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Religieuzen protesteren December 2009
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In december 2008 kondigde het Vaticaan een 
diepgaand onderzoek aan over ‘de kwaliteit van 
het dagelijks leven’ van de Amerikaanse vrouwe-
lijk religieuzen. Dit onderzoek ging oorspronke-
lijk zover, dat het niet alleen het dagelijks leven 
betrof maar ook allerlei leerstelligheden, die de 
zusters hanteren. Zo werd de vraag gesteld, hoe 
er binnen de congregaties omgegaan werd met 
opvattingen die afwijken van de officiële leer van 
de kerk. Of vragen over de wijze waarop de litur-
gie gevierd wordt of hoe de religieuzen denken 
over abortus en stamcelonderzoek. Zelfs de kle-
ding was onderwerp van onderzoek door Rome.
Zodoende ontstond er nogal wat onrust onder de 
Amerikaanse religieuzen over de aard van het 
onderzoek. Bij de vertrouwelijkheid van het on-
derzoek werden grote vragen gesteld, omdat er 
een lijst moest worden samengesteld met alle na-
men van de zusters, hun geboortedatum, adres 
en functie. Ook moest het aantal bezittingen van 
de congregaties worden aangegeven, wie of wat 
zij precies sponsoren. Bovendien moest er een 
recent financieel verslag aan worden toegevoegd. 
Naast deze schriftelijke informatie zouden er ook 
nog bezoeken worden gebracht aan de diverse 
kloostergemeenschappen. Tenslotte overheerste 
de vraag wat het Vaticaan uiteindelijk met de re-
sultaten van dit onderzoek zou doen. Zouden er 
maatregelen genomen worden die de eigenheid 
van het religieuze charisma aantasten?
Als het onderzoek zoals oorspronkelijk bedoeld 
doorgang vond, zou naar de terechte mening van 
de zusters de privacy zwaar geschonden worden. 
Ofschoon het Vaticaan volhield recht te hebben 
op de gevraagde informatie, besloten de onder-

zoekers onlangs dat informatie die de privacy 
raakt geen doorgang zal vinden. Bovendien werd 
gezegd, dat de tot dan toe geleverde informatie 
over de privacy van de zusters geretourneerd zou 
worden. 

We hebben hier een schoolvoorbeeld van de be-
tekenis die het religieuze charisma voor de Kerk 
heeft, zoals ook in canon 586 § 1 van het kerke-
lijk wetboek erkend wordt. ‘Aan de afzonderlijke 
instituten wordt een rechtmatige autonomie van 
leven en vooral van bestuur toegekend, krach-
tens welke zij in de Kerk hun eigen levensorde-
ning bezitten en hun erfgoed integraal kunnen 
bewaren.’ De religieuzen lopen echter telkens 
het gevaar dat deze autonomie ingeperkt wordt 
door de plaatselijke bisschoppen. Als zij al eens 
de moed hebben om hun eigen standpunt inzake 
kerkelijke vraagstukken aan de orde te stellen, 
zoals de dominicanen een aantal jaren geleden 
deden rond de invulling van het ambt, wordt er 
alarm geslagen en is de plaatselijke kerkgemeen-
schap in rep en roer. 
De Amerikaanse zusters hebben terecht hun be-
zwaren aangetekend tegen de vorm van het on-
derzoek, zoals oorspronkelijk bedoeld. Het Vati-
caan heeft ingebonden en sommige zaken terug-
gedraaid. Ook in onze tijd zouden de religieuzen 
meer hun stem moeten laten horen, met name 
waar het de herstructurering van de geloofsge-
meenschappen betreft. Ze zouden meer luis in 
de pels moeten zijn, zoals oorspronkelijk ook 
bedoeld. 

T.B.

Kort voor Kerstmis

Al wordt het buiten

nergens wit en stil,

het maakt den ingekeerde

geen verschil

als tegen Kerstmis maar

binnen zijn ogen

de stilte langzaam

weer sneeuwen wil.

A. Roland Holst

De sfeer van De Roerom 
Kerstmis 2009 is goeddeels 
aan deze hoogtijdag ont-
leend. Maar eerst moeten 
we meedelen dat Suzanne 
van der Schot naar elders 
overstapt en De Roerom 
als columnist verlaat. Wij 
betreuren haar vertrek na 
twee jaar zeer. Maar wie en 
wat jong is groeit en ont-
wikkelt zich. We danken 
Suzanne heel hartelijk en 
wensen haar ook als schrijf-
ster een mooie toekomst. 
Naast dit afscheid een har-
telijk welkom en wel aan 
Ad Wagemakers die toe-
getreden is tot de redactie 
van De Roerom. Hij levert 
in deze aflevering al zijn 
eerste bijdrage (12). Voor 
Advent en Kerstmis wijzen 
we verder op artikelen vari-
erend in sfeer (3.5.8.18.19. 
24). En op het moois wat er 
allemaal door mensen van 
goede wil gebeurt (10. 12). 
Iets over kerken en paro-
chies (14.15) en nog zoveel 
meer. Zalig Kerstmis en Ge-
lukkig Nieuwjaar namens 
ons allemaal.

De Roerom
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Verbeelding

Ik heb de bijdragen van Huub 
Schumacher aan uw onvol-
prezen blad steeds met genoe-
gen gelezen. Maar zijn laatste 
twee bijdragen doen mij min-
der genoegen. Naar mijn me-
ning is Schumacher al te zeer 
onder de indruk van Kuitert. 
Het gaat mij natuurlijk om de 
gedachte dat God een product 
is van ons ‘zien als’. God als 
een product van onze manier 
van zien, als product van onze 
verbeelding. Dat is dubbelzin-
nig en verwarrend. Er is nu 
eenmaal een onophefbaar ver-
schil tussen de vormgeving 
(voorstelling) van God, die in-
derdaad een menselijk product 
is. Maar dat die vormen en 
beelden gemotiveerd zijn door 
een God die ons aanspreekt, 
is de kern van ons geloof. La-
ten we het kind (in dit geval: 
God) niet met het badwater 
(de menselijke vormgeving) 
weggooien. Huub, ik neem 
aan dat je het daarmee eens 
ben. Maar waarom mag dat 
dan niet in duidelijke woor-
den gezegd zijn? 

Herman Berger, 
Emeritus hoogleraar filosofie 

Hierom

Via kennissen kwam ik in het 
bezit van de editie De Roerom, 
jaargang 24 oktober 2009. 
Met zeer veel belangstelling 
heb ik het artikel gelezen over 
mijn kleinzoon Rob Thomas-
sen op pagina 5. Toen ik van 
een andere kennis hoorde, dat 
hij aan uw blad het predikaat 
Progressief-Vooruitstrevend-
Kritisch gaf, was dat voor mij 
de reden om me bij deze te 
abonneren op uw blad. 

Cor Thomassen, 
Beuningen

Nu zelf !

Hierbij bericht ik u, dat ik het 
secretariaat van het Beraad 
van Kerken te ’s-Hertogen-
bosch onlangs aan een ander 
heb overgedragen. Gelieve het 
blad voor het Beraad voortaan 
toe te sturen aan Beraad van 
Kerken, Kerkstraat 20, 5211 

KG ’s-Hertogenbosch.
Van emeritus archivaris Dr. 
Jan Peijnenburg hoorde ik, 
dat hij zijn abonnement op 
De Roerom heeft opgezegd in 
verband met de positieve aan-
dacht in dat blad voor de me-
ning van de dominicanen over 
de gang van zaken in de kerk. 
Het hoeft geen betoog dat ik 
de kritiek van de dominicanen 
van harte ondersteun en dat ik 
ook verder een sympathisant 
ben en blijf van uw uitsteken-
de maandblad. Nu ik het blad 
niet meer qualitate qua na-
mens het Beraad ontvang zou 
ik er graag vanaf januari 2010 
weer een persoonlijk abonne-
ment op nemen. Met de beste 
wensen voor de bloei van uw 
blad. Hoogachtend.

L.G. Mostertman, 
Hintham

Gedichten

Al jaren krijg ik van mijn 
schoonvader De Roerom, die 
ik vol interesse lees en weer 
doorgeef aan twee vriendin-
nen van mij. Wij zijn allemaal 
erg getroffen door dit blad. Ga 
zo door! Het is erg vernieu-
wend op een warme positieve 
manier, waardoor het bij deze 
tijd past en nodig is. 
De gedichten erin spreken me 
soms erg aan. Daarom stuur 
ik u ook het gedicht Alles is 
een met de vraag of het gepu-
bliceerd zou kunnen worden 
in uw blad De Roerom. 
Ik maak al jaren gedichten 
en heb drie boeken daarover 
uitgebracht: Zoektocht naar 
het Licht; Leven vanuit het 
Hart en Bewogen en bewogen 
worden. Hierin gedichten en 
bijbehorende afdrukken van 
mijn schilderijen in kleur, 
want ik ben ook kunstenares. 
Ik maak spirituele kunst waar-
onder ook religieuze werken. 
Zo heeft het werk: Geloof, 
hoop en Liefde in 2005 met 
Pasen in de Boskapel en dit 
jaar, toevallig ook met Pasen, 
in de Ontmoetingskerk gehan-
gen. Daar had ik ook een ex-
positie. Het werk Gods wegen 
komen samen had ik toen net 
klaar. Misschien kan ik met 
mijn werk ook iets beteke-
nen voor De Roerom. Vandaar 

mijn wat uitgebreider verhaal. 
Ik hoor graag of het gedicht in 
aanmerking komt om gepu-
bliceerd te worden en/of wat 
er nog meer mogelijk is. Met 
vriendelijke groeten.
 
Marijke Raaijmakers,
Nijmegen

Santiago

Als lezer van De Roerom 
vraag ik vriendelijk aandacht 
voor het verslag van mijn 
fietstocht naar Santiago de 
Compostella in 2006, dat 3 
december verschenen is. Met 
hartelijke groet.

Harry Keijsers, Asten
Zie Boeken p. 21

Geroerd en geschokt

Dezer dagen ontvingen we De 
Roerom van november. Zoals 
gewoonlijk begon ik meteen 
met het lezen ervan en ik gaf 
deze keer prioriteit aan de 
twee In Memoriam’s. Het eer-
ste ontroerde me door de toe-
spraak van Adri; het tweede 
schokte me. Ik kende Ad van 
Bergen al sinds het groot se-
minarie te Haaren, dus al zo’n 
vijfenveertig jaar. Hoewel ik 
niet meer exact weet wanneer 
wij elkaar de laatste keer heb-
ben ontmoet zijn door al die 
jaren heen de ontmoetingen 
met Ad gelardeerd met een 
gouden randje: gezellig, rijk 
aan inhoud, spiritueel, Bour-
gondisch. Na het lezen van 
zijn In Memoriam heb ik met-
een twee dingen gedaan: een 
lichtje voor hem aangestoken, 
want Ad was in mijn ogen 
een ‘kind van het licht’ én een 
borrel ingeschonken en een 
toast op hem uitgebracht; als 
dank voor zijn leven en al die 
momenten waarop onze we-
gen elkaar hebben gekruist. 
Redactie van De Roerom, maar 
vooral ook Hermien en kin-
deren, weet dat we met jullie 
meeleven.

Thom Spit en Tineke van 
Berloo, Namibia
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Peer Verhoeven

Kind in ons

Begroeting

Welkom u allen in ’t holst 
van de natuur naar hier gekomen
om licht en warmte te vinden,
iets van een hemel te beleven.

Welkom u allen met wat je pijn
of deugd doet naar hier gekomen
om samen te zijn, een lied te zingen, 
een vertrouwd verhaal te horen.

Welkom u allen, hoe druk ook bezig
en bezet toch naar hier gekomen 
om verder te reiken dan je halen kunt, 
uit een kind vertrouwen te putten.

Een nieuw begin

In die dagen komt
aan Jesse’s stam een jonge twijg,
uit oude wortel een nieuwe loot.
Vervuld is hij van de goede geest,
liefdevol en toegewijd; ontzag voor
God en Goed straalt van hem af.
(Jesaja 11)

Geloof is als een warm nest,
liefde als een vlammend vuur.
Hoop is als een kind met
helle ogen vol verwachting,
kwetsbaar onverwoestbaar.
  
In die dagen vlijt 
de panter zich naast de geit,
huist de wolf bij het lam;
kalf en leeuw grazen samen,
koe en berin likken elkaar.
Zoals de bodem van de zee
met water, zo zal de aarde
met recht en oprecht bedekt zijn.
(Jesaja 11)

Zoals licht uit duister,
de morgen uit de nacht -
zoals vrucht uit zaad,
een tak aan de stam -
zo wonderlijk en zeker
komt het hart van de mens
tot hoop en vertrouwen.
  
In die dagen  
zal dit land, badend in luxe,
hongeren en dorsten -
niet naar water niet naar brood
maar naar een woord van God.
Alle namaakgoden,
aangepraat en nagejaagd,
zullen vallen en vervagen
om nooit meer op te staan.
(Amos 8)

Wie de hoop opgeeft
geeft alles op.
Want hoop doet leven aan
alle doem en duister voorbij.

Maria, vrees niet.
Je brengt een zoon ter wereld,
blakend van vertrouwen,
sprekend God en Goed.
(Lucas 2)

Eeuwig heimwee

Iets aan een kind wil vliegen, 
zolang het leven mag; 
iets heeft er altijd heimwee 
naar de eeuwige dag.

Lachend en huilend heimwee
waar het nooit van geneest;
zo is het nu, zo zal het zijn
zo is het altijd geweest.
(Michel van der Plas)

  *
Wie durft te zingen van vrede? 
Kinderen nog; de ouderen 
zingen tegen beter weten in
naar een gedroomde verte, 
blijven hopen
omdat het hart niet anders kan...

Een kind geboren in een wereld 
van dood, al tweeduizend jaar.
Er spelen verhalen en dromen 
omheen van onuitsprekelijke vrede,
beelden van heimwee in ieder van ons.
(Gabriël Smit)

  *
Heimwee, het eeuwige 
verlangen van de mens 
zich opgenomen te weten,
geborgen, thuis in zichzelf
en in het grote geheel, 
waarvan hij deel uitmaakt ...

Ik denk wel eens, 
dat het kléine heimwee -
het verlangen naar vertrouwde en
geliefde mensen, plaatsen en gebaren -
ons slechts gegeven is
vanuit het gróte heimwee en 
om dit grote heimwee in ons
wakker te maken, wakker te houden...
(Hein Stufkens)

Gebeden

Deze avond en dan ... 
geluk van harte delen 

en het iedereen gunnen;
mismoedigen opbeuren
onheil voorkomen
kwaad bezweren. 
Ben elkaar zalig kerstmis.

Vandaag, morgen en dan ... 
voorgaan die de weg kwijt zijn
optrekken met die 
alleen niet kunnen;
op de bres voor onmondigen 
in de benen voor rechtelozen.
Ben elkaar zalig kerstmis.

Deze dagen en dan ... 
ingehouden sober leven; 
voor die niet hebben 
uit de mond sparen; 
de morgen, de avond 
met rust en stilte heiligen. 
Ben elkaar zalig kerstmis.

Bezinning

Niet arriveren maar 
onderweg zijn is de ware 
aard van pelgrimeren.

Hoe intenser naar iets 
of iemand wordt uitgezien
des te warmer het onthaal.

De toekomst blijft
ons vóór en valt niet
in- of binnen te halen.

Midden in de Advent, met Kerstmis vlak voor de deur, zoeken velen naar een 
lied, een aansprekende woord, een duidelijk gebaar voor kerstvieringen in en 
buiten de kerk. Zo ook wij, al menig jaar.  

Om de kerstsfeer langer vast te houden
Te voet Te veld voor een goed doel; al sinds 1982. 
Informatie (0411) 64 31 20;
e-mail riasimons@hetnet.nl 
(Ontwerp: Christ van Iersel)
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Gérard van Tillo

Vredescultuur

Het woord extremisme refereert aan de ui-
terste positie die men ten aanzien van iets 
kan innemen en de uiterste consequenties 
die men daaruit kan trekken. Een extre-
mist is dan iemand die er uiterste stand-
punten op na houdt en naar de uiterste 
middelen grijpt om die te verwezenlijken. 
In het boek gaat het om extreme opvattin-
gen op het gebied van ideologie of religie 
die tot terreur kunnen leiden. 

Terrorisme
Terrorisme is het plegen van geweld tegen 
burgers om de politiek te beïnvloeden. 
Op grond van het verschil in de achter-
liggende ideologieën worden drie typen 
terrorisme onderscheiden. Het territori-
aal gericht terrorisme is gebaseerd op de 
extreme neiging tot gebiedsoverheersing. 
Het kan voortkomen uit een sterk natio-
nalisme, imperialisme of autoritarisme. 
Aan het ideologisch geïnspireerd terrorisme 
liggen extreme ideologieën ten grondslag. 
Ter rechterzijde zijn dat systemen zoals 
het fascisme, nationaal-socialisme en de 
apartheid; ter linkerzijde gaat het dan om 
oriëntaties zoals het socialisme, commu-
nisme, anarchisme en nihilisme. Tot deze 
categorie kan men ook het geweld reke-
nen dat soms wordt ingezet tegen het be-
leid op afzonderlijke terreinen zoals het 
ecoterrorisme, extreem dierenactivisme en 
geweld in de sfeer van de anti-abortusbe-
weging. Tenslotte is er nog het religieus 
gemotiveerd terrorisme, dat voortkomt uit 
een fundamentalistische houding. Bij reli-
gieus gemotiveerd terrorisme worden ex-
treme religieuze opvattingen in dienst ge-
steld van politieke doelen, hetgeen even-
eens aanleiding kan geven tot het gebruik 
van geweld.

