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Er is enige ophef ontstaan over de liederencen-
suur in onze kerk. Bisdom ’s-Hertogenbosch en 
aartsbisdom Utrecht hebben een censor aange-
steld om de bestaande en de nieuw gegroeide lie-
derenschat kritisch te beoordelen. Het onderzoek 
richt zich daarbij vooral op Huub Oosterhuis; hij 
is namelijk de auteur van de meeste van deze 
liederen. Het valt op, dat beide censoren een ei-
gen uitgangspunt hebben. De ene beoordeelt ze 
vanuit de orthodoxie, de ander vanuit de poëzie. 
De een komt van daaruit tot de conclusie, dat de 
auteur een ketter is; de ander tracht de dichter 
te verstaan en te luisteren naar de gelovigen die 
deze liederen zingen. Het zijn voor een censuur 
totaal verschillende uitgangspunten, waardoor de 
verwarring almaar groter wordt en de roep om 
een landelijke commissie, die de taak van beide 
censoren overneemt, aanzwelt.
Niemand spreekt tegen, dat de Nederlandstalige 
liturgie na zo’n vijftig jaar toe is aan een kriti-
sche analyse. Het maakt echter wel verschil of je 
deze analyse uitvoert vanuit 1960 of 2010. An-
ders gezegd: voer je deze analyse uit vanuit een 
statische danwel vanuit een dynamische visie? 
Wie statisch denkt heeft de neiging zich behou-
dend op te stellen en nauwelijks vernieuwing 
toe te laten. Wie dynamisch denkt stelt zich cre-
atief op, omdat er iets nieuws aan het gebeuren 
is. Ook maakt het verschil of je de teksten van-
uit de letter of vanuit de geest in de letters ver-
staat. Een taalcriticus zal letten op zinsbouw en 
dergelijke; een pneumaticus laat zich aanspre-
ken door de geest die uit de liederen spreekt. De 
eerste is een leraar Nederlands die ter correctie 
rode strepen trekt; de tweede iemand die zijn 

hart laat raken en ontroering beleeft. 
Het zijn in de kerk wat betreft de liedkeuze in-
middels twee gescheiden werelden, die niet dich-
ter bij elkaar gebracht kunnen worden; zelfs 
steeds verder uit elkaar raken. Het gaat niet meer 
om de liederen, maar om de ideologische strijd 
die uit de beschouwing van deze liederen ont-
staan is. Het gaat om vernieuwing in de kerk of 
om het handhaven van oude visies. Nostalgie een 
slechte raadgever, wanneer het gaat om vernieu-
wing, vooruitgang en perspectief.
Laten we toegeven, dat er kerkelijk gezien twee 
verschillende visies ontstaan zijn, ontsprongen 
aan dezelfde bron, maar uitlopend in een eigen 
stroom. Ze staan in principe niet tegenóver el-
kaar, maar náást elkaar als uitingen van hetzelf-
de geloof, die elkaar niet mogen en kunnen uit-
sluiten. Uniformiteit is niet meer mogelijk; een-
heid in pluriforme zin is de enige toekomstmo-
gelijkheid. Het heeft geen zin van beide stromin-
gen één hoofdstroom te maken; daarvoor zijn 
de visies te zeer tegengesteld. Misschien moet je 
zeggen, dat beide authentiek zijn en elkaar niet 
mogen verketteren zoals in Engeland de High 
Church tegenover de Low Church staat.
Terug naar de liederenkwestie. Wie kan beter 
oordelen over de liederen dan de zingende ge-
meenschap? Bij aperte onwaarheden voelt de 
gemeenschap zelf wel aan, dat ze niet te hand-
haven zijn. Maar zo lang de gemeenschap met 
ontroering zingt dat De steppe zal bloeien, moet 
dit lied behouden blijven en kan geen censor het 
verbieden.

T.B.

Mens in vakantietijd

Een mens te zijn op aarde 

in de vakantietijd, 

dat is de tocht aanvaarden 

waartoe je werd verleid. 

Dat is je huis verlaten, 

naar verre landen gaan. 

En telkens wederkeren 

als alles is gedaan. 

De goudvis weer begroeten 

en spelen met de kat. 

En aan jezelf bekennen 

dat je vol heimwee zat.

Piet van der Bruggen

Tegen de vermolming

Uitgeverij TIC Maastricht 2005

De laatste aflevering van De 
Roerom jaargang 24 die vele 
mensen blijkbaar goedge-
daan heeft.
De Roerom, zo wordt her-
haaldelijk gezegd, is in deze 
tijd onmisbaar en doet be-
langrijk inspirerend werk. 
Daarom zal dit blad, des-
tijds als alternatief van 
start gegaan, in september 
aan zijn vijfentwintigste 
jaargang beginnen. Al een 
kwart eeuw tienmaal per 
jaar op de mat gevallen en 
inmiddels ook in de ether 
opgedoken.
Toch kent ook De Roerom 
zorgen. Redactie, admini-
stratie en ook het bestuur 
zijn aan verjonging toe. Het 
is echter bijzonder moeilijk 
vrijwilligers voor met name 
de tijdrovende redactie en 
administratie te vinden. Het 
aantal abonnees en de lage 
abonnementsprijs maken
bezoldiging niet mogelijk. 
Denk er eens over en wel-
licht hebt u uitstekende sug-
gesties. Hoe dank ook, lees 
deze Roerom met plezier en 
geniet van uw vakantie.

