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Vervreemding is ongetwijfeld één van de gevol-
gen van het ingezette fusieproces van de paro-
chies. Zakelijk ontstaat er vervreemding, wan-
neer er overdracht van eigendomsrecht plaats-
vindt door verkoop of schenking van goederen. 
Geestelijk ontstaat er vervreemding, wanneer 
er afstand ontstaat tussen de mens enerzijds 
en de gemeenschap waartoe hij behoort ander-
zijds, zodat hij zich niet meer bij die gemeen-
schap betrokken voelt. Symptomen van deze 
vervreemding zijn het gevoel er niet meer bij 
te horen tot zelfs onverschilligheid en wantrou-
wen toe. 
 
De plannen van de bisschoppen om parochies 
samen te voegen vinden hun oorzaak in het 
afnemend aantal gewijde bedienaren, die kun-
nen voorgaan in de Eucharistie. Bij samenvoe-
ging van parochies vindt er daarom alleen in 
de hoofdkerk een Eucharistieviering plaats. Op 
deze wijze willen zij de hiërarchische kerk-
structuur handhaven. Daartegenover staat de 
basisstructuur, die uitgaat van de verschillende 
gemeenschappen, die in het fusieproces zijn 
samengevoegd. De eigenheid van die gemeen-
schappen wordt niet meer gezien. Zonder meer 
wordt verondersteld, dat zij zich herkennen in 
de hoofdkerk waartoe zij behoren en waar zij 
verondersteld worden de Eucharistie te vieren. 
 
Het gevolg daarvan zal zijn dat zij zich in de 
hoofdkerk vreemdeling voelen, afgezien nog 
van het feit of zij de mobiliteit bezitten de af-
stand tussen de eigen kerk en de hoofdkerk te 
overbruggen. Sommigen zullen niet de moeite 

nemen naar de hoofdkerk te gaan, waardoor de 
kerkverbondenheid nog verder zal afbrokkelen 
en de vervreemding toenemen. Anderen die dat 
wel doen zullen zich niet thuis voelen in de ge-
meenschap waarbij zij ingelijfd worden en zij 
zullen zich vreemdeling voelen. 
 
Om die vervreemding tegen te gaan, zal het 
daarom de opdracht van de plaatselijke ge-
loofsgemeenschap worden, om een gastvrije 
gemeente te zijn. Er zal ruimte moeten komen 
voor die vreemde anderen. Kenmerkend voor 
een gastvrije gemeente is een openheid naar 
God, naar elkaar en naar ‘vreemdelingen’ toe, 
dit zijn de mensen die gedwongen worden zich 
bij de bestaande gemeenschap aan te sluiten. De 
vreemdeling wordt er niet slechts geduld, maar 
hij moet ruimhartig ontvangen worden. Hij mag 
niet alleen aanwezig zijn, maar ook meedoen. 
Sterker nog, hij staat centraal. Vreemdeling zijn 
is immers een oerchristelijk gegeven, want wij 
zijn volgens de Schrift allen vreemdeling op 
aarde. Van de hoofdkerk wordt dus nogal wat 
gevraagd. 
 
Het is echter te hopen, dat de zogeheten bij-
kerken de eigen verantwoordelijkheid op zich 
nemen om zelf gemeenschap te vormen door 
bijeenkomsten waardoor de eigenheid versterkt 
wordt. Het gevaar van vervreemding wordt dan 
ingedamd. De hiërarchische structuur zal op 
den duur overvleugeld worden door de basis-
structuur, de enige structuur die toekomst heeft. 
 
T.B.

Geef me een mens

God, 
geef me een mens, 
al is het er maar één 
die er is voor mij
die van mij houdt 
die mij neemt zoals ik ben. 

Geef me een mens, 
al is het er maar één 
die er is voor mij, 
niet omdat ik 
als arm te boek sta 
of omdat ik doorga 
voor verloren zoon, 
maar omdat ik 
een mens ben 
een mens 
zoals ieder ander. 

God, 
geef me een mens, 
al is het er maar één
die van mij houdt 
die mij nodig heeft 
en die ik nodig heb.

Latijns Amerika in
Hoor mijn roepen
Cordaid/Vastenaktie 2007

In deze Roerom stellen wij 
Margreet Spoelstra voor (2) 
en is haar eerste pennen-
vrucht voor ons blad te le-
zen (9). We hopen nog lang 
plezier van haar te hebben 
en zij hopelijk van ons. De 
fusie van parochies blijft 
de gemoederen bezighou-
den (1.10), al hebben velen 
de handdoek in de ring ge-
gooid. De Rode draad wordt 
vervolgd met het verhaal 
over de Geldropse huisarts 
Ellen Huijbers, in Oeganda 
actief (12). Een pastor die 
zijn sporen ruimschoots ver-
diend heeft gaat niet op zijn 
lauweren rusten (14) en er 
komen steeds meer alterna-
tieve ‘heilige plekken’ (16). 
De Vasten blijft een tijd om 
je te bezinnen (3.4.5.6.8), 
aan anderen te denken (18) 
en Jezus’ lijden te herden-
ken (19). En vergeet niet 
de staart van deze Roerom 
met nieuws uit de parochies 
(22), de overpeinzingen van 
een theologiestudente (23) 
en de bont gevarieerde ach-
terpagina (24). Stof genoeg 
voor de Vastentijd!

Redactie
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Dank

In het decembernummer van 
De Roerom trof ik het artikel 
aan door Joost Koopmans ge-
schreven over het boek Laat 
ons nu eerst een Te Deum zin-
gen. Hartelijk dank dat u voor 
dit artikel twee pagina’s be-
schikbaar stelde. Het geeft in 
kort bestek weer hoe het boek 
tot stand is gekomen en het 
belicht een aantal gebeurte-
nissen die mij al werkend bij-
zonder geraakt hebben. Mede 
door de bekendheid die ook u 
aan mijn boek hebt willen ge-
ven, hoop ik dat velen kennis 
zullen nemen van een geschie-
denis die voor de congregatie 
zo ingrijpend is geweest en 
inmiddels al velen heeft ge-
boeid. Dank ook voor de toe-
zending van diverse exempla-
ren van De Roerom die goed 
van pas zijn gekomen. Een 
en ander brengt mij ertoe een 
abonnement te nemen op uw 
tijdschrift dat ik via via al ge-
regeld in handen kreeg. Met 
vriendelijke groet. 

zr. Regina Mattens o.p.

Als de emmer ...

Abdullahi Al Faisal, radikale 
moslimprediker uit Jamaica, 
reisde daags voor kerst naar 
Mombasa. Op oudjaarsdag 
werd hij in een van de vele 
moskeeën in Nyali - op hon-
derd meter van mijn huis 
- opgepakt als ongewenste 
vreemdeling. Er is geprobeerd 
Abdullahi via USA naar Ja-
maica terug te brengen. Maar 
USA gaf geen toestemming 
voor een tussenlanding. Zoals 
steeds gingen de moslims ook 
vorige week naar de moskee 
voor het vrijdaggebed. Toen 
ze deze verlieten zijn een aan-
tal van hen de straat opgegaan 
om de vrijheid van Abdullahi 
op te eisen. De vreedzame de-
monstratie veranderde snel in 
stenen gooiende jonge mos-
lims en het centrum was enke-
le uren in de ban van geweld. 
Juist die dag las ik Etniciteit 
en conflict. De toekomst van 
Afrikaanse staten. Dit boek 
gaat over de oorzaken van de 
vele conflicten in Kenia na de 
onafhankelijkheid. De oor-

spronkelijke stammen zijn in 
de koloniale periode gedwon-
gen tot vreemde bestuursvor-
men, omgangsvormen etc. en 
zijn vervreemd van hun eigen 
identiteit. De onafhankelijk-
heid heeft daar geen veran-
dering in gebracht en is in 
diezelfde lijn verder gegaan. 
Zowel islam als christendom 
komen van elders. De islam 
heeft vooral in de kuststreek 
veel aanhangers; de christenen 
zijn later meer landinwaarts 
getrokken. Religie is in Kenia 
verdeeld langs etnische stam-
men. Ook economisch en soci-
aal is een scheiding zichtbaar 
tussen verschillende stammen, 
- een voedingsbodem voor 
conflicten. Abdullahi deed de 
emmer overlopen. Hartelijke 
groeten vanuit Mombasa.

Marielle Beusmans

Margreet Spoelstra

De Roerom mag zich geluk-
kig prijzen met de komst van 
Margreet Spoelstra als mede-
werkster. Zij heeft toegezegd 
- om te beginnen - een jaar 
haar diensten aan te bieden. 
Margreet Spoelstra (Vrouwen-
polder, 1952) is haar werkza-
me leven begonnen als maat-
schappelijk werkster. Later 
studeerde ze theologie aan de 
KTU in Utrecht en aan de VU 
in Amsterdam. Sinds 1989 is 
ze werkzaam in het pastoraat. 
De eerste jaren als pastor in de 
Oecumenische Basisgemeen-
te Jonge Kerk in Roermond; 
daarna op verschillende plek-
ken in de gezondheidszorg, 
in een ziekenhuis en in een 
aantal verpleeghuizen. Op dit 
moment is ze pastor in een in-
stelling voor mensen met een 

Op leven en dood

Wie niet 
geworteld is in het leven
kan gevoelloos
levende cellen vernietigen.

Wie zo is 
mag nooit een ambt bekleden
waarin hij kan beslissen
over leven en dood.

Zo iemand mag nooit
priester of bisschop
dokter of directeur zijn.

Hij gaat met het leven om
alsof het dode materie is.

Threes van Dijck n.a.v. 
Kruispunt 31/01/’10 waarin 
aartsbisschop W. Eijk.

verstandelijke beperking. Ze 
schrijft gedichten, schetsen en 
korte verhalen. Er verschenen 
twee dichtbundels; in 1996 
Blauwe regen, in samenwer-
king met componist Jos Lam-
boo, en in 2000 de bundel Cir-
kels en lijnen. Daarnaast werd 
een aantal teksten, gedichten 
en liederen van haar hand ge-
publiceerd in verschillende 
verzamelbundels. De Roerom 
heeft hoge verwachtingen van 
Margreet Spoelstra en is haar 
erg dankbaar voor de mede-
werking die ze heeft toege-
zegd. Namens redactie De 
Roerom,           Peer Verhoeven

Margreet Spoelstra
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Peer Verhoeven

Een handreiking

Begroeten

Welkom vanavond hier:
even weg van eigen thuis en 
samen zijn in dit toegewijde huis.

Welkom vanavond hier:
even weg uit het daagse gedoe en 
speuren naar bron en zin ervan.

Welkom vanavond hier:
hoe licht en luchtig je ook bent;
welke last je ook torst.

Aanspreekpunt

Als huisarts heb ik vaak te maken met 
vragen op religieus en spiritueel gebied. 
Ik krijg dan vragen als ‘waar leef ik 
voor?’, ‘wat is mijn plaats in het geheel?’, 
‘waarom moet ik lijden?’, ‘wat betekent 
doodgaan voor mij?’. 
Vroeger werden gedachten over deze the-
ma’s besproken met de pastoor of de do-
minee. Maar voor veel mensen is die re-
ligieuze basis weggevallen. De huisarts 
wordt steeds vaker gezien als aanspreek-
punt op dit gebied. In mijn paktijk merk 
ik dat een opmerkelijk deel van mijn tijd 
in beslag wordt genomen door het com-
municeren over deze onderwerpen.
(Paul van Dijk, huisarts, in Psalm 32, Brabants 
Dagblad 30/12/09)

Rond nieuwjaar

Goede voornemens
wortelen vaak
in vurige wensen.
	
‘Beste wensen’
betekent pas iets wanneer
wensen vaste beloften zijn. 
 
De tijd je toegemeten
kun je bewust beleven
of inderhaast verjagen.

Wat je hebt

Wat je hebt
heb je niet zelf gehaald;
het is je thuis bezorgd.
 
Wat je hebt
heb je niet verdiend;
het is je gegeven.
 
Wat je hebt
is je gegeven
om te dienen, om te delen.

Het is goed om iedere week een paar dagen je druk te maken over wat leven 
en geloven inhoudt en je neus te steken in hoe anderen hierover denken en 
wat ze erover gezegd of geschreven hebben. Wellicht kunnen de volgende tek-
sten inspireren tot eigen gedachten en woorden. 

Religieus leven

‘Religieus leven vindt zijn rechtvaardiging 
niet in het maatschappelijk nut ervan, -
evenmin is het een conformisme, dat men-
sen laat berusten in hun lot en het leven 
zomaar aanvaarden; - ook is het geen uit-
vloeisel van een leer, al is die nog zo van 
God en gebod doorspekt.
Het is als met dichters. Die is het niet om 
financieel gewin te doen; zij spelen en 
vechten met woorden uit noodzaak.
Ze kunnen het niet laten; ze kunnen niet 
anders’.
(Naar de Franse jezuïet Michel de Certeau)

Voor hen

Voor die ziek zijn
vereenzaamd, mismoedigd -
met zichzelf geen raad weten -
huiveren voor wat komt.

Voor die hun kinderen 
niet te eten kunnen geven -
van huis gevlucht, verdreven zijn -
in den vreemde zijn blijven steken.

Voor die de verleidelijke 
mammon weerstaan; -
opkomen voor recht en gerechtigheid -
macht en majesteit trotseren.

Onszelf te buiten 

Dat het vuur blijft branden
het licht helder stralen -
de hemel in ’t zicht
en de horizon open.

Dat we verder kijken
dan we zien kunnen -

verder reiken
dan te halen lijkt.

Dat we U, God en Goed
mét ons weten
in tijd en eeuwigheid.

Gebed

Wees 
in al ons zoet en zuur, - 
met die samen het leven vieren; 
met die er alleen voor staan. 

Wees
in ons lachen en ons huilen,
eerste kreet en laatste zucht. 
ons ademen in en uit, - 

Wees
in die om vrede roepen, - 
met die tegen stroom op
aan gerechtigheid werken.
 
Dat Gij er bent 
wanneer Ge wordt geroepen
bij tijd en eeuwigheid.

Paasbloemen bloeien
met de kou nog in de lucht.

Hoop groeit in nood
vertrouwen uit benauwenis

Lammeren dartelen rond
met de vorst nog in de grond.
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Gérard van Tillo

Hellenisme

In ruimere zin wordt met hellenisme de 
Griekse cultuur van de derde eeuw vóór 
tot de tweede eeuw ná Christus bedoeld. 
Meer precies betreft het de uitbreiding van 
deze cultuur buiten Griekenland sinds de 
veroveringen van Alexander de Grote en 
de impact van de Griekse cultuur op an-
dere landen en beschavingen. 

Kenmerken
De staatsvorm van het hellenisme is niet 
de stadsstaat (polis) maar de monarchie, 
die zich over een groot gebied uitstrekte, 
wat een schaalvergroting van het denken 
teweegbracht. De heersende filosofie was 
de leer van de Stoa, - de enige die con-
sequent de broederschap van de mensen 
predikte. De taal van het hellenistisch 
rijk was het koinè-Grieks, het algemeen 
gesproken Grieks dat ook buiten Grie-
kenland gangbaar was. Met de uitholling 
van het polis-idee maakte het vroegere 
gemeenschapsgevoel plaats voor indi-
vidualisme. Op het gebied van de gods-
dienst ging veel van de staatscultus van 
de Olympische goden verloren en werden 
ook de panhelleense heiligdommen min-
der belangrijk. Daartegenover kwamen er 
godsdienstvormen op die meer individueel 
beleefd konden worden zoals de Gnosis 
voor intellectuelen en de mysteriegods-
diensten voor het volk. In de letterkunde 
kwam het individualisme naarvoren in 
aandacht voor het kleine en persoonlijke, 
wat de hellenistische literatuur een ro-
mantische inslag geeft. Kunst en architec-
tuur weerspiegelden de grandeur van het 
grote rijk, bijvoorbeeld in monumentale 
stadsaanleg en in de vernieuwing van de 
Ionische tempelbouw. Maar de kunst ge-
tuigde ook van aandacht voor het individu 
in de portretten van vorsten, filosofen, ge-
wone burgers en in menselijke taferelen. 
Ook de wetenschap boekte vooruitgang, 
niet alleen op het gebied van de taal en de 
filosofie maar ook op terreinen zoals me-
dicijnen en natuurkunde.

Bijbel
In Palestina werd de invloed van het hel-
lenisme merkbaar vanaf de derde eeuw 
vóór Christus. Veel burgers leerden de 
Griekse taal en de plaatselijke literatuur 
van die tijd droeg naar inhoud en vorm 
de sporen van het hellenisme zoals bij-
voorbeeld het boek Prediker. Onder in-
vloed van een pro-hellenistische richting 
en met steun van de regerende monar-
chen werd het hellenisme naast het juda-
isme een machtige stroming in Palestina, 
waarbij Jeruzalem als Griekse polis (stad) 

In de vroeg-christelijke tijd heeft het hellenisme veel invloed gehad, ook op 
ontstaan en inhoud van de bijbel. Waarin bestond die invloed? Vormt het hel-
lenisme nog steeds een sturende factor?

werd erkend en voorzien van de bijbe-
horende accommodaties zoals een gym-
nasium en theaters. In de landstaal, het 
Aramees, werden veel Griekse woorden 
opgenomen en hellenistische opvattingen 
begonnen zich met de judaïstische te ver-
mengen. Hiertegen ontstond verzet van 
de kant van de Makkabeeën, gesteund 
door de Farizeeën, die de eigen cultuur 
en religie met een woud van regels en 
wetten probeerden te beschermen. In de 
diaspora stond men vrijer tegenover het 
hellenisme. Er kwam een Griekse verta-
ling van het oude testament tot stand, de 
Septuagint - afgekort LXX, zeventig - die 
overigens een joodse geest ademt, omdat 
men trouw wilde blijven aan Israëls erf-
goed. Een onderdeel van het oude testa-
ment dat meer diepgaand door het helle-
nisme beïnvloed is, zijn de boeken van de 
Wijsheid, die behoren tot de uit Alexan-
drië afkomstige wijsheidsliteratuur. Ook 
in het nieuwe testament zijn veel sporen 
van het hellenisme te vinden. Op grond 
van een te Antiochië genomen besluit 
verkondigde Paulus het evangelie ook aan 
de heidenen en paste zich daarbij zonder 
concessies te doen uitdrukkelijk aan bij 
de leerstellige beginselen (Hand. 11,20-
26). Op dezelfde wijze vertoont Johannes 
veel sporen van de Gnosis als de hogere 
religie van het hellenisme, maar alleen 
om daarmee christelijke uitgangspunten 
te verhelderen.

