dubbel recognitiegeld, een 
soort belasting, betaald worden. In 1798 
kregen de katholieken van Napoleon hun 
eigen oorspronkelijke kerkgebouwen weer 
terug. De pastoor kwam weer officieel in 
functie in de grote kerk in Oerle. De ker-
kelijke overheid beval de schuurkerk in 
Zandoerle buiten werking te stellen. Als 
soort van pleister op de wonde kregen de 
mensen van Zandoerle toestemming om 
een kapelleke te bouwen. 

Afgeven!
Maar toen dat klaar was kwam er direct 
een schrijven van de vicaris dat ze de ka-
pel wel mochten gebruiken voor gebeds-
diensten, maar niet om de mis te lezen. 
De controle was in handen van de pastoor 
van Oerle. De kerkelijke gewaden en attri-
buten die er nog waren uit de tijd van de 
schuurkerk moesten overgedragen worden 
aan de grote kerk in Oerle. Dit alles ging 
met een officiële overdrachtsakte, want de 
mensen van Zandoerle waren beducht al-
les kwijt te raken.’ Er is een overdrachts-
akte van 23 april 1803. Kerkgoederen, ka-
zuifels, kandelaren, tafellinnen en derge-
lijke werden overgedragen en over afbraak 
van de schuurkerk werd niet meer gespro-
ken. Jacques Bijnen diept wat voorbeel-
den op, documenten uit die tijd waarin 
letterlijk staat: ‘Die van Zandoers willen 
de ornamenten niet afgeven’. Er was een 
hele correspondentie over tussen de vica-
rissen van het bisdom en de mensen van 
Zandoerle. 

Frankische kolonisten
De oorsprong van de tegenzin tegen de 
grote kerk in Oerle stamt uit een nog veel 

verder verleden. Jacques Bijnen vertelt: 
‘Rond 1100 was Zandoerle de kern van 
het dorp. Er stond geen kerk. Toen kwa-
men de Frankische kolonisten en vestig-
den zich op het gebied waar nu de kerk 
staat. Dat kreeg toen de naam Kerkoerle 

lena Baartmans, weduwe Sledde. De akte 
werd ondertekend door de Roomsche 
kerkmeester van Santoerle. ‘Dat kan dus 
helemaal niet, want Zandoerle had geen 
kerk, dus kon het ook geen kerkmeester 
hebben’ aldus Bijnen. Verder staan de na-
men van twee schepenen op de akte en 
die van Fransis Haaglars (de kerkmees-
ter). ‘De secretaris is erin gestonken door 
de akte te maken. Hij had moeten con-
troleren of ie wel kerkmeester was van 
Zandoerle.’

Onze Lieve Vrouw van het Zand
Jeanny Wouters

De kapel van Onze Lieve Vrouw van ’t Zand in Zandoerle is een rijksmonu-
ment, gebouwd in 1817 door zelfwerkzame omwonenden en met eigen midde-
len. De kapel is dan ook eigendom van de omwonenden, de mensen van Zand-
oerle. Dit is wel heel bijzonder in deze tijd. 

en de oorspronkelijke kern werd vanaf 
toen Zandoerle genoemd. Omdat de beide 
kernen twee pastoors niet konden onder-
houden en de kerk in Kerkoerle stond, 
werd daar de mis gedaan. De meeste 
mensen uit Zandoerle gingen in Win-
telre naar de kerk, om zich af te zetten 
tegen de Frankische kolonisten. De oude 
kerk van Wintelre lag op de grens met 
Oerle, dichterbij voor de mensen van 
Zandoerle.’ Jacques Bijnen haalt nog wat 
documenten erbij: ‘Zeurbrieven van boe-
ren aan de bisschop/vicaris. Als ze hele-
maal naar Kerkoerle moesten en de meid 
bleef alleen thuis met de knecht, dat kon 
toch niet. Die konden ze slecht zo lang 
alleen laten, want het was zo ver naar 
Kerkoerle. Ze probeerden op allerlei ma-
nieren een eigen status, een eigen kerk te 
krijgen. Maar recognitie hadden ze niet 
betaald. Daar wilden ze ontheffing voor 
krijgen. Omdat Oerle maar voor één kerk 
betaalde, bouwde ze geen recht op voor 
een tweede.’
De akte van de koop van het huis, uit 
1768, heeft Jacques Bijnen ook. Het huis 
werd gekocht van de erfgenamen van He-

Bouwval
Voor het hedendaagse beheer van de kapel 
verwijst Jacques Bijnen naar de bewoners 
van Zandoerle. De kapel is meerdere ma-
len hersteld. In 1925 is ze opgeknapt en 
ook in 1950. Het bouwmateriaal is steeds 
door de buurt bij elkaar gebracht. Ook 
voor het herstel van de oude eikenhouten 
deur uit 1817. Er zijn vijf, zes soorten ste-
nen gebruikt, aldus Bijnen. ‘En als Maria 
een nieuw kleedje nodig heeft dan wordt 
dat genaaid door de vrouwen uit de buurt. 
Op de deur hangt een briefje wanneer er 
gebedsdiensten zijn. Vroeger blies men 
op een lampenglas of trompet, zodat de 
buurtbewoners wisten dat er iets te doen 
was.’

Uit Jeanny Wouters-Bekkers Ons Lief Vrouwke 
in de Kempen, waarvan een heruitgave 
aangevuld met nieuwe verhalen komt

De laatste tien jaar zijn er in de Kempen vijf 
nieuwe mariakapellen bij gekomen! 

Jeanne Wouters-Bekkers Ons Lief Vrouwke II 
ISBN 978 90 8052 832 1; € 19,90

Via boekhandel of uitgeverij 
info@thuisincommunicatie.nl

Onze Lieve Vrouw van ’t Zand Bidt Voor Ons (© Foto: Jeanny Wouters)
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Vele wegen kent het leven
En van al die wegen
Is er een die jij te gaan hebt...

Deze regels vormen het begin van een ge-
dicht, dat een docent op de opleiding er-
gens halverwege het eerste jaar voordroeg 
tijdens een college. 

Op weg gegaan
Aan het begin van het eerste studiejaar is 
mijn afzonderlijke weg samengekomen 
met de wegen van die van mijn mede-
studenten. Daar stonden we dan, op een 
kruispunt van wegen. Wat ons bond was 
een verlangen. Een verlangen naar ken-
nis misschien maar meer nog naar iets 
wat niet in woorden te vangen is; iets in 
de richting van ‘ik heb hier iets te zoeken, 
ik wil hier later iets mee gaan doen.’ Met 
dit verlangen ben ik op reis gegaan, Niet 
als toerist of om mezelf achterna te lopen. 
Niet om zelfherkenning of herkenning 
van wat me vertrouwd is. Niet om zomaar 
blind de weg te volgen en altijd weer 
thuis te komen. Ik ben op weg gegaan als 
een pelgrim. Open voor wat ik onderweg  
tegenkom. Om oog te krijgen voor ver-
schillen, aandacht voor het verhaal van de 

ander en om af en toe eens stil te staan. 

Op hoop van zegen
Voor een toerist is een beurs zijn enige 
zekerheid. Voor een pelgrim is onzeker-
heid de enige weg. Ik weet waar ik begon, 
maar waar zal de weg me uiteindelijk 
brengen? Mijn pelgrimage gaat gepaard 
met hoop. De hoop om aan het einde van 
mijn studieroute wijzer te zijn dan aan 
het begin. En terugkijkend op het afgelo-
pen jaar ben ik dat al een beetje gewor-
den. Op mijn reis heb ik me laten aan-
spreken door mensen en dingen die ik 
tegenkwam. Verhalen die anders zijn, niet 
pasten binnen mijn referentiekader. Een 
moslim en zijn gedachten bij verhalen 
uit de Koran. Wat lezen en leven zij? Ver-
halen ook uit een andere tijd. Wat heeft 
dat eeuwenoude verhaal van de Verloren 
Zoon mij te zeggen? Ik leerde hoe te luis-
teren naar wat ik hoorde: welke levens-
vraag schuilt er in de woorden van mijn 
medemens? 

Rugzak
Op mijn tocht droeg ik een rugzak die van 
inhoud veranderd is naarmate de studie-
maanden vorderden. 