Geweldloos
Normaal gesproken wordt terrorisme be-
streden door veiligheidsmaatregelen en 
tegengeweld. Maar er zijn ook vreedzame 
middelen om het gebruik van geweld te-
gen te gaan. De Amerikaanse socioloog 
Tom Hastings noemt in dit opzicht vier 
methoden voor de korte termijn en vier 
maatregelen die pas op lange termijn ef-
fect sorteren. Onder de korte-termijn-me-
thoden rekent hij sancties, bemiddeling, 
wetgeving en geweldloos verzet. Als me-
thoden op langere termijn noemt hij de 
wapenhandel en het militarisme tegen-
gaan, levensvatbare en rechtvaardige eco-
nomieën stimuleren, voorlichting geven 
en gericht gebruik van de media, vluch-
telingen repatriëren en steun bij binnen-
lands verzet. Bij deze verschillende me-

thoden is een grote rol weggelegd voor 
vredesbewegingen en groepen die zich in-
zetten voor de Rechten van de Mens, maar 
ook voor burgerinitiatieven.

Extremismedebat
De speciale invalshoek van mijn boek 
voor een vreedzame oplossing is het ex-
tremisme dat achter het gebruik van ge-
weld schuilgaat bespreekbaar te maken. 
Dit is meestal goed mogelijk, want wat 
in te extreme mate aanwezig is hoeft op 
zich niet verwerpelijk te zijn. Dat geldt 
ook voor veel doelen die met al te extre-
me middelen worden nagestreefd. Goede 
voorbeelden zijn religies, die op zich een 
groot goed zijn maar toch als bedreigend 
ervaren kunnen worden als ze door fun-
damentalistische bewegingen in dienst 
gesteld worden van politieke doelen. Het 
idee is dan om met dergelijke groepen in 
debat te gaan over vragen zoals: waar gaat 
het nu precies om, wat is wel en wat is 
niet acceptabel, valt er niet méér te berei-
ken door zich constructieve doelen te stel-
len en andere middelen te kiezen om die 
te bereiken? Het voorstel is wel met ande-
re woorden, het gebruik van geweld in te 
wisselen voor argumentatie, zoals de Duit-
se socioloog Jürgen Habermas destijds al 
bepleit heeft. Dit gesprek zou niet alleen 
door de woordvoerders van de strijdende 
partijen aan de onderhandelingstafel ge-
voerd moeten worden, maar uitgroeien tot 
een breed maatschappelijk debat, waar-
aan iedereen zoveel mogelijk zou moeten 

deelnemen, zodat het een onderwerp van 
gesprek wordt in de media, op internet 
en bij samenkomsten en ontmoetingen. 
Deze gesprekken moeten niet belast wor-
den met schuldvragen en verwijten, maar 
plaatsvinden in een verzoenende sfeer zo-
als die destijds ook nagestreefd werd door 
de Waarheids- en Verzoeningscommissie 
in Zuid-Afrika.

Shalom
Als vredesoverleg en debat vruchtbaar 
willen zijn, moeten de gesprekspartners 
bereid zijn zich in elkaars positie te ver-
plaatsen en niet alleen het beste resultaat 
nastreven voor zichzelf, maar ook voor 
de andere partij. Zij moeten dan probe-
ren aan te voelen hoe de andere partij 
de situatie ervaart en wat de ingenomen 
standpunten voor de ander betekenen. De 
gesprekken moeten met andere woorden 
gericht zijn op een resultaat waar alle par-
tijen vrede mee kunnen hebben in de vol-
le betekenis van het woord. Het gaat dan 
niet alleen over uiterlijke vrede, in de zin 
dat de wapens zwijgen. Het zou dan ook 
zo moeten zijn, dat de betrokken partijen 
vrede hebben met de nieuwe situatie die 
door het vredesoverleg is ontstaan en daar 
ook voor willen opkomen. Deze vredeswil 
zou breed gedragen moeten worden door 
de achterban van alle partijen in het over-
leg. Dit is de reden, dat de burgers van de 
betrokken landen het vredesoverleg niet 
louter aan de officiële onderhandelaars 
mogen overlaten, maar zich goed van de 
zaken op de hoogte moeten stellen en in 
onderling overleg tot standpunten moe-
ten komen die de vrede kunnen bevorde-
ren. Dan worden de vredesbesprekingen 
breed gedragen door de hele bevolking. 
Vandaar het voorstel voor een wereldwijd 
extremismedebat, gericht op de publieke 
adhesie met het verlangen naar vrede. Dit 
is de enige manier om voorgoed af te reke-
nen met wederzijdse vijandbeelden en de 
oorlogscultuur te vervangen door een vre-
descultuur. Waar die een kans krijgt kan 
een bedreigende conflictsfeer omslaan in 
warme contacten van mensen die in vrede 
met elkaar willen leven. Deze situatie be-
antwoordt aan het bijbelse begrip shalom, 
waarmee een allesomvattende vredeser-
varing bedoeld is. Volgens de kerstliturgie 
zou die toekomen aan alle mensen van 
goede wil.

Gérard van Tillo, Extremisme, terrorisme, vrede 
Een weg naar hoop? Edmund 

Husserl-Stichting/Uitg. Voltaire, Amsterdam
Den Bosch 2009, 200 p., geïllustreerd 

ISBN 97 890 5848 088 0, € 27,50

Onlangs publiceerde ik een boek over extremisme en de terroristische brand-
haarden in de wereld. Welke mogelijkheden zijn er om met geweldloze midde-
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Voor het zesde jaar op rij heeft in de wijk 
Gennep-Zuid 18.3 een Levende Kersttocht 
plaatsgevonden. Het is een initiatief van 
de parochie H. Norbertus, de beheerders-
groep van het Buurthuis ‘Van Ons’ en 
van de dienst geestelijke verzorging van 
zorgorganisatie Dichterbij. Deze tocht 
voor mensen met en zonder verstande-
lijke beperking is bedoeld om samen het 
geboorte verhaal lijflijk te ervaren. Elkaar 
ontmoeten in en door het geboorteverhaal 
van Jezus, die op aarde komt voor alle 
mensen van goede wil. Het kan dus nog 
steeds!

Graag wil ik u voorgaan naar een hemels 
bericht uit een van de vorige tochten. 
Wilt u mij maar volgen in het hiernavol-
gende waargebeurde verhaal?

Van ster naar ster
In het donker starten we bij basisschool 
De Ratel. Daar vertelt een Romeinse he-
raut dat de keizer de mensen van zijn rijk 
wil tellen. In groepen gaan we daarom 
samen op weg. We lopen van - genum- merde - ster naar ster. Je moet in het don-

ker wel goed kijken. Het valt soms niet 
mee om sterren op je donkere levensweg 
te vinden! Onderweg komen ze dan langs 
de herberg waar Jozef en Maria niet naar 
binnen mochten en ook langs een tent 
met een herderskoor. Gelukkig komen 
we op een plaats waar warme chocolade 
wordt uitgedeeld. Daar kunnen we even 
bijkomen en warm worden. Weer op weg 
komen we Jozef en Maria tegen. Maria 
is duidelijk zwanger en zit op een echte 
ezel. Het is leuk haar even wat vragen te 
kunnen stellen.

Geteld
Verderop brandt een vuurkorf. Er staan 
enkele herders omheen. We zien dat ze 
hun schapen goed verzorgen. Ja, schapen 
poepen wel. Dit is wat leeft nu eenmaal 
eigen. We gaan weer verder en komen 
drie koningen tegen met een echte ka-
meel. Goh, wat een adem komt er uit de 
bek van zo’n mooie kameel! De koningen 
zoeken naar een kind dat de wereld zal 
veranderen. We wensen elkaar geluk op 
onze zoektocht en gaan weer verder. We 
passeren de plek waar Romeinse soldaten 
alle wandelaars tellen. Op het einde van 
de avond blijken er zo’n 600 mensen te 
zijn geweest. De sterren volgend komen 
we nog langs enkele plaatsen waar kerst-
muziek klinkt. 

Keuze van redactie

Samen op pad

Onder de titel Samen op pad wil De Roerom iedere maand aandacht besteden 
aan mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord, mensen die 
blijvend of voor lange tijd onder druk leven of door anderen een last krijgen 
opgelegd. Aandacht voor wat er voor en met hen gedaan wordt en ruimte voor 
wat zijzelf te berde brengen. Een bijdrage vanuit Gennep-Zuid onder de titel 
Een hemels bericht.

De hemel op aarde 

De hemel op aarde 
verloren in machten
gevonden in krachten
van fluisterende adem

De hemel op aarde
in engelen van mensen
die op vleugels dragen
wat klein is en weerloos

refrein: 
Jij, God in Hemelsnaam
in ons herboren
Jij God, in Vredesnaam
dat ‘Jij er zult zijn’

De hemel op aarde
als de dood voor het donker
in lichtend verlangen
geboren in warmte

De hemel op aarde, 
in een kind ons gegeven
als groeiend beleven,
dat ook ‘Jij er mag Zijn’

tekst/muziek c. maas

De kerk de stal
Tenslotte komen we bij de kerk. Boven de 
kerk brandt een grote ster. In de kerk tref-
fen we Jozef en Maria aan met een echte 
baby. Een herder deelt mariakoekjes met 
blauwe muisjes uit. Blauwe muisjes in de 
kerk? Jozef, de vermoedelijke vader, legt 

Romeinse soldaten in Gennep-Zuid

uit dat baby Jezus een jongetje is. In deze 
‘stal’ klinkt ook weer hemelse muziek 
van het engelenkoor Creation uit Cuijk in 
witte gewaden met een gouden randje en 
mooie glinsteringen in het haar.

In gesprek
Lidwien is ook een deelneemster aan de 
tocht en komt de ‘stal’ binnen. Ze vraagt 
aan engel Marleen of zij echte engelen 
zijn? 
Engel Marleen antwoordt: Natuurlijk. 
Lidwien: Hoe ben je hier gekomen? En-
gel Marleen: We zijn komen vliegen. Lid-
wien: Wat leuk; komen jullie uit de he-
mel? Engel Marleen: Jazeker! Lidwien: 
Hoe is het daar in de hemel? Engel Mar-
leen: Heel fijn, er is veel Licht en het is er 
lekker warm. Lidwien: Gaan jullie straks 
ook weer terug? Engel Marleen: Jazeker. 
Lidwien: Mijn papa is ook in de hemel. 
Wil je hem de groeten doen als je hem 
ziet? Engel Marleen: Ja hoor; dat doe ik! 
Lidwien loopt tevreden weg. Dan draait 
ze zich nog even om en zegt: Oh ja, nog 
een prettige reis terug! Engelen van men-
sen….
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Bezoek aan de bijbelgalerie
Huub Schumacher

In ons patronaatsgebouw ruimte 1 hing 
aan de ene muur een plaat waarop Mozes 
starend met grote verschrikte ogen kijkt 
naar een dorre fiks brandende braamstruik. 
Aan de andere muur een plaat van de He-
breeën die tussen twee muren van water 
door het hazenpad kozen. Om die twee 
schilderijen te bekijken had ik amper drie-
kwart minuut nodig. Waarschijnlijk heb ik 
alleen maar gedacht: wat jammer dat die 
gebeurtenissen uit 1250 v. Chr. zo eenma-
lig waren. Voorzover bekend heeft na die 
tijd nooit meer iemand zo’n braamstruik in 
vlam zien staan zonder dat deze verbrand-
de en ook geen twee muren water, kaars-
recht omhoog met een pad ertussen.

Mozes in beeld
Maar vandaag is het ineens helemaal an-
ders! Het kost even tijd voordat het goed 
en wel tot je doordringt, maar die Mozesfi-
guur ziet zo te zien zichzélf. Hij kijkt naar 
zijn eigen wederwaardigheden. In wat hij 
daar voor zich ziet - brand in dor hout dat 
niet verteert - en de opdracht die hij vanuit 
die brand aangezegd krijgt … het zijn juist 
deze dingen die hij kort tevoren in de vorm 
van een felle gewetensstrijd diep gevoeld 
had. Het zekere besef dat hij zich inge-
schakeld wist door een duizelingwekkende 
Liefdeskracht om mensen te bevrijden die 
in de verdrukking zijn, terwijl hij zichzelf 
o zo klein, dor en doods voelde.

Wij in beeld
Moeten we nóg beter kijken? Die Mozesfi-
guur staat misschien voor óns, om herin-
nerd te worden aan onze éígen opdracht 

bevrijdende mensen te zijn ondanks alle 
kleinheid die ons eigen is? We staan inmid-
dels al wel langer dan driekwart minuut 
met open mond naar deze Mozesvoorstel-
ling te staren. Verbeelding op topniveau: 
de Lokstem die we op onze beste momen-
ten altijd weer opnieuw diep in onze buik 
voelen klinken. ‘Mijn Vuur doorzindert je; 
alstublieft lieve mens, ik weet dat je jezelf 
heel nietig voelt, maar laat Mij door jou 
mijn werk doen!’ 

Tegenover Mozes prijkt aan de andere 
muur het mensenvolkje van de Hebreeën 
aan de rand van de zee, die een onneem-
bare hindernis op de weg naar bevrijding 
lijkt. Angstig kijken ze achterom naar het 
aanstormende achtervolgingsleger van Fa-
rao. Je wordt er stil van, gespannen. Je gaat 
ervan trillen en zoekt afleiding en houvast. 
En er opent zich een weg, een onvermoede 
weg naar verder. 

Jona in beeld
In ruimte 2 is Jona te bewonderen. Zijn 
naam betekent vredesduif. Ook hier voel je 
die Stem van daarnet van het doek afspat-
ten: ‘Alstublieft, Jona, ga toch naar Nini-
veh, daar hebben de mensen zo’n behoefte 
aan jouw vredeswoord!’ ‘Ja, ik ga’, zegt 
Jona tegen de Stem. Maar hij gaat de ande-
re kant, de zee op, met een schip mee. Daar 
gaat hij liggen pitten en laat met een gerust 
geweten de heidense bemanning het werk 
doen in de angstaanjagende storm. Dat ben 
ik ook! Ik herken me hier in het weglopen 
van toestanden waarvan ik diep in me weet 
dat ik er eigenlijk niet van mag weglopen. 

Lokstem op ooghoogte
Wat inmiddels opvalt is dat God op al die 
schilderijen nergens hoog op het dak van 
het heelal zetelt. Hier komt Hij veeleer uit 
de verf als een Lokstem op ooghoogte, een 
uitnodigende Roepende die wenkt, een 
weerloze Stem die we menen te horen en 
die ons van onze plaats hoopt te krijgen. 
Dat ‘menen’ we, zeg ik; het is verbeel-
ding. Het kan niet anders of er moet iets 
zijn, iets als een Oervraag, waardoor die 
verbeelding tussen onze oren komt. Wat 
mooi eigenlijk dat wij voor dat iets de let-
tercombinatie G o d hebben verzonnen. 
Dat woord komt van een indogermaans 
woord dat ‘Roepen’ betekent. Het staat 
voor iets wat dringend tegen de deur van 
ons hart klopt.

27 Halogeenspotjes
In de laatste ruimte van de galerie moeten 
volgens de catalogus nog zevenentwintig 
kleine schilderijen hangen. Daar hangen 
ze, zevenentwintig felle halogeenspot-
jes! Samen zetten ze er één uit onze grote 
mensenfamilie in het licht: een timmer-
manszoon van lang geleden. De catalogus 
vertelt dat de schilders pas 50, 60, 70 jaar 
na zijn dood aan het werk zijn gegaan om 
de ervaringen met hem in beeld te bren-
gen; ervaringen van omstanders toen en 
mensen van even daarna. Je ziet allen 
moeite doen hem weer te geven als uiterst 
gevoelig voor die Oervraag die ook nu nog 
ieders oor beroert: ‘Mens, waar is je broer, 
waar is je zus?’ Daarmee zijn ze aan het 
werk gegaan. En hoe!

Er ene van God
De ene schilder laat de gewezen tim-
merman zó de ogen van een blinde ope-
nen. De ander laat hem een stapelgekke 
woesteling tot bedaren brengen. Een 
derde schilder laat hem met zowat niks 
een hele menigte voeden. Een vierde laat 
hem pardoes kruiken vol water in krui-
ken vol wijn veranderen. De vijfde brengt 
schrijnend in beeld hoe kerkbestuur en 
gemeenteraad hem uitkotsen omdat hij 
mensen uit hun gevestigd wereldje in be-
weging brengt en hen over de chaos naar 
meer menselijkheid tegemoet gaat. Je ziet 
ze hem folteren en de verstikkingsdood 
laten sterven aan een kruis. En de zesde 
schilder, verrukt om wat hij van zijn tijd-
genoten hoorde, laat hem in zijn verbeel-
ding zó uit het graf opstaan. En diens 
leerling, schilder zeven, wist van uitbun-
digheid helemaal niet meer hoe hij tot uit-
drukking moest brengen dat hij - op z’n 
Brabants gezegd - ‘er ene van God is’. Hij 
laat Jezus zó als een ballonvaarder naar 
God vliegen!
We verlaten de Tempel der Verbeelding. 
Doodmoe maar voldaan, getuige als we 
werden van ongehoorde dingen.

Een bezoekje aan de bijzondere, gloednieuwe Bijbelgalerie, gelegen in het hart 
van de stad van ’s mensen dromen. Boven de hoofdingang staat in mooie let-
ters Tempel der Verbeelding.
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De jaren Wilders
Rob van der Zwan

We leven in de jaren Wilders omdat deze 
man tot de verbeelding spreekt. Afgaande op 
de peilingen voelt een behoorlijk aantal Ne-
derlanders wel iets voor de PVV-aanpak. Voor 
anderen is hij weer de verpersoonlijking van 
het kwaad.

recht willen zij dan verzilveren? Geluk? Een 
zinvol leven? Gevrijwaard blijven van tegen-
slag, ziekte of het verliezen van geliefden? 
Iemand zal die sufferds toch eens duidelijk 
moeten maken dat zij zich voor een zinvol 
leven niet kunnen opstellen als een ‘cliënt’. 

We leven in de jaren Wilders. De van oorsprong Venlose politicus en zijn Partij 
van de Vrijheid (PVV) houden de gemoederen bezig. Dat is al een aantal jaren 
zo. Bekend zijn de uitgesproken standpunten ten aanzien van de islam en las-
tige Marokkaanse jongeren. 