Redactie
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Dank

Graag wil ik Joost Koopmans 
en de hele redactie dankzeg-
gen voor de prachtige verwoor-
ding in de laatste Roerom, over 
waar het die liefdevolle Jezus 
om te doen was! Het was mij 
zo uit het hart gegrepen en zo 
duidelijk gefundeerd. Zo lief-
devol en uitnodigend was die 
Jezus; niets geen regeltjes of 
voorwaarden. Hij zou zich 
daar helemaal niet in herken-
nen. Het is de officiële kerk 
die steeds meer een machts-
instituut wordt. Gelukkig heb 
ik sinds kort hier een Ecclesia-
groep in Breda, die vanaf fe-
bruari maandelijks een viering 
houdt in de Waalse kerk. Daar 
ga ik morgen weer naar toe 
met mijn homo-zoon en zijn 
vriend. Want die ondersteuning 
van gelijkgestemden heb ik wel 
nodig. Laten wij ons best doen, 
denk ik dan, om ook die war-
me, liefdevolle Jezus te volgen. 
Hij zou zich in het instituut 
vast niet herkennen. Wat jam-
mer dat het zover gekomen is. 
Maar nooit te laat om toch die 
Jezus opnieuw te ontdekken 
en zijn visie in ons leven ge-
stalte te geven; ieder op de plek 
die hem gegeven is. Geweldig 
dankbaar ben ik dat ik dit visi-
oen op mijn oude dag (87) nog 
mag meemaken. Uw dankbare 
lezeres

Bep Harbers-Schlatmann

Zoveel spreekt me aan

Allereerst wil ik u bedanken 
voor De Roerom van maart 
2010. Het heeft mij veel inzicht 
en bemoediging gegeven. Zelf 
ben ik niet geabonneerd op De 
Roerom, maar krijg die van een 
vriendin. Al vaak wilde ik rea-
geren, maar deed het niet. Na 
het lezen van De Roerom van 
maart waarin zoveel artikelen 
staan die mij aanspreken, wil 
ik echt reageren. Zowel Oecu-
mene in het weekend op p.1 als 
Samen zijn doet goed op p.3, 
Bestaande kerk gemiste kans 
op p.6, Het roer moet om p.8 
en Hou op op p.9. Ik ben blij 
met deze artikelen. Het is van-
daag de dag moeilijk om je 
geloof vast te houden na alle 
berichten in de media over de 

wantoestanden in de kerk. Je 
vraagt je af of je nog wel bij 
deze kerk wilt horen. 
Vandaag, Hemelsvaartsdag, 
de Eucharistieviering gevolgd 
op de tv vanuit de San Piedro-
kerk te Biasco Zwitserland. De 
belofte van Jezus dat Hij zijn 
geest zal zenden deed me weer 
beseffen dat ik dít moet vast-
houden. Wat het instituut kerk 
ook doet, ik laat me mijn ge-
loof niet afnemen. Ik zal een 
noveen bidden voor Pinksteren. 
De H. Geest zal komen in de 
harten van al die mensen die 
het vertrouwen in de kerk heb-
ben verloren. Ik hoop nog vele 
Roeroms te lezen. Nogmaals 
bedankt. Vriendelijke groeten.

J.M. Norp-de Jager, Heerde

Mei spant de kroon

Al een aantal jaren lees ik uw 
blad aandachtig, maar het mei-
nummer spant tot nu toe de 
kroon. Vooral het artikel Mar-
tha schrijft God heb ik zeker al 
drie keer gelezen en daar zal 
het niet bij blijven. Zo’n arti-
kel moet eigenlijk in veel meer 
tijdschriften gepubliceerd wor-
den - waaronder ook het Bis-
domsblad. Ik heb er van ‘ge-
noten’. En dan zo’n artikeltje 
van Margreet Spoelstra ernaast. 
Heerlijk! En niet alleen deze 
twee, ook Het werd tijd en het 
nieuwe Marialied op de voor-
pagina. Eigenlijk heb ik alle 
artikelen met veel belangstel-
ling gelezen. Alleen moet Louis 
Nabbe niet denken dat alleen 
Den Bosch Maria-stad is. Wij 
kennen er in Ommel ook wat 
van. Ik hoop van harte dat u 

nog veel zulke goede Roeroms 
zult publiceren en ook dat ik 
ze mag blijven lezen. Hartelijk 
dank. 

Bob Ruedisueli, Ommel

In het open veld

Laten wij christenen in één-
heid met Jezus Christus ons 
christen-zijn méér laten zien 
in woord en daad, buiten het 
kerkgebouw in het ‘Open Veld’. 
Waar we ook komen of gaan 
- wereldwijd - al is het maar 
door gebed en financiële steun 
aan het wereldwijde zendelin-
genwerk, organisaties die de 
bijbel verspreiden, de christe-
lijke mediakerken. Zo kunnen 
wij indirect meewerken aan 
Gods Vredesrijk dat komende 
is. Ook in de politiek, waar de 
belangrijke - ethische en mo-
rele - beslissingen genomen 
worden. De wereld heeft het 
nodig dat Zijn woord, vreugde, 
kracht, vrede en liefde zicht-
baar worden in deze wereld. 
Laten we levende stenen voor 
Gods tempel zijn: de wereld-
wijde gemeente van Jezus 
Christus en ‘frontsoldaat’ voor 
Gods Vredesrijk. Door te leven 
en te handelen naar de geest 
van de bijbel zoals Jezus ons 
heeft voorgeleefd. Hij heeft de 
wil van de Vader geopenbaard 
en ons zijn bezielende Geest 
nagelaten, die ons door dit 
aardse leven tot God in de he-
mel leidt. Deze pinksterbood-
schap kreeg ik op mijn medita-
tieplekje bij het kruis onder de 
meidoorn.