Er gingen inzichten uit; een rotsvaste 
overtuiging bleek te zijn veranderd in een 
vraag. ‘Of misschien toch?’ Een ander 
soort twijfel maakte plaats voor zelfver-
trouwen: studeren, kon ik dat nog wel? Ja, 
dat gaat me aardig af! Nieuwe inzichten 
zijn erbij gekomen, terwijl andere ideeën 
niet langer houdbaar bleken. 
Het inpakken en uitpakken van mijn rug-
zak werd een wekelijks gebeuren; elke 
collegedag liet zijn souvenirs achter. Vlak 
voor de zomer kwam ik er tot mijn tevre-
denheid achter, dat de tas in ieder geval 
aanzienlijk zwaarder is dan aan het be-
gin. Want een wekelijkse stroom aan ken-
nis en inspiratie zorgde voor het nodige 
gewicht. De zomer brak aan en ik mocht 
mijn pelgrimstocht onderbreken. De rug-
zak neergezet, de benen strekken. Even 
rusten, verlangen om op adem te komen. 

Met me mee
Het tweede studiejaar is van start gegaan. 
Ik heb mijn rugzak weer opgenomen, 
wandelschoenen aangedaan. Ik ben mijn 
weg van kennis en inspiratie aan het ver-
volgen. Nieuwsgierig naar wie en wat ik 
zal tegenkomen, naar wegen en dwarswe-
gen. Dit jaar neem ik een reisdagboekje 
mee en zal ik maandelijks verslag doen 
van wat me raakte, wat ik leerde. Ik no-
dig iedereen uit een eindje met me op te 
lopen. 

Paulien van Bohemen

Pelgrimstocht    

‘Ik snap het wel! Jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij 
daar op die opleiding,’ zei iemand eens tegen Paulien van Bohemen. Vorig jaar 
begon zij aan de deeltijdstudie theologie/levensbeschouwing aan de Fontys 
Hogeschool te Tilburg. Een geloofszekerheid zoals boven gesuggereerd krijg je 
er nooit, zegt Paulien Elke collegedag komt ze thuis met een hoofd vol nieuwe 
kennis, die geen vragen oplost maar oproept. Geen docent zegt haar wat dé 
waarheid is. De studie blijkt een boeiende weg van leren, weten, twijfelen en 
vermoeden te zijn. Paulien probeert elke maand iets over haar pelgrimage te 
laten horen. 

Ik ben op reis
Al weet ik niet waarheen
Maar ergens stond geschreven
Dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even
Langs die eindeloze baan
Toch weet ik
Iemand ging me voor
En daarom
Ga ik door

Ik heb geen geld
Geen kaart en geen kompas
Maar ik zie de tekens
En die zeggen mij genoeg
En al geeft er niemand antwoord
Op de dingen die ik vroeg
Toch weet ik
Aan het eind vind ik gehoor
En daarom
Ga ik door

(Uit Ik ben op reis van Elly en Rikkert)
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Mebius Brandsma, Leny Bastiaanssen, Bart Verreijt

Een traditie herleeft!

Bestuur en redactie van De Roerom hebben 
goede herinneringen aan deze avonden en 
menen dat er nu een prachtige gelegenheid 
komt om deze traditie te hernemen. Die mo-
gelijkheid ontstaat dank zij het bondgenoot-
schap dat we zijn aangegaan met de lande-
lijke stichting Leve de Kerk. Ook de beweging 
Op Goed Gerucht is erbij betrokken. Deze drie 
organisaties nodigen u van harte uit voor een 
landelijke bijeenkomst op zaterdag 21 novem-
ber a.s.

vers van dit artikel nemen, namens De Roer-
om deel aan de voorbereiding.

Landelijke ontmoeting
Op zaterdag 21 november zal er in de Johan-
neskerk in Utrecht-Overvecht een landelijke 
dag worden gehouden van 9.30 u. tot 15.30 u. 
De Johanneskerk is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer, ligt op loopafstand van sta-
tion Utrecht-Overvecht en heeft ook ruime par-
keergelegenheid. 
Het zal op die dag gaan over de vraag: hoe 
kun je als geloofsgemeenschap ter plekke gast-
vrij zijn en je eigen karakter, identiteit behou-
den en ontwikkelen? Als we dit schrijven is 
de dag nog in voorbereiding. Een pakkende 
formulering van het thema en de definitieve 
agenda zal wel zijn vastgesteld als u dit leest.  
 
Kernpunten van de dag zullen zijn: ontmoe-
ting van mensen die een plaats zien voor de 
kerk in onze tijd – presentaties over de prak-
tijk van alledag door daartoe uitgenodigde 
parochies en gemeenten en in speelse aanpak 
uitdiepen van al dat moois. Het wordt een 
dag die vol zal zijn van de doorleefde prak-
tijk en in die zin vol spiritualiteit. Initiatieven 
verspreid over het hele land en uit verschil-
lende kerken komen aan de orde.

We hopen dat ook veel mensen uit de achter-
ban van De Roerom aan deze dag deelnemen 
en van de gelegenheid gebruik maken om 
het blikveld te verbreden en elkaar te inspire-
ren. Het is een unieke kans. U bent van harte 
uitgenodigd. Noteert u 21 november in uw 
agenda.

Zaterdag 21 november 2009
 
Dag Open Gastvrije Kerk, Johannescentrum 
Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. 

Programma kort:
9.30 u. aankomst en koffie
10.00 u. opening van de dag 
12.30 u. middagpauze
15.30 u. einde
 
Volledig programma op www.levedekerk.nl; 
kijk op kerk; agenda; lezingen- en ontmoe-
tingsdagen; 21-11-2009. 

Aanmelden per e-mail bij J. Roest, secretaris 
Stichting Leve de Kerk. De toegang € 10,- (in-
clusief lunch) bij voorkeur vooraf te voldoen 
op rekening 7696342 t.n.v. Stichting Leve de 
Kerk te Ridderkijk. Betaling aan ingang zaal 
mogelijk. 

Het is al weer enkele jaren geleden dat de Roeromavonden zijn gehouden. Abonnees 
van De Roerom en anderen die geïnteresseerd waren in het gedachtegoed werden dan 
uitgenodigd rond een actueel thema. De Roeromavond bood uitdieping van dit thema 
en -zeker ook belangrijk- was een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, erva-
ringen uit te wisselen en het vuur brandend te houden. 

Met enige regelmaat verzorg 
ik in de zondagse misviering 
de lezingen. Bij ons in de kerk 
worden zowel de lezing uit het 
Oude Testament als de Epistel-
lezing voorgelezen. Niet, zoals 
in andere kerken wel gebeurt, 
zo zuinigjes alleen de eerste le-
zing meteen gevolgd door het 
Evangelie. Een paar weken gele-
den was het weer mijn beurt. Ik 
las uit de brief van Jakobus: ‘U 
begeert wat u niet hebt’. En: ‘U 
hebt niets, omdat u niet bidt. En 
als u bidt, krijgt u niets, omdat 
u verkeerd bidt, met de bedoe-
ling namelijk om wat u krijgt, 
uit te geven voor uw eigen 
hartstochten’. Ik geniet ervan 
om dergelijke teksten door de 
ruimte te mogen laten bulderen. 
Met dergelijke teksten bedoel ik 
de straffe taal die Jakobus hier 
bezigt. Natuurlijk, de oproep tot 
naastenliefde is heel wezenlijk 
en de verzekering dat God lief-
de is en van ons houdt is voor 
mij een grote bemoediging. 
Maar er is óók een andere kant 
aan deze medaille. Jezus kan 
flink tekeergaan tegen zijn toe-
hoorders. Elders verzucht hij 
dat zijn leerlingen er nog niets 
van begrepen hebben. En voor 
wie werkelijk kwaad wil, stelt 
hij ‘gejammer’ en ‘tandenge-
knars’ in het hiernamaals in het 
vooruitzicht. Ook van God ken-
nen we niet alleen zijn liefde 
voor de mens maar ook zijn 
woede, zijn wraak. 
Nu wil ik niet beweren dat 
we in de tijd weer terug moe-
ten naar de dreiging van een 
wraakzuchtige God voor alles 
wat we verkeerd doen in ons 
leven. De angst voor de straf-
fende vinger Gods is allang uit 
ons leven verdwenen. Geluk-
kig maar. Toch zou het goed 
zijn ook eens wat meer stil te 
staan bij de teksten in de bijbel 
waar het niet alleen over liefde 
en vrede gaat. De duistere kant 
van ons is er nog altijd, net als 
toen. Het getuigt van weinig 
moed om te doen alsof die er 
niet is. Dus, ik zou zeggen: laat 
de dreigende woorden van Ja-
kobus en van al de andere pro-
feten, evangelisten en aposte-
len hardop klinken! Al was het 
maar omdat ze zo heerlijk gal-
men in de kerk. 