Verlichting
Het Griekse woord helleen betekent fel 
licht of verlicht. Het is verwant met het 
woord helios (zon) en elektron (amber). 
Niet alleen door deze betekenisovereen-
komst, maar ook wat inhoudelijke op-
vattingen en historische functie betreft, 
dringt zich een vergelijking op met de 
periode van de Verlichting in de westerse 
cultuur van de achttiende eeuw. Dit was 
een reactie op het dogmatische autori-
teitsgeloof en hield een streven in naar 
wetenschappelijke vooruitgang en een de-
mocratische samenleving waarin de mens 
meer centraal stond. Het belangrijkste uit-
gangspunt van de aanhangers was, dat de 
waarheid alleen te vinden is met behulp 
van de rede. Voor de grote denkers van de 
Verlichting golden de klassieken als meest 
betrouwbare bron voor geschiedschrij-
ving. Ook voor de centrale vraagstukken 
met betrekking tot mens en maatschap-
pij werd vaak teruggegrepen op Griekse 
wijsgeren zoals Plato en Aristoteles. Maar 
er zijn ook opvallende verschillen tus-
sen het hellenisme en de Verlichting. Een 
daarvan is, dat in het hellenisme de logos 
vermengd was met de irrationaliteit van 
de romantiek, terwijl de Verlichting als de 
triomf van de rede daar juist een reactie 
op was.

Horizon
De vraag dringt zich op, hoe het hellenis-
me en de denkbeelden van de Verlichting 
zich verhouden tot de tijd van nu. Door 
de combinatie van logisch denken en ir-
rationaliteit staat deze tijd dichter bij het 
hellenisme dan bij het verlichtingsdenken. 
Een verschil met het hellenisme blijft, dat 
in onze tijd van postmodernisme de dia-
lectiek van de tegenstellingen niet ratio-
neel en beheersbaar is, terwijl in de Gno-
sis sprake blijft van - zij het vaak verbor-
gen - wetmatigheden. Wegens de absolute 
monarchie ten tijde van het hellenisme 
en de Spartaanse opvoedingsmethoden 
van die tijd komt het hellenisme voor ons 
nogal autoritair over. Maar ook bij ons 
wordt tegenwoordig weer gekozen voor de 
sterke man die van boven af leiding geeft 
en soms ook van zijn positie profiteert. De 
grote bedreiging van deze tijd is dan ook 
een mondiaal egoïsme, waardoor belang-
rijke collectieve systemen zoals de econo-
mie en de democratie worden uitgehold. 
Een dergelijk egoïsme is in principe irra-
tioneel. Het zou daarom goed zijn weer 
iets van de rationaliteit van de Verlichting 
terug te halen. Als mensen hun verstand 
gebruiken zullen ze inzien dat een maat-
schappij zonder sociale verantwoordelijk-
heid en gemeenschapsgevoel niet bestaan-
baar is.

Grieks klooster, Rhodos
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Hoop

Geschiedenis is niet iets wat ergens an-
ders gebeurt, het gebeurt hier. We leve-
ren er allemaal onze bijdrage aan. Als 
het ergens van afhangt dat de wereld 
weer menselijke proporties krijgt, dan 
is dat van hoe wij ons op dit moment 
op deze plek van onze taak kwijten... 
Of we koesteren hoop, of we doen dat 
niet. Hoop is geen voorspelling, het 
is een gerichtheid van de geest. Ieder 
van ons moet echte fundamentele hoop 
vinden. Dat kun je aan niemand dele-
geren... Hoop is zeker niet hetzelfde 
als optimisme. Het is niet de overtui-
ging dat iets goed zal aflopen, maar de 
zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht 
hoe het afloopt. Het is deze hoop die 
ons bovendien de kracht geeft om te 
leven en om voortdurend nieuwe din-
gen te proberen, ook onder omstandig-
heden die even hopeloos lijken als die 
van ons op dit moment, op deze plek. 
Afgezet tegen deze absurditeit is het le-
ven te kostbaar om toe te staan dat het 
in waarde vermindert door een leven 
te leiden dat doelloos, leeg, zonder be-
tekenis, zonder liefde en uiteindelijk 
zonder hoop is. 
Václav Havel (1936) Tsjechische toneel-
schrijver, dichter en eerste president van 
de Tsjechische republiek.

Het haperend gesprek

in tranen soms verdronken
en in zijn snikken haast verstomd
zo was het dat zijn woorden klonken
te lang gesloten bleef zijn mond

in schokken haperden zijn woorden
getuigden van een peilloos leed
waarin geen dageraad meer gloorde
hetgeen de hoorder zwijgen deed

te lang verborgen was ’t verdriet 
en met de hartegrond vergroeid 
ik vond het goede weerwoord niet 
en stond tot zwijgens toe geboeid

hoe kan soms innigheid verkeren
intimiteit in afkeer overgaan
mocht ons het samen leven leren
in openheid begrijpend te doorstaan

Nico Tromp msc

Van geen nut

Even is de hordeur open
of een bromvlieg vliegt in
broederlijk gevolgd door een 
opvallend zoemende mug.
Ik pak de mepper.

Muggen en vliegen 
zijn onbeschermde beestjes.
Voor hen houden mensen 
geen demonstratie
zoals voor koeien en varkens.

Ook met een spinnetje of vlindertje 
hebben we mededogen.
Maar vliegen en muggen 
irriteren enkel.

Waarom toch is het ene diertje 
populairder dan het andere? 
Hebben vliegen en muggen 
dan geen functie in het aardse bestel? 
Zijn ze niet ergens ten nutte? 
Ook niet een heel klein beetje?
 
Mug sterft vlieg sterft
er is weer rust in huis.

Frans Boddeke

Vasten is ...  

Jezus’ woestijntocht gaan 
en vaster gaan vertrouwen, 
biddend in ’t leven staan, 
in aandacht niet verflauwen.

Weer doen wat Jezus zegt, 
onze daden diepte geven; 
eenvoudig, goed en echt 
met open handen leven.

Horen wat Jezus vraagt, 
Gods wil laten geschieden 
en doen wat Hem behaagt; 
het kwaad geen kansen bieden.

Weer zien wat Jezus deed, 
de arme niet vergeten 
en ons door mensenleed 
steeds opgeroepen weten.

Bij ’t kruis van Jezus staan, 
zijn wijze woord bewaren, 
hoopvol naar Pasen gaan 
en zijn vrede daar bewaren.

Frans Weerts

(Uit Alle kanten op parochieblad 
St. Jan Kaatsheuvel)

De mug
  
Waartoe is een mug op aarde? 
hetzij om mensen te doen schrikken 
of hun gemoedsrust door te prikken. 
Geen mens ziet van een mug de waarde.

Zelfs geen farao bedaarde 
toen God ze in een boze vlaag 
op hem afstuurde als plaag. 
Waartoe is een mug op aarde?

Een mug zoemt lichten aan en uit 
en laat de lucht in flarden slaan. 
Ze lacht zich ’s morgens bij het raam 
de bulten op de tere huid.

Ik acht de dieren hoog verheven 
maar ik vind in tuin of tent 
geen steekhoudend argument 
om een mug te laten leven.

Passe-partout

(© Foto Václav Havel: Ben Skála)
(© Foto mug: Joaquim Alves Gaspar)
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Blijven tobben met de klassieken
Huub Schumacher

In de eerste brief van Paulus aan Korinte 
tref je zo’n lijst(je) aan (1Kor.15,3b-5). 
Slechts twee zinnen die gaan over de bete-
kenis van Jezus’ sterven, zijn opwekking 
door God en zijn verschijnen daarna aan 
zijn leerlingen. Samen de oudste chris-
telijke geloofsbelijdenis die we kennen, 
stammend uit de jaren veertig van de eer-
ste eeuw. 

De twee klassiekers
Vier- vijfhonderd jaar later wordt het an-
ders. De kerk is dan de Grieks-Romeinse 
wereld binnengerold, waar heel anders 
tegen God werd aangekeken dan de tijd-
genoten van Jezus zo’n vierhonderd jaar 
eerder. Geen wonder dat ze voor zo’n bin-
dende belijdenistekst behoefte hadden aan 
een andere formulering van de uitgangs-
punten. De genoemde belijdenis onder-
ging dan ook een ware gedaanteverande-
ring. En het bleef niet bij één belijdenis; 
het werden er twee. Eén voor gevorderden 
kun je zeggen, met wat moeilijke theolo-
gie, iets voor de fijnproevers. De andere 
gewoner, graag gebruikt bij het onderricht 
van hen die tot de kerk wilden toetreden. 
Deze laatste, ‘eenvoudige’ belijdenis heet 
officieel de Apostolische Geloofsbelijdenis, 
beter bekend als De Twaalf Artikelen van 
het Geloof. De eerste, ‘moeilijke’ is bekend 
als het Credo. Ze worden in menige kerk 
elke zondag driftig opgezegd. 

Een plooibare kerk
Dat er in de 4e en 5e eeuw nieuwe belij-
denissen konden groeien getuigt van de 
plooibaarheid van de kerk toen. Zij deed 
moeite om over haar uitgangspunten in 
gesprek te gaan met de Grieks-Romeinse 
denktrant van die dagen, welke natuur-
lijk invloed had op de verwoording van 
de geloofsinhoud. Maar na die eerste vijf 
eeuwen werd die plooibaarheid van de 
kerk al gauw verleden tijd. Na de 5e eeuw 
is de kerkleiding tot en met vandaag gaan 
vinden dat er niet meer aan die geloofsbe-
lijdenissen getornd kan en mag worden. 
De kerk, ook die van 2010, wenst dat haar 
gelovigen de geloofsinhoud onder woor-
den brengen precies zoals de gelovigen 
uit de Grieks-Romeinse wereld van 500 na 
Christus dit deden! Een kind snapt dat dit 
huizenhoge problemen oplevert in de tijd 
waarin wij nu leven.

Naar omlaag en weer omhoog
In de 4e en 5e eeuw zagen de gelovigen 
de werkelijkheid als op gesplitst in twee 
apart bestaande werelden: de wereld zo-

als wij die kennen en los daarvan, hoog 
erboven, de bovennatuurlijke wereld waar 
God woonde. Op zeker moment zag God 
vanuit zijn bovennatuurlijke wereld dat 
het op zijn geschapen wereld daar bene-
den goed fout ging. Zijn Zoon Jezus, die 
al van eeuwigheid bij Hem was, stuurde 
Hij toen naar de aarde toe. God gebruikte 
daarvoor de Heilige Geest die Jezus uit de 
maagd Maria geboren deed worden. Toen 
Jezus door zijn kruisdood de slechte we-
reld verlost had door deze weer met God 
te verzoenen, steeg hij na gedane arbeid 
weer op naar zijn plaats van herkomst: 
aan de rechterhand van God de Vader, 
vanwaar hij komen zal om recht te doen 
aan levenden en doden. Aan zijn Rijk 
komt geen einde … 

Wat nog in de kerk te zoeken?
Deze oudere denktrant niet te na gespro-
ken, maar onze tijd kan maar moeilijk zo 
denken. Mensen veranderen nu eenmaal. 
De fout zit ‘m bij een verstarde kerklei-
ding van nu die deze denktrant boven de 
tijd uittilt en voor eeuwig tot enig zalig-
makende verklaart! Een wel zeer speciale 
visie op menselijke ontwikkeling! Gevolg 
is dat deze geloofsinhoud met geen moge-
lijkheid aan de kinderen van nu kan wor-
den overgedragen. En ook vele volwassen 
en oudere gelovigen van nu weten niet 
wat ze nog te zoeken hebben in kerken 
waar dergelijke dingen ‘opgezegd’ wor-
den. De bisschoppen klagen graag over 
de geloofsafval van velen. Hebben ze dan 
niet door dat ze er zelf aan bijdragen om-
dat ze de plooibaarheid van hun collega’s 
uit de vijfde eeuw volkomen kwijt zijn? 
Zij zijn stil blijven staan en zweren bij de 

geloofswaarheden van toen, - luchtdicht 
verpakt zonder houdbaarheidsdatum. 

Geen mooi verpakt doosje
De voorganger die deze oude geloofsbe-
lijdenissen nog wil gebruiken is verplicht 
ze zó uit te leggen, dat je er het hart van 
de moderne mens mee raakt. Maar dit is 
wel een hele opgave! De andere moge-
lijkheid is om nu dezelfde moeite te doen 
die de bisschoppen van de 4e en 5e eeuw 
opbrachten: komen tot nieuwe geloofsbe-
lijdenisteksten die aansluiten bij de gelo-
vigen van de 21e eeuw. Godfried Bomans 
wist al dat de geloofsinhoud, verpakt in 
een mooi doosje, niet ongeopend van de 
ene aan de andere generatie kan worden 
doorgegeven. Telkens wil het openge-
maakt worden zodat de geest van al die 
verschillende en wisselende tijden er zijn 
stempel op kan drukken. Zo niet, dan ont-
aardt het doosje-van-geloof tot een curi-
euze antiquiteit. 

Een kerk die durft!
Misschien is de remonstrantse kerk een 
voorbeeld. Die durft tenminste! Onlangs 
maakte deze kerk een nieuwe geloofsbe-
lijdenis. Als je die leest en vergelijkt met 
ons Credo dan wordt duidelijk wat in dit 
artikel wordt bedoeld.
Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze 
rust niet vinden in de zekerheid van wat 
wij belijden, maar in verwondering over 
wat ons toevalt en geschonken wordt. 
Wij beseffen en aanvaarden dat ons be-
staan niet voltooid wordt door wie we zijn 
en wat we hebben, maar door wat onein-
dig groter is dan wij kunnen bevatten. 
Door dit besef geleid geloven wij in Gods 
Geest die al wat mensen scheidt te boven 
gaat en hen bezielt tot wat heilig is en 
goed, opdat zij zingend en zwijgend, bid-
dend en handelend, God eren en dienen. 
Wij geloven in Jezus, een van Geest ver-
vulde mens, het gelaat van God dat ons 
aanziet en verontrust. Hij had mensen lief 
en werd gekruisigd maar leeft, zijn eigen 
dood en die van ons voorbij. Hij is ons hei-
lig voorbeeld van wijsheid en van moed en 
brengt ons Gods eeuwige liefde nabij. 
Wij geloven in God, de Eeuwige, die on-
doorgronde liefde is, de grond van het be-
staan, die ons de weg van vrijheid en ge-
rechtigheid wijst en ons wenkt naar een 
toekomst van vrede. 
Wij geloven dat wijzelf, zo zwak en feil-
baar als wij zijn, geroepen worden om met 
Christus en allen die geloven verbonden 
kerk te zijn in het teken van de hoop. 
Want wij geloven in de toekomst van God 
en wereld, in een goddelijk geduld dat tijd 
schenkt om te leven en te sterven en om op 
te staan in het koninkrijk dat is en komen 
zal, waar God eeuwig zal zijn alles in al-
len.

Een lijst duidelijke uitgangspunten kan helpen mensen tot een groep te ma-
ken. Zo is dat bij werknemers die samen een vakbond willen vormen en zo is 
het ook bij gelovigen die een geloofsgemeenschap willen zijn. In dit laatste ge-
val heet zo’n tekst ‘geloofsbelijdenis’. 

Illustratie van omslag boekje De Schone Belijdenis, 
over het Credo; groeien in geloof
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Samen op pad
Ad Wagemakers

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 Oss onder de titel Stem	met	
zicht	op	de	wereld.	

Toen Piet Boumans in 1992 stopte met 
werken, trad hij toe tot het bestuur van 
een instelling voor Ouderenzorg. Hoewel 
hem dit goed afging, vond hij op enig mo-
ment dat hij iets moest gaan doen waar 
hij echt goed in was. Zijn hele leven had 
hij gehoord, dat hij een mooie, warme 
stem heeft, die aangenaam overkomt. Die 
wetenschap, gecombineerd met het feit, 
dat hij met één oog door het leven gaat, 
werd zijn motief om zijn talenten aan te 
bieden aan de voorloper van Dedicon, die 
gesproken boeken en tijdschriften uitgeeft 
en toegankelijke leesvormen verzorgt.

Dedicon 
Piet was al van jongs af aan vertrouwd 
met de uitgave van een blad voor blin-
den en slechtzienden, omdat zijn moeder 
er voor hem een abonnement op had. Hij 
nam contact op met de studio in Grave 
en ontving een uitnodiging om een stem-
test te ondergaan. De uitslag was posi-
tief en Piet startte samen met een mede-
vrijwilliger zijn eerste productie. Meteen 
werd hem duidelijk dat kwaliteit bij De-
dicon hoog in het vaandel staat want toen 
hij een klein stukje had gelezen, riep de 
(blinde) technicus vertwijfeld uit: ‘Ja, me-

mende reacties, die inspirerend werken.

Afscheid
De organisatie waarschuwt de vrijwil-
ligers bijtijds, als de stem bij het ouder 
worden, begint terug te lopen. Een goede 
conditie is vereist en een stevige concen-
tratiespanne. De stem dient op een dag-
deel gedurende drie à vier uren op niveau 
te blijven. Een logopedist zorgt voor de 
nodige bijscholing en begeleiding. 
Voor Piet kwam er eind 2008 een on-
vermijdelijk einde aan het lezen toen de 
conditie van zijn stem verminderde. Een 
prachtige tijd, die Piet omschrijft als ‘een 
boeiende uitdaging’. Het geeft een goed 
gevoel een bijdrage te hebben mogen leve-
ren aan het welzijn van blinden en slecht-
zienden. Het heeft ook zijn leven verrijkt 
en hij beseft dat de steun van zijn vrouw 
Tineke gedurende al die jaren van belang 
is geweest.