In twee zinnen

Mijn tweede boek is uit en dus 
ga ik weer het land in om lezin-
gen te geven. Met mate, want 
door de week gaat het werk op 
school natuurlijk gewoon door. 
Zo was ik kortgeleden in Wittem 
bij Maastricht. Vooraf maakte ik 
mij vooral zorgen of de mensen 
mij wel konden verstaan en voor-
al of ik hen zou kunnen verstaan. 
Dit bleek gelukkig geen probleem 
te zijn. In een zonovergoten zaal 
vertelde ik aan het geïnteres-
seerde publiek, hoe het mijn ge-
loofsleven vergaat sinds ik uit het 
klooster weg ben. De trouwe le-
zer van mijn rubriek weet, dat me 
dit niet altijd even gemakkelijk 
af gaat. Zo makkelijk als geloven 
in het klooster voor me was, zo 
vloeiend kon ik ook altijd lezin-
gen geven over mijn ervaringen 
daar. Nu ben ik weer een zoeken-
de en tastende gelovige en zo ver-
ging het dit keer ook mijn lezing. 
Het klamme zweet brak me af en 
toe uit. Hoe vertel ik deze mensen 
over geloven in het dagelijks le-
ven, terwijl ik zelf vaak niet eens 
goed weet wat ik met God aan-
moet? De woorden hierover uit 
mijn boek boden slechts beperkt 
houvast. Ik zag sommige mensen 
in de zaal denken: waar maakt 
die vrouw zich druk om? Een 
keurig verzorgde Limburgse dame 
stond op een goed moment op 
en zei: ‘Je hebt het nu steeds wel 
over je geloof, maar waar is de 
liefde? De liefde voor God? Daar 
hoor ik je niet over spreken.’ Ze 
had gelijk. In mijn verwoede po-
gingen de wortels van mijn geloof 
bloot te leggen, vergat ik de lief-
de. Hoe doordacht mijn verhaal 
ook zijn kan, als de liefde voor 
God niet aan de basis ligt, is het 
gebaseerd op niets. Was het de le-
venservaring van deze mevrouw, 
die gemakkelijk mijn grootmoe-
der had kunnen zijn, die maakte 
dat zij in twee zinnen de kern 
van het geloof kon benoemen, 
terwijl ik die na drie kwartier pra-
ten nog aan het zoeken was? Of 
was er sprake van een cultuurver-
schil tussen ons? De zogenaamd 
kritische, nuchtere Hollander 
tegenover de zuidelijke gevoels-
mens? In ieder geval had ik na 
afloop het gevoel dat ik meer van 
hen dan zij van mij hadden opge-
stoken. Verrijkt reed ik terug naar 
het noorden.

Suzanne van der Schot

Van vrij naar onzeker
Wilders symboliseert de wijzigingen in het 
politieke landschap van de laatste jaren. Die 
veranderingen zijn op zich weer een weer-
slag van de veranderde beleving en visie van 
de Nederlanders. De ontzuiling heeft defini-
tief zijn beslag gekregen. Denken en dus ook 
stemmen volgens de gebaande wegen van 
de eigen kerk of gezindte is er niet meer bij. 
Zowel CDA, PVDA als VVD zijn al lang niet 
meer zeker van hun achterban. In alle nuch-
terheid kunnen we vaststellen dat het ‘uit-
breken’ van de ontzuiling geen bevrijdende 
ervaring is. In plaats van een gevoel van vrij-
heid lijkt onzekerheid de overhand te heb-
ben. Hebben de ‘babyboomers’, zij die in de 
jaren zestig in opstand kwamen, nu knikken-
de knieën gekregen? Wilders c.s. sluiten aan 
bij die gevoelens van onzekerheid en bouwen 
hierop een heetgebakerde politiek van zelf-
verdediging: wantrouwen in plaats van gast-
vrijheid, egoïsme in plaats van solidariteit, re-
pressie in plaats van lankmoedigheid.

Recht op geluk?
Ik meen dat we ons niet zozeer druk moe-
ten maken om Geert Wilders. Eerder dient 
de aandacht uit te gaan naar de onzeker-
heid en ontevredenheid die er blijkbaar be-
staan in de samenleving. Ook Wilders zal 
daar nooit een oplossing voor kunnen ge-
ven. Daar is meer voor nodig dan politiek. 
In het steenrijke Nederland voelen mensen 
zich tekortgedaan. Zij menen niet te krijgen 
waar zij denken recht op te hebben. Welk 

Politici scheppen voorwaarden om het sa-
menleven in banen te leiden; mensen geluk-
kig maken kan en mag je niet van hen ver-
wachten. 

Nieuwe Nederlanders
In mijn werk in het Huis van de Wereld aan 
de Spoorlaan in Tilburg komen dagelijks 
honderden mensen van wie de wieg elders 
in de wereld stond. In Afrika, Azië, Oost-
Europa. Zij kampen met de nodige moeilijk-
heden. Niettemin frappeert mij hun zin, wil, 
energie en inzet om een leven in Nederland 
op te bouwen. Ik erger mij dan ook aan het 
beeld van de nieuwe Nederlander in de me-
dia en het openbare debat dat steeds negatie-
ver getint raakt. Werkelijkheid en gedachte 
werkelijkheid gaan hier uit elkaar lopen. 
Het is niet correct en evenmin fair nieuwe 
Nederlanders alleen maar te zien als een last 
voor de samenleving.

Geen antwoord op de vraag
In maart 2010 vinden de gemeenteraadsver-
kiezingen plaats. Hoewel de PVV op lokaal 
niveau bescheiden meedoet is het een be-
langrijke testcase. Zet de opmars van de PVV 
door? Zo ja, moet dit dan gezien worden als 
de aankondiging van het kabinet Wilders dat 
een jaar later, na de parlementsverkiezingen 
in 2011, aantreedt? Wellicht breken dan echt 
de ’jaren Wilders’ aan (of uit)? Heel lang zal 
het niet duren. Wilders heeft wel antwoor-
den, ze passen alleen niet bij de vragen die 
er echt leven.
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

God zoeken

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

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 naar vondst geleid
en zoeken die ons heeft gevonden

Nico Tromp msc

Tijdspanne

Hoe kan ik van de winter zomer maken?
Hoe maak ik van de herfst een lentetijd?
Hoe leer ik de seizoenen te genaken
en blij te zijn wanneer het jaar verglijdt?

Hoe kan ik met mijn tijd zonnig verkeren?
Hoe maak ik alle dagen fris van snit?
Hoe kan ik uit de vier seizoenen leren
en blijft mijn leven tot het einde fit?

Ik kan niets doen, behalve de getijden
gevieren te omhelzen met mijn hart,
de zomer en de winter te ervaren,
voorjaar en herfsttij, ieder heeft zijn part.

Het is geen doen de winter te beschaven
tot zomertijd; ik heb de winter lief.
Ik ben zo blij als eindelijk de sneeuw valt,
mijn kamer knus is, huiselijk gerief.

Tegen de kersttijd zal ik brieven schrijven.
Met oudjaar proost ik op de tijd voorbij.
Het nieuwe licht ten leven zal weer opstaan.
Wie dan nog leeft, die mag weer in de rij.

Ine Verhoeven 2009

Advent

Huid met ijs beslagen 
bevroren ogen 
de nagels blauw 
van`t krassen naar het licht.

Geschrompeld zicht 
dat ronddoolt langs de ramen 
alsof het beter wist.

Je zou kristallen mist 
aan scherven willen slaan 
nee, liever nog en zacht 
ontdooien dit ene vensterglas, 

de lamp weer willen worden 
die je was

en laten zien 
dat in dit koude huis 
nog leven ís 
dat warmte ademt 
licht doet gloeien dat wacht.

Hans Waegemakers

Kerstmis 

De herders en de wijzen gingen 
op zoek naar ‘t pasgeboren Kind. 
Heel lang is dat alweer geleden... 
maar niemand die echt vrede vindt. 
 
De armoe blijft en eenzaamheden, 
conflict en pijn, een hart dat schreit, 
maar er is hoop: woestijn zal bloeien, 
er kiemt al iets van nieuwe tijd. 
 
Er straalt al licht doorheen het duister, 
al duurt het wachten levenslang. 
Laat ons elkander liefde geven 
en tederheid en engelenzang, 
 
want heden kwam Gods Zoon op aarde, 
we vieren Kerstmis, vol van vreugd. 
De ogen van de kinderen stralen 
en zelfs de sterren zijn verheugd. 
 
Adeleyd

Kerstmis in’t verpleeghuis

Zij zijn zoveel 
van hun wezen verloren, 
roepen of murmelen, 
schuifelen van bed naar stoel, 
met ogen die wazig 
naar binnen kijken, 
lijken ontdaan 
van verstand en gevoel.

Ze zijn kwijt 
wat ze doen, wie ze zijn, 
dwangmatig 
in geluid en gebaren, 
enkelen worden 
verschoond, gevoerd, 
kunnen slechts 
nog onwezenlijk staren.

Maar 
wordt half december 
de stal geplaatst, 
het Jezuskind 
uit ‘t vloei genomen, 
dan zie je hun ogen 
warm verlicht 
vol herinneringen stromen.

Als zij de liederen 
van toen weer horen 
wordt ontroering 
in gebaar vertaald, 
opent zich 
binnen de gesloten deuren 
de glimlach die gloedvol 
naar buiten straalt.

Met hun gerimpelde vingers 
strelen zij 
in kinderlijk opgetogen vreugd, 
Jozef, Maria en het Kindje, 
en herbeleven 
de dromen van hun jeugd. 
 
Christianne van de Wal

Rietreiger

Roerloos staat de roerdomp 
verscholen tussen riet. 
Een rietvoorn schiet 
weg onder een gele plomp.

Wanneer de avond valt 
toet hij als de koeien 
die weemoedig loeien 
als zij worden gestald.

Jan Peijnenburg 2009
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Jeanne van Leijsen 

Geschokt Verleden
Update

Als ik dit schrijf is het medio november. En 
of het nu aan mij ligt, aan de tijdgeest of 
gewoon aan november weet ik niet, maar 
ik ben vaak geconfronteerd met terugblik-
ken in de tijd. Op het einde van het jaar met 
december als topper is het sowieso reflec-
teren geblazen, wat veelal ook resulteert in 
allerlei ranglijstjes. Ik hoorde net nog een 
oproep om te stemmen voor de beste po-
liticus van het jaar. Nou ja stemmen... via 
internet natuurlijk en je mag zo vaak op 
de knop drukken als je wilt. Hoe velen zijn 
dan al bij voorbaat uitgesloten? Wie maakt 
nieuws? Wie schrijft geschiedenis?

Hoe onwerkelijk is dan het bericht dat me-
dewerkers aan dit project een vreselijk on-
geluk meemaken, waarbij ook doden vallen. 
De uitzending wordt opgeschort en ik weet 
even niet in welke eeuw ik leef. Of toch wel? 
Obama doet het nu al een vol jaar en waagt 
de Grote Sprong oostwaarts. Ook hij blikt te-
rug als hij in China grote woorden spreekt. 

Maar wat mij het meest schokte de afgelo-
pen maand is het historisch feit dat precies 
150 jaar geleden op last van Koning Wil-
lem III de laatste bewoners van Schokland 
gedwongen werden hun eiland te verlaten. 

Toen hij twaalf jaar oud was, 
maakten ze weer hun gebruike-
lijke pelgrimstocht. Na afloop ver-
trokken ze naar huis, maar Jezus 
bleef in Jeruzalem achter zonder 
dat zijn ouders het wisten. Ze reis-
den een hele dag voordat ze hem 
gingen zoeken. Toen ze hem niet 
vonden, keerden ze terug. Na drie 
dagen vonden ze hem in de tempel 
waar hij tussen leraren zat, terwijl 
hij naar hen luisterde en vragen 
stelde…

Medya Örmek is een Koerdisch 
meisje in het zuidoosten van Tur-
kije, elf jaar oud. Ze geeft Koer-
dische les aan leeftijdgenoten die 
deze taal minder goed beheersen. 
Haar ouders hebben een lokaal 
voor haar gebouwd, de burge-
meester heeft voor schoolban-
ken en een schoolbord gezorgd. 
Ouders en burgemeester moeten 
voor de rechtbank verschijnen. 
Onderwijs in de eigen Koerdische 
taal gaat de Turkse regering iets 
te ver. Medya geeft echter niet op 
en beroept zich op de dichter Ce-
gerxwin: ‘Een boom groeit op zijn 
wortels, een mens op zijn moe-
dertaal.’

Ze ontstaken in woede en begon-
nen te knarsetanden. Ze hielden 
hun handen voor hun oren en 
stormden met z’n allen op Stefa-
nus af. Ze dreven hem de stad uit 
om hem te stenigen. Terwijl Stefa-
nus gestenigd werd, riep hij uit…

Neda demonstreerde tegen onre-
gelmatigheden bij de verkiezin-
gen in Iran. Vooraf zou ze tegen 
andere studenten hebben gezegd, 
dat protesteren de moeite waard 
was – niets doen kon altijd nog. 
Op twintig juni wordt ze neerge-
schoten. Een foto en een filmpje 
van haar hoofd waaruit plotseling 
van alle kanten bloed stroomt, 
gaat de hele wereld over. Voor en-
kele dagen – want we vergeten 
snel – is zij het icoon geworden 
van geweldloos verzet. ‘Neda, 
wees niet bang. Neda, blijf bij 
me’ roepen omstanders.

Bijbelverhalen zijn geen oude 
verhalen als je de update om je 
heen herkent. Ik ben benieuwd 
waar Jezus dit jaar geboren zal 
worden.

Goed, terugblikken dus. Op het vallen van 
de Berlijnse Muur van twintig jaar geleden. 
Wij, kinderen opgegroeid in de jaren ’60 en 
dus tijdgenoot van de bouwers en slachtof-
fers van die Muur, krijgen het maar niet uit-
gelegd aan onze kinderen. Ook terugblikken 
op Brabant, waar 65 jaar geleden hele legers 
Polen en Canadezen onze ouders bevrijd-
den van de Duitsers. Zij, kinderen geboren 
tussen twee wereldoorlogen, hebben ons er-
over verteld, maar we missen de echte erva-
ring. Terugblikken in een documentaire op 
tv op de laatste(?) beul en dito overlevende 
van Sobibor. Is zoiets überhaupt wel uit te 
leggen? En ook op tv zie ik een aangrijpend 
relaas over de zogenaamde Verloren Britse 
kinderen, die onder vals voorwendsel bij 
hun ouders zijn weggeroofd om destijds 
naar Australië te worden verscheept. Verkla-
ringen lopen mank, maar de erkenning is 
nu daar.

Dan vaart op zondagavond de Beagle over 
het beeldscherm, die uitzendingen lang ons 
de wereldreis van Darwin laat meebeleven. 

Te gevaarlijk om langer te blijven vanwege 
verdere afkalving van grond door zwakke 
zeeweringen en veranderde zeestromingen. 
Zware stormen zorgden regelmatig voor 
overstromingen, waardoor de Schokkers al-
leen via smalle loopplanken elkaar nog kon-
den bezoeken. Halverwege volgde dan de 
omzetbeweging, die later de Schokkerdans 
is gaan heten. De naam ontleent dit voor-
malige terpeiland aan de stugge plaggen en 
resten koemest, die bij zwaar weer tegen de 
dijken ‘schokten’. Meer van dit soort feitjes 
kom ik aan de weet als we in de herfstva-
kantie het sinds 1995 tot Werelderfgoed uit-
geroepen Museum Schokland bezoeken. Met 
het beeld van de achtergebleven vuurtoren-
wachter nog op het netvlies, die bij zware 
regenval letterlijk neerkeek op ronddrij-
vende graven en dito lijken, treffen we op 
de laatste dag van oktober ons als heks ver-
klede Amerikaans buurmeisje aan de deur. 
Trick or treat! Gelukkig is ze tevreden met 
een ‘schokkebrok’ uit Schokland.

(© Foto: Jac van Leijsen)
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Wanneer mensen te horen krijgen dat 
hun levensweg ten einde loopt, veran-
dert er veel. Het lichaam laat het afweten, 
de relatie met dierbaren en de omgeving 
komt onder druk te staan, in plaats van de 
mens met diens kwaliteiten en mogelijk-
heden staat de ziekte centraal. Dan kan er 
de behoefte ontstaan om er ‘even tussen 
uit’ te gaan, alleen of met een geliefde.

Er tussenuit 
Aan ‘even er tussenuit’ geeft iedereen 
zijn eigen invulling. Tot rust komen, wat 
ontspannen, de zinnen verzetten, andere 
mensen ontmoeten, nieuwe energie op-
doen, keuzes maken voor de resterende 
tijd en voor de kwaliteit van leven, maar 
ook - en misschien wel vooral - het leven 
vieren en genieten van wat er nog moge-
lijk is en dan uiteindelijk misschien kun-
nen zeggen ‘Het is goed zo’.

Leven toevoegen
Over het algemeen kunnen mensen in Ne-
derland wel op vakantie. Ook voor chro-
nisch zieken zijn er goede mogelijkheden; 
van aangepaste bungalows tot verzorgde 
reizen naar het buitenland. Maar soms is 
dit om praktische redenen niet meer mo-
gelijk of omdat de partner/mantelzorger 
ook aan vakantie toe is. Men kan ook be-
hoefte hebben aan een andersoortige va-
kantie, aan een plek waar het leven cen-
traal staat en ook het naderende einde 
erkend wordt; waar men zich kan terug-

trekken en ook anderen ontmoeten; waar 
men met respect voor elkaar en met ple-
zier verblijft; waar men kan ontspannen, 
lachen, huilen en stil zijn. Het Noorder-
licht wil de ruimte en voorwaarden schep-
pen waarbinnen een unieke combinatie 
van vakantie met palliatieve zorg mogelijk 
is. ‘We kunnen geen dagen aan het leven, 
wel leven aan de dagen toevoegen’ is hier 
een passende spreuk voor. 