Suzanne van der Schot

Laat ze galmen

Leve de Kerk
Leve de Kerk is ontstaan halverwege de jaren 
’90 en stelt zich ten doel een levendige com-
municatie en ideeënuitwisseling tot stand te 
brengen tussen mensen die actief zijn aan de 
basis van de kerk, in parochies en gemeen-
ten. Leve de Kerk is volbloed oecumenisch en 
probeert haar doel te bereiken vooral via web-
sites (www.levedekerk.nl, www.idee-en-kerk.
nl, www.kerkophetweb.nl, www.kijkopkerk.
nl). Verschillende keren heeft Leve de Kerk 
ook wedstrijden georganiseerd die de nodige 
aandacht hebben getrokken, o.a. De Gouden 
Kerkmuis. Deze wedstrijden werden steevast 
afgerond in een landelijke bijeenkomst.

Op Goed Gerucht
Op Goed Gerucht is ontstaan in 2000. Het is 
een collectief van theologen die zoeken naar 
meer creativiteit, lef, inspiratie en humor in 
de kerk. Begonnen als een initiatief van een 
aantal jonge predikanten, ontwikkelt OGG 
zich breder tot een beweging van theologen 
en kerkelijke werkers die in het besef leven 
dat onze geseculariseerde samenleving tege-
lijk ook vol religie is. De leden herkennen 
bij elkaar de behoefte om de vaak zorgelijke 
sfeer rond een kleiner wordende kerk te over-
stijgen in de overtuiging dat het evangelie een 
‘goed gerucht’ is dat ook in onze tijd mensen 
raakt en oriëntatie kan bieden. 
(www.opgoedgerucht.nl)

De Roerom voelt zich met Leve de Kerk en 
met Op Goed Gerucht verwant en ziet hierin 
goede mogelijkheden voor de verwerkelijking 
van de eigen doelstellingen: communicatie 
met en informatie aan mensen die betrokken 
zijn bij kerk en samenleving. De drie schrij-
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Peerke Pad
Woensdag 21 oktober startten twintig wan-
delaars vanuit Wittem voor een zeven-
daagse wandeling, Peerke Pad geheten. De 

digd. Voor deze viering heeft Harry Swin-
kels de Missa Petrus Donders geschreven, 
die op cd is uitgegeven. In de muziek wor-
den de twee culturen waarin Petrus Don-
ders heeft geleefd op muzikale wijze met 
elkaar verbonden. De begeleiding gebeurt 
met keyboard, slagwerk, piano en de tra-
ditionele instrumenten blokfluit en har-
monium. Het kinderkoor van basisschool 
Stelaertshoeve zingt o.l.v. Jac Peters het 
lied ‘Pirke’ op tekst en muziek van Har-
ry Swinkels. Het beschrijft het leven van 
Peerke Donders en wordt gezongen in Til-
burgs dialect. 

Informatie: Krelis Swaans (013) 536 29 79

Koorschool Paramaribo
Maandag 5 oktober startte bisdom Pa-
ramaribo met de Kathedrale Koorschool 
Suriname, waar 60 kinderen van 8 tot 12 
jaar dagelijks stemvorming en muziekthe-
orie krijgen en dit vier jaar lang. Zij zijn 
geselecteerd uit 2.500 leerlingen van acht 
basisscholen in Paramaribo-Noord. Deze 
koorschool is een unicum voor Suriname 
en het gehele Caraïbische gebied! De kin-
deren bereiken in vier jaar tijd een zeer 
hoog muzikaal peil en krijgen de kans op 
internationaal niveau te acteren. Zodra 
deze weer geopend is wordt de kathedraal 
de standplaats van het koor. De koor-
school biedt talentvolle jeugd de kans een 
internationaal niveau te bereiken. Naast 
het verzorgen van vieringen in de her-
opende Petrus & Paulus Kathedraal biedt 
het kathedrale koor Surinaamse compo-
nisten de gelegenheid eigen composities te 

Peerke Donders en Paramaribo
Redactie

Peerke Donders is op 27 oktober jarig. In deze maand gonst het dan ook van 
beweging rond zijn persoon en werk. De Roerom betrekt er graag Paramaribo 
bij. 

Kathedrale Koorschool Suriname

wandeling gaat van het pelgrimsoord van 
de Zuid-Italiaanse broeder redemptorist 
Sint Gerardus naar het heiligdom van zijn 
Nederlandse medebroeder Petrus Donders 
in Tilburg. De aankomst op dinsdag 27 ok-
tober zal een feestelijk karakter hebben, 
omdat Tilburg dan 65 jaar bevrijd is maar 
vooral omdat Peerke Donders zijn twee-
honderdste geboortedag viert en minister 
Ernst Hirsch Ballin in het Peerke Donder-
spark het Peerke Donderspaviljoen, muse-
um van naastenliefde, opent. Om 9.00 uur 
is iedereen welkom om de laatste 10,5 km 
van Abdij Koningshoeven naar het Peerke 
Donders heiligdom in Tilburg-Noord mee 
te lopen. Er is een pelgrimsboekje met 
Peerke Pad in beide richtingen, beschrij-
vingen van bezienswaardigheden onder-
weg en een aantal bezinningsteksten. Het 
eerste exemplaar is bij de start aan de bur-
gemeester van Gulpen-Wittem ter hand 
gesteld. De burgemeester van Tilburg ont-
vangt het rijk geïllustreerd wandelboekje 
bij aankomst in Tilburg.
      
Herdenking Petrus Donders
Zondag 25 oktober is er om 10.00 u. in de 
Goirkese kerk – Goirkestraat Tilburg - een 
plechtige herdenkingviering van Peerke 
Donders. De bisschop van Den Bosch gaat 
voor en wordt daarbij geassisteerd door de 
bisschop van Suriname mgr. W. de Bek-
ker, die hiervoor speciaal werd uitgeno-

laten uitvoeren. Het koor gaat een ambas-
sadeursfunctie voor de Surinaamse cultuur 
vervullen. 

Meer informatie over dit project op 
http://suriname.code-music.nl 

Albert Arens, projectleider (0597) 42 53 68
 E-mail: aarens@online.nl 

Kapel en geboortehuis Peerke Donders in Tilburg-N.
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Henk van de Wal CMM

In de voetsporen van Vincent

Zo waren we op 13 juni ’s morgens al vroeg in 
de kapel van het Generalaat, waar algemeen 
overste Broer Huitema de reiszegen uitsprak 
over vijfendertig mensen van zeven verschil-
lende religieuze orden en congregaties: mannen 
en vrouwen, religieuzen en geassocieerde leden, 
gehuwd en ongehuwd, in de leeftijd van vieren-
vijftig tot zevenentachtig jaar. Samen zouden 
we ons twaalf dagen verdiepen in spiritualiteit, 
leven en werken van Vincent Depaul.

Met preek begonnen
De reis ging eerst naar Folleville waar voor Vin-
cent een ommekeer in zijn leven kwam. Hij 
was priester geworden om geld te verdienen 
en zijn familie te onderhouden. Hier kwam hij 
echter in contact met de geestelijke noden van 
het volk. De beleving van het katholieke geloof 
stond op een laag pitje. Toen een rijke boer in 
gewetensnood gestorven was zonder dat hem de 
biecht was afgenomen, hield Vincent een preek 
om de mensen aan te sporen te gaan biechten. 
Deze preek had zo’n effect dat hij priesters uit 
de omgeving moest laten komen om hem te hel-
pen iedereen de biecht af te nemen. Later werd 
deze preek gezien als de stichting van de Con-
gregatie van de Missie (Lazaristen). De authen-
tieke preekstoel waar Vincent destijds op heeft 
gestaan staat er nog.