Hub. Eussen
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Peer Verhoeven

De meimaand zo vol zo rijk

Niet voor iedereen
maar wel voor zeer velen ademt 
de meimaand een bijzondere sfeer ...

omdat bloemen, blad en bloesem
zo fris en nieuw kleuren 
en de vogels lustig tierelieren

omdat het Mariamaand is,
mensen op bedevaart gaan en
stil devoot veldkapellen aandoen

omdat in deze lentemaand
ons land en de halve wereld stilstaan
bij bezetting, bevrijding - en herdenken.

4 mei

Wie met zichzelf in onvrede zijn
slaan van zich af en
treffen anderen tot bloedens toe.

Wie de aarde niet eerbiedigen 
zien haar als een arsenaal   
maken van haar een jachtveld.

Wie de gevallenen niet herdenken
negeren het offer dat ze brachten,
beseffen niet dankzij wie ze leven. 

Gekomen is ...

Gekomen is de lieve mei ... 
Zoek rust, neem de tijd
en verwonder je over
wat de natuur te bieden heeft
aan kleur, hoop en verwachting.

Gekomen is de lieve mei ...
Zoek rust, neem de tijd
en zie om naar elkaar;
deel in andermans vreugde
draag elkaars lasten.

Gekomen is de lieve mei ...
Zoek rust, neem de tijd
en keer in jezelf;
ervaar wie je van harte bent
en waarheen onderweg.

Iets nieuws 

‘Ik onderneem iets nieuws’
hoort Jesaja God zeggen.

Lentebloemen bloeien
met de kou nog in de lucht.
Lammeren dartelen rond
met de vorst nog in de grond.

Eerder dan verstandig lijkt
bouwen vogels hun nest,
zetten een keel op en
hebben het hoogste woord.

Terwijl in denken en doen
het verleden lijkt te domineren 
en het heden nors regeert
daagt een toekomst niet te stuiten.

Denk aan ...

Denk aan de mensen
die vervreemden, vereenzamen,
nagekeken, gemeden worden.
Er zijn er velen.
 
Denk aan de mensen
die in hun jeugd beschadigd zijn,
niet durfden spreken, te lang zwegen.
Er zijn er velen.

Denk aan de mensen die
onder hun idealen bezweken
en kwamen tot wat ze niet wilden.
Er zijn er velen.

Pinksteren

Pinksteren:  
je de tijd gunnen voor 

het wonder van het leven
dat groeit en bloeit.

Pinksteren:
je ervan bewust zijn
dat alles van één en 
dezelfde geest bezield is.

Pinksteren:
goed beseffen 
dat ware geestdrift 
niet van opgeven weet.

Voorbeden

‘Hoe helderder wij onszelf zien,
hoe duidelijker het ons wordt
dat wij hangen aan God.’
(E. Drewermann)
Schuw daarom de stilte niet
neem rust en maak je leeg; -
leer jezelf zien en kennen.

‘Al wat we doen 
gaat onszelf te boven en 
raakt ergens de eeuwigheid.’ (V. Havel)
Doe daarom niets zomaar
ondoordacht en klakkeloos; - 
besef wat je waard bent.

‘Mijn taak in Uw schepping
raakt nooit ten einde en zelfs
’t geringste is niet weggegooid.’ 
(R. Tagore)
Geloof in wat je doet
en doe waarin je gelooft, -
al is ’t tegen stroom op.

Meimaand Mariamaand en op bedevaart gaan naar een kathedraal of een veld-
kapel. In mei bezetting, bevrijding en de vrede vieren en ook de gevallenen 
van toen en nu gedenken. In mei bij Pinksteren en Kerk stilstaan. En dan dat 
opfleuren van de natuur! 

Mensen zien uit naar U,
verlangen ernaar 
bij U thuis te komen.
Een en al heimwee zijn ze,
heimwee naar U.

Een vogeltje, 
zo klein zo nietig,
vindt onderdak.
De specht biedt haar jongen
een veilig en beschut nest.

Peer Verhoeven naar Psalm 84,3-4

(© Foto: Thea de Rooij)
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Gérard van Tillo

Reizen

In de bijbel wordt veel gereisd en worden 
veel grenzen overschreden. Dit is te be-
grijpen vanuit het gegeven, dat de Schrift 
gaat over een nomadenvolk dat steeds op 
zoek is naar nieuwe weiden. De reizen 
in de bijbel zou je op veel manieren kun-
nen ordenen. Eén daarvan is deze indelen 
naar de perioden waarin de reizen plaats-
vinden. Dan komt er een aantal gevarieer-
de reizen in beeld.

Israël
Aan het ontstaan van Israël zijn veel rei-
zen voorafgegaan. Het eerste boek van 
de bijbel, Genesis, bevat al verhalen over 
een volk onderweg. Abraham en Sarah 
worden door Jaweh opgeroepen om weg 
te trekken naar een land dat Hij hen zal 
wijzen. Zijn zegen zal over hen neerdalen 
en Hij zal hen tot een groot volk maken. 
Ook Rebekka en Isaak gaan mee, even-
als hun zoon Jacob. Als Jacob door een 
list zijn broer Ezau het eerstgeboorterecht 
ontnomen heeft, moet hij het beloofde 
land ontvluchten en gaat hij naar Laban, 
de broer van Rebekka, bij wie hij veertien 
jaar moet werken om de hand van La-
ban’s dochter, Rachel, te krijgen. Als hun 
eerste zoon geboren wordt, gaan ze terug 
naar het beloofde land. Jacob loopt mank, 
nog steeds beschadigd door zijn verkeerde 
stap. En zijn kudde bestaat uit gevlekt, 
gestreept en gespikkeld vee, symbool van 
zijn geschonden reputatie. Het wordt een 
boetetocht, maar ook een zegetocht naar 
een thuis waar hij weer welkom is. 