Recht op kwaliteit
Het is een feestelijk afscheid geworden; 
emotioneel en warm. Het is nu nog te 
merken hoe groot zijn betrokkenheid was. 
‘Jammer, maar het werd tijd om te stop-
pen, cliënten hebben recht op kwaliteit, 
het zij zo’, stelt Piet met enige weemoed 
en met gevoel voor realiteit, vast. Met een 
variatie op de bijbelse Prediker: ‘Er is een 
tijd van lezen en een tijd om het boek te 
sluiten.’

Meer over Dedicon www.dedicon.nl

Weersvoorspelling

elke dag na het journaal 
bepaalt de weerman 
wat voor weer het wordt

soms kiest hij voor de zondag 
dan weer voor bakken regen 
of een briesje tussendoor

de weerman is weerkundig 
en weet precies 
hoe hij dat moet doen

heel soms worden de wolken 
door de donder door elkaar geschud 
dan voorspelt hij er onweer bij

in de zomer zet hij 
de temperatuur flink omhoog 
met soms een hittegolfje tussendoor

af en toe komt het niet goed uit 
wat voor weer hij voorspelt 
iedereen kan zich vergissen

als de weerman een keer niet kan 
neemt de weervrouw het over 
erwin krol wil ook wel eens ’n dagje vrij 

David Polman

Piet Boumans

neer pastoor, nee, meneer pastoor.’ Een ge-
weldige les. Gewoon lezen was het devies.

Tien jaar lezen
Bijna tien jaren lang ging Piet wekelijks 
naar Grave om daar in de studio kranten 
en tijdschriften in te lezen. Wekelijks was 
hij daarmee een dagdeel in de weer. In die 
tijd was hij erg goed op de hoogte van de 
actualiteit en kwam hij veel te weten over 
tal van onderwerpen uit de bladen, die 
hij inlas: een blad voor diabetici, Libelle, 
Margriet, Elsevier, Nieuwe Revu en Voet-
bal International. Samen met een beroeps-
kracht las hij maandelijks het blad Ziens-
wijs, voor mensen die op latere leeftijd 
blind of slechtziend worden.
In de studio heerste een goede sfeer. De 
beroepskrachten gingen collegiaal om met 
de vrijwilligers.

Reacties 
Soms kwamen er ook reacties van lezers/
gebruikers, zoals: ‘Deze Story (nr.36) is 
prachtig ingelezen door P. Boumans, aan-
bevolen voor volgende keren.’ Of die keer 
dat Piet in een vergadering zat en iemand 
zei: ‘Ik herken uw stem, u las vorige 
week Vrij Nederland.’ Mooie, hartverwar-
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Ben van den Boom

Enkel eeuwig leven

Hoe kan de voorzitter van de Duitse bis-
schoppenconferentie beweren dat Gods 
heil nooit buiten Christus omgaat? Kun-
nen de Chinezen, van wie er meer dan 
een miljard zonder Christus leven, Gods 
heil niet ervaren? Zij dragen de wijsheden 
van Laotse en Confucius met zich mee. 
‘Geef een mens een vis en hij heeft één 
dag te eten; leer hem vissen en hij heeft 
z’n leven lang geen honger meer.’ In een 
film zag ik een Chinese vrouw jaren ach-
tereen elke dag naar een stationnetje lo-
pen en daar tevergeefs wachten op haar 
man die ver weg in een strafkamp zat. 
Wat die Chinese deed is intense liefde en 
God is liefde, zegt Johannes. Absurd van 
die Duitse bisschop! Gevolg van de ramp-
zalige ontwikkeling, dat dogmatisch den-
ken het heeft gewonnen van symbolisch 
bewustzijn. 

Engelen
Ik kan Jezus van Nazaret niet in de we-
reld van de Griekse mythologie plaatsten. 
Voor moslims is Hij een mens met profeti-
sche gaven zoals Maarten Luther King en 
anderen. Het is moeilijk om beelden die je 
heel dierbaar waren en zijn te laten vallen 
of er ‘slechts’ symbolische waarde aan te 
hechten. We zongen uit volle borst Aan U, 
o Koning der eeuwen en Adoro te devote. 
Je knielde een uur lang voor het Allerhei-
ligste en kende zalige momenten. Bij het 
In paradisum wist je dat er legioenen en-
gelen waren. Het zit je in de botten, maar 
waar geloof je nog in? Nu zijn engelen 
voor mij mensen die ik tegenkom. zoals 
de Dalai Lama die zegt: ‘Al is er maar één, 
één mens die zich aan jou warmt ... één 
die een mens aan je heeft, dan lééf je ... 
beantwoord je aan je bestemming.’

Nieuwe inhoud
De Eucharistie heeft niet meer de lading 
van vroeger. Je werd keer op keer ge-
confronteerd met Christus, God en mens 
tegelijk. Van een dogma als de tweena-
turenleer heb ik met velen afscheid ge-
nomen. Cees den Heyer vraagt zich af 
welke betekenis Jezus’ lijden en sterven 
kan hebben in een wereld die niet door de 
zondeval maar door evolutie wordt geken-
merkt? En Hein Stufkens: ‘De erfzonde is 
in zijn oude vorm onbegrijpelijk gewor-
den. Wat moet je met een God die alleen 
door het gruwelijke mensenoffer van zijn 
eigen zoon te verzoenen is.’ Hij ziet Je-
zus’ kruisdood anders. ‘Het beeld van de 
gekruisigde wordt een voorbeeld van de 
bevrijdende kracht die er in bewust lijden 
schuilt. En van hoe we door bewust ons 

lijden op ons te nemen kunnen participe-
ren in het lijden van anderen en van de 
hele mensheid.’

In geest en waarheid
Bij mij is het verhaal van God met de 
mensen, verteld in Jezus’ leven, zijn Berg-
rede, zijn ontmoeting met een Vrouw uit 
Samaria, recht overeind gebleven. Samari-
tanen waren een geminachte joodse sekte, 
zonder heilige plaatsen. Frédéric Lenoir 
filosofeert over godsdiensten: ‘Alle religies 
hebben heilige plaatsen. Jeruzalem, Bena-
res, Mekka, Rome, Lourdes. In het gesprek 
met de Samaritaanse relativeerde hij al die 
heilige plaatsen. Vanaf nu wordt God niet 
aanbeden op een berg of in een tempel, 
maar in geest en waarheid.’ 

Alledag sacrament
Het is niet meer van wezenlijk belang, 
gaat Lenoir verder, waar je bidt. Heeft bid-
den in een kerk een meerwaarde boven 
bidden achter de strijkplank? Wat telt is in 

jezelf binnengaan, bij jezelf te rade gaan 
over je relatie met de Onnoembare. Met 
ons bevriende bejaarde zusters verzucht-
ten eens: ‘Wat hebben ze ons vroeger al-
lemaal wijsgemaakt en waar kunnen we 
nog echt in geloven?’ Het Jezusverhaal 
blijft ontroeren, maar dan niet van boven-
af maar van onderop. In het gesprek met 
de Samaritaanse zijn liefde en vrijheid de 
pijlers. ‘Iedereen die van dit water drinkt 
krijgt weer dorst, maar wie het water 
drinkt dat ik geef krijgt geen dorst meer.’ 
Hein Stufkens noemt zo’n ontmoeting een 
sacrament. Elke dag kent ontmoetingen 
die een instrument kunnen zijn van de 
liefde vanuit de Bron. 

Geen komen of gaan
In Algerije ontmoetten trappisten en soe-
fi’s elkaar maandelijks, staken een kaars 
aan en zwegen. Een belangrijke taak van 
de franciscanessen was zieken bezoeken. 
Nu ze zelf oud zijn is medezusters be-
zoeken belangrijker dan achter eigen oud 
worden aansjokken. ‘Of de opstanding 
echt gebeurd is, is niet belangrijk, zegt 
Rick Benjamins ‘het gaat erom dat het nú 
gebeurt. De opstanding getuigt voor mij 
van de mogelijkheid van een verbinding 
met God, met mensen, met iets dat groter 
is dan wijzelf.’ We ontmoeten elkaar in 
diepe verbondenheid, in dezelfde stroom 
van leven. ‘Alles wat is, komt of gaat, is 
in- en uitademing van God, hartslag van 
het Mysterie’ aldus Stufkens. ‘Vanuit God 
gezien is er geen komen of gaan, geen ge-
boren worden of sterven. Daar is alleen 
maar eeuwig leven.’ 

Met ‘Alles wordt zinvol en schoon in de ruimte buiten de tijd die Gij bent’ be-
gint Ben van den Boom, oud-missionaris, zijn mijmeringen over zijn verande-
rend geloven, die hij De Roerom toestuurde. 

‘Steeds meer juist vrouwen vinden in de scheppingsspiritualiteit een nieuwe toegang tot het christendom ...
Goede Vrijdag en Pasen zijn voor hen geen feest van Christus’ kruisdood voor onze zonden en van zijn op-
wekking door God, maar feesten van dood en opstanding zoals ook in de natuur zichtbaar ...’ (Anselm Grün)

Alle denken, spreken en 
organiseren van christenen 
wordt herboren uit bidden en doen.
(Dietrich Bonhoeffer)
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Jeanne van Leijsen 

Focus op Bas

Veel gelezen, veel muziek geluisterd de 
afgelopen witte-winterperiode. Ultieme 
vormen van (vrije)tijdsbesteding bin-
nenshuis vind ik dat. Samen met een 
goed gesprek in goed gezelschap en een 
goed programma op tv, komt Splinter wel 
door de Winter. Een bijzondere combina-
tie van lezen en muziek luisteren heb ik 
ervaren door en met de roman ‘Contra-

quist – de ongehoorde veranderingen in 
het leven afschildert.

Met het boek in de hand en het oor aan 
de box, hoor en volg ik vooral die bas-
lijn en ervaar die als gevoelsgeleider: 
nu eens zwaarmoedig dan weer licht-
voetig. Soms mistroostig, dan weer op-
beurend. Ik denk een meisjesstem te 

Ze woonde al jaren in het verpleeghuis en 
lag alleen nog maar op bed. Ze was wat 
knorrig en moeilijk benaderbaar. Haar 
man kwam niet vaak; kon het niet meer 
opbrengen bij haar te zitten en na een 
uur verdrietig alleen naar huis te gaan. 
De kinderen woonden ver weg. Zo nu en 
dan liep ik bij haar binnen, praatte wat en 
zong een marialiedje. Communicatie was 
er eigenlijk niet. Ze was niet in de war, 
maar niets leek haar nog te boeien. Ze 
ging niet vóór of áchteruit. In teamoverleg 
besloten we haar voor te stellen haar man, 
kinderen en kleinkinderen uit te nodigen 
om in een ziekenritueel kracht te vragen 
voor de weg die ze ging. Tot onze verba-
zing stemde ze onmiddellijk toe.
Het was die avond een vreemde sfeer in 
die ziekenkamer. Bij de voorbereiding 
kon ik de familie al niet echt bereiken. Ze 
wisten over moeder en oma niets te ver-
tellen. Haar man stond bij het raam; zo 
ver mogelijk van haar vandaan. De kinde-
ren stonden onwennig rond het bed. Vijf 
kleinkinderen keken wat rond. Eén van 
hen viel me op, Bart van een jaar of zes 
met vrijmoedig nieuwsgierige ogen. Ik 
vertelde over het waarom en hoe van het 
ziekenritueel. Ze kregen een boekje met 
enkele teksten, om die misschien samen 
te kunnen zeggen.
Ik sprak woorden van welkom, bad om 
nabijheid en las kort uit de brief van Jaco-
bus over zieken zegenen en zalven. Kleine 
Bart bladerde in het boekje en zei midden 
in de lezing: ‘Hé, het Onze Vader; ken ik 
van school.’ Hij bad het hardop en halver-
wege ging de familie meedoen. Even was 
er verwarring in deze katholieke familie 
toen hij de protestantse versie bleek te 
kennen. Na het gebed vertelde zijn moe-
der, schoondochter van de oude mevrouw, 
dat zij protestants was en dat de kinderen 
op een protestantse school zaten.
Het ijs was gebroken; de kring kwam 
dichter naar het bed. Vader bleef nog 
op afstand. Ik zegende en zalfde moe-
der en oma. Daar was Bart weer: ‘Mag 
ik dat ook?’ Hij klom op bed en ging op 
z’n knieën naast oma zitten. Ik gaf hem 
het schaaltje met olie. Voorzichtig doopte 
hij zijn duim erin, maakte een kruisje op 
oma’s voorhoofd en zei: ‘Oma, ik zegen 
je in de naam van de Vader en de Zoon 
en ... - hij keek me vragend aan - o ja, de 
Heilige Geest.’ Hij gaf me het schaaltje te-
rug. Ik werd op mijn schouder getikt. Het 
was vader, die zijn hand uitstrekte naar de 
olie. Hij zalfde zijn vrouw. Daarna ging de 
olie de kring rond. Oma deed haar ogen 
open. ‘Dit is goed’ zei ze en wees naar 
de olie. Zij zalfde haar man, kinderen en 
kleinkinderen. Ze heeft nog drie maanden 
geleefd. Alles was anders.

Margreet Spoelstra

Onze Vader

punt’ van Anna Enquist. Een meesterlijk 
werk, gepaard aan de Goldbergvariaties 
van Bach. Enquist gebruikt dit muziek-
stuk als verwerkingsinstrument voor het 
verlies van haar dochter, net als Bach dat 
destijds ook deed na de dood van zijn 
zoon. De roman heb ik hoofdstuk voor 
hoofdstuk nauwgezet gelezen en de cd 
heb ik variatie voor variatie minutieus 
beluisterd. Een geweldige ervaring. 

Als ongeoefend luisteraar en al helemaal 
niet als geschoold beoefenaar van klas-
sieke muziek, staat onze radio steeds 
vaker afgestemd op kanaal 4. Harmoni-
sche muziek zonder hinderlijke onder-
brekingen over het leed van alledag. Veel 
melodieën herken ik, maar weet bij God 
niet hoe de werken heten, wie ze compo-
neerden en vaak ook niet welke instru-
menten erin spelen. Dit jaar moet daar 
maar eens verandering in komen. Mijn 
eerste punt is gemaakt, namelijk ‘Contra-
punt’. In de vocale muziek weet ik wel 
van de vier stemmen: sopraan, alt, tenor 
en bas. Deze combinatie nu maakt ‘Con-
trapunt’ zo bijzonder. Enquist laat de vier 
stemmen, die als canon of als fuga in de 
Goldbergvariaties klinken, fungeren als 
herinneringen aan passages uit het leven 
van haar dochter. En daarbij is de baslijn 
de constante, waartegen Bach – en naar 
mijn bescheiden mening nu dus ook En-

(© Foto: Jac van Leijsen)

beluisteren, maar ook een dwarse pu-
berdochter. Ik hoor gemor en gezucht, 
maar ook opluchting en resolute beslui-
ten. Alles wat zich in een moeder-doch-
ter-relatie beweegt, is te horen in deze 
muziek met de roman als leeswijzer. 
Met de bas als basis. Als grondplan, ka-
der, houvast. 

Het werk roept weer. Ik word gebeld 
voor een invalklus, zijnde een BAS-trai-
ning (basistraining) in het Groene Hart 
van Nederland. Samen met een collega 
die ook van ver moet komen, slapen 
we vanwege de barre weersvoorspellin-
gen de nacht tevoren al in een Bas-tion. 
Mijn collega geeft ook gastcolleges over 
‘hospitality’ ofwel gastvrijheid, klant-
vriendelijkheid. 
’t Is haar vak om met meer dan ge-
wone belangstelling de verrichtingen 
van onze dienstverleners te volgen. 
Onze ober is het slachtoffer. We spieden 
steeds om beurten of we zijn aandacht 
kunnen trekken, als er niet juist is ge-
dekt, als we nog een drankje willen en 
als we de rekening willen. Hij slaagt 
er niet in om ons naar behoren te be-
dienen. Als we de rekening dan einde-
lijk ontvangen, lezen we ergens in een 
hoekje zijn naam: Bas. 
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In 2008 was het rond het Religieus Erf-
goed een drukte van belang in de media 
en met samenkomsten. Nu het om de we-
zenlijke erfenis, de parochie, gaat houden 
met name leidende figuren en instanties 
hun mond. In het verleden was dit anders. 
De Roerom publiceerde in mei 1997 een ar-
tikel van prof. Walter Goddijn, godsdienst-
socioloog, over Sekten in de Kerk naar 
aanleiding van het rapport van een Belgi-

sche parlementaire commissie, in april dat 
jaar verschenen. In dit artikel wijst God-
dijn op het gevaar van grote parochies en 
schrijft hij aldus. 

Wie lid wordt van een sekte krijgt de be-
vrediging van een aantal psychische be-
hoeften, die hij of zij in de bestaande ver-
banden nooit heeft gekregen. In de kleine 
kring van de sekte wordt men als ‘broe-

der’ of ‘zuster’ aangesproken en ook ui-
terst persoonlijk behandeld. Men krijgt 
een taak toegewezen, al is het maar om 
in de weekeinden de huizen langs te gaan 
om nieuwe leden te werven. Men kan 
zich laten gelden en dat is vooral voor 
mannelijke leden heel belangrijk. Ik heb 
wel eens met Getuigen van Jehova van 
katholieke huize gesproken, die verzucht-
ten: ‘Zo ben ik in mijn parochie nog nooit 
behandeld. Ze zagen je gewoon niet staan’ 
...
De behoefte aan geborgenheid, aan inten-
siteit en een zeker radicalisme wordt vaak 
ook meer bevredigd in een sekte dan in 
een kerk. De leden krijgen meer aandacht 
voor hun geestelijk leven en hun persoon-
lijke geloofsbeleving. In Zuid-Amerika be-
staan parochies met vele tienduizenden 
leden. Kleine reformatorische afscheiding-
bewegingen zoals de Spiritisten met cul-
tusplaatsen voor niet meer dan honderd 
leden, oefenen grote aantrekkingskracht 
uit. Een goede waarschuwing in de rich-
ting van kerkbureaucraten die wegens 
priestertekort kleine parochies bij elkaar 
willen voegen om zo ‘effectiever’ zielzorg 
te kunnen uitoefenen.

In dezelfde Roerom van mei 1997 schrijft 
pastor Ben van Bronkhorst ofm over de 
toekomst van de kerk in de Bommeler-
waard en het hele bisdom Den Bosch. 