Dochters der Liefde
Een paar jaar later kwam hij in contact met de 

De spiritualiteit van de Fraters CMM is gebaseerd op die van Vincent Depaul (24/04/1581-
27/09/1660). Toen ons als geassocieerde leden van de fraters gevraagd werd of we belang-
stelling hadden om deel te nemen aan de Vincentiaanse pelgrimstocht hebben we daarom 
‘ja’ gezegd.

materiële noden van de bevolking. Toen hij in 
zijn preek aandacht schonk aan een creperend 
gezin, stimuleerde dit de bevolking om mas-
saal voedsel te brengen. Deze ongestructureer-
de hulp wist hij te reguleren door meisjes in te 
schakelen die de arme gezinnen bezochten en 
hulp boden. Dit was het begin van de Caritas-
verenigingen en later de wereldwijde congrega-
tie van de Dochters der Liefde.

Bij de wieg
In Château l’Évêque, in de buurt van Perigueux, 
overnachtten we in een oud klooster van de 
Dochters der Liefde. In de dorpskerk is Vincent 
op negentienjarige leeftijd tot priester gewijd. 
Hij is er vereeuwigd in beeldhouwwerk en glas-
in-loodramen. Ook zijn relikwieën in het altaar 
van de kapel en het hoofdaltaar kregen de nodi-
ge aandacht. In de buurt van Bordeaux ligt het 
vroeger plaatsje Puy, waar het geboortehuis van 
Vincent nog staat in het Vincentiaanse centrum 
Le Berceau (de wieg). Ook staat er nog een 
oude eik uit de tijd dat de kleine Vincent hier in 
het veld de koeien van zijn vader ging hoeden. 
We zagen daar ook de film Monsieur Vincent 
uit 1947. Deze zwart-wit film, evenals een ten-
toonstelling en de afbeeldingen in de kerk - de 
oorspronkelijke kerk is ooit ingestort en vervan-
gen door de huidige - geven een goed beeld van 
leven en werken van Vincent Depaul. Hier in 
Le Berceau hebben we twee bezinningsdagen 
gehad. Het geeft een intens gevoel om daar, op 

Het Ronde Tafelhuis
Vierde dinsdag van elke 
maand 19.30-21.30 u. 
Gebedsgroep; 6 nov. 19.30-
21.30 u. Turkse Saz. 
reserveringen@rondetafel-
huis.nl; (013) 455 37 98.

Dominicanenklooster
25 okt. 14.00 u. Benefietcon-
cert ‘Give each other hope’ 
tegen mensenhandel. Entree 
€ 15,-; cd. € 20,-. 
secretariaat@kloosterhuis-
sen.nl; (026) 326 44 22.

Zangdag
Zaterdag 14 nov. Fioretti 
College Muntelaar 4, Veghel 
zangdag Gregoriusver. Den 
Bosch o.l.v. Tom Löwent-
hal. € 12,-  koffie en lunch 
inbegrepen te voldoen 
op 1125236 t.n.v. pen-
ningmeester Gregoriusver. 
Schijndel m.v.v. Zangdag 
2009.  Aanmelden voor 2 
november 2009. 
nsgv@bisdomdenbosch.nl 

Berne Anders
18 nov. 20.00 u. Abdijkerk 
Heeswijk Lia Koppens ‘Ge-
borgen in je naam’.
(0413) 29 92 99; 
www.abdijvanberne.nl 

Boskapel
3 nov. 20.00-22.00 u. Peter 
Nissen ‘Rome en het chris-
tendom’. 17 nov., 1 dec. 
Joost Koopmans ‘Het Lucase-
vangelie’. 
info@boskapel.nl; (024) 
356 18 09 (18.15-19.15 u.).

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

Kerk en Samenleving
11 nov. 20.00-22.00 u. Prin-
senhof, Hoofdstraat 43 Best: 
Calvijn, ketter of trendsetter? 
(0499) 39 87 41.

Ter Linde
Elke donderdag 19.00-19.30 
u. kruisherenkapel Uden 
Stilte meditatie. 
www.kruisherenkapel.nl
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Goed gehoord

Ik heb het goed gehoord. Aanvan-
kelijk twijfelde ik eraan, maar via 
‘uitzending gemist’ heb ik het tv-
programma nog een keertje terug-
gekeken. En nu weet ik zeker: ik 
heb het goed gehoord.

Het is daags na Prinsjesdag. In de 
Tweede Kamer worden felle dis-
cussies gevoerd waarin de one-
liners niet van de lucht zijn: korte 
uitspraken die het goed doen en 
‘lekker bekken’ maar doorgaans 
nauwelijks op argumenten geba-
seerd zijn. Het gaat erom als po-
liticus te scoren. En dat doe je in 
deze tijd niet meer met een gede-
gen argumentatie maar met een 
reclameslogan. Dan betreedt een 
blond geknipte politicus het poli-
tieke toneel en doet een voorstel 
om in deze tijden van economi-
sche recessie belasting te gaan 
heffen op godsdienstige uitingen 
in het openbaar. Natuurlijk valt 
heel Nederland over hem heen. 
De gasten in de talkshow waar-
naar ik kijk, nemen zijn voorstel 
niet eens serieus. Dan vertelt één 
van hen dat door dergelijke bela-
chelijke voorstellen de werkelijke 
problematiek van de migratie niet 
meer wordt benoemd. Die werke-
lijke problematiek is dat er teveel 
migranten komen die in het cir-
cuit van de uitkeringen belanden.

Ik val van mijn stoel van verba-
zing. Vol spanning wacht ik het 
moment af dat de presentatoren 
van hun schrik bekomen zijn en 
haar vragen nog eens te herha-
len wat ze heeft gezegd. Maar er 
gebeurt niets, men heeft zelfs het 
grootste plezier. De dag daarna 
spreek ik collega’s en vrienden: 
hebben zij deze opmerking ook 
gehoord? Niemand is iets opgeval-
len.

Mensen weigeren, benadelen of 
buitensluiten vanwege afkomst 
of godsdienstige overtuiging doet 
een beschaafde samenleving niet 
- terecht. Maar mensen die om 
wat voor reden dan ook niet kun-
nen deelnemen aan het hectische 
westerse arbeidsproces - mogen 
die wel worden uitgesloten? Ik 
heb het goed gehoord, al krijg ik 
weer opnieuw mijn twijfels. Vind 
je het gek?

de plaats waar Vincent zo vaak gelopen heeft 
bezig te zijn met de spiritualiteit van hem en 
van de Fraters CMM.

St. Vincent Depaul
In Dax bezochten we de oude kathedraal en 
zagen er het huis waar Vincent tijdens zijn 
studie heeft gewoond. In het nabijgelegen 
dorpje St. Vincent Depaul staat de kerk waar 
hij gedoopt is. De glas-in-loodramen verbeel-
den zijn hele leven vanaf het moment dat hij 
als kind bidt voor een Mariakapelletje tot het 
moment dat hij door engelen wordt meege-
voerd naar de hemel. Daar in de buurt is het 
mariabedevaartsoord Buglose, waar Vincent 
met zijn familie was en een H. Mis heeft op-
gedragen. 
Een tussenstop in Oradour heeft niets met 
Vincent Depaul te maken, maar is een voor-
beeld van de onbarmhartigheid waartoe de 
mens in staat is. Het dorp is tijdens de Twee-
de Wereldoorlog bij een vergeldingsactie van 
de bezetter volledig van de kaart geveegd. 
642 mensen vonden de dood; er waren zes 
overlevenden…

In zijn voetspoor
In Parijs tenslotte bezochten we het centrum 
van de Dochters der Liefde, waar Maria is 
verschenen aan zuster Catharina Labouré. 
Vlakbij bezochten we het moederhuis van 
de Lazaristen waar Vincent in de kapel ligt 
opgebaard. Op al die plaatsen kregen we tek-
sten om over te mediteren, droeg onze pastor 
Gerard de H. Mis op en werden we zo onder-
gedompeld in de spiritualiteit van Vincent 
Depaul.

Gedenkwaardig
Het is een boeiende ervaring om met zo’n ge-
mêleerd gezelschap in de voetsporen te tre-
den van Vincent Depaul, te zijn waar hij zijn 

spiritualiteit handen en voeten gaf. Het is 
goed je daarin te laten onderdompelen en 
er een stukje herboren weer uit te komen. 
We moeten immers verder in de voetspo-
ren van Vincent.
Vincent Depaul zal het komende jaar va-
ker in de belangstelling staan. Zondag 27 
september startte het jubileumjaar 2010 
waarin de driehondervijftigste sterfdag 
herdenken van Vincent Depaul, samen 
met die van de heilige Louise de Marillac 
met wie hij veel samenwerkte. 