Exodus
Dit is ook de grote lijn van de uittocht 
van het joodse volk uit Egypte. Na veel 
ontberingen en conflicten slaat het volk 
zijn tenten op bij de Sinaï. Daar vindt de 
Verbondssluiting plaats, wordt Gods wil 
vastgelegd in de Tien Geboden en het Ver-
bondsboek en ontvangt Mozes instruc-
ties voor de bouw van een heiligdom. Na 
ontrouw van het volk wordt het Verbond 
vernieuwd. In Exodus krijgen Jaweh en 
Israël hun identiteit. Jaweh komt er in 
naar voren als de God van Israël en Israël 
als het volk Gods. Dit vinden van de ei-
gen religieuze identiteit komt ook terug 
in de pelgrimspsalmen (120-134), die als 
opschrift hebben: Zang van de Opgangen. 
Bedoeld is de opgang naar God zoals ge-
symboliseerd in de opgang naar de tempel 
in Jeruzalem. Tijdens de pelgrimage wor-
den mensen zich bewust van de diepte 
van hun bestaan, waardoor dat bestaan 
gerelativeerd wordt. Opgaan naar God is 
afstand nemen van het aardse, wat voor 

De bijbelse tijd heeft met de onze gemeen dat er veel gereisd werd. Maar bij de 
reizen in de Schrift gaat het meer om de innerlijke processen die de reiziger 
ondergaat. Hebben die ons nog iets te zeggen?

mensen een pijnlijk proces is. Maar de 
pelgrimage brengt hen als mensen bij el-
kaar en samen komen ze thuis bij God. 

attendeert op het onverwachte moment 
dat de Heer in ons midden kan komen. 
De tocht van de drie wijzen staat voor de 
openbaring van de komst van de Heer aan 
alle volkeren en laat zien hoe mensen de 
weg vinden naar de Heer door hun ster te 
volgen. Tijdens zijn openbare leven ging 
Jezus weldoende rond en verkondigde 

der Jona schaduw vindt. Maar een worm 
vreet de boom kaal. Hiermee houdt Jaweh 
aan Jona een spiegel voor. Ondanks Zijn 
verdriet om hun ontrouw vergaf Jaweh 
de Ninevieten. Hierdoor wordt Jona uitge-
daagd om ondanks de tegenvaller Jaweh 
trouw te blijven.

Nieuwe Testament
Ook in het Nieuwe Testament wordt veel 
gereisd. Voordat Jezus geboren is gaat Ma-
ria op reis naar haar nicht Elisabeth, even-
eens zwanger. Elisabeth wordt vervuld 
van de heilige Geest zodat zij de betekenis 
van het kind in Maria’s schoot herkent. In 
deze passage komt de familie naar voren 
als de bron van het leven. De contacten 
tussen familieleden zijn ook vruchtbaar 
voor de herkenning van de Bron van alle 
leven. De tocht van Maria en Jozef naar 
Betlehem wegens de volkstelling brengt 
Jezus in verband met de stad van David 
en met keizer Augustus, van wie Jezus 
als de echte koning van de vrede de te-
genpool is. De reis van Jozef en Maria 

hij het Rijk Gods dat hij al doende waar-
maakte. Veelbetekenend is zijn reis naar 
Jeruzalem om daar te lijden en te sterven 
om daarna te verrijzen en zo zijn zending 
te volbrengen. Daarna trokken de leerlin-
gen erop uit om het evangelie te verkondi-
gen. Hun uitgangspunten zijn, dat zij zich 
aanpassen aan de cultuur die zij aantref-
fen en de zelfstandigheid van de plaatse-
lijke kerken respecteren.

Betekenis
Al deze bijbelse reizen hebben met elkaar 
gemeen, dat de reizigers onderweg hun 
identiteit vinden, tot elkaar komen, uit-
eindelijk het doel van hun reis bereiken 
en aankomen bij God. Deze kenmerken 
staan niet los van elkaar. Voor de opgang 
naar God is individuele bekering nodig. 
Maar geloven is niet een louter persoon-
lijke zaak. Want God wil gediend worden 
door de dienst aan mensen. In het Rijk 
Gods moeten de mensen leven volgens de 
bedoeling die God had toen Hij de mens 
schiep naar Zijn beeld.

Jona
De reis van Jona laat 
zien dat je God ook 
kunt vinden als je de 
verkeerde kant opgaat. 
Door Jaweh gezonden 
om Ninevé te beke-
ren reist Jona af naar 
Tharsis in Spanje, om-
dat hij zich niet wilde 
inlaten met het kwaad 
van anderen. Maar als 
er een hevige storm 
opsteekt wordt Jona 
verdacht en in zee 
geworpen. Een grote 
vis slokt hem op en 
brengt hem aan land. 
Jona wordt opnieuw 
geroepen naar Ninevé 
te gaan en ditmaal ge-
hoorzaamt hij. Maar 
hij kan het niet aan, 
dat God de boosdoe-
ners van Ninevé nog 
een kans wil geven; 
hij zou willen sterven. 
Hij gaat de woestijn 
in en bouwt zich daar 
een hut. Jaweh laat 
in één nacht een loof-
boom groeien waaron-