Het Dekenaat Zaltbommel staat het ko-
mend jaar voor ingrijpende veranderingen 
met betrekking tot de organisatie van het 
basispastoraat. Door het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd zullen twee 
pastores afscheid nemen. De Minderbroe-
ders Franciscanen die sinds 1965 verant-
woordelijkheid dragen voor het pasto-
raat in de Bommelerwaard zullen deze, 
gedwongen door gebrek aan mankracht, 
in augustus 1998 teruggeven aan het Bis-
dom ’s-Hertogenbosch. Zoals de zaken er 
nu voor staan zullen twee minderbroeders 
hun werkzaamheden in het basispastoraat 
van de Bommelerwaard voortzetten.

Onbehagen
Het dekenaat omvat echter zeven paro-
chies, ieder met een eigen kerkgebouw, 
bestuur en parochievergadering, eigen 
werkgroepen etc. Voor de twee overblij-
vende pastores zal het onbegonnen werk 
zijn om al die parochies op de traditionele 
wijze te bedienen. Nieuwe wegen moe-
ten worden ingeslagen. Verantwoordelijk-
heid voor het pastoraat zal op de eerste 
plaats komen te liggen bij de plaatselijke 
gemeenschappen. Tussen de verschillen-
de gemeenschappen zal een hoge mate 
van samenwerking op allerlei terreinen 
in gang moeten worden gezet. Wie alléén 
verder wil, zal op den duur het hoofd niet 

Peer Verhoeven

Maar laten gebeuren?

Er wordt niet veel stampij gemaakt rond de voorgenomen fusie van parochies. 
In ieder geval niet publiekelijk. Wie je er onder vier of zes ogen op straat over 
aanspreekt haalt de schouders op, slaakt een zuchtje en laat in de meeste ge-
vallen iets van oninteresse of machteloosheid blijken. Verdedigers van de bis-
dommelijke plannen tref je uiterst weinig en die er begrip voor kunnen op-
brengen verwijzen met de bisschop naar priestertekort en de krimpende kud-
de. Enkele punten van serieuze overweging. 

Bommelerwaard (© Foto: Jan de Vries)
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boven water kunnen houden en verdrin-
ken. Voor de pastorale bediening zal niet 
langer als vanzelfsprekend een beroep ge-
daan kunnen worden op - gewijde - pas-
tores. Als dat wel gebeurt, worden zij bin-
nen de kortste keren overvraagd; met alle 
gevolgen vandien. Het lijkt me dat deze 
situatie geldt - of in de nabije toekomst 
gaat gelden - voor heel veel parochies van 
ons bisdom. Zaak zal het daarom zijn dat 
niet iedereen op eigen houtje gaat wer-
ken aan oplossingen. Noodzakelijk is een 
duidelijk beleid van bisschop en bisdom-
staf ten aanzien van organisatie en invul-
ling van het basispastoraat. Dat beleid 
zou kunnen worden ingegeven door extra 
aandacht voor de vereenvoudiging van de 
pastorale organisaties; gedeelde verant-
woordelijkheid en gedeeld leiderschap; 
onderscheid durven maken tussen ‘pries-
ter in eeuwigheid’ en het feitelijk wel of 
niet goed functioneren; het aanstellen van 
pastoraal werkenden in leidinggevende 
functies; support en begeleiding.

Gesteund
Te vaak is in het verleden en wordt ook 
nu het beleid bepaald door angst voor af-
brokkelen van de katholieke kerk, angst 
voor het verdwijnen van een aantal waar-
den en normen. Belangrijk lijkt me dat in 
de leiding van het bisdom het accent komt 
te liggen op vertrouwen in mensen, de 
waarde van het geloof in het persoonlijke 
leven van velen, de verantwoordelijkheid 
van ieder christen, goede onderlinge com-
municatie tussen alle geledingen, ook de 
laagste. Het is mijn vaste overtuiging dat 
gelovigen zich hun ‘kerkstijl’ niet laten af-
nemen. Van tijd tot tijd wordt het hen wel 
moeilijk gemaakt. Het zou goed zijn als 
zij zich in hun liefde voor hun kerk op-
nieuw gesteund weten door hun leiders; 
als zij opnieuw zouden ervaren dat het 
ons aller kerkgemeenschap is.

*

In het Parochieblad van de Willibrordus-
kerk te Hedel van mei 1997 stond het vol-
gende verhaal te lezen. 
Na vele jaren een bloeiend bestaan te heb-
ben gekend, begon de parochie weg te 
kwijnen en na een lange periode van ge-
leidelijk wegzinken en vergaan van ver-
veling, overleed ze. De pastoor consta-
teerde de dood en schreef een plechtige 
rouwbrief waarin hij het overlijden van de 
parochie bekend maakte en iedereen uit-
nodigde om naar de rouw- en afscheids-
viering te komen: ‘Zaterdagmorgen om 
half elf’. Toen het zaterdagmorgen was 
zat de kerk bomvol; zo druk was het er 
de laatste twintig jaar niet meer geweest. 
Het was niet duidelijk of het geloof ineens 
zo was toegenomen. Wel dat niemand 

er iets van begreep. Duidelijk was ook 
dat de parochianen geweldig nieuwsgie-
rig waren naar wat de pastoor te zeggen 
zou hebben. Een vreemd gebeuren was 
het in ieder geval. Vriend en vijand wa-
ren het daarover eens. Bij de preek aan-
geland deed de pastor wat hij altijd bij 
alle overledenen had gedaan. Hij prees de 
kwaliteiten van de overledene, de verdien-
sten die de parochie lange tijd voor de ge-
meenschap had gehad. Hij prees de moed 
van de overledene tijdens haar langdurig 
ziekbed, toen ze heel langzaam achteruit 
ging en geleidelijk aan geen aandacht of 
bezoek meer kreeg. Hoe zij, vroom en ge-
ruisloos, in de Heer was overleden. Maar 
van geruisloos begraven wilde de pastoor 
niet weten. Vandaar deze afscheidsvie-
ring. Hij uitte dankbaarheid en blijdschap 
omdat de mensen in zo groten getale ge-
komen waren. Ten slotte nodigde hij alle 
parochianen uit om nog eenmaal langs de 
baar te lopen, een blik in de kist te wer-
pen en afscheid te nemen van hun eens 
zo dierbare parochie. Iedereen toog naar 
voor. In twee lange rijen defileerden de 
parochianen langs de baar. De pastoor 
sloot de rij. En iedereen die de overleden 
parochie voor het laatst wilde groeten, zag 
op de bodem van de kist zichzelf als in 
een grote spiegel. 
(Parochieblad Willibrorduskerk Hedel, mei 
1997)

*

Dezer dagen - januari 2010 - verscheen 
bij Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk 
het boek Voorbij het kerkgebouw. De speel-
ruimte van een ander sacraal domein van 

Paul Post, hoogleraar Liturgische en Ritu-
ele Studies aan het Departement Religie-
wetenschappen van de Faculteit Geestes-
wetenschappen van de Universiteit van 
Tilburg en directeur van het daar geves-
tigde instituut voor Liturgische en Ritu-
ele Studies. We zijn nog niet in de gele-
genheid geweest de studie van professor 
Post aandachtig te lezen. Wel is ons nu al 
duidelijk dat zijn boek van eminent be-
lang is om inzake heden en toekomst van 
kerkgebouwen - parochie/gemeente - juist 
te kunnen oordelen en handelen. Een ge-
deelte uit de flaptekst mag dit duidelijk 
maken. ‘Dit boek verkent de actuele posi-
tie van de rituele ruimte. Startpunt is het 
thans gevoerde gesprek over de positie 
van kerkgebouwen in de West-Europese 
cultuur. Inzet is dat dit gesprek en de fei-
telijke omgang met kerkgebouwen in de 
praktijk een beperkte visie op rituele en 
sacrale ruimte kent; een visie die voorbij-
gaat aan de actuele plaats van ritualiteit 
en religie, religiositeit en sacraliteit in onze 
samenleving en cultuur. Het is tijd voor 
een ander perspectief dat recht doet aan 
een ander sacraal domein. (cursief door 
P.V.) Deze studie ‘gaat voorbij’ aan het 
kerkgebouw. Ze beziet het bredere cultu-
rele milieu en dat alles omwille van een 
nieuwe situering van het kerkgebouw.’ 
Dit boek is een must in deze tijd. Wie ook 
maar enige verantwoordelijkheid draagt 
voor parochieopbouw en kerkgebouwen 
moet studie maken van Voorbij het kerk-
gebouw. Wie van hen dit niet doet begaat 
mijns inziens een zonde van ernstig ver-
zuim of een zonde tegen de Geest die naar 
de overtuiging van de eerste christenen 
onvergeeflijk is.
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Franck Ploum

Het goede doen…

Ellen Huijbers is huisarts, getrouwd en heeft 
twee kinderen, zeven en acht jaar oud. Ze is een 
echte Brabantse en sinds haar studie in Maas-
tricht alweer twaalf jaar werkzaam in Geldrop. 
‘Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in Ne-
pal. Daarnaast heb ik veel gereisd, waardoor 
mijn interesse voor het welzijn van kinderen 
wereldwijd is gewekt. Ik heb dan ook het idee 
om tropenarts te worden altijd als optie gehou-
den, maar ik heb het uiteindelijk dus niet ge-
daan.’ 
 
Concreet iets doen
De interesse bleef echter ondanks dat haar leven 
anders liep. ‘Er kwamen kinderen en dan ben 
je minder flexibel. Lang dacht ik om via Artsen 
zonder Grenzen aan de slag te gaan, maar toen 
kwam de vraag of ik via Nederland een project 
in Oeganda wilde ondersteunen. Daarop heb ik 
ja gezegd, want dit was de kans om concreet 
iets te doen. We hebben toen in Nederland de 
stichting Second Home for children in Uganda 
opgericht. Ik zit zelf in het stichtingsbestuur.’ 

Geen land
Kitojo is een dorpje in het Bushenyi district, in 
het zuidwesten van Oeganda. Het is heuvelach-
tig, groen in de regenperiode en warm en droog 
in de droge periode. Er zijn veel bananenbo-
men en koffieplantages en het gebied bestaat 
uit kleine dorpjes en gehuchten. ‘Als je daar 
komt vraag je je af hoe het kan dat mensen in 
dat gebied honger lijden. Maar al snel blijkt dat 
de mensen zelf geen land hebben. Alle bomen, 
land en plantages zijn in bezit van de rijke elite. 
Geen land is geen geld en geen geld betekent ar-
moede.’  

Hulpvraag
Kitojo is één van de vele Oegandese dorpen 
met veel kinderen die één of beide ouders heb-
ben verloren. Ze zijn erg kwetsbaar. Een aantal 
bewoners van Kitojo heeft de handen ineen-
geslagen en helpt deze kinderen. Ze hebben 
ter plaatse de coöperatie Second Home Kitojo 
opgericht, een organisatie van twintig voog-
den en ouders in Kitojo. Zij werken met elkaar 
aan duurzame ontwikkeling, waardoor zij be-
ter voor de weeskinderen kunnen zorgen. ‘Via 
Bas Naterop, een Nederlander die in Oeganda 
woont en werkt, is er een hulpvraag onze kant 
op gekomen. Zijn vrouw, Ruth, komt uit Kitojo. 
Ze hebben ons gevraagd mee te helpen aan het 
verbeteren van de toekomstperspectieven van 
de kinderen in Kitojo.’

Aansluiten 
De Nederlandse stichting heeft als taak midde-
len te genereren om de coöperatie in Kitojo te 
ondersteunen. Ze werken het liefst kleinschalig 
en op een persoonlijke, betrokken manier. De 
taken van Ellen richten zich vooral op het me-
dische gedeelte. ‘Ik ben begonnen met te inven-
tariseren wat er aan medische zorg is. Daar zijn 
we bij aangesloten. Je moet niet alles opnieuw 
willen doen. Naast mijn aandacht voor Oeganda 
ben ik binnen het bestuur vooral bezig met de 
vraag hoe je in deze tijd inhoud geeft aan ont-
wikkelingssamenwerking. Het is hún toekomst, 
maar wij hebben de mogelijkheden daar een 
bijdrage aan te leveren. Hoe geef je dat vorm 
zonder de verantwoordelijkheid bij mensen 
weg te halen? Wat we doen is vooral mensen 
ondersteunen. Zo begeleiden we bijvoorbeeld 
voogden van weeskinderen rond thema’s als 

Dit jaar bestaat de rode draad uit artikelen en gesprekken met mensen die zich inzetten 
voor hun medemens. Ze zijn uitgezonden naar een ontwikkelingsland en staan daar let-
terlijk in het leven van alledag. Anderen werken vanuit een project in Nederland en pen-
delen op en neer. Weer een ander gebruikt de vakantie om elders in de wereld door te 
werken. De Geldropse huisarts Ellen Huijbers zet zich in voor weeskinderen in het zuid-
westen van Oeganda.

Achelse Kluis
1 maart 19.30 u. Completen 
met de monniken; 20.00-
21.00 u. Moeilijk te geloven 
met Suzanne van der Schot. 
(040) 206 99 55 (9.30-11.30 
u. en 14.30-17.00 u.); 
abdij@achelsekluis.org 

Soeterbeeck
17 mrt. 10.00-17.00 u: Sym-
posium: Faculteitsdag Theo-
logie en Religiewetenschap-
pen. (024) 361 55 55;  
info@soeterbeeck.ru.nl 

Begijnenhofgesprekken
14 mrt. 10.30-12.30 u. Eind-
hoven: De traditie van de 
moderne theologie.
(040) 242 12 63; begijnen-
hofgesprekken@kpnmail.nl 

Wereldmuseum
Tot en met 24 mei op di. 
t/m zon. 10.00-22.00 u. 
Oceanië. Tekens van riten, 
symbolen van gezag. 
(010) 270 71 90;  
info@wereldmuseum.nl 

Damiaancentrum
Elke derde zondag van de 
maand 9.30-11.30 u.: Ge-
sprekken te Pas, Olland. 
(0413) 29 12 00;  
info@damiaancentrum.nl 

Zwanenhof
5 mrt. 19.00 u.- 7 mrt. 15.30 
u.: Woorden (en) bewegen.
(074) 265 95 25; 
info@zwanenhof.nl 

Elim
6 mrt 10.00-16.00 u. Elim-
zaal: De mystiek van Meister 
Eckhart.
(013) 453 85 05; 
stiltecentrum@elimgroep.nl 

Ignatiushuis
13 mrt. 10.00-16.00 u.: Crea-
tief in crisis.
(020) 679 82 07; 
info@ignatiushuis.nl 

Dominicanenklooster
7 mrt 15.00 u.: Theater-
voorstelling door Tine Ruys-
schaert. Door toedoen van 
bijbelse vrouwen.
(026) 326 44 22; 
info@kloosterhuissen.nl

gezondheid, onderwijs 
en het verbeteren van 
voedingspatronen. We 
brengen geen potje met 
geld om eten te kunnen 
kopen, we creëren geen 
afhankelijkheid en zien 
onszelf als een tijdelijke 
stichting die er is zo-
lang het nodig is.’

Eigen omgeving
Het aanvankelijke idee 
om een huis te bou-
wen voor de weeskin-
deren is echter nooit 
uitgevoerd. ‘Nee, dat is 
voortschrijdend inzicht. 
Op de eerste plaats is 
de term weeskind ver-
warrend. In Oeganda Opa en oma voeden hun kleinkind op
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betekent dit dat je één of beide ouders ver-
loren hebt. Dus veel weeskinderen wonen 
nog bij één van hun ouders, maar groten-
deels ook bij opa, oma of tante. Daarnaast 
leert de praktijk dat je kinderen veel beter 
kunt opvangen en ondersteunen in hun 
eigen omgeving. Daarmee sluit je aan bij 
wat in Oeganda gebruikelijk is, namelijk 
dat ooms, tantes, oma’s en buren wees-
kinderen in huis opnemen. We zijn be-
gonnen met het ondersteunen van twintig 
kinderen in hun eigen leefomgeving en 
het project is nu al uitgegroeid tot veertig 
kinderen?’

Land gekocht
Er zijn al verschillende projecten gerea-
liseerd, maar er zijn er nog veel meer in 
opbouw of ontwikkeling. ‘Ruim een half-
jaar geleden hebben we een stuk land 
aangekocht. Dit wordt gebruikt voor be-
bouwing. Deze maand is de bouw van 
een stal voor koeien en kippen voltooid 
en zijn er twee drachtige koeien gekocht. 
Deze dieren zijn met Nederlands geld ge-
kocht, maar helpen de bevolking daar 
daadwerkelijk om zelf in hun onderhoud 
te voorzien. Ook worden er bijenkor-
ven op het land geplaatst. Die dienen een 
tweeledig doel. Op de eerste plaats is de 
honing een uitstekend product dat kan 
dienen als voedsel, maar een deel kan ook 
verkocht worden waardoor de coöperatie 
middelen kan genereren voor nieuwe pro-
jecten.’

Maaltijden en ontmoeting
Een belangrijk en al bereikt doel is de 
ontmoeting van mensen rond een maal-
tijd. ‘Eigenlijk gaat dit een beetje tegen de 
doelstelling in, maar de effecten zijn zo 
goed dat we er toch mee doorgaan. Wat 
we doen is wekelijks een maaltijd organi-
seren waar mensen aan kunnen deelne-
men. We geven voedsel, wat niet helemaal 
de bedoeling is, maar hierdoor hebben we 
wel de hele groep bij elkaar en die kans 
benutten we voornamelijk voor educatie. 

Het hoofd van de basisschool geeft rond 
de maaltijden voorlichting over opvoe-
ding, waarden, eten en hygiëne. Waarden? 
Ja, wezen worden weliswaar opgevangen, 
maar tegelijk toch ook aan hun lot overge-
laten. Ze krijgen niet de aandacht die an-
dere kinderen ontvangen. Hierdoor komen 
veel weeskinderen in de criminaliteit te-
recht. Om dit te voorkomen is voorlichting 
nodig en ondersteuning van pleegouders 
zodat ze in staat zijn de weeskinderen 
voldoende te begeleiden en daadwerkelijk 
op te voeden.’ 
 