Het Noorderlicht
Het Noorderlicht wordt een kleinschalig 
vakantiehuis voor maximaal twaalf gas-
ten, dat wil zeggen vier zieke gasten en 
verder familieleden en vrienden; maar 
men kan ook alleen komen. Het verblijf 
nodigt ook uit tot ontmoeting. Iemand die 
alleenstaand/alleengaand is hoeft zich 
niet verloren te voelen; integendeel. Met 
ruimte voor muziek, dans, theater en an-
dere kunstvormen, een atelier waar men 
zelf bezig kan zijn en/of de gezamenlijke 
avondmaaltijd is er alle mogelijkheid an-
deren te ontmoeten en met hen te delen, 
als men wil. Maar niets hoeft, veel kan! 

Vrijwilligers
Bijzonder is dat vrijwilligers het huis gaan 
‘runnen’ en ook eventuele vervangende 
mantelzorg op zich nemen, met professio-
nele thuiszorg op de achtergrond. De vrij-
willigers zijn ervaren, krijgen training en 
begeleiding en doen dit niet zozeer vanuit 
een charitatieve motivatie maar omdat zij 

dit ‘werk’ als een verrijking en verdieping 
van hun eigen leven beschouwen. Bij Het 
Noorderlicht staat gelijkwaardigheid tus-
sen gasten en medewerkers centraal. Op 
een lichte en levendige manier gaat het 
om essenties in het leven.

Les Gaillards
Waar komt dit idee vandaan? En hoe staat 
het ermee? Kunnen er al gasten komen?
Het idee is geboren uit een heel inspirerend 
voorbeeld in Frankrijk waar Gerrit Schel-
ling en Aristos Bouïus, twee Nederlanders, 
in 1997 het grote huis Les Gaillards hebben 
gekocht en gewoon begonnen zijn. Zij wo-
nen en werken daar en hebben jarenlang 
terminaal zieke vakantiegasten in hun huis 
ontvangen. Met elkaar beleefden velen 
daar nog heel bijzondere, ontroerende en 
rijke dagen. Het huis ligt aan de pelgrims-

Lonneke Willems

Vakantiehuis voor terminaal zieken

Een vakantiehuis voor terminaal zieken is daar behoefte aan? De meeste men-
sen weten intussen wel dat er hospices bestaan, plaatsen waar mensen de laat-
ste dagen of weken van hun leven kunnen verblijven en daar, omringd met 
alle zorg en warmte, sterven. Een hospice is voor de allerlaatste fase, waaraan 
een periode voorafgaat waarin van alles gebeurt. 

Een ontroerende avond met Rutger Kopland

route naar Santiago de Compostella en het 
is regelmatig voorgekomen dat een daar 
overnachtende pelgrim zo geraakt werd 
door wat er bij ‘Les Gaillards’ gebeurde dat 
hij of zij daar voor korte of langere tijd als 
vrijwilliger is blijven werken.

Laetitia
Alweer jaren geleden stond een artikel 
over hen in Trouw. Dit werd gelezen door 
Laetitia Schweitzer uit Roden (Drenthe). 
Zij werd er zeer door geraakt en dacht: 
zoiets moet er in Nederland ook komen. 
Laetitia (1955) - ergotherapeute en psy-
chologe - werkte onder andere in een ver-
pleeghuis te Boxmeer, maar ook jarenlang 
voor ontwikkelingssamenwerking en heeft 
zelf het nodige meegemaakt. Ze ging naar 
Les Gaillards en zo ontstond het plan voor 
Het Noorderlicht: een licht in het noorden 
en een mysterieus, schitterend fenomeen 
tussen hemel en aarde.

Noodzakelijk
In 2004 is Stichting Het Noorderlicht opge-
richt en sindsdien is er erg veel gedaan en 

Wat mag ik nog verwachten, 
waarnaar nog uitzien? 
Bij wie anders dan bij u 
zoek ik mijn toevlucht. 
Stel me niet teleur.

Weef een witte wolk 
van troost om me heen. 
Klink me als muziek 
in de oren; zing in me 
zodat ik met u bidden 
en met u danken kan.

(Peer Verhoeven, Psalm 71)
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gebeurd. Bekendheid en draagvlak groei-
den. Een landelijk comité van aanbeveling 
met bekende namen schaarde zich ach-
ter het initiatief. In 2007 werd een sym-
posium gehouden met ondermeer pastor 
Marinus van den Berg. De vraag of er wel 
behoefte was aan een voorziening als Het 
Noorderlicht was geen vraag meer. Prof. 
Bleumink - inmiddels lid van het bestuur 
- stelt: het is niet alleen wenselijk, het is 
noodzakelijk. Aan de ‘zachte kant’ zijn 
er nu een enthousiast team, een ervaren 
en actief bestuur, deskundige adviseurs 
en een pool vrijwilligers ‘voor straks’. Met 
Humanitas is een overeenkomst gesloten 
voor de begeleiding van de vrijwilligers

‘Cadeaubon’
Inmiddels liggen er een doortimmerde in-
vesteringsbegroting en een meerjarenra-
ming met als uitgangspunt dat Het Noor-
derlicht zich na de initiële fase financieel 
zelf moet kunnen redden. De gasten zul-
len voor hun verblijf een all-in bijdrage 
gaan betalen van ongeveer € 70,- per dag. 
Hoewel vakantie altijd geld kost, kan dit 
voor sommige mensen teveel zijn. Dan 
hopen we dat familieleden met elkaar 
zeggen: wij gunnen onze vader/moeder/
vriend/vriendin/familielid/collega van 
harte een laatste mooie vakantie - al of 
niet samen met een dierbare - en kopen 
samen een Noorderlicht-cadeaubon! Of we 
spreken een potje aan …

Hopelijk dit jaar
Er wordt hard gezocht naar een geschikt 
pand of kavel voor nieuwbouw, in het 

mooie Noord Drenthe. Gemeente en wo-
ningcorporatie werken mee, een architec-
tenbureau begeleidt dit traject. Bedrijfs-
leven en organisaties ondersteunen. Dit 
alles pro deo, eenvoudigweg omdat men 
waarde hecht aan dit ideaal. De stichting 
hoopt nog dit jaar te kunnen zeggen, dat 
daar of hier Het Noorderlicht komt en ui-
terlijk in 2011 de eerste gasten te mogen 
verwelkomen.

Erkend goed doel
Er is € 200.000,- aan startkapitaal inge-
zameld. Lang niet genoeg, maar wel een 

goede basis. Het streven is zelf € 600.000,- 
bijeen te brengen, deels in natura, voor 
garantiekapitaal - huur of hypotheek - de 
inrichting en aanloopkosten. Noorder-
licht heeft de ANBI-status, is erkend als 
‘goed doel’ met de fiscaal gunstige regelin-
gen die daarbij horen. Men kan doneren, 
voor € 30,- per jaar vriend worden, een 
volle dig aftrekbare (notariële) periodieke 
schenking doen of participaties van 
€ 500,- per stuk nemen. Ook diverse ker-
kelijke instellingen participeren. 

Fondsenwerving
En dan zijn er allerlei fondsenwervings-
acties. Eerder dit jaar een schitterend be-
nefietconcert met Miranda van Kralingen, 
een succesvolle kunstverloting, een ont-
roerende avond met dichter Rutger Kop-
land en nu staat er een kunstveiling op 
stapel. Er komt zowel een online veiling 
als een live-veiling. Kunstenaars uit het 
hele land kunnen meedoen en er ook zelf 
mee verdienen. Wie belangstelling heeft 
kan zich tot uiterlijk 1 januari aanmelden. 
Vragen en suggesties zijn altijd zeer wel-
kom. 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief of zelfs 
al als toekomstige gastvrouw of gastheer 
is mogelijk! Donaties zijn natuurlijk wel-
kom: giro 4411884 t.n.v. Stichting Het Noor-
derlicht, Roden. Het Noorderlicht wenst u 
mooie feestdagen vol licht en vreugde. 

Wie meer wil weten over Het Noorderlicht 
kan de uitgebreide website 

www.hetnoorderlicht.org bekijken of contact
 opnemen met Lonneke Willems, Vlaamse 

Gaai 21, 5831 NC Boxmeer; (0485) 57 33 50
 lonnekewillems@hetnet.nl of een mail sturen 

naar welkom@hetnoorderlicht.org 

Het Noorderlicht team bij het benefietconcert 2009

Kunstverloting voor het Noorderlicht (© Foto’s: Lonneke Willems )
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Wat beweegt hen, wat kost het, wat levert 
het op? In de aanloop naar Kerstmis en 
eraan voorbij, weten zij zich in het goede 
gezelschap van heiligen - hele mensen - 
met oog en oor voor de nood van een me-
demens. Hun verhaal staat dichtbij gewo-
ne mensen of brengt bekommernis je tot 
heiligheid, heelheid? Een eerbetoon - in 
deze drie - aan alle benoemde en naam-
loze vrijwilligers, die in het leven van een 
naaste licht en zicht brengen.

Sint Maarten
11 november, Sint Maarten. Als soldaat in 
het Romeinse leger kwam Martinus niets 
tekort; er was eten, een bed, kleding. Wat 
trof hem bij de poort van Amiens in die 
halfnaakte bedelaar? Werd de stoere krij-
ger plotseling week, zag hij de beperking 
in zijn leven, de leegte van zijn bestaan? 
Wat er ook gebeurde, hij trok zijn zwaard 
dit keer niet om zijn macht te tonen maar 
om zijn mantel te klieven en met de helft 
ervan een mens te kleden. Het verander-
de zijn leven van vechten in dienen. Een 
krachtig verhaal, dat de eeuwen door tot 
de verbeelding is blijven spreken. Tijdens 
Sint Maartenoptochten lopen kinderen 
met lampions, zingen over licht brengen 
en dragen dit uit.

Sint Nicolaas
6 december, Sint Nicolaas. In de verhalen 

over het leven van Sint Nicolaas staat zijn 
zorg om de meest kwetsbaren centraal. 
Zijn giften aan drie meisjes om te voorko-
men dat ze uit armoede in de prostitutie 
terechtkomen, de opwekking uit de dood 
van drie jongens in een pekelton en zijn 
bemoeienis met storm op zee. Wat er his-
torisch ook van waar is, steeds gaat het in 
de verhalen over geven, uitdelen, er zijn. 
Een schrille tegenstelling tot het huidige 
Sinterklaasfeest waar krijgen en hebben 
de oorsprong van het feest verdringen. 
Ontmoetingen in de huiselijke sfeer met 
een opbeurend gedicht en een aardige at-
tentie vormen pareltjes van rust in een on-
stuimige wereld.

Driekoningen
6 Januari, Driekoningen. Koningen, wij-
zen op bezoek bij het pasgeboren kind. In 
al hun pracht en praal zullen ze verbaasd 
hebben opgekeken toen ze de stal betra-
den. De ster had tijdens de reis steeds de 
weg gewezen, dus moest dit de juiste plek 
zijn. En hun geschenken pasten ook niet 
echt in de entourage. Toch gingen de drie 
na enige aarzeling door de knieën, liepen 
niet weg. Hun ogen gingen open en in de 
kwetsbaarheid van een kind zagen ze de 
boodschap waar het werkelijk om draait 
in het leven: delen en opkomen voor de 
zwaksten. 

Maria
2 Februari, Maria Lichtmis. Veertig da-
gen na Kerstmis vindt de Opdracht van 
het kind in de tempel plaats. Maria die in 
het kerstverhaal een cruciale rol speelt, 
wordt geëerd als Draagster van het Licht. 
Het was een verwarrende tijd voor haar: 
de zwangerschap, de onzekerheid over de 
plek waar ze kon bevallen, haar speciale 
kind. Zonder vragen neemt ze haar moe-
derlijke taken op zich, erop vertrouwend 
dat het goed komt. En daarmee wordt ze 
hét symbool van zorgzaamheid en be-
schutting.

Ada Minkels, mantelzorger
Ada Minkels (51) woont in St. Michielsge-
stel, is achtentwintig jaar gehuwd en heeft 
drie kinderen van wie er twee regelmatig 
thuis wonen. Van beroep is zij groepsle-
raar basisonderwijs en in haar vrije tijd 
EHBO-kader-instructrice en rayonleid-
ster van achttien kader-instructeurs. Ook 
is Ada lectrice in parochie Sint Jacobus 
de Meerdere, Den Dungen. Sinds augus-
tus 2009 is Ada mantelzorger voor haar 
schoonmoeder van 87 en haar schoonva-
der van 83 jaar. Haar schoonvader - altijd 

actief - raakte in twee weken tijd aan een 
rolstoel gekluisterd. Toen hij in het zie-
kenhuis lag nam Ada de was mee naar 
huis. Helaas greep de ziekte snel om zich 
heen en medio oktober overleed haar 
schoonvader. Omdat vader moeder altijd 
hielp met aankleden en eten koken - zij 
ziet slechts voor tien procent - werden 
Ada en haar echtgenoot Jan, als eerste 
contactpersonen, door het verzorgingshuis 
waar haar schoonouders een aanleunwo-
ning bewonen uitgenodigd voor overleg 
over de inzet van hulp. Koken lukt moe-
der niet meer; ze brandt zich regelmatig. 
Ze eet nu in het restaurant van het verzor-
gingshuis. 

Het luistert nauw
Ada ervoer dat het moeder tijd kostte om 
te accepteren, dat ze een stukje van haar 
zelfstandigheid moest inleveren. Maar het 
kon niet anders want met haar partner 
verloor moeder ook haar ogen en handen, 
zoals ze het zelf formuleerde. Voor Ada 
is het de kunst om vooruit te denken wat 
moeder nodig heeft, zonder haar het ge-
voel te geven dat de regie over haar leven 
wordt overgenomen. Dit luistert nauw, 
zeker bij gevoelige onderwerpen als advi-
sering over persoonlijke verzorging. Het 
is nodig maar ook lastig om zo’n onder-
werp bespreekbaar te maken, zeker als 
schoondochter. Het proces ‘uit handen ge-
ven’ verloopt soms moeizaam. Als zaken 
te snel gaan, er teveel tegelijk gebeurt, is 
het voor moeder moeilijk het overzicht te 
houden. Ada merkt onrust, prikkelbaar-
heid en weet dan dat ze opnieuw moet 
afstemmen. Zij realiseert zich dat ze re-
gelmatig pas op de plaats moet maken om 

Ad Wagemakers

Een mantel om mij heen geslagen

Dinsdag 10 november was de Dag van de mantelzorg. Aanleiding om aandacht 
te besteden aan het fenomeen mantelzorg en met name aan het gezicht van de 
mantelzorger. Een ontmoeting met drie mantelzorgers. 

Ada Minkels

Sint Maarten, Jacob van Oost de Oudere, Groeninge 
Museum, Brugge
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niet volledig op te gaan in de zorg, want 
het kost veel energie en het eigen leven 
gaat ook door.

Tips
Haar bezieling wordt ingegeven door wat 
ze ziet en waar ze haar ogen niet voor 
sluit. Ze laat moeder niet vallen, neemt 
haar verantwoordelijkheid. Omdat ze ziet 
wat moeder nodig heeft is ze erin gerold 
en volgt ze haar gevoel; vanzelfsprekend. 
Ada’s motto is Wat je weggeeft, krijg je te-
rug. Ze hoopt dat er later iemand is die 
voor háár zorgt, als dit nodig wordt. Het 
geeft voldoening te zien dat moeder zich 
staande houdt, medebewoners haar aan-
spreken en dat ze door het personeel se-
rieus wordt genomen. Oog hebben voor 
elkaar, een praatje maken op straat of met 
een buur die alleen is, zijn enkele tips die 
ze nog meegeeft.

Ronald Smulders, mantelzorger
Ronald Smulders woont in Tilburg, (40) 
heeft een partner en twee kinderen van 
één en drie jaar. Hij heeft een leidingge-
vende functie aan de beleggingsafdeling 
van de SNS Bank, ’s-Hertogenbosch. On-
geveer een jaar geleden reageerde Ronald 
op een advertentie van Contour, een orga-
nisatie voor vrijwilligerswerk in Tilburg. 
Hij kreeg een intakegesprek, waarin hij 
aangaf voor welke activiteiten hij belang-
stelling had en voor hoeveel tijd. Er volg-
den twee informatieavonden, hij kreeg 
een legitimatiepas en werd opgenomen in 
de verzekering. Deelname aan cursussen 
is ook mogelijk. Ronald werd in contact 
gebracht met Minke, die zelfstandig een 
aanleunwoning van Amarant - dienst-
verlener voor mensen met een beperking 
- bewoont. Minke is een vrouw van der-
tig jaar, die tot haar zeventiende kon zien 

maar inmiddels voor 95% blind is. Naar 
verwachting verliest ze het gezichtsver-
mogen volledig. Het klikte en sinds maart 
gaan ze samen twee keer per maand op de 
tandem van Minke een paar uur fietsen. 
In de winter gaat ze met een loopmaatje 
naar de atletiekbaan.

Al die tijd er zijn
Bij Contour wordt dit werk informele zorg 
genoemd, maar in dit artikel wordt het be-
grip mantelzorg ruimer opgevat. Mantel-
zorg werd zo’n vijftien jaar geleden voor 
Ronald een bekende term, toen hij samen 
met zijn partner de zorg op zich nam voor 
zijn schoonmoeder, die ziek en afhanke-
lijk werd. Samen met de andere dochter 
en haar partner zorgden ze voor het huis-
houden, de was en de tuin. Op die manier 
rolde hij erin, nam samen met de anderen 
zijn verantwoordelijkheid. Het ziekbed 
duurde uiteindelijk tien jaar en al die tijd 
zouden ze er met zijn vieren zijn.