Vincent van Gogh, De barmhartige Samaritaan, 1890, Kröller-Müller Museum
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

God in 1 seconde 

vluchtig leven 
dodelijke seconde van leven 
bijna dood vol leven 
in die ene seconde 
één moment 
ging aan me voorbij 
bewustzijn vol waarheid 
God, mijn God 
een heel leven ging  
aan me voorbij 
snelheid, 1 seconde 
alles was voorbij 
voorgoed opende 
zich een ander 
leven in mij 
niets bleef hetzelfde 
alleen God bleef 
de ware liefde 
voor mij 
steeds wederkerend 
steeds overwinnend 
bracht Hij heil en zegen 
over mij, totdat 
ik het aannam 
en er liefde kwam 
in mij, overal 
door de tranen heen 
de zon weer scheen 
en in de liefde 
was ik nooit meer alleen 
die ene seconde 
bracht mij nieuw leven 
bijna dood 
opnieuw geboren 
in de strijd 
van een psychose 
gooide hij mij 
niet overboord 
maar nam mij in de storm 
tot zich  
en verdween nooit meer 
uit mijn gezicht 
ik heb gevochten 
van woede met Hem 
om uit de storm te komen 
het is me gelukt 
samen er doorheen 
te komen 
liefde was enkel 
wat ik nodig had 
in een enkele seconde 
was ik geborgen 
en totaal van slag... 
 
Henny van Herck
18-05-2010

Vrij

Bevrijd
van bevoogding
wil niet zeggen
doe maar raak
of
doe maar niets.
Vrij
van bevoogding
betekent
zelf verantwoording
moeten nemen.

(Peer Verhoeven naar 
Galaten 5)

De nieuwe orde

De dichters kunnen in de kerken beter zwijgen
Hun malle kunsten zijn te grillig en te vrij
Hun vaagheid kan de ware leer bedreigen
En God verschijnt te zelden in hun woordenbrij

De schilders kunnen beter ander werk gaan zoeken
De vruchten van hun verf en kwasten lijken niet
Want God en heiligen zijn onherkenbaar op hun doeken
Wie echt gelooft begrijpt niet wat hij ziet

En componisten moeten nu de kerkzang respecteren
Die nieuwe liederen die horen in de kerk niet thuis
Laten de mensen maar vertrouwde melodieën leren
Die oude schatten passen beter dan dat vreemd gedruis

Zo worden waar en schoon vandaag gescheiden
De waarheid wordt van glans en gloed beroofd
De leer verliest de diepgang van het hartelijk belijden 
Voor eigen taal en tijd wordt het orgaan verdoofd 

Nico Tromp msc, 2010

Waar werd oprechter trouw ... ter wereld 
ooit gevonden? Joost van den Vondel 

(© Foto: Bureau Erasmus, cultuur & com-
municatie/Eric Kolen)

Nieuwe non gevraagd

Onze samenleving is heel eenzijdig ... Menselijke rela-
ties, creativiteit, spiritualiteit en stilte krijgen in onze 
maatschappij onvoldoende aandacht. Voor de oude non, 
kun je zeggen, is geen plaats meer. In de katholieke 
kerk is het klooster een aflopende zaak. Toch blijft het
zoeken naar menselijkheid, spiritualiteit en stilte een 
aspect van ons innerlijk waar we een nieuwe vorm voor 
zullen móéten vinden. 
(Naar dr. Herma van der Weide in: In naam van de natuur, 
Ten Have 2009)

Genade

We delen elkaars 
goedheid we leven 
van elkaars woord 
we breken elkaars 
brood we drinken 
elkaars geest.

Het is te hopen 
dat het Geheim 
van de Liefde ons 
gunstig gezind zij, 
dat we elkaar niet 
te snel verliezen, 
dat er in het verlies 
Genade mag zijn.

Frans Boddeke cssr
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Anders dan anders en heel gewoon

Annemieke Beekers

Vijf jaar geleden is een aantal bewoners 
van Maria Roepaan, Augustinus en de 
Binckhof vanuit het instellingsterrein in 
een woonwijk van Overasselt geplaatst. Zo 
gewoon mogelijk wonen in gewone huizen 
en gewone straten op De Klaproos en De 
Korenbloem en aansluiting zoeken bij de 
reguliere maatschappelijke voorzieningen.

Mensen met een verstandelijke beperking 
kregen in het verleden steeds meer ruimte. 
Vanuit kloosters gingen zij naar instellings-
terreinen en woonden in paviljoens samen. 
De instelling bepaalde het reilen en zei-
len van de bewoners. Het oogde prachtig. 
Mooie lokaties in de bossen met eigen ter-
rein, voorrang voor de bewoners, carnaval, 
een aangepaste kermis op eigen terrein. Er 
was een boerderij, eigen café, winkel. Toch 
groeide de kritiek op deze gang van zaken. 
Ánderen bepaalden namelijk het leven van 
de bewoners en zíj moesten zich aanpas-
sen. Er kwam een andere zienswijze: niet 
langer uitgaan van de beperkingen van de 

bewoners maar van hun mogelijkheden, 
vragen, behoeften en verlangens. Familie 
en verwanten werden weer als deskundi-
gen bij de zorg betrokken. Vroeger werden 
kinderen vanuit heel Nederland op Maria 
Roepaan geplaatst; vaak ver van hun fa-
milie met als gevolg een eindeloze reis om 
hun kind op te zoeken. Nu wordt waar 
mogelijk de cliënt in de woonomgeving 
van diens familie geplaatst.