Schone ovens
Om die maaltijden te kunnen houden is 
een keuken geplaatst met een speciale 
oven erin. ‘Er wordt in Oeganda meestal 
gekookt in en op slechte oventjes. Ze ver-
bruiken veel hout en de rookontwikkeling 
brengt veel gezondheidsklachten met zich 
mee. De stichting heeft aan een plaatse-
lijke ovenbouwer gevraagd een speciale 
oven te bouwen, die én zuinig is met hout 
én via een rookkanaal de rook naar buiten 
afvoert. Het toekomstplan is nu om ook in 
de eigen huisjes van mensen zulke ovens 
te plaatsen.’ 
 
Onderwijs
Een derde succes is de opbrengst uit de 
koffiebonen inzetten voor onderwijs. Op 
het aangekochte land worden koffiebo-
nen verbouwd. Het geld dat die opleveren 
wordt gegeven aan de plaatselijke school, 
zodat zij leerkrachten kunnen betalen 
om de kinderen uit het project les te ge-
ven. ‘In Oeganda is onderwijs verplicht, 
maar niemand controleert het. Dus veel 
kinderen blijven thuis, vooral ook om-
dat ze moeten helpen met werken. Daar-
naast hebben veel (pleeg)ouders geen geld 
om de school te betalen. Officieel is naar 
school gaan gratis. Dit is dus een stukje 
corruptie van Oeganda: scholen vragen 
toch geld. Tegelijkertijd is dit ook weer 
te begrijpen, want leerkrachten worden 
zwaar onderbetaald en kunnen van hun 

salaris niet leven. Ook krijgen scholen 
veel te weinig geld om voldoende leer-
krachten aan te stellen. Van de opbrengst 
uit de koffiebonen wordt dus indirect een 
leerkracht betaald, die vervolgens les geeft 
aan de (wees)kinderen uit het project.

Malaria 
Tot slot wordt er ook hard gewerkt aan de 
aanpak van malaria, waardoor kinderen 
niet langer vijf of zes keer per jaar erdoor 
geveld zijn. ‘Er is een Chinese plant tegen 
malaria. Die plant groeit gewoon in Oe-
ganda. Door de bladeren te drogen en er 
thee van te maken kun je jezelf bescher-
men tegen malaria. Eén keer per week 
drinken helpt al. We hebben in de litera-
tuur onderzoek gedaan naar deze plant en 
nu laten we mensen die thee drinken. Alle 
weeskinderen hebben bovendien al ma-
larianetten en de volgende stap is dat de 
volwassenen er ook een krijgen.’
 
Het verschil maken
Vanwaar die inzet en betrokkenheid? ‘Dat 
vraag ik me ook wel eens af, maar het is 
op de eerste plaats heel leuk om te doen. 
Daarnaast is de methode die we hante-
ren gewoon goed: bijdragen zodat zij hun 
eigen toekomst kunnen maken. Met een 
beetje steun komt er een enorme hoeveel-
heid power in mensen los; dit is echt ge-
weldig. Als je ziet met welke beperkte 
middelen je het verschil kunt maken tus-
sen wél toekomst of géén toekomst, dan 
geeft het enorm veel voldoening om iets 
goeds te doen voor je medemens.’ 

Informatie: www.secondhomekitojo.com; 
bijdragen: Stichting Second Home Kitojo, 
Rabobank 12.63.87.990.

Een keuken zoals in de meeste huizen

Ellen Huijbers in Kitojo
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Joost Koopmans

Pastoraat met een knipoog

Jan van Gestel werd in 1942 in Diessen bij Hil-
varenbeek geboren. Zijn ouders trouwden op 
latere leeftijd, zodat hij enig kind bleef. Zij run-
den een boerderij en vader zou zijn enige zoon 
best wel als opvolger willen hebben. Maar hoe-
wel Jan het boerenleven interessant vond, wilde 
hij toch liever gaan studeren. En dit vond zijn 
vader weer interessant, want die was zelf ook 
leergierig aangelegd. Maar welke studie moest 
het worden? ‘Ik werd letterlijk op het spoor ge-
zet door mgr. Van Tuin, oud-deken van Den 
Haag’, zegt Jan. ‘Toen ik met mijn vriendje in 
het bos liep kwamen we een man tegen die met 
zijn invalidenwagentje was vastgereden in een 
modderspoor. We konden hem eruit trekken. 
Hij stelde zich voor en vroeg waar we woon-
den; dan kwam hij wel een keer op de koffie. 
Eenmaal bij ons op bezoek vroeg hij me wat 
ik wilde worden. Wij hadden in onze parochie 
jonge enthousiaste kapelaans waardoor ik al 
weleens aan priester worden had gedacht. Die 
deken maakte me nog enthousiaster en zette me 
op het spoor.’ 

Collegialiteit
‘Op het kleinseminarie had ik het naar mijn 
zin. Ik kon goed meekomen met de studie en 
er werd veel gesport. De stap naar het grootse-
minarie heb ik weloverwogen gezet. We maak-
ten kennis met de nieuwe theologie; we waren 
kinderen van de nieuwe lente in de kerk. Na 
de wijding door bisschop Bluyssen mochten 
we onze wensen kenbaar maken. Ik wilde niet 

naar een stad, maar ook niet naar een gat. Mijn 
voorkeur ging uit uit naar een parochie in de 
omgeving van Diessen. Ik vond dat mijn ou-
ders er recht op hadden dat hun enig kind bij 
hen in de buurt woonde. Toen ik hoorde dat ik 
naar Groesbeek moest, was ik heel kwaad en te-
leurgesteld. Al gauw belde de bisschop me per-
soonlijk op en vroeg: ‘Jan, hoe is het ermee?’ 
Mijn antwoord loog er niet om. ‘Ik begrijp het’, 
zei de bisschop, ‘maar ik zal het je uitleggen.’ 
Toen zag ik in dat hij een goede reden had om 
iemand anders op de vacante plaats in de buurt 
van Diessen neer te zetten. Ik ben Jan Bluyssen 
altijd dankbaar gebleven voor zijn persoonlijke 
benadering. Eenmaal in Groesbeek werd ik har-
telijk ontvangen door mijn collega’s. ‘Ik laat je 
los’ zei pastoor Swinkels, ‘ga maar eens goed 
rondkijken.’ Wat ik ook erg van hem waardeer-
de, is dat hij me als predikant leerde om van 
boekentaal naar spreektaal te komen. Ik voelde 
dat het klikte. Het klimaat was goed, een vlie-
gende start!’

Ramen open
‘Het was door de veranderende gezagsverhou-
dingen een roerige tijd, ook in de kerk. Maar 
ik heb geluk gehad met mijn collega’s en huis-
genoten, met de parochie en het werk met de 
mensen hier. Ik heb mezelf nooit hoeven ver-
loochenen. ‘Zorg dat je niet naast je schoenen 
gaat lopen’, had mijn vader me op het hart ge-
drukt. Nou, de mensen met wie ik te maken 
had hielden me wel in de schoenen. En vanaf 

Zijn hele priesterleven, al bijna vierenveertig jaar, is hij pastor in Groesbeek. In 1966 
werd hij er benoemd, aanvankelijk tegen zijn zin in. Hij diende er onder drie pastoors, 
totdat hij het in 1989 zelf werd. Nu zegt hij: ‘Ik heb hier veel arbeidsvreugde mogen bele-
ven.’ Jan van Gestel, een begrip in Groesbeek.

‘Paarden horen vóór, niet áchter de wagen’

La Verna
4 mrt. 20.00-22.00u.: Kunsti-
ge verhalen en verhalende 
kunst. (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl

Barmhartigheid
20 febr. 10.00-16.00 u.: 
Barmhartigheid in Organisa-
ties. Thema verschilligheid.
(073) 657 70 44;  secreta-
riaat@barmhartigheid.nl

Klooster Wittem
25 febr. 19.30-21.30 u. Leer-
huis: Geloven met kinderen. 
Lieve God...
(043) 450 17 41; 
info@kloosterwittem.nl 

Spirituele Sociëteit
28 febr. 10.30-13.00 u.: 
Waarom bestaat onze we-
reld? 
(013) 542 66 62; 
info@spirsoctilburg.nl 

Waken
28 febr. 15.00 u.: Vanuit de 
Oosters Orthodoxe traditie.
06 30 29 54 61 en 06 51 62 
65 29; 
www.schipholwakes.nl 

Loreto 
1 apr. 16.00 u.-5 apr. 10.00 
u.: Stilstaan, bezinnen en 
verder gaan.
(0544) 39 33 80 (di en do. 
9.30-12.00 u.); 
www.loreto.nl 

Kerk en Samenleving
10 mrt. 20.00-22.00 u.: Op 
weg naar Pasen met Wiel 
Logister. (0499) 39 87 41. 

Salesianum
27 febr. 10.00-14.00 u.: De 
passion of the Christ (met 
Mel Gibson).
(073) 549 56 71; 
osfs@hetnet.nl 

Priorij Emmaus
27 febr. 10.00-16.00 u.: The 
Messiah. 
(0346) 56 21 46 (ma. t/m 
vr. 9.00-12.00 u.); 
info@priorijemmaus.nl 

De Gaarde
26 febr, 26 mrt, 23 apr. 9.30-
12.30 u.: Chakrawandeling.
(013) 533 94 25; 
postmaster@degaarde.org 
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het begin leerde ik veel parochianen ken-
nen. Net als op het Concilie gooiden we 
de ramen van de kerk open en nodigden 
de mensen in het parochiehuis uit voor 
een groot huisbezoek. Ze konden ook 
groepsgewijs bij iemand thuis samenko-
men. Daardoor bereikten we in drie jaar 
tijd vijfentachtig procent van de parochie 
en leerde ik in korte tijd ontzettend veel 
mensen kennen. Allerlei vragen, verha-
len, frustraties en voorstellen kwamen 
aan bod. Naast mijn werk als pastor was 
ik ook godsdienstleraar op de scholen-
gemeenschap, drieëntwintig jaar lang. 
Zo leerde ik ook nog veel jongeren ken-
nen en door de collegiale sfeer was het 
hier, net als op de pastorie, goed werken. 
Voor mijn ontspanning werd ik suppor-
ter van voetbalvereniging Achilles. Bij de 
wedstrijden was en ben ik vaak te vin-
den. Mensen support geven, zo zou je ook 
mijn pastoraat kunnen omschrijven.’

Pastoor
‘In 1969 begonnen we in Groesbeek al 
met het eenwordingsproces van vier paro-
chies. Teamleider werd de jonge pastoor 
Sjef van Roessel, iemand met wie ik altijd 
al graag had willen samenwerken. He-
laas kreeg hij in 1976 kanker. Hij overleed 
hieraan op veertigjarige leeftijd. Geweldig 
jammer. Toen kwam ik er als vijfender-
tigjarige in mijn parochie alleen voor te 
staan; echt een tropenjaar. In 1978 kre-
gen we pastoor Gerrits, weer iemand met 
wie ik het trof. We stonden achter elkaar! 
Tien jaar later kreeg ik via vicaris Hurk-
mans van bisschop Ter Schure het dwin-
gende verzoek om naar een parochie in 
Nuenen te verhuizen. Want volgens de 
nieuwe verhoudingen was er bij ons één 
priester teveel. Maar in mijn plaats is Ger-
rits gegaan. Hij wilde namelijk graag naar 
Brabant terug. Ik werd hier pastoor, maar 
was wel mijn aanspreekpunt kwijt. Ge-

lukkig mocht ik uitzien naar een halve 
beroepskracht die een hele werd: Jos van 
Rooy, een goeie pastor en een uitstekend 
catecheet. Als gehuwde werd hij in 1990 
diaken gewijd, maar wat mij betreft mag 
hij morgen priester worden gewijd!’

Kerk van mensen
‘Ik ben nu ruim drieënveertig jaar hier. Ik 
heb gelukkig een goed geheugen en ken 
de mensen met naam en toenaam. Mijn 
visie op de kerk heeft me betrokken ge-
maakt. De kerk is namelijk van de men-
sen. Zij zijn het uitgangspunt van mijn 
handelen. We hebben een boodschap, 
maar ik kan hen niet opdringen wat ze 
zelf niet willen. Zielzorg is relatie, ik ga 
naast de mensen staan, loop een eindje 
met hen mee. De sacramenten moeten 
we aan hen teruggeven, ze samen met 
hen delen en vieren. Ik ben geen solo-be-
dienaar. Daarom laat ik bijvoorbeeld een 
doop of een ziekenzalving méé bedienen. 
Ik wil mensen bevestigen in hun geloof en 
inspireren voor de toekomst. En we heb-
ben een blij geloof. Daarom noem ik mijn 
werk ook weleens pastoraat met een knip-
oog.’

Regeltjeskerk
‘Ik kom uit een kerk die mensen omarm-
de maar nu neemt ze mensen, ook pries-
ters, in de houdgreep. Een houdgreep is 
beknellend en wurgend en daar heb ik 
last van. We zijn een regeltjeskerk ge-
worden. Als je tegenwoordig iets vraagt 
aan het bisdom krijg je een boek vol re-
gels. Die regels kloppen wel, maar ze zijn 
niet zo belangrijk. Als je bisschop Bluys-
sen iets vroeg zei hij: ‘Gebruik je eigen 
verstand, dan lijdt het mijne niet zoveel. 
En je hebt toch een goed verstand gekre-
gen? Dan zul je ook geen domme dingen 
doen!’ Een keer vroeg bisschop Ter Schure 
aan mij: ‘Wat is toch het verschil tussen 

de vorige bisschop en mij?’ Ik antwoordde 
met een beeld: ‘Een douche heeft een war-
me en een koude kraan. Voorheen heers-
te er een warm klimaat in het bisdom; nu 
staat alleen de koude kraan open. Terwijl 
toch alleen warmte doet groeien!’ Het gro-
te probleem in de kerk is dat ze niet meer 
dicht bij de mensen staat. Gewijd zijn 
staat centraal. Maar ik zeg met mijn col-
lega Cees Remmers: Wij hebben mensen. 
Die zijn méér dan gewijd, die zijn ook 
nog tóégewijd!’

Hoe verder?
‘Toen ik vijfenzestig werd kreeg ik een 
brief van het bisdom met de vraag of ik 
per omgaande wilde laten weten of ik zou 
doorgaan of wilde stoppen. Maar zo werkt 
het niet bij mij. Ik heb laten weten dat 
ik daar eerst eens over wilde praten met 
mijn eigen bestuur en met het bisdom. 
Over hoe en wat, over nu en later. Want ik 
heb hier heel wat knowhow opgebouwd 
en als ik me helemaal moet terugtrekken, 
valt dat allemaal weg. Ook al komen velen 
niet meer naar de kerk, wij hebben nog 
ons volk omdat wij omarmen. Daarom wil 
ik als het nog kan en in goed overleg met 
het bisdom van toegevoegde waarde zijn 
in een nieuwe situatie. Maar dan wel zon-
der wurggreep! Ik wacht nu al twee jaar 
op antwoord. Ik moet toch maar een be-
slissing gaan nemen, in het belang van de 
parochie en van mezelf!’ 

‘De vaart erin en bekeken gewaagd door de bocht’
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In de jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw stond er bij ons in de woonkamer 
een groot heilighartbeeld met een elek-
trisch lampje erbij. Ook twee kasten met 
beelden erop. En er hing een groot schil-
derij van Jezus met een kudde schapen 
aan zijn voeten.

deel Dukenburg. De nieuwe bewoners 
kwamen deels uit Nijmegen en deels van 
elders in Nederland. Het stadsdeel had ze-
ven wijken met ieder een eigen naam. De 
adressen werden gevormd door de naam 
van de wijk, het nummer van de straat en 
dan het huisnummer. Mensen kenden el-

De aula van het crematorium was veel te 
klein. Tussen de herdenkingstoespraken 
door klonk de muziek die hem na de me-
dedeling dat er geen genezing mogelijk 
was op de been had gehouden. Maanden 
later was ik op bezoek bij zijn weduwe. 
Op een schap stond zijn foto met een 
bloemetje en een kaarsje. Opvallender was 
een grote vogel van groen koper die ach-
terom kijkt, waarin een deel van zijn as 
bewaard wordt. De omkijkende vogel als 
symbool van hem die er niet meer is. Of 
staat dit omkijken óók voor omzien naar 
hen die achterblijven? 

Van openbaar naar particulier
In deze schets van vijfenzeventig jaar zijn 
enkele aspecten aangeraakt over de plaats 
van de dood en de dode in een bepaalde 
tijd, omgeving en leefwereld en in het per-
soonlijk leven. Eerst stond men nog stil 
als een lijkkoets passeerde en kreeg deze 
voorrang in het verkeer. Nu is de lijkwa-
gen niets opvallends meer en raast het 
verkeer voorbij. Ook de maatschappelijke 
aandacht voor dood en overledene is ver-
dwenen. Het zwart van de lijkwagen is 
grijs of een andere donkere kleur gewor-
den, de zwarte rouwkleding vervangen 
door stemmig grijs of een gedekte kleur. 
‘Deden’ de buren eerst de uitvaart, nu be-
staat er een hele, steeds meer geprofessi-
onaliseerde en gecommercialiseerde uit-
vaartbranche. De Nederlandse Kwaliteits-
raad Uitvaartverzorging (NKU) staat borg 
voor de kwaliteit. Het publieke karak-
ter van een begrafenis of crematie heeft 
plaatsgemaakt voor het private. Bij de na-
bestaanden groeide echter wel de behoefte 
aan een meer persoonlijke inhoud van uit-
vaart of crematie. Een persoonlijk afscheid 
van de dierbare, waaraan anderen mogen 
deelnemen en daardoor ontroerd worden. 
De uitvaartonderneming biedt steeds meer 
aan om inhoud te geven aan ‘het laatste 
afscheid’. De eventuele foto op de kist is 
geen foto meer van iemand op z’n paas-
best, maar van ‘zoals hij of zij was’. Een 
typerend, karakteristiek plaatje van de 
overledene. 