Meer informatie is te vinden op de website van 
de Vincentiaanse Familie: www.famvin.org 

Folleville

Zag jij ook
die oude gebroken, witte stenen,

door historie verguld,
met bloemen en planten
uit de voegen ontsproten,
met herinnering gevuld?

Voelde jij ook
dat wat er toen gebeurde

nu nog door de ramen zweeft,
de adem van de boeren,

het zuchten van de armen,
hoe Vincentius heeft geleefd?

Rook jij ook
rondom die oude ruïne

de geur van bloeiend gras,
van verhalen die herleven,
van kruiden die versterken,

zoals Vincentius deed en was?

Hoorde jij ook
de geest in die oude toren?

Vincentius klonk er in door,
zijn stem vol akkoorden
weerkaatst in de velden
als in een eeuwig koor.

Christianne van de Wal CMM
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Berichten
Redactie

Van de zolder van MSC Tilburg   
 
Onlangs is de collectie van het Museum 
voor Religieuze Kunst te Uden verrijkt 
met een belangrijke, omvangrijke schen-
king: de verzameling devotionalia van 
de missionarissen van het Heilig Hart te 
Tilburg. Deze verzameling, die landelijk 
bekendheid genoot, was meer dan een 
halve eeuw ondergebracht op de zolder 
van het missiehuis aan de Bredaseweg. 

den met een gewenste liturgie waarin, 
muziek, zang en collecte worden verwe-
ven, aangevuld met filmbeelden en wat 
dies meer zij. In De Houten Broek is een 
idee van Rienk Wielenga en wordt gedra-
gen door stichting De Academie Het Nut 
Voorbij, een gezamenlijk initiatief van de 
RGU (www.geertekerk.nl), EUG (www.
eug.studver.uu.nl) en Rienk Wielenga.

Een oproep

Een uitnodiging mee te doen aan de lan-
delijke Startdag van Vastenaktie op zater-
dag 7 november aanstaande in de Hogere 
Agrarische School te ’s-Hertogenbosch. 
Start om 10.30 u. inloop vanaf 9.45 u. Met 
veel nieuwe ideeën, materiaal en wellicht 
ook contacten gaat u na afloop weer naar 
huis. Het zal van pas kunnen komen bij 
de lokale Vastenaktie in 2010, de vijftigste!

Informatie: Vastenaktie Cordaid 
Postbus 16439, 2500 BK Den Haag; 

(070) 313 61 00; info@vastenaktie.nl

Getuigen van Christus
 
Vrijdag 6 november vanaf 13.30 u. in de 
Mariënburg St. Janssingel 92 te Den Bosch 
studiemiddag van de Katholieke Vereni-
ging voor Oecumene over de missionaire 
opdracht in onze samenleving.
Honderd jaar geleden markeerde de We-
reldzendingsconferentie in Edinburgh het 
begin van de moderne oecumenische be-
weging. De Katholieke Vereniging voor 
Oecumene Athanasius en Willibrord or-
ganiseert als bijdrage aan de viering van 
Edinburgh 2010 in ’s-Hertogenbosch een 
oecumenische studiebijeenkomst over de 
missionaire opdracht. Sprekers zijn mgr. 
dr. E. de Jong met ‘Wat betekent het ge-
tuige van Christus te zijn’, prof. dr. R. van 
Rossum ss.cc. over de ontwikkelingen van 
missie-opvattingen in de twintigste eeuw 
en ds. A. van Heusden over de oecume-
nische missionaire opdracht in de éénen-
twintigste eeuw.  

Aanmelden via secretariaat@oecumene.nl 
of (030) 232 69 07. Kosten € 5,-

Kennismaken met de Karmel 

Er zijn mensen die zeggen dat er meer is 
tussen hemel en aarde. Er zijn er die er-
varen, dat we het leven niet zelf maken, 
maar dat het ons gegeven wordt om er iets 
mee te doen. Dat er een Schepper, Bron, 
Gever is. De Karmel is een beweging van 
mensen die de betekenis van dit Geheim 
dieper in hun leven toelaten. De Karmel-
regel is erop gericht dat er ruimte blijft 
voor het mysterie in het leven van alledag. 
Ben je geboeid door het Geheim dat zich 

in de schepping en in ieder mens open-
baart? Wil je leven in verbondenheid met 
God en met elkaar, op je eigen manier Je-
zus’ weg volgen? Voel je je geroepen om 
te werken aan een wereld, waarin ieder 
mens recht wordt gedaan, om te zoeken 
naar sporen van het Geheim? Het is de 
roeping van de Karmel om aan dit zoeken 
gestalte te geven. Als de Karmel je trekt, 
kom dan zaterdag 7 november 2009 naar 
het Karmelklooster aan de Steenstraat 39 
te Boxmeer. 

Voor de kennismakingsdag of voor een 
persoonlijke kennismaking opgeven bij Minie 
Pasop of Gerard Westendorp, Karmelklooster 

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

e-mail: g.westendorp@hetnet.nl  
minie.pasop@hetnet.nl

Centrum voor Justitiepastoraat 

Bij gelegenheid van zestig jaar Justitie-
pastoraat opende minister van Justitie dr. 
Ernst Hirsch Ballin op 24 september in Til-
burg het Centrum voor Justitiepastoraat. 
Dit Centrum voor Justitiepastoraat is een 
unicum in Nederland. Uniek vanwege de 
samenwerking tussen rooms-katholiek 
en protestant, maar ook uniek omdat er 
tot op heden wereldwijd geen universi-
tair specialistisch centrum op het gebied 
van justitiepastoraat bestaat. Het Centrum 
voor Justitiepastoraat richt zich op onder-
wijs en onderzoek. Vier justitiepastores 
zijn naast hun pastorale werk in een peni-
tentiaire inrichting beschikbaar voor deze 
onderzoeks taken.
Tijdens de bijeenkomst op 24 september is 
ook het Handboek Justitiepastoraat gepre-
senteerd. Ernst Hirsch Ballin, minister van 
Justitie, kreeg het eerste exemplaar aange-
boden. Het boek geeft een overzicht van di-
verse taakvelden en reflecties over het wer-
ken vanuit de kerken binnen de muren van 
de penitentiaire inrichtingen in Nederland. 

Nu de paters hun domicilie verlaten zijn 
de gipsen en rozenkransen, medailles 
en scapulieren, relikwieën en vaandels, 
ovalen en prentjes, stolpbeelden en hin-
terglasschilderingen overgedragen aan het 
museum. De schenking vormt voor het 
museum een welkome versterking van 
het toch al imposante collectieonderdeel 
Volksdevotie. Op de tentoonstelling zal 
slechts een doorsnede van de schenking 
kunnen worden getoond. De devotionalia 
van de zolder van msc Tilburg zijn ten-
toongesteld in Museum voor Religieuze 
Kunst, Vorstenburg 1, Uden van zaterdag 
19 september t/m zondag 6 december 
2009; volwassenen € 5,-, groepen vooraf 
gereserveerd 
€ 4,-.