Traditie en nieuw
Als Dienst Geestelijke Verzorging verzorg-
den we op de instellingsterreinen naast de 
weekendliturgie ook kringvieringen; in 
eerst instantie op lokatie van de leefgroe-
pen en later van de dagbesteding. Maande-
lijks werden de meest kwetsbaren toege-
zongen, bewierookt, hun handen gezalfd 
en het brood of een banaantje met hen ge-
deeld. Toen een aantal bewoners in Overas-
selt ging wonen, werd er contact gezocht 
met de plaatselijke geloofsgemeenschap. 
Het is echt een feest om als geestelijke 
verzorger te mogen ervaren dat er oor is 
voor onze kwetsbare mensen. Juist in de 
geloofsgemeenschappen kom je enthousi-
aste mensen tegen die deze wereld willen 

verbinden met de eigen parochie. Hen wel-
kom heten, een plaats in de kerk geven en 
wat uurtjes met hen optrekken. In Overas-
selt is het boffen met Aloys van Velthoven, 
een pastoor die de juiste snaar bij deze ge-
voelige mensen weet te raken. Elkaar de 
hand toereiken, een wederzijdse beweging.

Werken in De Wissel
De bewoners van Dichterbij in Overasselt 
hebben ook dagbesteding in de buurt van 
hun huis. De plaatselijke lagere school is 
ingrijpend verbouwd en biedt nu een plek 
voor dagbesteding. Ze worden op hun ei-
gen niveau aangesproken en door middel 
van activiteiten gestimuleerd. De plaatse-
lijke gemeenschap geeft alle ruimte en ge-
legenheid om voor deze mensen een mooie 
‘werkplek’ te creëren. Om de week is er op 
maandagmiddag om twee uur een kring-
viering in de parochiekerk van Overasselt. 
’s Zondags nodigt pastoor Aloys de mensen 
uit bij deze viering aanwezig te zijn met 
zoals hij het noemt ‘onze vrienden van 
Dichterbij’. 

De kringviering
Op een druilerige koude maandagmiddag 
begin mei ben ik bij de kringviering. Sa-
men met de pastoor en een aantal trouwe 
gasten uit de parochie wachten we in het 
voorportaal van de kerk op de mensen van 
Dichterbij. De deur staat open, om twee 
uur slaan de klokken van de toren en bin-
nen speelt het orgel. Een stoet van mensen 
en rolstoelen vullen voor even het straat-
beeld. ‘Kom gauw binnen’, zegt Aloys, ‘het 
is veel te koud.’ Samen met Titia en Janine, 
de twee vaste begeleiders van de dagbeste-
ding en ondersteund door een drie vrijwil-
ligers wordt met dertien cliënten voor het 
altaar een kring gevormd. De trouwe gas-
ten zitten in de kerkbanken en wanneer ie-
dereen zijn plaats heeft gevonden stopt het 
orgel. In het midden wordt een kaars aan-
gestoken. Iemand heeft laten zien dat hij 
dit klusje met de begeleiding wel wil kla-
ren. Trots, op de tanden bijtend, gaat ie zit-
ten. Mooi gedaan! Robert neemt er z’n pet 
voor af. Ja, dat hoort ook in de kerk. Van-
wege de meimaand zingen we voor Maria 
God groet U zuivre bloeme… bekende klan-
ken uit het verleden; wie kan zingt mee.

Anders dan anders
Titia van de dagbesteding neemt de micro-
foon en heet iedereen van harte welkom. 
Het thema is Anders dan anders. Titia legt 
uit waarom. In De Wissel, de plaats van de 
dagbesteding, is een interne verhuizing ge-
weest. Stoelen zijn gewisseld en staan an-
ders dan eerst. Dit is voor de cliënten vaak 
ingrijpend. Verandering kan onrust geven, 
ze zijn hun vertrouwde indeling kwijt. Het 
wordt uitgelegd zodat ieder zich erin kan 
vinden. Dan zingen we dat we samen on-

In Samen op pad besteedt De Roerom iedere maand aandacht aan wat mensen 
met een beperking doen en aan wat er met en voor hen gedaan wordt. Deze 
maand een bijdrage van Annemieke Beekers, geestelijk verzorgster van Dich-
terbij.

Redactie

Samen op pad

Marius Hermsen en Janine Waardenburg (© Foto’s: Anita Duijghuisen)
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Rob van der Zwan

Lange neus naar Benedictus

Peter Nissen maakte zijn afscheid van de 
r.-k. op een ludieke manier bekend. Het 
radioprogramma Goedemorgen Nederland 
had voor de uitzending op Hemelvaarts-
dag verschillende mensen gevraagd een 
brief aan de paus te schrijven en die in de 
uitzending voor te lezen. 

Onfeilbaar leergezag
Nissen schreef een mooie brief waarin de 
toon snel werd gezet, want schrijft hij 
‘… met dat instituut waaraan u leiding 
geeft, heb ik het wel gehad. Ik zeg graag 
oud-staatssecretaris Frans Timmermans 
na wat hij anderhalve maand geleden in 
het televisieprogramma Buitenhof over het 
katholicisme zei: Het is mijn geloof, maar 
zelden mijn kerk.’ Vervolgens tekent Nis-
sen uit hoe het pausdom de verheven sta-
tus heeft verkregen die het nu bezit. Een 
belangrijke mijlpaal was het Eerste Vati-
caanse Concilie waar Pius IX zich onfeil-
baar liet verklaren. Toen op 18 juli 1870 
het dogma van de pauselijke onfeilbaar-

heid werd aangenomen, barstte een on-
weer boven Rome los. ‘De hemel huilt’, 
zei de kritische Duitse historicus Ignaz 
von Döllinger, aldus Peter Nissen. 