Wat je past
Er willen zijn voor een ander was de be-
zieling om te reageren op de advertentie 
van Contour. Het mogelijk maken dat een 
ander er op uit kan, buiten actief kan zijn, 
frisse lucht krijgt. Hij vindt het heerlijk 
om te doen en het geeft energie. Zijn ta-
lenten, een mooie baan, gezondheid, een 
gezin met twee gezonde kinderen, het 
geeft een goed gevoel daarvan iets te kun-
nen delen. Ronalds motto is dan ook: ie-
dereen kan dit. Zelfs met de kleinste taak - 
iemand bezoeken die eenzaam is, gelezen 
tijdschriften afgeven bij een verzorgings-
huis - kun je al geluk brengen in het leven 
van een ander. Je moet die stap wel zetten 
en iets kiezen wat bij je past. Dit laatste 
nam Ronald wel heel letterlijk: overdag 
koerst hij op het Damrak, ’s avonds in de 
polder!

Trees Lagarde, mantelzorger
Trees Lagarde (76) was achtenveertig jaar 
gehuwd en is sinds 2005 weduwe met 
twee kinderen, twee schoonkinderen en 
vijf kleinkinderen. Zij woont in Oss en ge-
niet van haar pensioen. Trees werd afge-
lopen voorjaar tijdens een vakantie door 
haar vriendin en buurvrouw ‘mijn man-
telzorger’ genoemd omdat ze hulp bood 
bij het trap lopen, de koffer dragen en 
haar uit de douche hielp. Haar heup legt 
haar beperkingen op. Die hulp begon al 
een jaar eerder met boodschappen doen 
en een bezoekje toen de buurvrouw ziek 
was. Zelf zag Trees het meer als buren-
hulp.

Haar echtgenoot
Met intensievere mantelzorg is ze al jaren 
bekend. In 1993 werd bij haar echtgenoot 
een sluimerende, voortschrijdende ziekte 

ontdekt. In 2001 ontstond er na een be-
handeling een crisis, die hij wonderwel 
overleefde. Maar vanaf dat moment werd 
haar zorg geleidelijk intensiever. Er moest 
vaker gewassen worden, regelmatiger con-
troles en chemokuren in het ziekenhuis. 
Later hielp ze hem bij het douchen en 
reed ze hem met zijn rolstoel overal heen, 
nadat hij er zich bij had neergelegd dat er 
geen andere keuze was. Gelukkig waren 
er tussenliggende periodes, waarin het re-
delijk goed ging en daar profiteerden ze 
van om nieuwe energie op te doen.

Gewoon doen
Terugkijkend vindt ze er troost in, dat ze 
haar man op deze manier heeft kunnen 
ondersteunen. Een gedichtje waarin hij 
dankbaar haar steun beschreef, koestert 
ze. Ook de kinderen gaven haar kracht 
om vol te houden. Ze trof in haar om-
geving ook onbegrip aan wanneer ze de 
grenzen voor bezoek aangaf om zichzelf 
te beschermen. Of ze kreeg de pijnlijke 
opmerking te slikken, dat haar zieke man 
gewoon in zijn stoel zat en niet op bed 
lag. Haar motto is gewoon doen; aanpak-
ken wat op je pad komt. Dat doet ze nog 
steeds, want eens in de twee weken be-
zoekt ze namens het ziekencomité van De 
Zonnebloem een echtpaar. Ze laat vooral 
de mensen veel praten en houdt daarmee 
sociale contacten in stand. Het comité 
organiseert vier of vijf keer per jaar een 
middag voor de zieken uit de parochie 
om ontmoeting mogelijk te maken. Ver-
der bezoekt Trees elke week haar zus van 
achtentachtig jaar. Behalve dat ze komt 
voor de gezelligheid, brengt ze regelmatig 
boodschappen mee en stimuleert ze haar 
zus tot activiteiten. Dit deed ze veertien 
jaar geleden ook al voor een andere zus. 
Het komt op je pad en je pakt het op, ge-
woon doen!Ronald Smulders

Trees Lagarde
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Peer Verhoeven

Sluipen naar sloop?

Dezer dagen was ik voor het afscheid van een goede bekende in het cremato-
rium Maaslanden in Vlijmen. Het was miezerig weer, maar dat is daar geen 
ramp. Je hoeft niet drijfnat te worden omdat een groot parkeerterrein dicht te-
gen het gebouw aan ligt. Je wat natte jas kun je kwijt in de ruime garderobe en 
in de ontvangsthal is het behaaglijk warm. 

Alles in het crematorium is goed geor-
dend, er gebeuren geen onverwachte din-
gen en het personeel staat je heel vriende-
lijk te woord. 

Goed en persoonlijk
Het afscheid wordt geleid door een dame, 
keurig in het donkergrijs gekleed. Wat ze 
doet doet ze rustig, spreekt duidelijk en 
hanteert de gebruikelijke rituelen van het 
licht door kaarsen te laten aansteken en 
van het water door de dode ermee te be-
sprenkelen. De familie krijgt ruimschoots 
gelegenheid om het eigen heel persoon-
lijke tintje aan dit afscheid toe te voegen. 
Er wordt voorzichtig iets gezegd over de 
dood overleven en de voorganger heft 
het onzevader en weesgegroet aan. Deze 
ogenschijnlijk zeer vertrouwde gebeden 
blijken echter minder bekend dan veron-
dersteld. Misschien is het aan te bevelen 
om in de toekomst - al is het maar be-

mechanische muziek naar believen, een 
goeddeels zelf ontworpen viering, koffieta-
fel onder hetzelfde dak - zal door vele en 
door steeds meer mensen verkozen wor-
den boven een afscheid in een kerk, de 
begrafenis op het kerkhof en samenkomst 
in een belendend restaurant. De band met 
kerk en geloof is op vele plaatsen niet 
sterk meer. Er circuleren nogal wat verha-
len over en van mensen die, in dagen van 
diepe rouw, bij kerkelijke bedienaars hun 
kop gestoten hebben, van hen niet gedaan 
kregen wat ze voor hun dierbare overle-
dene wilden en passend vonden. Op de 
begraafplaats kan het hard en guur waai-
en, regen maakt de kleren nat en de grond 
modderig. Een graf eist nazorg; dit is zo. 
Eerst een afscheidsviering in de kerk en 
dan in een lange langzame stoet naar het 
crematorium elders, ervaren steeds meer 
mensen als onnodig ingewikkeld. Het is 
niet verwonderlijk dat velen kiezen voor 

de propere crematie, ook al gaat het er 
hen niet om de kerk en de kerkelijke be-
dienaar te ontlopen. Alles op één plaats 
in en bij de hand werkt aanstekelijk; zo-
als blijkt ook op de vanouds katholieke 
dorpen. Het is in de toch al kommervolle 
en trubbelige dagen na het overlijden van 
een dierbare erg geruststellend. 

Geen kerk of kapel
In de nabije toekomst zullen er op de dor-
pen her en der kerken staan die een zo 
geheten kapelfunctie hebben. Er kan wor-
den gedoopt, getrouwd, gerouwd, zeggen 
de organisatoren van de parochiële her-
indeling vanaf 2010. Druk zal het er dus 
niet worden. De zo geheten kapel-kerken 
zijn eigenlijk boter noch vis, geen kapel 
en geen kerk. Geen kerk omdat het geen 
gemeenschapshuis meer is. En kapellen 
zoals die her en der in het veld staan zijn 
altijd open en toegankelijk, hebben ge-
woonlijk niet eens een deur om te sluiten. 
De deur van de kapelkerken zal zo goed 
als altijd dicht en op slot zijn. In de week-
ends en op feestdagen zijn ze ook niet 
open en is er waarschijnlijk meestal niets 
te beleven. Veldkapellen stralen vrijheid 
en begrip, rust en welkom uit. Er wordt 

Geldrop, Zes Gehuchten, de Heilige Maria en Sint Brigida kerk (© Foto: J. van Hoof) 

scheiden - iets van de vie-
ring, waaronder het onze-
vader en weesgegroet, voor 
iedereen op papier te zetten. 
Tegen het einde van de vie-
ring wordt onder begeleiding 
van zelf gekozen mechani-
sche muziek het gedachte-
nisprentje uitgereikt. Al gaat 
de voorkeur van menigeen, 
zelfs bij en ondanks kou en 
regen, nog steeds uit naar 
‘ter aarde bestellen’, toch is 
te verwachten dat in de heel 
nabije toekomst steeds meer 
mensen kiezen voor de za-
kelijk gemakkelijke gang 
naar het crematorium en de 
voorkeur geven aan de sfeer 
van rust en eigen inbreng in 
de viering van het afscheid, 
al is het voor anderen alle-
maal te clean en gepolijst.

Voor crematie
Na het afscheid en een kort 
condoléancegesprek tijdens 
‘de koffie met broodje’ ben 
ik naar buiten en meteen 
richting thuis gegaan. On-
derweg kwamen allerlei ge-
dachten en gevoelens als 
vanzelf in me op. Zo’n cre-
matie - binnen, niet te warm 
niet te koud, geen invloed 
van het weer, in gemakkelij-
ke stoelen gezeten, perfecte 

niets opgedrongen, niet tot 
iets verplicht. De hele sfeer 
er om heen is ongedwongen 
en mensvriendelijk. De grote 
stenen kapelkerken staan als 
onaandoenlijke kolossen, als 
stomme blokken in de samen-
leving. Je kunt er niet naar 
binnen en wanneer de deur 
wel een keer van slot af gaat 
en open staat zullen de men-
sen zich in toenemende mate 
verbaasd afvragen wat er toch 
te doen is... Als ze maar geen 
herinneringen oproepen aan 
de bunkers, die vierkant ge-
blokte restanten uit de oorlog. 

Is verval te voorkomen?
Maar er staat in die kerken 
wel een orgel en om dit in 
goede conditie te houden zal 
er toch een min of meer con-
stante temperatuur in het ge-
bouw moeten zijn. Trouwens 
het hele binnenwerk en de 
inrichting van de kerk zul-
len eronder lijden wanneer 
kou en vocht min of meer 
blijvend hun intrek nemen. 
Aangenamer wordt het er niet 
op en de trek voor uitvaarten 
naar het cleane crematorium 
zal alleen maar toenemen. Je 
hoeft geen profeet te zijn om 
dit te kunnen voorzien. Ook 
is het de vraag of een kapel-
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kerk met een beperkte functie zoveel min-
der in onderhoud kost als een hoofdkerk 
die veel intensiever in gebruik is. Het zou 
wel eens vrij spoedig kunnen blijken, dat 
gebouw en interieur bij sporadisch ge-
bruik grote schade oplopen en na niet al 
te lange tijd min of meer ‘sloopwaardig’ 
worden. Het is een vergissing te denken 
dat een gebouw - en het weergevoelige in-
terieur - goedkoper wordt in onderhoud 
door het minder te gebruiken. 

Wat dan?
Wat moet je er dan mee? Slopen? Dit was 
toch niet de bedoeling! Of toch ... als-
nog? Alleen de mensen en kerkbesturen 
ter plaatse kunnen zoveel sympathie voor 
hun kerk opbrengen dat ze op ideeën ko-
men om deze regelmatig waardig te ge-
bruiken en daardoor voor verval te behoe-
den. Vitale gemeenschappen zullen hun 
kerk niet naar de verdoemenis laten gaan. 
Behoud en waardig gebruik zullen wel 
steeds meer een zaak en zorg van de ‘hele 

Het Brandend Braambos en de Supernova 
van Betlehem blijven bron en uitgangs-
punt. Maar je moet je er niet op dood-
staren, niet verstrikt raken in bijbelse 
en dogmatische spitsvondigheden die 
telkens weer je spirituele energie opzui-
gen. Want dan struikel je over de heden-
daagsheid waar je als een brokkenpiloot 
doorheen zwalkt en vastloopt. Nee, van-
uit de bron de samenleving in en samen 
toekomst maken. Dit is de drijfveer van 
deze Jonge Kerk.

Consequent doen
Het begon veertig jaar geleden. Dit wordt 
gevierd met het symposium Anders Kerk 
Zijn. Onder de gasten Henk Baars en Pe-
ter Nissen. Het logo vat de spiritualiteit 
van de groep goed samen. De neogoti-
sche gevel stilistisch weergegeven in drie 
pijlers: vieren-leven-dienen. In de 4 van 
de veertigjarige een kruisteken met vier 
gelijkwaardige balken. Vertikaal - goed 
geaard en een antenne naar het hogere; 
horizontaal - uitgestrekt naar mens en 

samenleving, dichtbij en verweg. Dit le-
vensplan voert Jonge Kerk uit in denken 
en doen. Een kerk in beweging dus; kerk 
als ‘liquid church’, een rivier die kron-
kelend haar bedding zoekt en máákt. Ze 
dreigt wel eens vast te lopen op obsta-
kels die haar levende stroom willen af-
remmen, kanaliseren of blokkeren. Niets 
daarvan. De rots - Petra - wordt omzeild 
of geruimd. Zij weerstaat de dictatuur 
van de angst.

Alleen maar goed 
In de jubileumuitgave zijn het geworstel, 
maar vooral het plezier in de zoektocht 
en het doorzettingsvermogen prachtig in 
woord en beeld weergegeven. Ondanks 
alle groeistuipen, ondeugden en jeugd-
zonden, alle gekoeieneer en gedonder-
jaag van het Roermondse bisdom heeft 
Jonge Kerk zich ontnavelt en is op een 
sprankelende manier Jong gebleven. 
Anne Francine van Gogh is nu haar pas-
tor. Dit kan alleen maar goed gaan! Het 
is een proficiat waard en een voorbeeld 

Leon Goertz

Na veertig jaar springlevend

De Ursulakapel, gebouwd voor hoogkerkelijke liturgie, is nu een laagdrempe-
lige ruimte met sfeervolle huiselijke aspecten. De kapel werd bouwvallig maar 
is door Basisgroep Jonge Kerk verheven tot bezinnings- en actiecentrum, tot een 
verfrissende oase.

voor andere groepen en parochies die 
dreigen vast te lopen. De waardevolle 
feestbundel is te bestellen bij Jonge kerk 
Roermond, 
Voogdijstraat 24, 6041 GD Roermond of 
www.jongekerkroermond.nl

Jos Smeets 40 Jaar Anders Kerk Zijn
Basisgroep Jonge Kerk Roermond, 1969-2009 

Basisgroep JK Roermond, 2009

gemeente’ worden. Voor de inhoudelijke 
- ook religieuze - invulling zullen ze goed-
deels op zichzelf aangewezen zijn. Van de 
huidige kerkelijke hogerhand is in deze 
weinig tot niets te verwachten. De kloof 
tussen het huidige religieuze besef van 
de mensen en het institutionele kerkelijk 
christendom is te groot geworden. 

Met Kerstmis? 
Hoe gaat het in de toekomst met de ne-
ven- en kapelkerken op een hoogtijdag 

zoals Kerstmis, vraag ik me nu af. Komt 
er nog een kerstboom bij de ingang? En 
zijn ze verlicht? Komt er die avond, die 
nacht licht vanuit de kerk de straat op? 
Het is niet voor te stellen dat over pakweg 
drie jaar sommige dorpskerken met Kerst-
mis er verlaten bijstaan. Misschien leert 
nood bidden, maakt gebrek vindingrijk 
en onthand creatief. Het kan gebeuren dat 
Jezus van Nazaret - zijn leven en testa-
ment - en het geloof in hem - zijn brood 
en beker - herboren worden in de berm 
van de heerbaan, de donkere banlieue van 
de stad, de kerk die zo goed als helemaal 
op slot moest. Het kan gebeuren wanneer 
prudente mensen - zoals de Drie Wijzen 
uit het oosten op hun zoektocht naar het 
Kind van Belofte - aan het gevestigde ge-
zag voorbij durven te gaan en wanneer de 
herders met hun schapen in het veld zich 
- zoals hun Betlehemse vakgenoten - de 
eerstgeroepenen voor de Blijde Boodschap 
weten. 

‘Vrijdag 11 december 2009 is bij de kerk van Hooge-
loon het Harrie Beex Pad geopend. Harrie was mede-
initiatiefnemer en lange tijd hoofdredacteur van De 
Roerom.’ (© Foto Berna Verhoeven)
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Het betreft hier de zusters Dominicanes-
sen van Neerbosch. In 1848 kwamen op 
verzoek van een dominicaan enkele der-
de-ordelingen uit Rotterdam naar Neer-
bosch bij Nijmegen om in zijn parochie 
het tot dan toe gebrekkige onderwijs aan 
meisjes op een hoger peil te brengen. De 
kleine groep groeit uit tot een kloosterge-
meenschap die in 1853 canoniek erkend 
wordt. Aan het einde van de negentiende 
eeuw sticht de congregatie bijhuizen en 
vanaf die tijd neemt het aantal zusters 
snel toe. Naast drie kloosters in Nijmegen 
telde de congregatie nog zestien vestigin-
gen in Nederland en twee in Indonesië. 

Regina Mattens
Op het ogenblik telt de congregatie nog 
honderd zusters. Eén van hen is Regina 
Mattens (70). Zij studeerde aan de Riet-
veldacademie in Amsterdam en was twin-
tig jaar docent beeldende vorming bij het 
hoger beroepsonderwijs. Van 1992 tot 
2004 leidde zij de congregatie als alge-
meen overste. Sinds 2004 is ze werkzaam 
bij de afdeling kerkelijk kunstbezit van 
bisdom Den Bosch. Haar belangstelling 
voor de geschiedenis van de congregatie 
resulteerde in de publicatie van het boek 
Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. 
De Dominicanessen van Neerbosch en de 
Tweede Wereldoorlog. Ik vraag haar iets 
te vertellen over ontstaan en inhoud van 
het boek. 

Schriftelijke...
‘Ongeveer tien jaar geleden kreeg ik en-
kele congregationele documenten in han-
den uit de jaren ’40-’45. Ik raakte geïnte-
resseerd in de materie en las vervolgens 
wat er in de kronieken van de diverse 
huizen over deze jaren is geschreven. 
Sommige kronieken bleken in die tijd tot 
in details hun geschiedenis weer te ge-
ven; in andere was nauwelijks iets over 
de oorlog te vinden. Meerdere oversten 
waren aan het begin van de oorlog van 
hogerhand gewaarschuwd om niet teveel 
aan het papier toe te vertrouwen, want de 
vijand kon alles nazien. De hoeveelheid 
beschikbare gegevens liep dus per huis 
zeer uiteen. In de loop van de tijd vond ik 
meer brieven, verslagen en notities. Som-
mige documenten bleken onvolledig, ano-
niem of niet gedateerd en van enkele an-
dere bestonden meerdere versies. Van een 

bestuursarchief bleek nauwelijks sprake. 
Veel ervan zal verloren zijn gegaan bij de 
diverse evacuaties van het bestuur.’