Publiek en op afstand
Minder vaak van nabij ermee geconfron-
teerd, is de dood niet langer een alledaags 
gespreksonderwerp. Hij is uit het openbare 
leven verdwenen. Rouw en verdriet om een 
dode worden een privé-aangelegenheid, 
waar kennissen, collega’s en buren geen 
raad mee weten. Voor bedrijven is een 
rouwperiode verlies van arbeidstijd. Ons 
leven speelt zich grotendeels op het werk 
af en daarom bepaalt dit ook voor een deel 
het hedendaagse denken. Voor buiten-
staanders en collega’s duurt een rouwperi-
ode al gauw te lang. 
De vervreemding van de dood lijkt te wor-

Jo Straver

In huis een plaats voor de doden

Eind vorig jaar verzorgde Jo Straver in het bezinningscentrum van de passio-
nisten in Haastrecht een avond over de herinneringsplek	in	huis	voor	de	lieve	
doden. Voor De Roerom heeft hij zijn tekst tot een artikel omgewerkt. Onlangs 
werd - in Groningen ? - een proefschrift over ‘huisaltaren’ verdedigd. Er is in 
deze iets gaande!

In mijn kinderjaren
Ook hingen er twee grote foto’s van de 
ouders van mijn vader, gestorven voordat 
mijn ouders trouwden. Wij hebben hen 
nooit gekend. Wel zijn een broer en ik 
naar hen genoemd. De kasten met beel-
den zijn verdwenen, maar de foto’s zijn 
blijven hangen. Voor mijn vader waren 
die het beeld van zijn ouders. Toen mijn 
moeder gestorven was, kwam de laatste 
van haar genomen foto groot in de woon-
kamer en deze is gebleven, ook toen mijn 
vader hertrouwde.
In het agrarische landschap woonden fa-
milies vaak generaties lang in hetzelfde 
dorp en hetzelfde huis. Ze kenden elkaar. 
Stierf iemand, dan werden de gordijnen 
afgehaald, de luiken gesloten en iemand 
ging het in de buurt rondzeggen. De dode 
was met naam en toenaam bekend. Onge-
acht hun kerkelijke achtergrond begeleid-
den buren de dode naar de kerk en lieten 
de lijkkist neer in het graf. 

Dertig jaar later
In de jaren zestig bouwde Nijmegen stads-

kaar nauwelijks. In de beginperiode ver-
huisde jaarlijks 25%. Tamelijk centraal in 
het stadsdeel was een groot plein met een 
klein winkelcentrum. In het begin van 
de jaren zeventig is daar de multifuncti-
onele, oecumenische ‘Ontmoetingskerk’ 
gebouwd. 
Rouwen was een familieaangelegenheid 
geworden. Eén van de laatste keren dat ik 
een dode vanuit de Ontmoetingskerk bege-
leidde naar het crematorium, reed de lijk-
stoet langs de markt op het plein, over de 
A73 waar het verkeer voorbij raasde, naar 
het crematorium aan de rand van een indu-
strieterrein. Niemand stond er meer bij stil. 

Weer dertig jaar later
Iemand die ik vanaf zijn jonge jaren ken-
de stierf. Hij had een zaak, was voorzitter 
van de voetbalclub en de eerste prins Car-
naval. Een bekend figuur dus in het dorp 
met intussen een grote nieuwbouwwijk 
met veel ‘import’. De uitvaart was indruk-
wekkend; met veel vrienden en kennissen 
uit buurt, voetbalclub, bedrijfsleven enz. 

(© Foto: Peter Wouters)
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den opgeheven door de geweldige aandacht 
voor het afscheid van bekende Nederlan-
ders. Er is onlangs publiek gerouwd rond 
prins Claus, prinses Juliana en prins Bern-
hard. Er was applaus langs de rouwstoet 
van Pim Fortuyn en Jos Brink. Voor André 
Hazes werd in de Arena een afscheidsfeest 
georganiseerd en bij Ramses Shaffy heette 
het condoléancebezoek ‘zijn leven vieren’. 
In deze gevallen gaat het om publieke, via 
de media van op afstand gekende mensen. 
De media bieden de mogelijkheid zo’n uit-
vaart intens te volgen, maar de snelheid en 
drukte van de media zorgen er ook voor 
dat dergelijke evenementen weer gauw ver-
geten zijn. Hetzelfde gebeurt, als een van 
onze militairen sneuvelt in Afghanistan. Er 
wordt in gemeentehuis of op internet een 
condoléanceregister geopend, waar men-
sen een boodschap achterlaten voor de na-
bestaanden die zij niet persoonlijk kennen. 
In onze emotiecultuur brengt het overlij-
den van deze personen de gemoederen 
voor korte tijd heftig in beroering. Maar dit 
neemt niet weg dat de communicatie rond 
een overlijden tussen mensen erg zwak is. 
Men kan er niet goed over praten en laat 
dit ook niet toe. Herinnering, verdriet en 
gemis blijven veelal de nabestaanden stil 
nabij. Daardoor ontstaat de behoefte deze 
herinnering en dit gemis in huis een plaats 
te geven. 

Aandacht voor het persoonlijke
Mensen willen een persoonlijk afscheid 
van hun dierbaren. De dode wordt vaak 
op indrukwekkende wijze getypeerd. Te-
genwoordig wordt ook wel een power-
pointpresentatie gegeven met mooie herin-
neringsmomenten. Soms blijft een foto le-
vensgroot geprojecteerd. Zo houdt men de 
dode nog even voor ogen. Na het afscheid 
komen de nabestaanden terug in het eigen 
huis, waar het leeg en stil is. Dan komt 
het in mensen op de dode een plaats te ge-
ven in huis zoals de weduwe deed met de 
grote foto van haar man en de omkijkende 
bronzen vogel met de as. 
Met elkaar sprekend over zo’n herinne-
ringsplek in huis, kreeg een weduwe het 
idee een fotocollage van haar overleden 
man te maken. Als vader, leraar, partner, 
beeldhouwer, opa en fietser had hij im-
mers vele gezichten gehad. Zo’n herin-
neringsplek is meestal in een stil hoekje, 
gereserveerd voor de allernaasten. Aan-
vankelijk nemen huisgenoten een foto 
regelmatig in de hand, staan erbij stil, 
huilen, klagen en praten. Meister Eckhart 
(1260-1328) zei: ‘Een geliefde dode is niet 
weg, maar aanwezig als afwezige.’ De na-
bestaanden verzorgen de plek met een 
waxinelichtje, een bloemetje en eventueel 
typerende voorwerpen zoals een onder-
scheiding, een steen van een bergtocht, 
een schelp van het strand, iets van zijn 

of haar hobby ... De herinneringsplaats is 
niet centraal in een woonkamer, al is het 
niet de bedoeling deze aan het oog van 
anderen te onttrekken. Het is een plek van 
eerbied en respect waar men met intimi 
praat over de geliefde dode en de eigen si-
tuatie. Bij vele hoogbejaarden staat de foto 
met kaarsje en bloemen tegenover de stoel 
waar ze doorgaans zitten. 

Heilige plek in huis
Heiligenbeelden domineerden eertijds 
de woonkamer. De lieve doden hebben 
nu hun plaats ingenomen. Een moderne 
heilige plaats voor verdriet en dankbaar-
heid, stilte en bezinning en voor vragen. 
Veel mensen gaan vertrouwelijk met de 
overledene om, praten met hem of haar 
over hun zorgen, vragen wat hij of zij zou 
doen, groeten als ze weggaan en vertellen 
bij terugkeer over een gezellige middag. 
Ze kunnen er hun verdriet kwijt en ver-
trouwen opbouwen. ‘Hij - of jij - zou niet 
anders gewild hebben’, klinkt het als een 
appèl vanuit de stilte. In 1979 verscheen 
Voor een vriend waarmee Toon Hermans 
de beleving van veel mensen heeft ver-
woord zoals Bram Vermeulen doet in Tes-
tament en De steen. Deze teksten zie je 
dan ook boven overlijdensberichten of 
zijn te horen bij uitvaarten en crematies. 
Zij zeggen wat nabestaanden ervaren: ‘In 
de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.’ 

Veranderend
Ook wie niet met beelden zijn opgegroeid 
willen kennelijk hun doden niet laten 
vergeten maar - op mystieke wijze - laten 
leven. De herdenkingsplek markeert de 

overgang van geïnstitutionaliseerd geloof 
naar ervaringsspiritualiteit. Kerken lopen 
leeg en de mensen zoeken naar vormen 
om uitdrukking te geven aan de funda-
mentele ervaring, dat de overledene niet 
uit hun leven is verdwenen en aan het ap-
pèl van de dode ‘Dood ben ik pas, als jij 
mij vergeten bent’. Het verrijzenisgeloof 
lijkt aan slijtage onderhevig en de behoef-
te aan een kerkelijke uitvaart slinkt, maar 
van onderop groeit er een nieuwe over-
tuiging, levensecht en niet afstandelijk. 
Luisterend naar dat geluid worden de ver-
rijzenisverhalen uit de evangelies op een 
oorspronkelijke manier herkenbaar. 

Verticale lijn
Laat godsdienstpsychologen eens onder-
zoeken of de hedendaagse behoefte aan 
herinneringsaltaartjes iets te maken heeft 
met de voorouderverering in ‘primitieve’ 
culturen. Komt in onze tijd iets archety-
pisch boven, waar de officiële godsdienst 
te abstract, dogmatisch en afstandelijk 
is? Het gaat hier niet om iets platvloers of 
verachtelijks. Integendeel. Sta je met na-
bestaanden op zo’n heilige plaats in huis 
stil, dan voel je de horizontale dimensie 
doorbroken worden. Bij de foto, de bloe-
men, het lichtje en de relikwieën van de 
dode is er de herinnering - het geleefde 
leven, het verleden -, de plaats waar we 
staan in het heden, maar ook de verbin-
ding over de dood heen - in het gesprek 
met de overledene. Het lichtje dat er 
brandt vormt een ‘verticale’ lijn zoals de 
paaskaars het duister doorbreekt naar het 
Levenslicht. Er is sprake van ‘moderne de-
votie’. 

(© Foto: Henny van Schooten)
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Vasten 2010
Werkgroep kerk en WereldAchterstand

Soms droom ik. Nu ook. Nu 
droom ik van een land waarin 
geen achterstanden meer be-
staan. 
We moeten ons zorgen maken 
over het basisonderwijs. Onge-
veer een op de drie kinderen 
blijkt een leerachterstand te 
hebben. Er wordt door het mi-
nisterie van onderwijs veel geld 
gestoken in het bestrijden van 
deze onderwijsachterstanden. 
De resultaten vallen tegen. We 
moeten ons zorgen maken over 
Nederland, waar momenteel 
meer dan honderd probleemwij-
ken zijn. Een wijk is een pro-
bleemwijk, wanneer er een gro-
te concentratie is aan mensen 
met een maatschappelijke ach-
terstand. En ik droom van een 
land waarin geen achterstanden 
meer bestaan. Er moet nog veel, 
heel veel gebeuren om mijn 
droom werkelijkheid te laten 
worden. Politici zouden zeggen: 
er moet nog meer geld worden 
vrijgemaakt. Volgens mij niet 
de oplossing, want wat is ei-
genlijk een achterstand in leren 
en wat een maatschappelijke 
achterstand? Achterstand is een 
begrip uit de sport. In een hard-
loopwedstrijd bijvoorbeeld gaat 
het erom, wie er als eerste over 
de finish komt. In een hardloop-
wedstrijd gaat heterom, je con-
currenten op achterstand te zet-
ten. Heb je pech, ben je minder 
snel, is je conditie minder goed, 
dan loop je de kans om achter-
stand op te lopen op degenen 
die meer geluk hebben, snel-
ler zijn of een betere conditie 
hebben. Ik vind het eng om het 
woord achterstand te gebruiken 
in het onderwijs, of voor de si-
tuatie waarin mensen leven. Op 
deze manier worden mensen 
vergeleken met een of ander 
beeld van hoe de mens hoort te 
zijn. De snelheid van de ‘nor-
male’ mens wordt de graadme-
ter, maar wie bepaalt wat die 
snelheid is? Dan wordt het eng, 
omdat mensen niet meer anders 
mogen zijn.
Daarom droom ik liever van 
een land waarin geen achter-
standen meer bestaan, omdat 
het woord niet meer wordt ge-
bruikt om mensen met elkaar te 
vergelijken.

De vijftigjarige Vastenaktie start 17 febru-
ari met een sponsorwandeling op tien loka-
ties, vaak door prachtige natuurgebieden. De 
opbrengsten gaan naar Malawi. Vastenaktie 
vraagt ‘vrienden en familie’ aan te sporen mee 
te wandelen en zich te laten sponsoren. Een 
mooie wandeling hier is voor Malawi een stap 
richting duurzame toekomst. Een overzicht 
van de wandelingen.
Zaterdag 20 en zondag 21 februari Winter-
kwartet-loop, Wezup (Drenthe); zaterdag 27 
februari Winterserie-tocht, Dordrecht (ZH). 
Zondag 7 maart Winterserie-tocht, Tilburg 
(NB); zaterdag 13 maart Midvastenloop, Ros-
sum (Overijssel); zaterdag 13 maart Midvas-
ten-tocht , Mesch (Zuid-Limburg); zaterdag 
13 maart Heiligehuisjes wandeling, Venlo 
(LB); zaterdag 13 maart Rondje Halderberge, 
Oudenbosch (NB); zaterdag 20 maart Vasten-
tocht, Nieuwkuijk (NB); zaterdag 27 maart en 
zondag 28 maart 42e Duinentocht, Wijk aan 
Zee (NH); zaterdag 3 april 100 jaar Eendracht, 
Assen (Dr).
Op www.sponsorwandeling.nl staan alle mo-
gelijkheden. Je kunt zelf meedoen of een 
wandelaar sponsoren. Hoe meer, hoe beter 
voor Malawi. De wereld groeit als we delen!

Vastenaktie
Maandag 22 febr. van 19.30-22.00 u. in de 
Meesterzaal van de Enck start in Oirschot de 

Landelijk en plaatselijk zijn mensen in de vasten actief voor hun 
medemensen in nood. De 50-jarige landelijke Vastenaktie met een nieuw 
idee en in en rond Oirschot met weer een enthousiaste aanpak. 

vastenaktie 2010 met informatie. Woensdag 
24 febr. vindt eenzelfde informatieavond 
plaats in Café-restaurant de Zwaan, Mid-
delbeers. De gemeente Oirschot, alle paro-
chies en de basisscholen, de protestantse ge-
meente Best-Oirschot-de Beerzen en Wilhel-
minaschool Best, Informatiecentrum Derde 
Wereld en de Kempenhorst hebben samen 
besloten heel 2010 en met name in de vas-
ten aandacht te besteden aan zes projecten 
in Brazilië. Elk project is met Oirschot ver-
bonden door een contactpersoon in Brazilië 
of in de gemeente. Computeronderwijs aan 
arme kinderen (Beerse missionaris Jan van 
Antwerpen); allerlei activiteiten t/m zelf-
verzorging in een buurthuis (zuster Helena 
Rekoert, franciscanes); een apotheek met 
gratis hulpmiddelen en medicijnen voor de 
allerarmsten (montfortaan Leo Muitjens); 
hulp voor een bejaardenhuis waar bejaarden 
een rolstoel of rollator kunnen krijgen (la-
zarist Sjef van Esch); een kinderhuis waar 
elke week 1000 kinderen zonder ouders of 
alleen een moeder worden opgevangen en 
naar school kunnen (Lida Post, verpleeg-
kundige); straatkinderen in gezinnen of een 
kindertehuis opvangen; Brazilië heeft 13 
miljoen straatkinderen.

Informatiecentrum Derde Wereld; Werkgroep 
Kerk en Wereld (0499) 57 11 74.

Op een markt in Malawi (© Foto: Vastenaktie/Cordaid)
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Peer Verhoeven

Twee alternatieve kruiswegen

De Passie van Jesus Christus
De Passie van Jesus Christus. Lijden van 
de Zoon Gods bevat vijftien overwegingen 
van Antoine Bodar bij even zovele koper-
gravures (1507-1512) van Albrecht Dürer 
over het lijden van Jesus Christus. Bodar 
beperkt zich in zijn overwegingen zo goed 
als geheel tot het navertellen van bijbelse 
gegevens. Zo nu en dan prikt hij met een 
enkel - soms vrij moeilijk geformuleerd - 
zinnetje door naar mens en tijd nú. Een 
enkele keer wijdt hij daar enkele regels 
meer aan; zoals aan het kruis (p.25), de 

dood (29) en aan het hedendaags verabso-
luteren van relativiteit. (p.13) Deze korte 
passages spreken. In het ‘nawoord’ krijgt 
Albrecht Dürer aandacht. Ook de mens 
van nú wordt hier genoemd en getypeerd; 
meestal wel juist, maar soms toch nogal 
bot. ‘Bekijken we van tijd tot tijd het le-
ven vanuit het vergezicht van de dood, we 
zouden wellicht zorgzamer, vriendelijker, 
toegevender zijn, en stellig elke ruzie nog 
op dezelfde dag bijleggen’, zegt Bodar te-
gen het einde van zijn boekje gelukkig 
wijs en waar. De taal van Bodar is mijns 

In de talloze beeldende en geschreven kruiswegen staat Jezus’ lijdensweg ge-
woonlijk centraal. Nu zijn er zeer recent twee passieverhalen verschenen die 
je in bepaalde zin ‘alternatief’ mag noemen. Het boekje van Antoine Bodar 
De	Passie	van	Jezus	Christus	biedt overwegingen bij vijftien passie-gravures 
van Albrecht Dürer. Het telt vijftien ‘staties’ waarvan enkele niet in standaard 
kruiswegen voorkomen. Ook is er een boekje verschenen dat	Batavia	Cru-
cis,	De	kruisweg	van	Batavia heet. De ondertitel Het	leven	van	Peerke	Donders	
geeft al aan dat het hier in tekst en beeld gaat om het leven van Peerke Don-
ders verweven met de lijdensweg van Jezus.

inziens vaak on-
nodig ingewikkeld 
en zijn woordkeu-
ze opvallend. Het 
meest in het oog 
springend zijn de 
abstracte zelfstan-
dige naamwoor-
den die op ‘ing’ 
eindigen. Bespot-
ting en kruisi-
ging klinken ver-
trouwd, maar ‘te-
kijkstelling, kruis-
draging, bewe-
ning’ als titel van 
één van de vijftien 
gravures doet wat 
gemaakt aan. In 
het Nawoord heet 
het ‘verschijning 
van de gehele pas-
sie in boekvorm 
... artistieke genie-
ting ... bekijking 
van de kopergra-
vures ... de dobbe-
ling om zijn kleed 
... de doorsteking 
met de lans’. Dit 
soort woorden 
verkilt en verhardt 
- voor mij - de in-
houd van dit fraai 
verzorgd boekje 
met een hoogmen-
selijk thema en 
waarin de schrij-
ver tot in details 
oog blijkt te heb-
ben voor wat 
Dürer uitbeeldt. 