Met humor
Nissen hekelt de persoonsverheerlijking 
en de als heilig en onaantastbaar en on-
feilbaar voorgestelde leiding van de r.-k.:
‘Heilige Vader, de mantel der liefde is 
in uw instituut een dekmantel voor het 
kwaad geworden. Werp die mantel af. Ont-
mantel de R.K. Firma Leugen & Bedrog.’ 
Tenslotte roept Nissen - in navolging van 
Hans Küng - de paus op af te treden. 
‘… maak nog eerst één keer gebruik van 
uw onfeilbare leergezag. En wel om u zelf 
op te heffen, met inbegrip van de eretitels 
die u verzameld hebt. Breng ze naar het 
Vaticaans museum. Paus Benedictus, de 
zestiende en de laatste. Hef het pausschap 
op en dan kan er na u weer gewoon een 
bisschop van Rome komen.’ Zoals gezegd 
een ludiek afscheid, niet zonder humor. 

Begin mei werd bekend dat Peter Nissen de r.-k. kerk vaarwel heeft gezegd. 
Peter Nissen (1957) is kerk- en cultuurhistoricus en beschikt over de gave van 
het woord. Hij verwierf bekendheid als commentator van de religieuze en ker-
kelijke actualiteit, met name in de periode rond het overlijden van paus Jo-
hannes-Paulus II en de keuze van zijn opvolger Benedictus XVI. 

Teleurgestelde minnaars 
Ik kan mij goed vinden in de inhoud van 
deze brief. Niettemin wringt er iets. De 
brief trilt van geïnspireerde kordaatheid. 
Maar hoor ik daarin ook niet de dreun 
van het huppelende schooljongetje dat er 
tussenuit piept en door het raam nog een 
lange neus maakt naar de bovenmees-
ter? De rooms-katholieke kerk heeft iets 
benevelends. Altijd loert er de bekoring 
van totale identificatie en toewijding. Een 
fenomeen dat ik door de jaren heen met 
een mengeling van verwondering en mee-
warigheid heb waargenomen. De deceptie 
van hen bij wie de relatie met het insti-
tuut stukliep, gaat doorgaans een leven 
lang mee. Deze kerk heeft inmiddels een 
lange rij teleurgestelde minnaars.
Het Sint-Janscentrum, de priester- en dia-
kenopleiding van het bisdom ’s-Hertogen-
bosch, is volgens mij een plek waar die 
bekoring werkzaam onderdeel is van de 
bedrijfscultuur. Nissen was er begin jaren 
negentig docent kerkgeschiedenis. Twintig 
jaar moderne kerkgeschiedenis heeft hem 
tenslotte in zijn ‘lange-neus-naar-Bene-
dictus’-stand gebracht. Het is me toch wat 
met die - voorheen - Roomse jongens.

derweg zijn wat pastoor Aloys ook duide-
lijk maakt. Hij vertelt over Jezus die ook 
veranderingen ziet in het leven van zijn 
leerlingen. 

Mogen zijn zoals je bent
Samen op weg naar Pinksteren. Jezus had 
samen met de twaalf aan tafel gezeten en 
er was brood en wijn. Hij had verteld dat 
hij wegging, maar dat de Heilige Geest zou 

komen. Deze helper zal Jezus’ volgelingen 
zegenen met de liefde en zijn boodschap: 
elkaar liefhebben; je mag er zijn zoals je 
bent en waar dit mogelijk is wordt de we-
reld compleet. Uitgesproken tussen kwets-
bare mensen komen deze bijbelwoorden 
tot leven. Vele vragen verstommen in dit 
beeld. Het mag zijn zoals het is en het is 
goed zo.
Van achter in de kerk klinken verschil-
lende geluiden. Met een klankschaal en 
een regenbuis komen Titia en Janine lang-
zaam naar voren. De akoestiek van de kerk 
maakt de geluiden vol. Het is muisstil. Ie-
dereen kan de klankschaal en regenbuis 
van dichtbij beluisteren en aanraken. Bij 
het wieroken gaan de neuzen omhoog van 
hen die aan de beurt zijn om even te rui-
ken. Nicole Janssen is van orgel op piano 
overgestapt. Met tingeltangelmuziek bege-
leidt zij het wierookritueel.

Ruimte voor de eigenheid
Ineens schiet Maarten van zijn plek en 
loopt naar het altaar. Daar staat hij even te 

giechelen en als er wat verbaasd naar hem 
gekeken wordt weet hij zijn stoel glimla-
chend weer snel te vinden. Ik denk aan 
Maarten van meer dan vijf jaar geleden. 
Ik deed bij hem toen ook de kringviering 
in de instelling. Hij was meestal boos en 
zat op zijn stoel in een eigen hoek van de 
dagbesteding. Kwam ik te dicht bij hem in 
de buurt dan kon ik een schop krijgen. De 
groep waarin hij toen zat had een kleine 
ruimte en de mensen in die groep waren 
allen ‘geladen’ cliënten. In Overasselt had 
Maarten zijn ruimteafbakening niet langer 
nodig. Hij zat tevreden en ongestoord op 
zijn eigen stoel temidden van anderen. Wat 
een feest om hem nu even lekker stout te 
zien binnen deze veilige ruimte.