...en mondelinge overlevering.
‘Al in een vroeg stadium van mijn onder-
zoek vroeg ik enkele zusters hun herin-
neringen op te schrijven. Met enkele an-
deren sprak ik over hun ervaringen in de 
oorlogstijd. Ik heb van die informatie een 
en ander in het boek opgenomen. Maar ik 
heb toch vooral de vroegste bronnen ge-
bruikt omdat die het dichtst bij de werke-
lijkheid staan. Ik werd in die zienswijze 
bevestigd door een citaat van Confucius 
die stelt dat de bleekste inkt betrouwbaar-
der is dan het scherpste geheugen. Gelei-
delijk heb ik alle gegevens ingevoerd in 
de computer om ze te verwerken tot één 
geheel. Dit invoeren en ordenen vroeg 
meer tijd dan ik had voorzien en jaar na 
jaar werd de publicatie daarom uitge-
steld.’

Doelgroepen 
‘Toen de herdenking van vijfenzestig jaar 
bevrijding in zicht kwam, vond ik dit 
een laatste kans om het werk op tijd te 
voltooien. Ik dacht hierbij aan onze oud-
ste zusters die voor of tijdens de oorlog 

zijn ingetreden. Die moesten het toch 
nog kunnen lezen! Maar ik dacht ook 
aan degenen die net als ik na de oorlog 
zijn ingetreden en niet hebben beseft wat 
de verschillende communiteiten en af-
zonderlijke zusters in de oorlog hebben 
doorstaan. Ten slotte heb ik bij de samen-
stelling van dit boek ook gedacht aan ge-
schiedkundigen, heemkundigen, archi-
varissen, oudleerlingen, medewerkers en 
andere relaties van de congregatie.’

Tweeëntwintig verhalen
‘Het boek bestaat voor het grootste deel 
uit originele teksten. Het was mijn be-
doeling één chronologisch en doorlopend 
verhaal te maken waarin de geschiedenis 
van de hele congregatie was verwerkt. Dit 
bleek niet mogelijk. Het verschil tussen 
de huizen was te groot, zowel wat de oor-
logservaringen betreft als de gegevens die 
erover bewaard zijn gebleven. Omdat ik 
de afzonderlijke huizen niet tekort wilde 
doen, koos ik uiteindelijk voor meerdere 
verhalen. Ik heb de beschikbare teksten 
uit kronieken, brieven enzovoort gese-
lecteerd en gerangschikt. Ik schreef in-
leidingen, verbindende teksten en voet-
noten, knipte en plakte, maakte de spel-
ling meer eigentijds en verminderde het 
aantal plechtige aanspreektitels. Maar 
steeds was ik er op bedacht de inhoud 
geen geweld aan te doen. Zo ontstonden 
tweeëntwintig verhalen die onafhankelijk 
van elkaar gelezen kunnen worden, maar 
zodanig geordend zijn dat er een zekere 
samenhang is ontstaan. Het zwaartepunt 
ligt op de periode 1944-1945, de moeilijk-
ste tijd. Het westen was toen afgesloten 
van het bevrijde zuiden en daarover is 
veel materiaal beschikbaar. Waarschijn-
lijk wilde men de algemeen overste na de 
oorlog zo goed mogelijk informeren.’

Blijven zingen!
Het boek gaat over helpen en geholpen 
worden, honger en granaten, scholen vor-
deren, de splitsing van communiteiten, 
de zorg om schoolkinderen en voogdij-
kinderen. Maar door alles heen blijven de 
zusters zingen. Als ze gespaard zijn voor 
bombardementen, onderdak hebben ge-
vonden, een communiteit terugkeert in 
haar beschadigde klooster, de vrede wordt 
aangekondigd, - steeds opnieuw klinkt 
een Te Deum!

Autonoom en weerbaar
Regina is geraakt door de verschillende 
verhalen die qua gebeurtenissen uit-
eenlopen, maar eenheid vertonen in de 
krachten die de zusters gaande hielden: 
godsvertrouwen, dankbaarheid, gemeen-
schapszin, apostolische inzet en mededo-
gen. In die geest zetten de zusters hun le-
ven van bidden en werken voort zoals zij 

Joost Koopmans

Het verleden kracht van het heden

Komend jaar werd vijfenzestig jaar geleden Nederland bevrijd. Momenteel 
loopt er op zondagavond de  televisieserie De oorlog die ons daarop voorbe-
reidt. Omdat de geallieerde troepen in september 1944 al tot voorbij Nijmegen 
waren doorgestoten kon dit  kroonjaar in het zuiden afgelopen jaar al gevierd 
worden. Tal van bijeenkomsten werden gehouden. Kranten en tijdschriften pu-
bliceerden verschillende artikelen én er verscheen een boek dat vanwege het 
behandelde onderwerp uniek te noemen is. Het geeft namelijk weer hoe zus-
ters, over negentien kloosters verspreid, de oorlog beleefd hebben. 
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gewend waren. Autonoom waren zij en weer-
baar. Zij laten niet zomaar alles gebeuren. Toen 
de Duitsers een kruisbeeld uit de spreekkamer 
weghaalden gingen zij er opaf en toen bleek dat 
één van de soldaten het kruisbeeld in zijn ran-
sel had, moest hij het wel teruggeven. Vanuit 
het noorden ondernamen zusters op gammele 
fietsen steeds opnieuw de tocht naar Amster-
dam om de communiteit en het noviciaat aldaar 
van voedsel te voorzien. Het waren gevaarlijke 
tochten. ‘Eén vrouw is duizend moffen te erg’, 
schrijft een zuster hierover en: ‘Onverwoestbaar 
optimisme dat goud waard was in die tijd.’

Apostolische bewogenheid
‘Helpen zoveel we kunnen’ luidde het devies 
van de algemeen overste. Een andere zus-
ter schrijft: ‘We voelden ons gedrongen om 
te geven.’ Toen vanwege de kou de scholen in 
Utrecht gesloten waren, noteerde de kroniek-
schrijfster: ‘Daar zaten de zusters, opgesloten in 
het kleine huisje aan de Springweg, brandend 
van verlangen om te werken onder de jeugd.’ 
Als de zusters in de Jappenkampen bijna niet 
meer vooruit kunnen door honger en gebrek, 
spreken zij de wanhopige vrouwen met wie ze 
gevangen zijn moed in en helpen hen zoveel ze 
kunnen. Het Dient de Heer in blijdschap hebben 
zij juist in de beproeving ten uitvoer gebracht, 
schrijft de algemeen overste aan bisschop Mut-
saerts van Den Bosch. Maar de apostolische be-
wogenheid strekte zich ook uit naar de vijand. 

Op 18 september gaan twee zusters de Rosas-
tichting binnen die zojuist door de Duitsers 
verlaten is. Zij treffen enkele deserterende sol-
daten aan, hongerig en doodsbang. Maar na de 
eerste schrik beseffen de zusters de mens ach-
ter de vijand. Zonder de realiteit uit het oog te 
verliezen, zorgen zij dat deze mannen te eten 
krijgen. 

Kerstnacht ‘44
Uit één van de kronieken: ‘In het evange-
lie staat Bemint uw vijanden en doet wel aan 
die u haten. En zijn wíj als religieuzen niet 
op de eerste plaats verplicht dit in beoefening 
te brengen?’ Daarom bidden de zusters in de 
kerstnacht van 1944 samen met een tiental 
Duitse soldaten om vrede. En zij zingen het 
Stille Nacht en wensen elkaar een zalig kerst-
feest. Ten slotte geven de zusters na de nacht-
mis hun bezetters een ketel thee en koekjes 
mee...
‘Het zijn dit soort verhalen die me zo geraakt 
hebben’, zegt Regina. ‘Dat de zusters zich toen 
niet lieten terneer drukken, dat ze zwakheid 
tot kracht lieten worden. Of zoals een mede-
zuster naar aanleiding van het boek reageerde: 
het verleden werd kracht voor het heden.’

Regina Mattens Laat ons nu eerst een Te Deum zin-
gen. De Dominicanessen van Neerbosch 

en de Tweede Wereldoorlog 
Valkhof Pers 2009; ISBN 978 90 5625 305 9

Wittem
11, 18, 25 jan, 1 febr. 19.30-
21.30 u. Wittemer Allee 32, 
Wittem: Toerustingscursus 
Avondwake. Kosten € 50,- 
inclusief lesmateriaal en kof-
fie/thee.
(043) 450 17 41; info@
kloosterwittem.nl 

Tussen de feesten
27 dec.15.00-19.00 u. 
Pinksterterp, Wethouder 
van Eschstraat 165 Oss een 
ongedwongen gezellige bij-
eenkomst voor iedereen met 
hapje, drankje en muziek. 
Toegang gratis, vrijwillige 
bijdrage.
Inlichtingen: Jannine Kis-
temaker; (0412) 63 73 42; 
diaconie@pkn-oss.nl 

Begijnenhofgesprekken
17 jan.10.30-12.30 u. De 
Herberg, Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, Eindhoven: 
Christusverschijningen in 
deze tijd. 
(040) 242 12 63; begijnen-
hofgesprekken@kpnmail.nl 

Kerk en Samenleving
13 jan. 20.00-22.00 u. 
Heerbeeck College, Willem 
de Zwijgerweg 148, Best; 
Rondom Tien....in Best.
(0499) 39 87 41.

Salesianum
30 jan. 10.00-16.30 u. Ge-
mondseweg 41, Schijndel : 
Vriendschap, een geschenk; 
27 febr. 10.00-14.00 u. zelf-
de plaats: The passion of the 
Christ (met Mel Gibson)
(073) 549 56 71; osfs@
hetnet.nl 

Ter Linde
Elke donderdagavond, 
19.00-19.30 u. Kruisheren-
kapel, Lieve Vrouwenplein, 2 
Uden: stilte-meditatie.
www.kruisherenuden.nl 

Abdijavond Achel
25 jan. 19.30 u. De Kluis 1, 
Hamont-Achel: Completen; 
20.00-21.00 u. Hedendaagse 
reflecties over de schepping 
met Jaak Haers
(040) 206 99 55 (9.30-11.30 
en 14.30-17.00 u.) ; abdij@
achelsekluis.org De communiteit van Blaricum, gastvrij voor evacués, vluchtelingen en allen die tijdens de oorlog een beroep op haar deden 

(omstreeks 1943)
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Nog even en de achtentwintig donkere 
dagen vóór Kerstmis breken aan. Advent 
heet die tijd. Dan zie je hier niemand 
meer, hooguit een jager. Leven en wer-
ken spelen zich dan binnenshuis en in 
schuur en stal af. De mensen wachten tot 
de dagen weer gaan lengen. Het land ligt 
te wachten. De bomen wachten kaal en 
gesloten. Maar drie kilometer verderop 
brult de snelweg. Dit zal zo al die dagen 
doorgaan.
Mijn leven zal zich afspelen in de stad 
en op mijn werk. Niks wachten, werken! 
Niks koud, centraal verwarmd! Niks don-
ker, halogeen en led-verlicht! De hele 
nacht door desnoods. Sinterklaas moet ge-
vierd en een nieuwe agenda gekocht, in-
kopen gedaan voor kerst, wensen op tijd 
verstuurd, gasten uitgenodigd, boom op-
gezet, kerstpakket gehaald. Hebben we al-
les? Hè, hè en dan is het kerst! Waar ging 
dat ook al weer over?

Verwachten
Zo wil ik dus niet dat het gaat. Ik wil niet 
halsoverkop Kerstmis vieren. Ik wil mij 
Kerstmis niet laten voorschrijven of op-
dringen door reclame en prachtige folders. 
Ik wil meer, anders. Ik wil tijd om me te 
oefenen, te oefenen in wachten. Sterker 
nog en actiever ook: oefenen in verwach-
ten. Wachten op licht. Het Licht-met-een-
hoofdletter verwachten. Ik wil ook tijd om 

te spelen. Het spel van licht en donker, 
elke week een kaars méér op de groene 
krans aansteken. Ik wil tijd om te dro-
men; visioenen van zwaarden die ploeg-
ijzers worden, van de leeuw naast het lam 
en het kind dat speelt naast het nest van 
de adder. Ik wil tijd om liedjes van verlan-
gen te zingen. ‘Kom... kom... Kom, Licht; 
kom, Vrede; kom, Kracht; kom, Groei; 
kom, Troost; kom, Gerechtigheid; kom, 
God-met-ons.’

Door mensen aangereikt
Ik wil tijd om de verhalen van verwach-
ting te lezen. Die leren mij wakker te blij-
ven, waakzaam te zijn. Want het Licht 
gloort waar je het ‘t minst verwacht en 
Betlehem ben je zó voorbij. Die verhalen 
leren mij óm te keren, andere wegen te 
bewandelen. Want Betlehem ligt niet aan 
de snelweg en de lamp voor mijn voeten 
wordt mij niet verstrekt van gemeente-
wege, door private energieverkopers die 
altijd en overal dingen naar mijn gunst of 
door commerciële omroepers die luidkeels 
hun waar aanprijzen. Die lamp wordt mij 
aangereikt door mensen aan wie je nor-
maal gesproken voorbij zou gaan. On-
praktische profeten met nauwelijks kleren 
aan het lijf, een meisje dat zwanger is en 
kraamt bij haar nicht, ongeletterd volk 
dat loopt te zingen en dat naar schapen 
stinkt, vreemd volk dat het land in wil op 

Naar Betlehem gaan
Hans Waegemakers

Eind oktober loop ik met mijn rugzak door de velden. Er wordt nog druk ge-
werkt om de laatste oogst binnen te halen en om het land klaar te maken voor 
de winter. De mensen kijken me verbaasd na. Je ziet ze denken: ‘Wat doet die 
hier nog?’ Het loopt tegen vijven. De zon is achter de heuvels verdwenen. Het 
wordt koud. Tractoren rijden met hun buit richting dorp. De mensen verdwij-
nen van het land. Het wordt stil om mij heen. Beneden in het dorp twinkelen 
lichtjes als ik mijn tent opsla aan de rand van een bos. Drie kilometer verder-
op brult het verkeer over de snelweg. Dat zal zo de hele nacht blijven.

zoek naar licht, een oude vent die in de 
kerk staat te zingen dat ie het Licht ge-
zien heeft. Betlehem moet ergens achteraf 
liggen: een inloophuis, een volksbuurt, 
een centrum voor asielzoekers, een ten-
tenkamp, een coöperatie van kleine kof-
fieboeren ergens in Latijns-Amerika, een 
buddy-project in Los Angeles, een town-
ship, favella, krottenwijk.

Naar Betlehem
Ik wil tijd om de verhalen van verwach-
ting te lezen. Ze leren mij niet bang te 
zijn wanneer mijn leven donker wordt, 
de angst achter mij te laten, rechtovereind 
te blijven, de bibbers uit mijn knieën te 
laten vloeien. Die verhalen leren mij het 
goede wat in mij en anderen schuilt aan 
het licht te brengen. Kortom: ik wil tijd 
om naar Betlehem te gaan waar God aan 
het licht komt. Ik denk dat ik wel weet 
waar ik het zoeken moet. Ik heb alleen 
tijd nodig om de moed te verzamelen die 
ik nodig heb om op weg te gaan, op weg 
naar het Licht. Ik heb tijd nodig om naar 
Kerstmis toe te leven. Daar is advent voor.

Ook onderweg?
En dan maar hopen dat ik op 25 december 
in Betlehem aankom en niet in comforta-
bel Jeruzalem, waar Herodus baadt in de 
schijnwerpers of in het enige ware Rome, 
waar keizer Augustus voor zon speelt.
Maar gelukkig hoef ik niet alleen. Ik zal 
mensen ontmoeten op de weg naar Betle-
hem. Jou? We zullen slapen in het open 
veld en elkaar onze geschenken laten zien 
en ervan weggeven. Oog in oog met het 
Licht, sta je het best met lege, maar wel 
open handen. In plaats van een snelweg 
horen we gezang van engelen in de lucht.

Foto’s ontleend aan Kind in deze 
wereld, expositie van kerststallen,
Kloosterbibliotheek Wittem. Nog te be-
zichtigen op 19 december van 14.00 tot 
16.30 u. en op 20, 26 en 27 december 
van 12.00 tot 16.30 u.
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Felix Timmermans schreef En waar de ster 
bleef stille staan in 1924 in samenwerking 
met de Nederlander Eduard Veterman. Het 
kerstspel was meteen zeer populair en is 
dat gebleven. Het staat nog steeds regelma-
tig op het repertoire van Noord-Brabantse 
amateurtoneelgezelschappen. Het verhaal 
is ontroerend mooi. Drie marginale volksfi-

Paul Spapens

Vlaamse Kerstmis in het Brabants

Zondag 15 november werd in Moergestel de cd gepresenteerd met het hoorspel 
in het Brabants dialect van En waar de ster bleef stille staan van Felix Timmer-
mans. De 80 minuten durende cd is een initiatief van de Stichting Tilburgse 
Taol en Erfgoed Brabant in Den Bosch. Op de cd figureren Brabantse amateurto-
neelspelers.