Voor meer informatie
info@museumvoorreligieuzekunst.nl

In De Houten Broek

Sermoenen van eloquente redenaars van 
17.00 tot 18.00 u. in de Geertekerk, Geer-
tekerkhof Utrecht. Een eerste serie van vijf 
begint zondag 25 oktober met stadsdich-
ter Ingmar Heytze. 8 November beklimt 
Maarten van Rossem de kansel. De vorm 
van de bijeenkomsten zal variëren.  
Elke ‘preek’ of sermoen kan ingelijst wor-

Het is verschenen onder redactie van drs. 
J.D.W. Eerbeek, hoofdpredikant, prof. dr. 
A.H.M. van Iersel, hoofdaalmoezenier bij 
justitie en drs. R. Bijkerk.
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Redactie

Boeken

Nieuwe kalenders

De Oxfam Novib kalender biedt schitte-
rende foto’s en boeiende verhalen die - van 
Oman tot Nepal en van Niger Delta tot Pa-
kistan - nu eens een onthutsend dan weer 
een adembenemend beeld geven van het 
milieu in de breedste zin van het woord. 
Bestellen bij Oxfam Novib, Postbus 30919, 
2500 GX Den Haag; (070) 342 17 77; 
www.oxfamnovib.nl/webwinkel; € 21,95 
en vier voor € 65,85 + € 3,95 verzendkos-
ten.               Nel Beex

De Vrouwenkalender geeft voor elke week 
een bezinningstekst, een inspirerend ei-
gentijds schilderij of tekening van vrou-
welijke - dit jaar ook Nederlandse - kun-
stenaars. Elf weken zijn afgedrukt op licht 
karton en te gebruiken als corresponden-
tiekaart. Kosten € 7,50 + € 1,56 portokos-
ten. Te bestellen via de boekhandel of bij 
Narratio, Postbus 1006, 4200 CA Gorin-
chem; verkoop@narratio.nl 

Dullyna van den Herik

Het begrip angst

De Deense filosoof Kierkegaard publi-
ceerde deze studie onder de schuilnaam 
Vigilius Haufniensis, ‘de wakende van 
Kopenhagen’. Zoals al zijn werken is ook 
dit boek geschreven in een beeldende stijl 
en omdat hij zich beweegt op het snijvlak 
van filosofie, theologie en psychologie 
spreekt het veel mensen aan. 
Het boek kreeg grote bekendheid door 
Kierkegaards analyse van het begrip 
angst. Hij maakte als eerste een funda-
menteel onderscheid tussen angst en 
vrees. Vrees ontstaat door een concrete 
bedreiging, terwijl angst geen concreet 
object heeft. Angst omschrijft hij als ‘het 
duizelen van de vrijheid voor de afgrond 
van haar eigen mogelijkheden’. Omdat 
in Kierkegaards leven de verhouding tus-
sen mens en God zo centraal staat, schrijft 
hij zeer indringend over de mogelijkheid 
tot zondigen die elke mens heeft. Altijd 

gaat hij uit van het concrete, wat de mens 
steeds weer tot keuzes maken dwingt. Hij 
wordt beschouwd als de grondlegger van 
het existentialisme. Vanwege de boeiende 
beschrijvingen van menselijke bestaans-
ervaringen zoals angst, schuld, zonde en 
liefde geldt zijnwerk als een hoogtepunt 
in de Deense literatuur En dit dan vaak in 
een prikkelende toonsoort. Uitgeverij Da-
mon zorgde voor een stijlvolle uitgave van 
dit vierde deel in de reeks Kierkegaard 
Werken.         Louis Nabbe

Vigilius Haufniensis Het begrip angst 
Uitgeverij Damon 2009 ISBN 978 90 5573 911 0 

€ 26,90

Gerrit Poels

Gerrit Poels spreekt al jaren tot de ver-
beelding van zeer velen. Hij wordt terecht 
gezien als een evangelie-doener die met 
de hongerigen te eten geven stopt wan-
neer hij echt niet meer kan, van de fiets 
valt of in het duister van de nacht geen 
hand voor ogen ziet. Het boekje over de 
'broodpater’ geschreven door Arjan Broers 
vertelt over zijn jeugd, kloostertijd en wat 
er gebeurd is nadat Gerrit Poels naar ei-
gen zeggen ‘is doorgelopen’. Alleszins de 
moeite waard om over dit leven en deze 
strijd te lezen. En het verhaal leest vlot 
weg. Aanbevolen dus, al heb ik persoon-
lijk er niet helemaal een fijne smaak aan 
overgehouden.         Peer Verhoeven 

Arjan Broers Een dwaas bestaan. Gerrit Poels 
broodpater. Valkhof Pers Nijmegen 2009 

ISBN 978 90 5625 303 5

Het gezin Löb 

Door de nazi’s kwamen uit één gezin drie 
trappistenbroeders van abdij Koningshoe-
ve Tilburg en drie trappistenzusters van 
abdij Koningsoord Berkel-Enschot om in 
de oorlog. Hun ouders waren beiden van 
joodse oorsprong en hadden zich bekeerd 
tot zeer gelovige katholieken. Uit hetzelf-

de gezin stierf nog een zoon in een con-
centratiekamp. Slechts één dochter heeft 
de oorlog overleefd. De oorsprong en de 
geschiedenis van het gezin Löb is nu op 
verzoek van de abdijen uitvoerig beschre-
ven. Dit om allerlei legenden de wereld 
uit te helpen. Zes kinderen uit één gezin 
trappist en allen slachtoffer van de joden-
vervolging, sprak tot de verbeelding en 
leidde ertoe dat zij herhaaldelijk als mar-
telaren voor het katholiek geloof beschre-
ven werden. Met uitvoerige documentatie 
zetten de schrijvers dit drama in de juiste 
context van de holocaust. Het boek biedt 
echter meer.
Centrale figuren in het boek zijn de ou-
ders van het gezin. Zij keerden zich bij 
hun huwelijk af van hun liberale Joodse 
familie en werden tussen de twee oorlo-
gen actieve en overtuigde deelnemers aan 
het rijke Roomse leven. Zij richtten al hun 
kinderen op het religieuze leven, vanuit 
overtuiging maar ook vanwege hun krap-
pe financiële situatie. Het boek geeft aan 
de hand van de lotgevallen van dit wel 
zeer speciale gezin een inkijk in de kracht 
en de schaduwzijden van die periode uit 
de katholieke geschiedenis en wel op zeer 
genuanceerde wijze. De schrijvers hebben 
zich zeer uitvoerig gedocumenteerd, ook 
over de voorouders van het gezin. Zij heb-
ben niet kunnen weerstaan aan de verlei-
ding om die documentatie ook uitvoerig 
weer te geven. Met enige beperking daarin 
had het boek meer redelijke proporties ge-
had en kwamen de belangrijke inhoude-
lijke inzichten beter tot hun recht. Desal-
niettemin een document.     Jef De Schepper

Peter Scheffen en Hans Evers, Scheuren in het 
kleed. Het joods-katholieke gezin 

Löb 1881-1945, Valkhof Pers 2009
ISBN 978 90 5625 288 5; 510 blz. € 39,50

Zelfdoding

In de praktijkgevallen die Ton Vink in 
zijn Zelf over het levenseinde beschik-
ken aanvoert is het confronterend te lezen 
welke uiteenlopende grillen van het leven 
een mens tot zelfdoding kunnen aanzet-
ten. Een fatale combinatie van medicij-
nen wordt daarbij veel toegepast. Hulp bij 
zelfdoding is weliswaar bij wet verboden, 
maar nood breekt wet. Uitermate zorgvul-
dig balanceren is vereist om als hulpver-
lener uit handen van het Openbaar Minis-
terie te blijven, dat meermalen een schrij-
nend gebrek aan inlevingsvermogen heeft 
getoond en nog steeds toont. 

Hans Wildervanck

Ton Vink Zelf over het levenseinde beschikken 
De praktijk bekeken. Uitgeverij Damon 

ISBN 978 90 5573 917 2
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Nel Beex

Aandacht voor...

Uw parochieblad

Meerdere parochiebladen gunnen ons nog 
een terugblik op de vrijwilligersdag. 

Effata, parochieblad van de Effataparo-
chie Nijmegen stelt ieder jaar twee groe-
pen centraal. Dit jaar waren de Schola en 
de Koffiegroep aan de beurt.
‘Vandaag wil ik een ode brengen niet al-
leen aan onze voortreffelijke koffie, maar 
vooral aan de nu ongeveer twintig vrijwil-
ligers die er voor zorgen, dat het hele jaar 
voor u koffie en thee klaar staan. Het doel 
van deze koffieactiviteit is, zoals het kerk-
bestuur in 1973 bij de oprichting formuleer-
de, dat de parochianen elkaar kunnen ont-
moeten, alleenstaanden contacten kunnen 
leggen en nieuwkomers kennis maken met 
de parochianen.
De Schola is een vertrouwd begrip in de 
Dominicus. Zij wil als kerkkoor volledig 
dienstbaar zijn voor de liturgie in de vierin-
gen en eraan bijdragen, dat alle deelnemers 
aan de liturgie van binnen geraakt worden, 
dat ze iets van het Onzegbare, Onnoembare 
kunnen ervaren, al is het maar even.’