Menigeen zal in Vastentijd en Goede Week 
naar dit boekje grijpen. 

Antoine Bodar De Passie van Jesus Christus 
Lijden van de Zoon Gods, Uitgeverij Meinema 

Zoetermeer 2010; ISBN 978 90 2114 239 5
€ 16,90	

De kruisweg van Batavia
Vanwege de herdenking van zijn geboor-
tedag 27 oktober 1809 zijn er vorig jaar 
meerdere activiteiten rond Peerke Don-
ders geweest. Een ervan is de uitgave van 
De kruisweg van Batavia. De veertien sta-

Albrecht Dürer 

ties die zijn vervaardigd door Leo Wong 
Loi Sing staan op historische plekken in 
de leprakolonie Batavia aan de Coppe-
namerivier bij Paramaribo. Hier leefde 
en werkte ‘den heilige van de Tilburgse 
Heikant’ van 1842 tot aan zijn dood in 
1887. De huidige bisschop De Bekker 
van Paramaribo schreef aanvankelijk een 
kruiswegtekst uitgaande van de levensbe-
schrijving van Peerke Donders door pater 
Dankelman en een kruisweg van Johan-
nes Paulus II. De tekst is aan de stenen 
staties - pilaar en afbeelding samen on-
geveer anderhalve meter hoog - vooraf-
gegaan. Iedere statie is een combinatie 
van Peerke’s leven en Jezus’ lijden. De 
teksten in de recente uitgave door Uit-
geverij Abdij van Berne zijn geschreven 
door Wim Manders o.praem. en de Werk-
groep voor Liturgie Heeswijk. Ze vangen 
aan met een Jesaja- of psalmwoord en ver-
volgen met een gedachtenis aan Jezus’ lij-
den, een herinnering aan Peerke Donders’ 
leven en een oproep aan de lezer. Beschei-
den teksten die voldoende wakker maken 
en tegelijk alle ruimte voor eigen bezin-
ning laten. De prachtige tweeledige staties 
spreken boekdelen. De kruisweg van Ba-
tavia telt dertig kleine bladzijden en gaat 
gemakkelijk in een jaszak. Echt mooi! 

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 
De kruisweg van Batavia 

Uitg. Abdij van Berne 2009
ISBN 978 90 7039 540 7; € 7,50 

Jezus valt
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Berichten

Studiedag 

Zaterdag 6 maart geeft Huub Schuma-
cher van 9.00 tot 14.45 u. een studiedag 
over Hoe gezond door de geloofscrisis heen 
groeien met een verleidelijke presentatie 
van eigentijds theologisch denken over 
God en Jezus. Deze studiedag vindt niet 
plaats in het Gemertse Kasteel maar in de 
Aula van het vmbo gebouw St. Joseph-
straat 17, 5421 CR Gemert. Aanmelden 
middels een berichtje met voornaam, ach-
ternaam, adres en telefoonnummer naar 
H. Schumacher, Zeedijk 5, 5154 PA Els-
hout; (0416) 37 78 74. Daarna volgt ver-
dere informatie. Kosten € 10,-. 

Liturgie ter plaatse

Zaterdag 17 april vindt er in de Grote Kerk 
in de Kerkstraat te ’s-Hertogenbosch van 
10.00 tot 16.00 uur een inspiratie-, leer- 
en werkdag plaats die zich richt op hen 
die verantwoordelijk zijn voor de liturgie 
ter plaatse: voorgangers, werkgroepen, 
dirigenten en koorleden, meelevende pa-
rochie- en gemeenteleden. De dag wordt 
georganiseerd door het tijdschrift Vieren, 
Stichting Leerhuis & Liturgie de Werkgroep 
voor Liturgie Heeswijk, Stichting Midden 
onder U en Uitgeverij Gooi en Sticht. Fe-
licia Dekkers geeft een beeldpresentatie 
over Liturgische diversiteit door de eeuwen 
heen, Gerard Rouwhorst spreekt over Li-
turgie in Nederland vanaf de jaren zestig 
tot nu en Huub Oosterhuis over Liturgie: 
geestelijke oefeningen in hoop en liefde.

Aanmelden via info@bureaumamre.nl; 
kosten € 20,- over te maken op ING 3007452 
t.n.v. Abdij van Berne, inz. Liturgisch Aposto-
laat Heeswijk m.v.v. Liturgiedag.

Rouwen bij jong verlies

Woensdag 10 maart 2010 is er in de Kloos-
terbibliotheek Wittem van 20.00 tot 22.00 
uur een lezing door publicist en klinisch 
psycholoog Manu Keirse met als thema 
Jong verlies, waarbij het gaat om begelei-
ding bij ziekte en sterven van jonge men-
sen en rouwverwerking bij het verlies van 
een kind of jongere. De lezing is bedoeld 
voor iedereen die professioneel of in de 
privésfeer met het verlies van kinderen en 
jongeren te maken heeft of te maken heeft 
gehad. Na de lezing is er gelegenheid tot 
vragen stellen en discussie. Manu Keirse 
is hoogleraar faculteit geneeskunde aan 
de Katholieke Universiteit in Leuven en in 
deeltijd aan de Benelux-universiteit Eind-
hoven. Hij is al meer dan 30 jaar op het 
terrein van palliatieve zorg actief en is een 
veelgevraagd spreker, ook als het gaat om 
rouw bij verlies na vermissing of suïcide. 
Deze lezing wordt georganiseerd door 

Kloosterboekwinkel Wittem in het kader 
van de Boekweek 2010 die ‘Jong zijn’ als 
thema heeft.
 
Het is aan te raden om van te voren kaarten te 
reserveren à € 7,50 via de receptie van Klooster 
Wittem (043) 450 17 41.

Maarten Lemmers

Voor het eerst is een tentoonstelling ge-
wijd aan de producten die de laatste jaren 
Maarten Lemmers ofm uit handen zijn ge-
komen. De expositie in de Ontmoetings-
kerk Meijhorst 70-33 Nijmegen (024) 
344 14 46 duurt nog tot 26 februari. Het 
gebouw is tijdens de weekendvieringen 
van zaterdag 18.30 u. en zondag 8.30 u., 
9.30 u. en 11.00 u. en op dinsdag en vrij-
dag tussen 9.00 u. en 12.00 u. geopend. 
Welkom en vrede en alle goeds. Maarten 
Lemmers ofm.

Damianen x Dominicanen

Het Damiaancentrum in samenwerking 
met het Dominicanenklooster in Huissen.

Zaterdag 27 februari 2010 van 10.00 tot 
16.00 uur Muziekdag vol muziek en tek-
sten. ’s Morgens wordt in grote lijnen 
de ontwikkeling van de kerkmuziek ge-
schetst en uiteraard prachtige muziek ten 
gehore gebracht. Begeleider: Theo Men-

raar. Code: DC1001; € 25,- (inclusief brood-
maaltijd).
Zaterdag 29 mei 2010 van 10.00 tot 16.00 
uur Naïef Schilderen: Is het mogelijk om 
in één dag een olieverf schilderij op doek 
te maken? Je gaat het zelf beleven. Door 
te kiezen voor eenvoudige expressie, ge-
ven we uitdrukking aan onze bepaalde 
kijk op de wereld. Begeleiding: Cor Mel-
chers, Huissens kunstschilder.
Code: DC1002 Prijs: € 35,- (inclusief brood-
maaltijd en verfmaterialen)

Aanmelden via www.dominicanenklooster-
huissen.nl of info@damiaancentrum.nl; (026) 
326 44 22 of (024) 323 79 57. Contante beta-
ling bij aanvang van de cursus.

Works of mercy

Hongerigen voeden, dorstigen laven, 
vreemdelingen herbergen, naakten kle-
den, zieken verzorgen, gevangenen be-
zoeken en de doden begraven zijn de 
bekende zeven werken van barmhartig-
heid. Beeldend kunstenaar Frans Fran-
ciscus (Utrecht, 1959) maakte van ieder 
van deze werken een groot schildersdoek. 
Deze zijn samen met andere schilderijen, 
verwant aan het onderwerp barmhartig-
heid, van 19 januari t/m 18 april te zien 
in het prachtige Gemeentemuseum Hel-
mond, Kasteelplein 1; (0492) 58 77 16; 
www.gemeentemuseumhelmond.nl

ting, coördinator Mu-
ziek en Cultuur van 
het Dominicanenkloos-
ter.  
In het middagprogram-
ma is er aandacht voor 
de teksten van de luis-
terliedjes van de Bra-
bantse schrijver Hans 
Lakwijk. Sjef van Rooij 
schreef de muziek en 
u kunt luisteren naar 
een aantal prachtige 
liedjes. 
Code: DC1003 € 25,- 
(inclusief broodmaal-
tijd).

Donderdag 25 maart 
2010 van 10.00 tot 
16.00 uur Een Retraite-
dag om in rust te zoe-
ken naar evenwicht in 
denken, voelen en han-
delen. Een meditatieve 
oefening maakt je ont-
vankelijk om je te laten 
inspireren door teksten 
uit westerse en oosterse 
tradities. Begeleiding: 
Henk Jongerius, domi-
nicaan en meditatiele- Frans Franciscus Feed the hungry 2008 (Works of Mercy) Flatland Gallery Utrecht 
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Boeken

Ethiek en dierproeven

Meer dan we beseffen hebben we allemaal 
met dierproeven te maken: medicijnen, 
voedingsproducten, speelgoed, wasmidde-
len... worden ontwikkeld en gecontroleerd 
met behulp van dierproeven. Deze moe-
ten sinds 1997 de goedkeuring krijgen van 
dierexperimentencommissies (DEC). In 
deze bundel (de derde in een reeks) doet 
een groot aantal betrokkenen een soort 
gewetensonderzoek naar het werk van 
deze commissies. Daarbij blijkt dat dit een 
zeer ingewikkelde materie is met weinig 
zekerheden. Bij dierproeven spelen grote 
maatschappelijke en economische belan-
gen, maar vooral veel emoties die minder 
met de dieren zelf te maken hebben dan 
met de gevoelens die mensen hebben te-
genover dieren. Die gevoelens zijn erg ver-
schillend naargelang de mensen, maar ook 
naargelang het feit of het om apen of om 
muizen gaat. Dit maakt deze discussie tot 
een interessante oefening in ethisch den-
ken. Sommige artikelen zijn vrij technisch 
en saai voor een leek in de materie, andere 
spreken meteen aan en geven een goed sa-
menvattend inzicht in de problematiek. Zo 
bijvoorbeeld het geval van het ‘snackbar-
varken’, waarbij de universiteit van Wage-
ningen onderzoek deed naar overgewicht 
bij mensen en daarvoor varkens gebruikte 
als proefdieren. Dit kwam in beeld op TV 
en leidde tot kamervragen van de Partij 
voor de Dieren. Een bundel met interes-
sante hoofdstukken voor wie zijn mening 
daarover wil vormen of toetsen.  

Jef De Schepper

Jac. Swart, Margreet Jonker, Ronno Tramper 
(red.), De weging gewogen. Beschouwingen over 

ethiek en dierproeven, Damon 2009
ISBN 978 90 5573 965 3; € 18,90

Paulus Mysticus
  
Paulus was en is de minst toegankelijke 
auteur van het Tweede Testament. Behalve 
een zwaarwichtig theoloog blijft hij ook 
een omstreden figuur. En dan verschijnt 
plotseling een boek met de uitdagende titel 
Paulus mysticus. Over Paulus is veel goeds 
en kwaads gezegd, maar als mysticus was 
hij, althans voor mij, absoluut onbekend. 
Jo Tigcheler, karmeliet en docent spiritua-
liteit aan de KUN verrast met deze studie. 
Hij neemt je mee op een ware speurtocht 
door de Brieven van Paulus zonder te ver-
vallen in gecompliceerde theologische be-
schouwingen. Helder van taal en toegan-
kelijk voor iedere belangstellende leert hij 
met andere ogen naar Paulus kijken. ‘Een 
herkenbare Paulus’ lees ik in de tekst ach-
terop het boekje en dit is volkomen waar. 
Tigcheler maakt duidelijk, dat de teksten 
van Paulus nooit bedoeld zijn als theologi-

sche verhandelingen. Het zijn ge-
legenheidsbrieven met betrekking 
tot concrete situaties in diverse ge-
meenten. Tigcheler laat aanvoelen, 
dat Paulus in al die brieven blijft 
getuigen van de mystieke ervaring 
die hem bij Damascus overkwam. 
Buiten de Wet om weet hij zich 
door God gezonden, niet door ei-
gen prestaties of verdiensten maar 
als een gave zoals door alle mystici 
uitdrukkelijk wordt uitgesproken. 
Met de veelbesproken Brief aan 
de Romeinen belicht Tigcheler de 
mystieke kant van Paulus’ opvat-
ting aangaande de gerechtigheid. 
Deze beruchte en ingewikkelde 
tekst, die zo’n grote rol heeft ge-
speeld in de verhouding met de re-
formatorische kerken, krijgt een to-
taal andere kleur als je met de ogen 
van Tigcheler leest. Het woord 
‘geloven’ dat telkens klinkt wordt 
bij hem ‘vertrouwen, een mystiek 
vertrouwen in gemeenschap met de als 
Geestkracht ervaren Christus’. De schrijver 
verrast telkens weer met de lijnen die hij 
doortrekt vanuit de Paulus’ teksten naar 
eigentijdse inzichten en hedendaags reli-
gieus beleven. Bevrijdende woorden leest 
Tigcheler ook in de Korinthiërsbrief. Wat 
een ruimte voor mystiek in plaats van star-
re dogmatiek komt vrij als in het hoofd-
stuk ‘Van rituele maaltijd naar solidair bre-
ken en delen’ Tigcheler opmerkt, dat de 
maaltijd van de Heer - bij Paulus nog zo 
genoemd en gevierd - uitdrukking gaf aan 
de bereidheid om ook buiten de viering 
naar vermogen te delen in de Geest van 
Christus. Geen cultisch misoffer met daar-
aan gekoppeld het sacrale priesterschap, 
maar een vrije gemeenschapsviering waar-
van niemand wordt uitgesloten. Paulus 
een maatschappelijk betrokken mysticus! 
Dankzij Jo Tigcheler mogen we die ont-
dekken.          Louis Nabbe

Jo Tigcheler Paulus Mysticus
Averbode-Kok 2009

ISBN 978 90 435 1713 3; € 13,95

In uw vrede

Dominicanenklooster Huissen heeft samen 
met uitgeverij Skandalon een vesperdienst 
en dagsluiting als avondwake voor een 
overledene én een viering van de uitvaart 
uitgegeven onder de titel In uw vrede. Het 
gaat hier niet om gebeden, lezingen of an-
dere suggesties voor de vieringen, maar 
enkel om composities van de Franse do-
minicaan André Gouzes naar oosters-or-
thodoxe liturgische traditie op teksten van 
onder anderen Henk Jongerius, die ook 
het inleidende voorwoord schreef. Theo 
Menting leidt de muziek van zijn Franse 

confrater en de uitvoering ervan in. De 
partituur bevat de koorbewerkingen voor 
vierstemmig gemengd koor van - naast 
ondermeer enkele acclamaties, tweemaal 
een onzevader en een Nederlands In Pa-
radisum - in hoofdzaak psalmodische ge-
zangen met antifoon. De muziek is wat 
notenbeeld betreft vrij simpel. De vraag is 
echter of er buiten kloostermuren en an-
dere concentraties van religieuzen de me-
ditatieve sfeer heerst waar deze muziek 
om vraagt. Voor meerdere sterk verticaal 
en dogmatisch geformuleerde teksten geldt 
hetzelfde. Het is te vrezen dat de ‘gewo-
ne man’ er niet doorheen kijkt en er zijn 
verdriet, zijn hoop en vertrouwen niet in 
uitgesproken hoort. Deze gezangen lijken 
toch primair geschreven vanuit en voor ge-
meenschappen die vertrouwd zijn met be-
zinning, stilte beleven, ingetogenheid. Of 
de mooie stemmige muziek in avondwa-
ken en uitvaarten - en ook op andere tij-
den - in parochiekerken zal klinken hangt 
goeddeels af van de religieuze geaardheid 
van de voorgangers en niet op de laatste 
plaats van de koorleider. Er zou aan ge-
werkt moeten worden dat dit kan. Volgens 
kardinaal Godfried Danneels is er in onze 
tijd - ondanks de schijn van het tegendeel 
- een proces van verinnerlijking gaande. In 
uw vrede - uitgevoerd in een viering of in 
stilte en rust beluisterd vanaf cd - past in 
dit proces en kan het bevorderen. Daarom 
in ruime kring graag aanbevolen. 

Peer Verhoeven 

André Gouzes/Henk Jongerius In uw vrede par-
tituur vierstemmig gemengd koor en 

gelijknamige cd (€ 22,50) te bestellen via 
www.skandalon.nl; betere muziek- en 

boekhandel en Dominicanenklooster Huissen
ISBN 978 90 76564 91 3
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Nel Beex

Memories of herinneringen

Uw parochieblad

Heel veel parochiebladen, allemaal (nog) 
vol Kerst(vieringen). Toch is kerst 2009 
voor ons al herinnering. Om te onthouden 
of …?!

In Winssen, Parochie H. Antonius van 
Padua gaat de pastor terug in de tijd om 
enkele kerstvieringen uit zijn pastorale le-
ven naar boven te halen. Een voorbeeld. 
‘In 1987 ging ik Kerstmis vieren in een 
groot dorp aan een grote rivier. Het bleef 
die dagen maar regenen en ik had zo mijn 
bedenkingen: het zal met de kerstdagen 
niet druk zijn vanwege het weer. meeste 
paden over land waren modderig. Tot mijn 
stomme verbazing lag op kerstmorgen de 
gehele rivier vol met boten, want iedereen 
was naar de kerk gekomen met roeiboten 
en de ‘parkeerplaats’ was een prachtig ge-
zicht. Het werd een prachtige kerst.’