En waar de ster bleef stille staan ontleent 
zijn kracht onder meer aan de onnoeme-
lijk beeldende en kleurrijke taal. Dit in-
spireerde de Stichting Tilburgse Taol en 
Erfgoed Brabant tot een hoorspeluitvoe-
ring op cd. Beide organisaties hebben eer-
der De Bietels op z’n Brabants op cd uit-
gebracht. Het initiatief tot het ‘hoorspel 
op cd’ is genomen als uitvloeisel van de 
Brabantse Dialectprijs die jaarlijks onder 
auspiciën van de Stichting Tilburgse Taol 
wordt uitgereikt. In 2008 werd deze prijs 
uitgereikt aan Johan Biemans. Als onder-
deel van de prijs werd hij uitgenodigd de 
hertaling van de bewerking tot hoorspel 
te verzorgen. Theaterschrijver en regis-
seur Jan Smeets uit Breda bewerkte het 
toneelstuk tot hoorspel. De rollen werden 
gepeeld door Brabantse amateurtoneelspe-
lers, met name leden van de Moergestelse 
vereniging Die Naamloose Speelers. Eric 
Kolen, Harrie Hoppenbrouwers en Paul 
Spapens spelen de hoofdrollen. Het hoor-
spel is opgenomen in de studio van om-
roep MTV Moergestel. Aldus is sprake van 
een uniek Brabants cultuurproject dat met 
beperkte middelen iets heel bijzonders 
heeft opgeleverd. Het werd financieel mo-
gelijk gemaakt door Kunstbalie, expertise-
centrum voor cultuureducatie en amateur-
kunst in Noord-Brabant. 

En waar de ster bleef stille staan op cd 
€ 4,95 (ex. portokosten); te bestellen via www.

erfgoedbrabant.nl of (073) 615 62 82

vaste plâts

zondags ruum vur de mis begos
kwaam sjaantje altied mit hur teske
ons huus vurbèj kuiere

in de kerruk zaat ze dan
in de derde bank
vredig op hur vaste plâts

’t is un par joar gelèje
dè mien kiender vroege
of ik mit noar de naachtmis gong

de kerruk was afgelaaje vol
en mit de kummunie 
zaag ik sjaantje zitte
opgepropt in de bank
erges aachterin

wurrum toch...ware wèj juust 
in de naacht van vrede en licht 
mit zoveul volluk
an de heilige plâts 
van sjaantje gekomme 

Els Bloemen

guren gaan Driekoningenzingen om drank 
te kunnen kopen en de honger te stillen. 
In een koude nacht ontmoeten ze Maria, 
Joseph en het Kindeke. Alles wat ze heb-
ben opgehaald schenken ze aan de Heilige 
Familie omdat die er nog beroerder aan toe 
is dan zij. Dat is het begin van een aangrij-
pend avontuur dat onder meer alle Maria’s 
uit de Mariakapellen bij elkaar brengt. 

La Cordelle
26 tot 30 dec. Meditatieve 
winter retraite 2009 in Cadzand.
(0117) 39 29 97; info@lacordelle.nl

Zwanenhof
29 dec. tot 2 jan. Dagen rond Oud en 
Nieuw, actief de drempel over.
(074) 265 95 25; info@zwanenhof.nl

Priorij Emmaus
29 jan, 12, 26 
febr. 10.00-12.00 
u Diependaalse-
dijk 17 Maarssen: 
Ruusbroec-Getui-
ge van Gods Licht; 
30 jan. 10.00-
16.00 u. zelfde 
plaats: Mijn eigen 
spiritualiteit vorm-
geven.
(0346) 56 21 46 
(ma t/m vrij 9.00-
12.00 u.); info@
priorijemmaus.nl
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Adventsoratorium

Het Adventsoratorium van Marja Ligte-
rink tekst, Teresa Takken muziek wordt na 
twee voorafgaande uitvoeringen zondag 20 
dec. 10.00 uur ten gehore gebracht in de 
Remonstrantse Kerk Fnidsen 37 Alkmaar. 

Pauselijke onderscheiding

Paus Benedictus XVI heeft drs R. Gelder-
mans benoemd tot Ridder in de Orde van 
de H. Gregorius de Grote. Op 21 november 
spelde Ben van de Brom, secretaris van de 
landelijke Byzantijnse instelling Pokrof, 
hem de versierselen op. Dat gebeurde te 
Den Bosch in het Franciscanerhuis.
R. Geldermans was bijna twaalf en een 
half jaar bestuurslid en voorzitter van 
deze kerkelijke instelling voor de Byzan-
tijnse liturgie. Raymond Geldermans is 
classicus. Hij werkte als leraar klassieke 
talen aan het katholieke St.-Willibrord 
Gymnasium te Deurne, waarvan hij la-
ter rector was. Hij is nog steeds actief als 
tolk-vertaler in het Nieuwgrieks. Ben van 
de Brom (070) 3000993.

Laatste Adventszondag

Zondag 20 december organiseert Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden als kerstvoor-
bereiding haar jaarlijkse pelgrimswande-
ling naar het bekende Mariaoord Banneux 
in de Belgische Ardennen. Gezien het te 
verwachten aantal belangstellenden zul-
len pelgrims in kleine groepen op pad 
gaan. Wie niet opzien tegen 42 kilometers 
door heuvelachtig terrein, kunnen zich 
melden bij de kerk van Margraten tussen 
07.00 en 7.30 uur. Wie 6 kilometer min-
der wil wandelen, kan beginnen bij de 
kerk van Noorbeek: tussen 7.45 en 08.15 
uur. Ook Abdij Val Dieu in het Land van 
Herve (B) is een startplaats, en wel tussen 
10.00 en 10.30 uur. Dan zijn het nog 25 
pittige kilometers naar Banneux. Er is ge-
legenheid voor een maaltijd in Banneux, 
voordat om 20.00 uur bussen terugrijden 
naar de vertrekplaatsen. 
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
www.spvlimburg.nl

De economische crisis

Wat houdt de economische crisis precies 
in, wie wordt erdoor geraakt en wat kun-
nen we als gelovigen der aan doen? De 
Titus Brandsmaparochie Oss organiseert 
daartoe in samenwerking met Stichting 
Vonk (Instelling voor Katholiek Maatschap-
pelijk Activeringswerk Tilburg) drie bij-
eenkomsten: 3 febr. drs. Hub Crijns met 
Economische crisis en kerk; 10 mrt drs. 
Ria van Nistelrooij met Economische cri-

sis en de gevolgen voor het dagelijks le-
ven en 23 mrt Pater George Zeegers o.carm 
met Economische crisis en wat doen wij 
als geloofsgemeenschap? De avonden vin-
den plaats van 20.00-22.00 u. in de Sint 
Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss. Opge-
ven via secretariaat@stichtingdevonk.nl of 
(013) 464 76 00 (de Vonk). Het is fijn als 
u laat weten op welke avond(en) u aanwe-
zig bent.

Vijftigste stip

De vijftigste Kerk met Stip heeft zich aan-
gemeld. De Moeder Teresakerk en de Paus 
Joanneskerk, respectievelijk in zuid- en 
noord-Hengelo (Ov.) besloten zich bij het 
netwerk van Stipkerken aan te sluiten. 
Een Kerk met Stip is een kerkelijke ge-
meenschap die heeft aangegeven open te 
staan voor de opvang van ex-gedetineer-
den. Het idee van de (virtuele) stip op de 
kerk komt voort uit het vroegere gebruik 
onder dak- en thuislozen om een stip te 
plaatsen op de muur van een huis of in-
stelling waar men gastvrij ontvangen was. 
Dit om lotgenoten het adres aan te beve-
len. Een Kerk met Stip anno 2009 geeft 
aan aandacht te hebben voor ex-gedeti-
neerden die een kerkelijk onderdak zoe-
ken. Er zijn vrijwilligers die een maatje 
kunnen zijn voor iemand die uit detentie 
komt en tijdens de kerkdiensten wordt er 
zo mogelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van ex-gedetineerden. Het 
is niet de bedoeling dat iemand intensief 
begeleid wordt, maar wel dat er een soci-
ale omgeving geboden wordt waarin het 
makkelijker is om een nieuw sociaal net-
werk op te bouwen.
Kerken met Stip is een oecumenisch pro-
ject waar kerken van allerlei snit aan deel-
nemen. Het is een informele beweging 
van geloofsgemeenschappen die onderling 
contact onderhouden en in verbinding 
staan met het Justitiepastoraat en Exodus 
Nederland. Hierover informeert www.ker-
kenmetstip.nl

Informatie: dr. Paul Oskamp van Kerken met 
Stip; (0343) 51 80 75

e-mail: oskamp@scarlet.nl
ds Anne Kooi (023) 533 11 99/06 20601270

e-mail dcg.haarlem@antenna.nl

Savelbergklooster Heerlen
 
In november 2009 is het gerestaureerde 
Savelbergklooster aan de Gasthuisstraat 2 
in Heerlen opgeleverd. Nu kan er worden 
begonnen met de inrichting van de multi-
functionele kapel en de tentoonstellings-
ruimte. Beide zullen vanaf het voorjaar 
van 2010 voor publiek toegankelijk zijn. 
Het klooster is de bakermat van De Kleine 
Zusters van de H. Joseph, de grootste nog 

bestaande congregatie in Limburg. Sinds 
1872 vonden zij er een thuis. In de ver-
nieuwde kapel komt ruimte voor culturele 
activiteiten, lezingen, concerten en expo-
sities. In de voormalige refter en sacristie 
zal de permanente tentoonstelling Een 
Leven Lang over leven en werken van de 
Kleine Zusters te zien zijn. Met de deuren 
van het klooster in het voorjaar van 2010 
te openen, zal Heerlen 
er een nieuwe culturele ontmoetingsplek 
bij hebben. 
De congregatie van de Kleine Zusters van 
de H. Joseph bestaat sinds 1872 en telt 
op dit moment nog meer dan 240 leden 
in Nederland en België. Er komt echter 
een moment dat ze er niet meer zijn. De 
meeste zusters zijn nu boven de tachtig, 
de jongste is vijfenzestig. Sinds 1971 zijn 
er geen nieuwe zusters meer ingetreden. 
Om hun nalatenschap te waarborgen heb-
ben de zusters verschillende initiatieven 
ontplooid. Zo worden er op dit moment 
een boek over de geschiedenis van de con-
gregatie geschreven en een documentaire 
over hen gemaakt. Een derde initiatief is 
de herinrichting van het oude klooster 
aan de Gasthuisstraat. Met het voltooien 
van de restauratie van het Savelbergkloos-
ter is de eerste fase in het waarborgen van 
hun nalatenschap succesvol afgerond.

Redactie

Berichten

Kerstkaarten

Dit is een van de 24 kerstkaarten van de 
Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhan-
del. Ze zijn te bestellen via de website 
www.srtv.info of via SRTV, St. Janssingel 
92, 5211 DA ’s-Hertogenbosch; (073) 615 
44 44; www.srtv.info
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Elk nieuw jaar Kerst

Jef De Schepper en zijn vrouw Mattie 
schrijven al jaren zelf kerstkaarten voor 
familie en vrienden. Daarin - meestal ge-
dichten of liedteksten - wordt iets van 
het actuele moment of het voorbije jaar 
meegenomen. Ook staan er in dit boekje 
van goed zestig pagina’s beschouwingen 
bij bekende schilderingen die de auteur 
schreef voor lessen in het basisonderwijs. 
´Poëzie en proza om de jaarlijkse feesten 
met nieuwe diepgang en nieuw genoe-
gen te beleven’ zegt het korte voorwoord 
aan de lieve lezer. Met name de gedichten 
spreken aan. Elk nieuw jaar Kerst is waar-
devol als kerstpresentje en oogt als zoda-
nig ook erg goed.

Soms denk ik: ach,
laat toch dit dromen!
zijn niet de dagen vol genoeg
met wat je reeds
aan lief en leed gegeven werd. 

Maar als ik niet verlang,
wat zal dan overblijven?
gewoonte, dingen, lijven,
niets dat echt levend is.
(Uit: Zacht Verlangen)

Jef De Schepper Elk nieuw jaar Kerst 
Uitgeverij Free Musketiers Zoetermeer, 2009 

ISBN 978 90 4840 851 1

Bajes Brevier

Een bezinnings- en gebedsboek met deze 
titel, bestemd voor mensen in de bajes 
- en ook daarbuiten! - en afgestemd op 
het kerkelijk jaar kom je niet elke dag te-
gen. Het loopt van zaterdag 28 november 
2009 tot en met zaterdag 27 november 
2010. De titel Bajes Brevier verwijst naar 
het brevier dat geestelijken - zeker in het 
verleden - een paar uur per dag ter hand 
namen en er bij gunstig weer al biddend 
mee de tuin in wandelden. Gedetineer-
den kennen ook vele uren dat ze alleen 
zijn, ‘gelucht’ worden en ‘zich vertreden’. 
Vandaar de titel van dit goed gevulde, ge-
varieerd opgemaakte en sober maar fraai 
verzorgde boek met bezinningsteksten, 
gebeden, korte gezegden, liederen voor 
deze mensen in hechtenis. De teksten zijn 
van Renilde van Wieringen en Walther 
Burgering, beiden als justitiepastor werk-
zaam. Zij schrijven hun gebeden en ge-
dachten niet alleen naar de gedetineerden 
toe, maar ook vanuit hen en hun situatie; 
als met hun hart, gevoelens en stem. De 
toon van de gebeden klinkt mij - zowel 
voor mensen van nu binnen als buiten de 
bajes - soms erg traditioneel in de oren. 
Door derden is mij verzekerd dat mensen 
in bepaalde situaties zoals ‘binnen de ba-

jes’ daaraan juist hechten. ‘God, U bent 
goed. Sterk ons geloof in U, in onszelf en 
in anderen ...’ (171). Bajes Brevier beveel 
ik zeer aan - niet in de laatste plaats aan 
mezelf - omdat het een prachtig initiatief 
is, maar vooral om de vele goede teksten 
van allerlei soort die ook mensen in de 
‘vrije wereld’ iets doen.

Renilde van Wieringen en Walther Burgering 
Bajes Brevier Uitgeverij FortMedia, 2009

ISBN 978 90 7721 945 4; € 10,-

Willem Barnard

Willem Barnard heeft op het oude zoet-
gevooisde kerstlied Engelkens door het 
luchtruim zwevend de inmiddels bijna 
weer traditioneel geworden tekst Eer zij 
God in onze dagen geschreven. Wie de 
weerbarstige mens Willem Barnard/Guil-
laume van der Graft ook anders en beter 
wil leren kennen moet zeker zijn ver-
zamelde dagboeken 1945-2005 lezen. 
De moeite die hij had met zijn ambt, de 
maatschappij en het verdroogde christen-
dom, zijn hang naar rituelen en overgang 
naar de oudkatholieke kerk verwoordt hij 
zelf in een stevig boek, klein van formaat 
maar met dik 850 dunne bladzijden in-
clusief personenregister onder de titel Een 
zon diep in de nacht. Voor mij een verras-
sing en verrijking om deze dichter en van 
oorsprong predikant zo te leren kennen. 
De moeite en het geld waard! 

Willem Barnard Een zon diep in de nacht 
Uitgeverij Scandalon Vught, 2009 
ISBN 978 90 7656 483 8; € 39,50

Peer Verhoeven

Boeken

Van Asten naar Santiago

Van 1 mei tot 20 juni 2006 fietste Harry 
Keijsers Asten naar Santiago de Compos-
tela. In dit boek Niet altijd wind in de rug 
beschrijft hij zijn belevenissen van dag 
tot dag. Het waren dagen met soms veel 
regen, wind en kou en dan weer veel zon 
en warmte. Uren van alleen-zijn en rust 
en stilte in een kerk of op de fiets onder-
weg. Dan weer gezellige ontmoetingen 
met mensen vanuit allerlei windstreken. 
Daarnaast ook genieten van natuur en 
omgeving en intense belevingen op mo-
menten, waarop meerdere werelden bij el-
kaar komen. 

Harry Keijsers Niet altijd wind in de rug
paperback van 264 bladzijden met foto’s en 

illustraties; ISBN 978 90 8548 248 2; € 23,50 
Informatie h.keijsers@gmail.com.

Zuster Moeder Aarde

Deze brochure over ‘Hoe religieuzen hun 
eerbied en bezorgdheid voor de duurzaam-
heid van de schepping tot uitdrukking kun-
nen brengen’ is voorbereid door de werk-
groep Justice, Peace and Integrity of Crea-
tion van de Unies van vrouwelijke en man-
nelijke religieuzen te Rome. De brochure is 
verdeeld in ‘Zien, Oordelen en Handelen’ 
en een bronnenregister waarin publicaties 
en organisaties zijn opgenomen. Een kort 
maar krachtige, gedegen, praktische en toe-
gankelijke brochure. Zeer aanbevolen.

Centraal Missionair Beraad Religieuzen 
(CMBR); cmbr@knr.nl; (073) 692 13 88; € 6,-

Henri Nouwen

Dit jaar verscheen Thuiskomen van Henri 
Nouwen (1932-1996) waarvan het Engel-
se origineel al in 1990 is uitgekomen. De 
ondertitel maakt duidelijk waarover het 
gaat: Verdere gedachten bij Rembrandts 
De Terugkeer van de verloren zoon. ‘Ver-
dere gedachten’ omdat deze parabel ook 
al meditatief mikpunt in Nouwens bestsel-
ler Eindelijk Thuis is. Thuiskomen is ge-
groeid uit notities die Nouwen tijdens een 
workshop over het schilderij van Rem-
brandt maakte. Het is een praktische gids 
voor de innerlijke reis naar thuis, een the-
ma dat Nouwen intens heeft bezig gehou-
den. De tekst van Henri Nouwen wordt op 
vele pagina’s van het boek aangevuld met 
uitspraken van wijze, spirituele, charisma-
tische denkers. Degelijk en mooi verzorgd 
uitgegeven. 

Henri Nouwen Thuiskomen. Verdere gedachten 
bij Rembrandts De terugkeer 

van de verloren zoon Uitgeverij Lannoo, 2009 
ISBN 978 90 2098 420 0
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Nel Beex

Een wonder…nodig?

Uw parochieblad

In Kontaktblad van de Martinusparochie 
Sint-Oedenrode stelt de nieuwe pastoor 
zich voor. Daarna heeft hij ons allen het 
volgende te melden.‘Zoals u ongetwijfeld 
weet, staat ons bisdom aan de vooravond 
van ingrijpende veranderingen ... De nu 
nog 230 zelfstandige parochies in ons 
bisdom zullen in de komende jaren sa-
menvloeien in 57 nieuwe parochies. Mgr. 
Hurkmans heeft daarbij de vijf parochies 
van Sint-Oedenrode aangewezen als een 
van de twaalf pilotparochies. Een van de 
parochies dus waar begonnen wordt met 
het proces van fusie. In geloof en vertrou-
wen zijn wij dit proces ingegaan.’ Zijn ge-
loof en vertrouwen voldoende of is er een 
wonder nodig?