Mooi Meegenomen, parochie Heikant-
Quirijnstok formuleert het aldus: 
‘We konden constateren, dat door de inzet 
van heel veel mensen toch weer het nodige 
gerealiseerd kon worden. In november 2009 
kon in de voormalige Driekoningenkerk het 
Ronde Tafelhuis van start gaan. ...Na jaren 
overleg met de gemeente kon onze begraaf-
plaats aan het Schumannpad eindelijk 
uitgebreid worden. Het onderhoud van de 
begraafplaats blijft de zorg van de enthou-
siaste ploeg vrijwilligers onder leiding van 
Han van Uden.... Ook op administratief ge-
bied werd er naast de lopende zaken veel 
extra werk verzet... En - nog belangrijker 
- ook dit jaar werd het ‘Mission Statement’ 
geactualiseerd en vastgelegd. Dat is de be-
ginselverklaring waarin is vastgelegd hoe 
wij met elkaar parochie willen zijn.’ 

Gaan de Weg, Emmausparochie ’s-Herto-
genbosch plaatste een niet alledaagse op-
roep. 
‘In Utrecht wordt al vanaf 2007 gewerkt 
aan het Vredesgroeikleed. Inmiddels is dit 
kleed al 20 meter lang. Maar het kan nog 
langer! Want uiteindelijk wordt het ver-
kocht om de opbrengst ten goede te laten 
komen aan de stichting Warchild. Wij wil-
len met wie dit leuk en zinvol vindt, ook 
meehelpen bij de groei ervan. Daarom: 
woensdagmiddag, 23 september in de Vre-
desweek vanaf 14.00 u.’ 
Zouden veel dames - en ook heren! - er ge-
hoor aan gegeven hebben? En hoeveel me-
ter is eraan toegevoegd kunnen worden?

Keerzijde, San Salvatorparochie Den 
Bosch nam afscheid van haar parochieco-
ordinator Maria. Ze vond de tijd gekomen 

om meer ruimte te krijgen voor andere 
zaken. Na zestien jaar coördinator te zijn 
geweest en ruim vijfentwintig jaar lid van 
het pastorale team! Bij het afscheid werd 
iedereen van harte uitgenodigd. Vandaar 
dat extra hulp dan zeer welkom is. 
‘Salvatorianen weten dat vieren door enge-
len geregeld wordt. We zoeken nog enkele 
engelen die hand- en spandiensten willen 
verrichten zoals koekenbakkers, sjouwers 
voor en/of na de festiviteiten, koffierond-
brengers, wijn- en frisuitdelers, glazenopha-
lers, afbrekers en opruimers. Wees zo’n 
engel en geef je op. Geef ook door waar je 
aan mee wilt werken.’

Vijf Sterren Blad Parochie Stratum meldt 
het volgende. 
‘Om de begroting meer op orde te krijgen 
heeft het bestuur daarom helaas ontslag 
moeten aanzeggen aan onze pastorale me-
dewerker de heer Van Slagmaat. Als be-
stuur constateerden we dat de loonkosten 
van de heer van Slagmaat de grootste post 
op de begroting vormden, terwijl wij over 
een uitgebreid team beschikken.’ 
Ontzettend jammer voor de heer Van Slag-
maat en voor de parochie! Iemand die zo 
goed functioneert en zoveel betekent voor 
iedereen! 

Parochieblad, parochie H. Jozef Cuijk 
vraagt om zorg voor elkaar. 
‘De weg naar een betere wereld is gepla-
veid met naastenliefde. Zorgen voor elkaar, 
elkaars zorgen verlichten. Een mens is 
nooit een eiland maar leeft in verbonden-
heid met anderen. ‘Wie is eigenlijk mijn 
naaste?’ vraagt u zich wellicht af in onze 
hectische maatschappij. Overal ter wereld 
leven mensen waarmee wij ons verbon-
den kunnen voelen en die onze hulp nodig 
hebben. Mensen voor wie wij iets kunnen 
betekenen door een klein stukje van onze 
welvaart met ze te delen. Mensen die op 
hun beurt ons kunnen stimuleren met hun 
- ondanks materiële armoede - inspirerend 
levensgeluk. Door in elkaar te geloven en 
voor elkaar te zorgen, kunnen we samen 
meer maken van de wereld waarin wij sa-
men wonen.’ 
Een kolossale opgave!

Wij Samen Kerk r.k. parochie Druten en 
Puiflijk spreekt een enorme wens uit. 
‘Geïnspireerd door het Woord van God en 
gesteund door de kracht van de sacramen-
ten willen wij bouwen aan een gastvrije en 
uitnodigende geloofsgemeenschap: een ge-
loofsgemeenschap die tegemoet komt aan 
de spirituele vraag van de hedendaagse 
mens; een geloofsgemeenschap met een 
open blik naar mensen in nood, dichtbij 
en wereldwijd; een geloofsgemeenschap die 
met mildheid en barmhartigheid getuigt 
van een kerk met een lage drempel: Wees 

welkom u, jij die zoekt naar God en men-
sen, kom binnen en doe mee.’ 
Wij wensen jullie die groei naar een uitno-
digende parochie in liefde en eenheid toe.

Ook in Emmaüs bij u thuis, Pastora-
le eenheid Emmaüs Grave heeft men 
veel waardering voor de vrijwilligers. En 
spreekt ook een wens uit. 
‘Ik ben daarbij heel dankbaar met de on-
dersteuning van heel veel toegewijde en 
deskundige vrijwilligers in onze pastorale 
eenheid. Zij maken de parochie met hun 
enthousiasme, inzet en trouw. Steeds meer 
medewerkers zijn gelukkig ook bereid zich 
voor het geheel in te zetten. Wij hopen zo 
dat de medewerkers van de verschillende 
parochies elkaar steeds beter leren ken-
nen zodat we elkaar kunnen ondersteunen 
waar nodig.’

Parochie Frater Andreas Tilburg heeft een 
prachtige website met heel veel informatie. 
Ook voor diegenen van buiten Tilburg. 
‘Cursuskrant 2009-2010 van alle parochies 
in Tilburg-West en de Protestantse Gemeen-
te is weer verschenen. Met liefst 45 moge-
lijkheden om uw horizon te verbreden en 
uw leven te verdiepen. Van abdijweekenden 
tot kleuretsen, van meditatiedag tot verha-
len van zwarte theologes. Van harte aanbe-
volen voor jong en oud, gelovig en niet-gelo-
vig uit Tilburg-West en van elders’.

Ook de St. Petrus parochie Hilvarenbeek 
biedt boeiende cursussen aan. 
‘De werkgroep Vrouw en Geloof biedt ruim-
te voor ontmoeting en bezinning aan vrou-
wen van diverse leeftijden met verschillen-
de achtergrond en overtuiging. In de bijeen-
komsten kan men vrij en onbevangen met 
elkaar van gedachten wisselen. Alle bijeen-
komsten vinden plaats in het Open Huis, 
Vrijthof 21 Hilvarenbeek. Ze zijn van 9.30-
11.30 u. Vanaf 9.15 u. is men welkom voor 
een kopje koffie of thee. (013) 505 14 90; 
e-mail: jklerks@kabelfoon.nl. En in het 
voorjaar 2010 komt de cursus Wegwijs in 
geloven. Op woensdagavond van 20.00-
22.00 uur ‘Geloven, de Bijbel, Jezus, de 
kerk en de sacramenten. Deze onderwerpen 
komen aan bod.’
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Graag iets voor een ander ...
Attie van der Wiel

Bij een invalide vrouw die jarenlang zorg 
heeft gemeden en bij wie vijfendertig jaar 
lang geen onderhoud aan de woning is ge-
pleegd, komt de zorg langzaam weer op 
gang. Maar er moet ook iets aan de wo-
ning gebeuren, anders dreigt er een huis-
uitzetting. Ze heeft onvoldoende financiële 
middelen en geen netwerk. Reden voor de 
hulpverlener om bij Stichting Present aan 
te kloppen om te vragen of zij misschien 
een groep hebben die deze mevrouw kan 
helpen haar woning op te knappen. Pre-
sent heeft twee interkerkelijke groepen 
ingezet en er is geschilderd, behangen en 
schoongemaakt. Door de liefdevolle en 
respectvolle manier waarop deze groepen 
dit gedaan hebben, is het vertrouwen van 
de vrouw in haar medemens gegroeid; de 
gordijnen zitten niet meer dicht en de zon 
schijnt weer haar kamer in.