De Kerkdrielse Bode, R.K. Parochie Sint 
Martinus houdt een herinnering heel le-
vend. Schelpjesviering zondag 31 janu-
ari om 11.00 u. Zelfs deze dag behoort al 
weer tot de herinneringen, maar blijft nog 
steeds de moeite waard. ‘Hiervoor worden 
alle dopelingen van het afgelopen jaar met 
ouders, opa’s, oma’s en familie uitgeno-
digd. In deze feestelijke viering worden de 
doopschelpjes overhandigd en mogen broer-
tjes en zusjes een muziekinstrumentje mee-
brengen om de feestvreugde te verhogen.’ 

Montfort Onderweg, Montfortparochie 
Tilburg kan ons aanspreken. ‘Het Nieuwe 
Leven... we dromen er vaak over en kun-
nen niet laten om Jezus zo te zien... In de 
meeste voorstellingen van dit geboortefeest 
is het kindje Jezus in doeken gewikkeld. 
Soms echter is het poedelnaakt. Het wil als 
het ware niets van zichzelf verbergen. Het 
zou mooi zijn, als ook wij niet alleen tij-
dens de kerstdagen zo open en bloot naar 
elkaar toe zouden zijn, zonder angst voor 
elkaar, zonder ons te verschuilen. Pas als 
het ons lukt om muren af te breken, kan 
het Nieuwe Leven beginnen... Misschien 
inspireert het kind in ons midden ons tot 
een houding waar we normaliter voor te-
rugschrikken.’

In Kontaktblad, Martinusparochie Sint-
Oedenrode iets lezenswaardig over een 
labyrint. ‘Een labyrint is een eeuwenoud 
symbool. Er zijn afbeeldingen van al zo’n 
3000 jaar vóór Christus op wanden, in 
grotten, op kleitabletten, vazen, in tempels, 
in kerken en moskeeën. Een labyrint kent 
een slingerend pad naar het midden en dit 
pad is ook tegelijkertijd de weg terug. An-
ders dan in een doolhof hoef je in een la-
byrint dus niet je weg te zoeken, het wordt 
geleid door het pad. Het mooie is dat een 
labyrint een ruimte is waaraan je je kunt 
toevertrouwen. Als je je laat leiden vind je 

vanzelf het midden... Voor mij persoonlijk 
symboliseert het pad van het labyrint ook 
mijn geloof. Ik vertrouw me toe aan mijn 
geloof en laat me er door leiden... Je kunt 
ook met een groep het labyrint lopen, het 
gevoel van samen op weg te zijn wordt dan 
versterkt.’ Henriëtte Snelders schreef bo-
venstaande omdat een verlangen van haar 
met kerst werkelijkheid werd: een labyrint 
op het Kerkplein. 

Kerst mag dan voorbij zijn, sommige uit-
spraken blijven ons leven lang actueel. 
Kijk maar eens wat Emmaüs, Pastorale 
Eenheid Emmaüs Grave ons voorlegt. 
‘Laten we ons raken door de kwetsbaar-
heid van een dementerende oudere?’ Doret-
tie van der Heijden-Linders uit Gassel wel. 
‘Het is heel belangrijk dat je als verzorgen-
de eerst de levensgeschiedenis van een be-
woner leert kennen. Hierop kun je dan de 
omgang met die persoon afstemmen. Ver-
der creëren wij een zo huiselijk mogelijke 
veilige sfeer, waarbij wij zoveel mogelijk 
hun zintuigen (zoals het ruiken) prikkelen 
en vertrouwde dingen doen als koffie zet-
ten, soep maken, aardappels schillen. Tot 
die vertrouwde dingen behoort voor de be-
woners ook het geloof, de pastor komt iede-
re zaterdag de heilige communie brengen, 
dit is voor de bewoners erg belangrijk... Ik 
zou het heel fijn vinden als jongeren er bij 
hun studiekeuze ook eens over nadenken 
om te gaan werken in de zorg met oude-
ren. Een eerste stap in die richting is al ge-
zet door snuffelstages aan te bieden aan 
leerlingen van het vmbo in Grave. Daarbij 
mogen de leerlingen een week mee lopen 
met een gastvrouw om zo een indruk te 
krijgen van wat het werk een beetje in-
houdt.’ En nu maar hopen, dat het niet al-
leen bij een herinnering blijft!

Wij Samen Kerk, R.K. Parochie Druten 
en Puiflijk nodigt al wie er belangstelling 
voor heeft uit om ‘25 febr. en 11 mrt. al-
vast in uw agenda te zetten: na twee van 
de vijf vespers tijdens de Veertigdagentijd 
is er een leerhuisavond over het deuteroca-
nonieke boek Tobit. Op de eerste avond zal 
pastor Ad Blommerde uitleggen wat zo’n 
deuterocanoniek boek precies betekent, wat 
er in Tobit te lezen valt en waar dat al-
les vandaan komt. Ook leest hij met u een 
aantal passages uit dit bijzondere boek. 
Op de tweede avond kijkt ds. Marion Hart-
man samen met u naar Tobit in de kunst 
(vooral Rembrandt heeft erg veel uit dit 
boek getekend) en zoeken we naar de bete-
kenis van een aantal van de symbolen in 
deze tekst. Deze avonden zijn oecumenisch 
en hebben mede tot doel dat mensen uit 
onze geloofsgemeenschappen elkaar kun-
nen ontmoeten. We zijn er zeker van dat 
dit twee boeiende avonden worden. Plaats: 
Mamre, naast de Immanuelkerk, Katten-

burg 59 van 20.00-22.00 u.’ Het is te ho-
pen, dat het storm gaat lopen!

Parochieblad H. Jozef Cuijk stelt ons 
een vraag! ‘Mag ik uw boodschapper zijn? 
Er worden heel wat boodschappen over 
de hele wereld verstuurd, privé, zakelijk, 
maar ook religieus, politiek getinte bood-
schappen... Er is heel wat veranderd in 
het brengen van boodschappen aan el-
kaar. Heel lang geleden hadden de rijke 
mensen een speciale persoon bij zich in 
dienst, die belast was met het overbrengen 
van boodschappen. Een gewichtige taak, 
een vertrouwensbaan. Later is dit werk 
gedemocratiseerd waardoor alle mensen 
boodschappen konden laten overbrengen, 
via de post en nu staat bijna in elk huis 
een apparaat om een mail te verzenden 
en te ontvangen. Terug naar de engel des 
heren... die had een boodschap voor alle 
mensen	over de hele wereld bestemd... Wie 
zou die engel nu wantrouwen of vragen 
stellen over de inhoud van die boodschap? 
Toch geen mens?! Natuurlijk wel, want hoe 
kan men de boodschap toevertrouwen aan 
schaapherders?... De aangekondigde messi-
as was iemand die volledig afzag van wat 
voor macht en machtsvertoon dan ook, dat 
moest meteen duidelijk zijn. Vandaar de 
herders in het veld... Wilt u, wil jij, willen 
wij dragers van die goede boodschap zijn, 
waar we ook leven en wat voor functie we 
ook vervullen?... 

Gaandeweg, Emmausparochie ’s-Herto-
genbosch vraagt aandacht voor de vijftig-
ste Vastenaktie 2010. van 17 febr.-4 apr. 
voor Malawi. ‘Met CADECOM, de katholie-
ke commissie voor noodhulp en ontwikke-
ling. Want Malawi - een arm land - heeft 
te kampen met grote veranderingen van 
het klimaat. Er heerst een extreme droogte, 
maar ook is er soms hevige neerslag die 
leidt tot overstromingen.... Door het aan-
leggen van dijken tegen overstromingen 
kunnen de gevolgen van een ramp beter 
worden opgevangen en de schade worden 
beperkt. Mensen wordt geleerd zichzelf en 
anderen te helpen.’ Wie helpt er mee! Van 
harte aanbevolen. 
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Paulien van Bohemen

Ongelijkheid - de weg tot God

Verschillende organisaties en politici bre-
ken zich het hoofd over de tegenstellingen 
tussen godsdiensten in ons land. Vooral 
het debat over de islam in verhouding tot 
het christendom viert hoogtij. Ze vragen 
zich af of ze eenheid kunnen creëren tus-
sen verschillende groepen mensen die nu 
soms onwetend en bang tegenover elkaar 
staan? Door ontmoeting. Dit is een veelge-
bruikte vorm om tot ‘respect, verbonden-
heid en gezamenlijke normen en waarden 
te komen.’ Een reeks woorden die onlos-
makelijk verbonden lijkt met het interre-
ligieus gesprek. Samenkomen en praten 

kan worden: leren spreken over onze ei-
gen spiritualiteit. We zijn praatgrage men-
sen, hebben over van alles een mening 
en laten deze horen aan vrienden, op de 
radio, televisie en in kranten. Vraagt ie-
mand ons naar onze levensbeschouwing, 
dan schieten we echter nogal eens in een 
kramp. ‘Nooit zo over nagedacht.’ Of: ‘ik 
ga af en toe naar de kerk enzo.’ Daar-
mee eindigt het dan. Ik denk, dat deze 
verlegenheid of wellicht leegte rond zin-
geving voortkomt uit het feit, dat we de 
instrumenten niet kennen die nodig zijn 
om er over te praten. We moeten zoeken 
naar een bepaalde taal die praten over zin 
mogelijk maakt. Het schoolvak levensbe-
schouwing is wat mij betreft de plek bij 
uitstek waar kinderen leren hun levensbe-
schouwing te ontdekken. De docent zou 
leerlingen vertrouwd moeten maken met 
levensbeschouwelijk communiceren. Zo 
leren mensen al vroeg om te communice-
ren over de eigen levensbeschouwing en 
luisterend naar anderen te ontdekken, dat 
er een waaier aan levensbeschouwingen 
is. Het zelfverstaan en vertrouwd zijn met 
praten over de beleving van de - christelij-
ke - levensbeschouwing doet volgens mij 
de onwennigheid om bijvoorbeeld mensen 
met een islamitische achtergrond te ont-
moeten afnemen. 

Ten tweede
Mijn tweede opmerking gaat over het in-
terreligieus ontmoeten zelf: het doel er-
van. Goedbedoeld wil men vaak verbon-
denheid creëren door naarstig op zoek te 
gaan naar de overeenkomsten tussen de 
verschillende religies. Men ontkent de ver-
schillen tussen islam en christendom wan-
neer de plooien worden gladgestreken. 
Met een term als gelijkheid worden de 
bestaande ongelijkheid en tegenstellingen 
angstvallig verborgen. Moslims en chris-
tenen zijn natuurlijk wel gelijkwaardig, 
wat echter iets anders is dan gelijk. In ge-
sprek mogen de verschillen duidelijk ge-
noemd worden om van daaruit te zoeken 
naar verbondenheid. Onlangs kwam ik 
een prachtige overdenking tegen die een 
daadwerkelijke ontmoeting tussen religies 

kan vormen. De onlangs overleden theo-
loog Edward Schillebeeckx wil juist de 
verschillen tussen religies benadrukken. 
Hij vraagt zich in zijn boek Mensen als 
verhaal van God (1989) af of het christen-
dom beter is dan de andere godsdiensten. 
Nee, zegt hij. Niet het gemeenschappelijke 
in godsdiensten, maar de verscheidenheid 
in uniciteit en eigenheid is relevant. 

Niet absoluut
Het eigene aan het christendom is Jezus, 
zijn boodschap over het Rijk van God en 
het handelen dat daarbij hoort. Het chris-
tendom is onlosmakelijk verbonden met 
deze figuur: hij vormt het wezen van het 
christendom. Anderzijds is het christen-
dom gebonden aan de historie van Jezus, 
die leefde en handelde op een bepaalde 
plaats en in een bepaalde tijd. Schille-
beeckx geeft aan, dat de geografische en 
sociaal-culturele situatie van Jezus een be-
perkte verschijningsvorm van het heil van 
God te zien geeft. Door de historiciteit van 
Jezus, schrijft hij, kan worden begrepen, 
dat geen enkele historische figuur aan-
spraak maakt op verabsolutering. Moham-
med is in die zin ook een onderdeel van 
de geschiedenis waarin het heil van God 
naar voren komt en net zo goed beperkt 
door zijn plaats en tijd. De overeenkomst 
tussen verschillende religies is, dat elke 
mens God kan ontmoeten, juist door de 
verschillende mensen die in de loop van 
de geschiedenis God te zien gaven. Schil-
lebeeckx schrijft: ‘God is absoluut, maar 
geen enkele godsdienst is absoluut.’ 

God zij dank 

Je hebt geen huis
En bent niet 
Vast te leggen in een heilig boek 
Mens, stop met zoeken. 

Je bent thuis in verscheidenheid
En met onze verschillen
Kleuren wij de wereld en
Vinden we jouw gezicht. 

God zij dank voor 
Deze wereld van verschil.

In 2008 is Paulien van Bohemen begonnen aan de deeltijdstudie theologie/
levensbeschouwing aan de Fontys te Tilburg. Ze zegt telkens thuis te komen 
met een hoofd vol nieuwe kennis, die bestaande vragen niet oplost maar meer 
vragen oproept. Geen docent die haar zegt wat dé waarheid is. De studie is 
voor Paulien een boeiende weg van leren, weten, twijfelen en vermoeden. Elke 
maand zoekt ze via De Roerom tochtgenoten. 

‘Godsdiensten kunnen mensen 
uit elkaar drijven; maar mystiek, 
de stille intuïtie dat alle leven 
met elkaar verbonden is 
in een mysterievol geheel, 
maakt mensen bewust van de band 
die ze met de hele schepping 
en met elkaar hebben.’ 
(Karen Armstrong)

‘Mystiek is voor monnik, moeder en 
melkboer. 
Met andere woorden voor iedereen. 
Mystici zijn geen apart soort volk.’ 
(Tessa Bielecki)

over elkaars religie zou tot meer eenheid 
en verbondenheid leiden. Twee kantteke-
ningen bij deze opmerking.

Ten eerste
Het voorstel om met andere religies in ge-
sprek te gaan slaat een stap over; iets wat 
nodig is vóórdat aan de dialoog begonnen 

Inca-offerplaats voor de goden
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Bomen

Cees Remmers

Rond een boom de as van een 
overleden mens. Nabestaanden 
hebben hun intense liefde tot 
uitdrukking gebracht door mid-
del van de rozen. Toen ik afge-
lopen zomer deze foto maakte 
voelde ik me een voyeur, maar 
ik kon het niet laten omdat ik 
al een tijdje informatie verza-
mel over de hedendaagse bete-
kenis van bomen in het volks-
geloof.
Dit volksgeloof is groot, neemt 
sterk toe, komt voor op de 
meest onverwachte plaatsen 
en staat in een traditie die te-
ruggaat op onze voorouders 
die bramenplukkend en dob-
belend om het vrouwvolk door 
de Brabantse beemden trokken. 
Niet ver van de dennenboom 
op de foto staat een vliegden 
bij een ven, waaraan jaren ge-
leden iemand zich verhangen 
heeft. Nog elk jaar wordt op de 
dag dat dit gebeurde een bos 
bloemen bij de boom gelegd. 
Daar hemelsbreed een kilo-
meter vandaan staat langs een 
drukke provinciale weg een 
dikke eik. Tegen deze onverzet-
telijke reus reed een mens zich 
dood. Er is een herinnerings-

plek ingericht met steeds verse 
bloemen, een foto, vlinders, 
een kaarsje op zonne-energie 
en nog veel meer attributen. 
Weer een steenworp verder is 
een kruis in een boom gekerfd. 
Hier vlakbij is een meisje ver-
moord. Al decennia worden 
kinderen op het kruis gewezen 
en krijgen ze een waarschu-
wend verhaal te horen niet 
met vreemde mensen mee te 
gaan. Vier bomen met een tra-
gisch verhaal in een gebiedje 
van hooguit twee kilometer 

doorsnee. Zo zijn er veel meer 
herinneringsbomen, overigens 
lang niet altijd met een trieste 
achtergrond. De Heilige Eik in 
Oirschot en de Heilige Eik in de 
kerk van Meerveldhoven stem-
men me altijd blij. Onze Lieve 
Heer heeft niet voor niets zo-
veel mooie bomen geschapen. 
Ze bieden houvast op momen-
ten dat je je geen raad weet. Je 
kunt gevoelens van onbehagen 
en angst altijd nog afkloppen 
op een boom, levende brug tus-
sen mensenaarde en hemel.

* ‘Het is beter een licht aan 
te steken dan het donker te 
vervloeken.’
Ingestuurd

* ‘Het is een mythe dat je 
over bepaald verdriet
heen kunt komen. Ik weet 
dat het niet echt overgaat. 
Papier dat gekreukeld is 
wordt nooit meer glad.’ 
Nico Frijda

* ‘Ik hou van het onge-
rijmde. Neem bijvoorbeeld 
mijn vrouw, die op een 
ochtend een briefje voor 
mij had neergelegd: ‘Her-
man, wil je vandaag uit 
jezelf het gras gaan maai-
en!?’
Herman Finkers

* ‘Schaalvergroting leidt tot 
vervreemding; ik heb er ’n 
broertje dood aan.’
Wim van de Donk

* ‘Eindelijk, zei de pastoor, 
na het zoveelste schiet-
gebed is de kogel door de 
kerk.
Anoniem

* ‘Banken zijn instellingen 
die je een paraplu leveren 
als het mooi weer is maar 
die terugeisen als het gaat 
regenen.’
Gehoord

* ‘Leven is het meervoud 
van lef.’
Loesje

* ‘In de Kerk kun je vaak 
beter gehoorzamen zon-
der te geloven dan geloven 
zonder te gehoorzamen.’ 
Ed Herriot

* ‘In de ochtend van van 
23 december: ‘Ik heb het 
gevoel dat ik geroepen
word.’
Heel stilletjes uitgespro-
ken. En dan in de vroege 
namiddag: ‘Ik zie een deur, 
half open, ... en véél licht’. 
Dat zal wel hét Licht ge-
weest zijn...’
Slot gedachtenisprentje Ed-
ward Schillebeeckx o.p.