Aalst, Waalre, St.Joris en Stratum heb-
ben er niet zo’n groot geloof en vertrou-
wen in. In 3 Klank, parochie H. Willi-
brordus Waalre lezen we het volgende: 
‘De besturen van de parochies St. Joris, 
Stratum, Aalst en Waalre achten het on-
verantwoord om deze parochies samen te 
voegen tot een nieuwe parochie en wil-
len daarvoor ook geen verantwoordelijk-
heid dragen. De parochies H. Willibrordus 
en H. Familie zullen evalueren hoe en op 
welke deelgebieden zij in de naaste toe-
komst met elkaar kunnen samenwerken 
in de geest van ‘groeien in geloof, geloof 
in groei’ …Eenzelfde proces zal plaatsvin-
den in Stratum teneinde te komen tot een 
Nieuwe Parochie Stratum….’

In de Parochie O.L. Vrouw Tenhemel-
opneming Helmond gaat de naam den 
Perck voor haar parochieblad ter ziele nu 
zij een pastorale eenheid St.Trudo, O.L. 
Vrouw Tenhemelopneming gaan vormen. 
‘De aanstaande parochiefusie heeft on-
der andere tot gevolg dat er vanaf januari 
2010 een nieuw parochieblad gaat ver-
schijnen, dat westelijk van de oude Zuid-
Willemsvaart (plus op Suytkade en in de 
Annawijk) huis aan huis verspreid wordt. 
Na 33 jaargangen(360e uitgave) komt er 
een einde aan ‘den Perck’ destijds op initi-
atief van pastoor Van Lierop in het leven 
geroepen als communicatiemiddel binnen 
de parochie…. Er is tijd genomen voor 
nieuwe plannen. We moeten deze plannen 
de tijd geven om een succes te worden, de 
tijd respecteren en aan zijn handje meelo-
pen. Dadelijk in de nieuwe grote parochie 
en in het nieuwe jaar 2010.’

Over wonderen gesproken! In Wij samen 
kerk, parochieblad R.K. Parochie Dru-
ten en Puiflijk. ‘Over dominee gespro-
ken…. Nadat de contacten tussen de pro-
testantse en katholieke gemeenschappen 
van Druten en Puiflijk een tijdje op een 
laag pitje stonden zijn we weer volop met 
elkaar in gesprek. In de Week van de Een-

heid van de Kerken is er op zondag 24 ja-
nuari om 10.00 u. een Dienst van Woord 
en Gebed waarin dominee Hartman en 
pater Blommerde voorgaan. Dit jaar in de 
Emmanuelkerk. Dan is er nog een activi-
teit in de Week van Eenheid: in de mid-
dag van zondag 17 januari een oecumeni-
sche winterwandeling! Een goede viering 
en een fijne wandeling toegewenst!

In Parochieblad parochie Groesbeek 
wordt Myriam Braakhuis aangehaald. Zij 
gaf in het tijdschrift ‘Volzin’ (21-08-09) 
het internet een wonderlijke aandacht. 
‘J. van Rooij schrijft. …… Het is boeiend 
deze toekomstbeelden te lezen. In ieder 
ven de genoemde scenario’s zit iets dat er 
nu aan de hand is. Het laat zien dat er 
verandering in de lucht hangt. Het lijkt 
alsof die veranderingen zich niets van ons 
aantrekken, maar dat is zeker niet waar! 
We kunnen op een bepaalde manier de 
toekomst aansturen, duidelijke keuzes 
maken die de weg plaveien. Dat is wat 
ons nu te doen staat: nadenken over de 
toekomst. Het zou fijn zijn daar veel men-
sen bij te betrekken. Het zou fijn zijn als 
daarbij ruimte komt niet voor één, maar 
voor meerdere groeiwegen.’ Dat zou pas 
een wonder zijn!

In het Parochieblad Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand Milsbeek 
komt een 100-jarige op de kerstkaarten. 
‘Nog even en dan worden ze weer mas-
saal geschreven en verzonden: de jaarlijk-
se Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Al deze 
wenskaarten dragen in meer of mindere 
mate bij tot het onderhouden van per-
soonlijke contacten in de sfeer van vrede 
met de beste wensen, een goede gezond-
heid en geluk in het Nieuwe Jaar. ….. De 
kerstgroep in onze parochiekerk wordt 
deze kerstmis honderd jaar. Gemodel-
leerd in Parijs in 1909 door de gebroeders 
Delin en in 1932 geschonken aan onze 
parochie bij de ingebruikneming van de 
R.K. Parochiekerk. Het is het enige nog 
goed bewaarde en onderhouden Religieus 
Erfgoed uit die tijd. Ter gelegenheid van 
deze 100-jarige wordt er door de Stichting 
Cultuurbehoud Milsbeek een setje van 5 
verschillende kerstkaarten uitgegeven met 
informatie over deze groep en stal. Het 
zijn allemaal details, genomen van deze 
prachtige grote beeldengroep. Te bestellen 
bij (0485) 51 63 21, 51 63 23 of 51 84 39.’ 

In Parochienieuws van de Pastorale Een-
heid Heilig Kruis Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten gaat men op zoek naar de 
eigenheid van de Protestanse Gemeente 
Nuenen en de R.K. Parochie. Men doet 
dit naar het voorbeeld uit het boek Nu-
meri. Een groep van twaalf mannen 
kreeg de opdracht op het land Kanaän te 

verkennen. ‘… een mooi en vruchtbaar 
land. Het vloeit over van melk en honing, 
maar de steden zijn sterk en de bewo-
ners groot. We voelden ons maar nietige 
sprinkhanen……. Dit verhaal lijkt aan te 
sluiten bij het seizoensthema van PKN en 
R.K. Parochie. Waarbij het wel gaat om 
verstaan en waarbij we u nodig hebben. 
In het komende seizoen willen we enkele 
keren vanuit beide kerken zo’n groepje 
verspieders uitsturen naar de andere kerk 
om er een gewone kerkdienst of viering 
mee te maken. …. Daarom willen we in 
beide kerken enkele malen per jaar een 
zondag kiezen waarop we over en weer 
een groep kerkgangers van de andere kerk 
welkom heten en ontvangen. En dan een 
week later iets van de ervaringen van die 
andere kerkdienst delen met de mensen 
in de eigen kerk…. We hopen dat dit pro-
ject het over en weer verstaan van elkaar 
zal versterken en mogelijke drempels zal 
verlagen. En dat u het als een prikkelende 
uitnodiging zult ervaren om eraan mee te 
doen.’ Een wonder? Nee, wel een lovens-
waardig idee!

Wat wel als een wondertje gezien mag 
worden! In De Vlaspit H. Hartkerk Oss 
staat te lezen, dat voor duizenden men-
sen ‘Kunst in ’t Hart’ reden was om het 
openingsprogramma mee te beleven. ‘…. 
Mensen die zeggen helemaal niets meer 
met kerk of geloof te hebben spreken uit 
dat ze het als een weldaad ervaren om 
weer eens zomaar in een kerk te zijn zon-
der iets te moeten. Ze ervaren hoe welkom 
ze zijn. Dat de thema’s die worden gepre-
senteerd ertoe doen. Dat het goed voelt om 
even binnen te lopen en je te verdiepen in 
andere zaken dan waarmee je gewoonlijk 
bezig bent. Of om gewoon naar de kunst 
te kijken en stil in een bank te zitten. …..’

Zij die De Roerom keer op keer het paro-
chieblad toesturen, willen wij van harte 
danken. Iedereen fijne feestdagen toege-
wenst, een Zalig Kerstfeest en een Zalig 
Nieuwjaar! 
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Elke collegedag kom ik thuis met een 
hoofd vol nieuwe kennis, die niet de op-
lossing, maar de oorzaak vormt van vra-
gen. Er is geen docent, die mij zegt wat dé 
waarheid is. De studie blijkt een boeiende 
weg van leren, weten, twijfelen en ver-
moeden. Graag wil ik anderen elke maand 
meenemen op mijn pelgrimstocht. 

Filosofie is zo’n vak waarvan ik niet weet 
wat ik er mee aanmoet. Ik verdwaal gere-
geld in filosofische gedachten die me aan-
nemelijk lijken en later weer onderuitge-
haald worden door nieuwe inzichten. 
Ik heb besloten sommige ideeën mee te 
nemen in mijn rugzak. Ik wissel ze ge-
makkelijk weer in voor anderen als me 
dat zinvol lijkt. De afgelopen weken heb-
ben we ons in het college beziggehouden 
met het thema vrijheid. Er werd van ons 
verwacht, dat we een stelling poneren en 
deze vervolgens schriftelijk beargumente-
ren. Ik begon artikelen te lezen om mijn 
gedachten op gang te brengen. Ik stuitte 
vooral op de discussie of vrijheid wel be-
staat: er zijn auteurs die de vrijheid vrij-
wel tot nul reduceren; we zijn immers 
niet alleen op de wereld. Ik kwam er niet 
veel verder mee. Totdat ik een artikel te-
genkwam waarin werd gesteld, dat je hele 
groepen mensen miskent als je de vrijheid 
relativeert. Mensen die in onvrijheid leven 
om wat voor reden dan ook. Zij worden 
constant beperkt in hun doen en laten en 
daardoor is er minder kwaliteit van leven. 
Dit sprak me aan en mede doordat ik er-
gens een prachtige begripsomschrijving 
van de term vrijheid tegenkwam, besloot 
ik tot de stelling: vrijheid is een essentiële 
eigenschap van het mensdom. 

Essentieel
Mensen zijn in staat om A of B te willen. 

Dit duidt op de eerste van de twee beteke-
nissen van vrijheid: de formele vrijheid. 
Deze vorm van vrijheid is niet te verlie-
zen mensen kunnen altijd A of B willen. 
Dit staat los van het feit of die wil te re-
aliseren is. Die wil duidt op het typisch 
menselijke. In tegenstelling tot planten 
en dieren bezit de mens het vermogen tot 
willen. We zijn in staat om met argumen-
ten tot een keuze te komen. De vrijheid 
tot willen geschiedt altijd binnen de spe-
cifieke context waarin een mens leeft, bij-
voorbeeld sociaal milieu en intelligentie. 
Lichamelijke omstandigheden zijn even-
eens belangrijke voorwaarden. Over deze 
twee aspecten zou je kunnen beweren, 
dat de mens niet echt vrij is, gebonden als 
hij is aan omgeving en lijf. Hoe kunnen 
we onze vrijheid echter op een andere 
wijze voorstellen dan binnen deze con-
dities? Het argument, dat je pas compleet 
vrij bent als je alleen op de wereld bent, 
gaat wat mij betreft niet op. Je ervaart nog 
minder vrijheid dan wanneer je mensen 
om je heen hebt. Hoe kun je immers de 
keuze maken tussen het journaal of een 
soapserie als niemand deze programma’s 
produceert? 
 
Accidenteel 
Met de omschrijving van het formele ob-
ject alleen is de begripsbepaling rond vrij-
heid niet compleet. Wij kunnen niet zon-
der de tweede betekenis: materiële vrij-
heid. We hebben het vermogen om A of B 
te willen, maar zouden niet gelukkig zijn 
als we de vrijheid niet krijgen om daad-
werkelijk te kiezen en daarnaar te han-
delen. Deze vorm van vrijheid kun je wél 
verliezen en daarmee de meest besproken 
en bevochten vorm van vrijheid. Materiële 
vrijheid is subjectief. Veel mensen erva-
ren een gebrek aan materiële vrijheid. Ze 

leven in een land waar een dictator aan 
de macht is en waar andersdenkenden 
worden bestraft. Deze mensen hebben 
het vermogen om te willen, maar kunnen 
hun keuze niet bewerkstelligen. Hier-
door zou je kunnen zeggen, dat de con-
text van deze mensen hier belemmerend 
werkt voor hun vrijheid. Dit lijkt inder-
daad zo, maar ze kiezen ervoor hun me-
ning voor zich te houden. Waarschijnlijk 
omdat de consequentie van het uiten er-
van hen fataal wordt, maar het blijft wel 
een keuze.

Rijk van God
Het inleveren van dit betoogje voor De 
Roerom betekende niet het einde van mijn 
gedachten over vrijheid. Ik vroeg me later 
af wat het christendom er eigenlijk over 
zegt. De gangbare opvatting in Jezus´ tijd 
was, dat je beter ver weg kon blijven van 
onreine mensen, zoals zieken. Jezus roept 
op om gebruik te maken van het men-
selijk vermogen om te kiezen: de keuze 
om af te wijken van de politiek van rein-
heid en de minsten wel te helpen. Vrijheid 
hangt hier nauw samen met daden van 
sociale gerechtigheid. Het Rijk van God 
komt op die manier dichterbij, zo valt te 
lezen. 
Tot hoever reikt de vrijheid? Het Rijk Gods 
is alleen toegankelijk voor degenen die 
zich ertoe bekeerd hebben. Ik neem hier-
mee aan, dat het Rijk van God heel speci-
aal en aangenaam is. Anders zou het deze 
vrijheidsbeperkende voorwaarde toch niet 
waard zijn? 

Vrijheid

Ik ben geliefd
Mijn naam wordt bejubeld.

Ik word verguisd
Mijn naam wordt misbruikt.

Ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats
Ik weet me thuis bij hen
Die mijn naam fluisteren.

Paulien van Bohemen

Vrijheid 

‘Ik snap het wel, jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij 
daar op die opleiding,’ zei iemand mee eens. Vorig jaar ben ik begonnen aan 
de deeltijdstudie theologie/levensbeschouwing aan de Fontys te Tilburg. En 
een geloofszekerheid zoals hierboven gesuggereerd wordt, krijg ik er nooit. 

‘Vrij en in balans’ (© Foto: Cathrien Verhoeven, Costa-Rica 2009)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Driekoning

Cees Remmers

Ome Toon, zeggen de kinderen, 
vertel eens hoe gij dat deed met 
Driekoningenzingen? Ze leggen 
de nadruk op ‘gij’ omdat ze 
weten dat ze een streepje vóór 
hebben als ze me toch zeker 
niet met ‘u’ aanspreken. Het is 
mijn persoonlijke dialectcam-
pagne tegen de almaar opruk-
kende rollende r uit het Gooi 
en de harde g van boven de ri-
vieren. 
Pas geleden hoorde ik prof. dr.
Jos Swanenberg zijn rede uit-
spreken bij de aanvaarding 
van het ambt van bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij is dialectpro-
fessor. Van zijn verhaal over 

het Brabants tussen dialect en 
standaardtaal werd ik als di-
alectspreker niet echt vrolijk. 
Met het verdwijnen van het 
Brabants dialect wordt de To-
ren van Babel weer een stukje 
lager. Deze toren was overi-
gens bijna gesloopt nadat na 
het Tweede Vaticaans Concilie 
het Latijn in de kerk niet meer 
hoefde. En dat terwijl ik me in 
mijn kinderjaren in creativiteit 
uitputte door vertalingen voor 
moeilijke Latijnse woorden 
te bedenken, zoals Rap In de 
Put voor RIP. Ach, toen was ik 
jong…
Ome Toon, ome Toon, roepen 
de kinderen me terug naar 

deze tijd. Ah ja: hoe ik vroeger 
geld ophaalde tijdens het Drie-
koningenzingen. Luister: Ik 
had een sigarenkistje met daar-
in een gleuf gefiguurzaagd. Met 
een gloeiende pook uit de plat-
tebuiskachel brandde ik ‘voor 
de missie’ op het deksel. Die 
missie, dat was ik, vertel ik ze 
glunderend. Maar ome Toon, 
reageren de kinderen vol onge-
loof om deze schanddaad, dat 
mag toch niet. Kinderen, zeg ik 
terugdenkend aan die tijd, dan 
ging ik gewoon te biechten en 
was mijn zieltje weer wit. Ome 
Toon, wat is biechten?

(© Foto’s: Gerard Steijns)

* ‘Wacht je ervoor te den-
ken en te zeggen dat de 
Kerk de waarheid bezit. 
Niemand bezit de waar-
heid; ook de Kerk niet.’
Kardinaal Leger

* ‘Eenheid is onze kracht; 
diversiteit onze rijkdom. 
Dat ene Europa is een 
vrucht die rijpen moet; je 
kunt die wel oppoetsen 
maar rijp wordt ie daar niet 
van.’ 
Herman van Rompuy

* ‘Iedere lift gaat omhoog, 
dankzij het tegenwicht.’
Kardinaal Alfrink

* ‘De hoop heeft twee doch-
ters: woede en moed. Woe-
de over de bestaande situ-
atie en moed om daar iets 
aan te veranderen.’
Augustinus

* ‘Wat wij, vrouwen, doen 
is niet niks. Maar we zijn 
in de structuur en hiërar-
chie van de Kerk nog steeds 
onvoldoende vertegen-
woordigd. We willen niet 
de plaats van de priester 
overnemen maar wel ge-
lijke partners zijn. Ik vraag 
u vanavond in alle stilte 
twee minuten na te denken 
over de vraag wat de kerk 
van Afrika zou zijn zonder 
vrouwen.’
Toespraak religieuze synode 
Afrikaanse bisschoppen in 
aanwezigheid van de Paus 
(oktober ’09) 

* ‘De eerste die in de oorlog 
sneuvelt is de waarheid.’
H.W. Johnson

* ‘Laten we vergeven opdat 
wie wij vergeven niet zul-
len vergeten.’
Vader van Anne Frank

* ‘We zijn niet op aarde 
om een museum te behe-
ren, maar om een tuin te 
verzorgen, overstelpt met 
bloeiend leven en voor een 
mooie toekomst voorbe-
stemd.’
Paus Johannes XXIII