Hoe werkt Present?
Werkwijze... Bestaande groepen geven 
zelf aan wat ze willen doen en wanneer 
ze daarvoor beschikbaar zijn. Het aanbod 
wordt gekoppeld aan een concrete hulp-
vraag vanuit de professionele hulpverle-
ning zoals de GGzE, het Blijf-van-mijn-
lijfhuis, de thuiszorg, het maatschappelijk 
werk.
Uitdelen...  ‘Als stichting Present zijn wij 

ons zoals vele andere christenen bewust 
van de rijkdom, de gaven die we van God 
ontvangen hebben. Daarvan willen we 
weer uitdelen, maar de vraag is: hoe?’ 
De werkwijze van Present is dan een uit-
komst. Afgebakende projecten van een 
dag(deel) waarbij de groep zelf kiest wat 
ze wil doen en op welke dag.
Soort projecten... Helpen bij een verhui-
zing, een verwilderde tuin opknappen, 
een verwaarloosd huis aanpakken, als 
jongerengroep spelletjes doen met bewo-
ners in het verpleeghuis...

Missie

Stichting Present slaat een brug 
tussen mensen die zich 

willen inzetten voor de ander 
en de vraag naar ondersteuning 

vanuit de samenleving.

Wat wil Present?
Zout... Present biedt volop kansen aan 
mensen die met concreet hulpbetoon 
werk willen maken van de navolging van 
Christus. Wie ‘het zout zijn’ als een echte 
uitdaging ziet, kan meer mensen in de 
samenleving laten proeven van Present. 
Vraag collega's, vrienden en buren of ze 
een keer mee willen doen.

Veel mensen kennen het gevoel zich graag te willen inzetten voor mensen in 
eigen stad die hulp nodig hebben, maar het komt er niet van. ‘Ik wil wel wat 
doen, maar heb geen tijd om elke week vrijwilligerswerk te doen en hoe weet 
ik zeker of mijn hulp echt goed terecht komt?’ Stichting Present brengt dit aan-
bod van mensen bij de hulpvraag. Zij slaat een brug tussen mensen die wat te 
bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn. 

Visie

Een maatschappelijke beweging 
op gang brengen waarbij mensen 

met hun beschikbare mogelijkheden
het vanzelfsprekend vinden
zorg te dragen voor elkaar 

en de samenleving.

Effecten... 
De groepen van Present worden vaak ge-
confronteerd met situaties van sociaal 
isolement. De samenleving is steeds com-
plexer geworden en veel mensen hebben 
moeite om daaraan deel te nemen. Ingrij-
pende gebeurtenissen kunnen te veel zijn 
geweest; verwaarlozing is een mogelijk 
gevolg. De spontane zorg van een groep 
medemensen is dan een opsteker. Iets wat 
henzelf niet lukte gebeurt ineens. Ze mer-
ken dat er mensen zijn die om hen geven: 
een nieuwe start is mogelijk! En omdat 
Present nauw samenwerkt met professio-
nele hulpverleners is er nazorg.

Criteria

Hulpontvanger heeft onvoldoende 
sociaal netwerk, geld of gezondheid

om de klus zelf te klaren.

Lokaal Diaconaat
Het evangelie handen en voeten geven... 
De opdracht tot naastenliefde betreft ook 
en misschien juist wel de mensen die so-
ciaal uitgesloten zijn. Maar hoe bereik je 
deze doelgroep en hoe zet je zorg echt ef-
fectief in?
Present biedt kerken een instrument voor 
lokaal diaconaat. Als kerk ben je daar-
mee echt aanwezig, present in de stad. De 
groepen laten iets zien van de liefde van 
Christus.

Doe mee!
In Eindhoven hebben zich inmiddels ruim 
honderdvijftig groepen ingezet voor stads-
genoten die hulp nodig hebben. Door te 
helpen bij een verhuizing, kinderslaapka-
mers op te knappen of te wandelen met 
bewoners van een verpleeghuis. Het gaat 
daarbij altijd om afgeronde projecten van 
één dag(deel). Een hulpverlener zei: ‘Pre-
sentprojecten zijn pareltjes in de stad.’ 
Geef je op met een eigen groep - bijv oor-
beeld gespreks- of jongerengroepen van 
kerken, vriendengroepen, gezinnen - of 
individueel. Er zijn mogelijkheden voor 
iedereen! Daarnaast zijn wij blij met gif-
ten die het mogelijk maken om ons werk 
voort te zetten.

Stichting Present Eindhoven
info@stichtingpresent-eindhoven.nl; 
www.stichtingpresent-eindhoven.nl Er moet iets aan de woning gebeuren ...
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Voor de show

Cees Remmers

Ruud van Zon leverde de foto 
bij dit stukske. Ik was mijn 
toestel vergeten en er was 
op de tweeënvijftigste Bra-
bantse Dag in Heeze zoveel 
moois te fotograferen. Zoals 
de ‘Passie van Christus’ door 
Vriendenkring De Rijten, die 
er een theaterstuk van maak-
ten dat deed denken aan de 
Sacramentsprocessies in Til-
burg destijds. Dat waren  in-
dringende uitingen van een 
extraverte kerk onder de slo-
gan ‘Roomsen, dat zijn wij!’ 
Maar er zijn nog maar weinig 
Roomsen in Brabant. Waarom 
waren dan zes van de negen-
tien uitbeeldingen tijdens de 
optocht in Heeze honderd pro-
cent Rooms-religieus? Vrijwel 
alle deelnemers waren jong. 
Niemand dicteerde hen een 
religieus thema. Behalve de 
‘Passie van Christus’ met krui-
siging en kruisafneming bo-
ven op een praalwagen, zagen 
de veertigduizend toeschou-
wers ook de bedevaart naar de 
Zoete Lieve Vrouw van Den 
Bosch, de luchtboogbeelden 
van de Sint Jan, slempende 
Tempeliers, gildeheiligen, een 

Beeldenstorm en de Levens-
weg. De uitgebeelde levens-
weg was kaarsrecht en daar-
door niet geheel naar waar-
heid. Mijn levensweg als Bra-
bantse katholiek kent nogal 
wat bochten, maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat de en-
gelachtige, swingende Petrus 
bovenop een Heezer praal-
wagen mij nog eens hartelijk 

verwelkomt. Mijn conclusie: 
Het geloof is als een Brabants 
riviertje dat in oorsprong 
kronkelde als de levensweg, 
gekanaliseerd werd en nu 
weer mag meanderen. Zo zit 
het geloof blijkbaar veran-
kerd in het collectieve geheu-
gen van de mensen. Nu eens 
recht, dan weer kronkelend, 
maar het stroomt eeuwig.  

* ‘Zonder reden in een 
volle schouwburg ‘Brand’ 
roepen kan niet worden 
gerechtvaardigd met een 
beroep op de vrijheid van 
meningsuiting.’
Paul Cliteur, columnist.

* ‘De geleerde priester die 
zegt dat hij nu al in God ge-
looft praat voor zijn beurt. 
Hij moet eerst zijn maat-
pakken versleten hebben en 
in zijn doodshemd snakken 
naar adem. Dan zal vanuit 
de diepte, zegt de psalmist 
die het meegemaakt heeft, 
de Enige er zijn voor hem, 
Hij die niet varen laat het 
werk van Zijn handen.’ 
Adri Bosch. 

* ‘Groot betekent niet perse 
beter; zonnebloemen zijn 
niet beter dan viooltjes.’
Ergens gelezen i.v.m. fusie 
parochies.

* ‘Religie is niet een soort 
wetenschap die de wereld 
wil verklaren (een hard-
nekkig misverstand!) maar 
wekt ontzag voor het on-
verklaarbare van de we-
reld. Ze draagt het mysterie 
van de schepping onder 
haar hart, het geheim van 
de ander, het raadsel dat ik 
zelf ben.’
J. Suurmond. 

* ‘Er is maar één land: 
de aarde
Er is maar één volk: 
de mensheid
Er is maar één geloof: 
de liefde.’
Op het graf van Wibaut, 
rijk en overtuigd socialist 
en wethouder in Amster-
dam die begin 20e eeuw als 
eerste voor de allerarmsten 
sociale woningbouw is be-
gonnen.

* ‘Toen Jericho belegerd 
werd waren het de ze-
ven priesters die op rams-
hoorns bliezen; maar pas 
toen het hele volk begon te 
schreeuwen vielen de mu-
ren om.’
Te lezen in Jozua 6.