Tot slot wordt gezongen dat de bloemen nu 
nog doodgaan maar dat alles, de hemel en 
de aarde, nieuw zal worden als we stil zijn 
en wachten. Toon blaast trots de kaars uit. 
Begeleid door orgelmuziek verlaten we de 
kerk. Iedereen is welkom voor een kopje 
koffie in De Wissel. 

Jan van Boekel
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Ietsje meer dan soms?
Huub Schumacher

Om die bij onze tijdgeest passende ver-
beelding van God te doorgronden, cirkel-
den de eerste drie artikelen rond Geloven 
in een wereld die niet bestaat. De drie 

doen. Zo goed te zijn als God. Als er een 
God is, dan Die.’ Voor wie dit lezen wordt 
hetgeen ze zelf doen tot wat reëlere pro-
porties teruggebracht; het wordt allemaal 

het kind riep door alle rook heen: ‘Papa, 
ik weet niet waar je bent. Ik zie je niet. Ik 
durf niet te springen … !’ Toen zette de 
vader alles op het spel. Hij riep: ‘Jij ziet 
mij niet, maar ik kan jou wel zien. Spring 
maar!’ Het kind sprong … en werd opge-
vangen. Ja, denk ik dan, geloven moet iets 
te maken hebben met het vertrouwen dat 
alles goed komt omdat je vertrouwt in een 
Oerliefde of zoiets, een Hand die er altijd 
is en waarvan je niet hoeft te vrezen dat 
je eruit valt. Een andere keer vind je ‘het 
antwoord’ in een andersoortig stukje tekst 

De directe aanleiding voor deze reeks artikelen in De Roerom is het boek Ge-
loven in een God die niet bestaat van Klaas Hendrikse dat in november 2007 
verschenen is. De oorzaak is: gegrepen zijn door het onuitroeibare gegeven dat 
mensen - ook wij - telkens weer overeenkomstig de wisselende tijdgeest met 
nieuwe beelden komen voor een Geheim dat ze allemaal ervaren maar geen 
naam kunnen geven. Wat de verbeelding van dat Geheim betreft bevinden we 
ons in deze jaren, mijns inziens, op een breuklijn.

daaropvolgende bijdragen 
gingen over Geloven in 
God die niet bestaat en het 
derde trio cirkelde rond Ge-
loven in een kerk die niet 
bestaat. Met ‘niet bestaat’ 
wordt ‘niet staand, niet 
stilstaand, maar óntstaand, 
gebeurend’ bedoeld.

Ingeblikte Godskennis
Bij het geheel speelden de 
overtuigingen van de vaak 
zwaar bekritiseerde theo-
loog Harrie Kuitert een 
belangrijke rol. Hij stelt 
nuchter vast dat alles wat 
wij over Bóven zeggen uit-
eindelijk toch van onszelf 
is, van benéden komt. Het 
is van belang zich hiervan 
bewust te zijn want anders 
komen er grote problemen met mensen 
die er totaal andere gedachten op nahou-
den. Dankzij Kuitert kan het een en ander 
wat gemakkelijker gerelativeerd worden. 
Er zijn personen en genootschappen - 
kijk gewoon maar vlakbij huis, in je ei-
gen kerk - die het vanzelfsprekend vinden 
dat ze door hun ambt of wat anders mid-
dels Openbaring en Traditie rechtstreeks 
in contact staan met hierboven en dus de 
waarheid op zak hebben. 

‘God is te doen’
Tegen de achtergrond van een ingeblikte 
kerkelijke godskennis verdient bijvoor-
beeld Huub Oosterhuis veel sympathie. 
Hij trekt God bewust weg uit de sfeer van 
zo’n zelfverzekerde theorievorming. In 
de Verdieping van Trouw (5 april 2008) 
staat: ‘God is te doen … Het is de God zo-
als die uiteindelijk, na vele pogingen en 
verbeeldingen uit joodse overleveringen - 
die we bijbel noemen - tevoorschijn is ge-
komen. Het is een stem die het niet over 
zichzelf heeft, maar over de weduwen, 
de wezen en de vreemdelingen - God, het 
is dat onvoorstelbare idee, dat solidariteit 
de zin van je bestaan is, dat je daarvoor 
op aarde bent. Die gedachte geeft je een 
vervulling, een geluk dat niet te evena-
ren is: het is niet zinloos, er is hier iets te 

wat betrekkelijker. Je mag blij zijn als je 
soms, soms ja, toekomt aan wat hier ge-
zegd wordt.
 
God is altijd soms
Of toch ietsje meer dan soms? Het is te 
hopen. Maar het blijft altijd ‘soms’. God 
is niet overal, zoals we vroeger leerden 
en dachten. Nee, Hij is soms hier en soms 
daar. Soms is Hij er helemaal en soms he-
lemaal niet. Soms is God een Hij en soms 
een Zij. Soms een vader en soms een moe-
der; en soms zijn deze twee het ook hele-
maal niet. Vaak is het een kind, maar ook 
weer niet altijd.

Spring maar!
God … geloven … je raakt er gelukkig 
nooit over uitgepraat en uitgedacht. Soms 
kun je ‘het antwoord’ uit verhaaltjes op-
diepen. Bijvoorbeeld uit een verhaaltje dat 
ik van Cees Remmers kreeg. De mensen 
werden in veiligheid gebracht. De vlammen 
sloegen langs alle kanten uit het gebouw 
en plotseling zag de toegestroomde menigte 
een jongetje aan het raam van de derde 
verdieping. De trappenhal was één laaien-
de vuurpoel. De vader van het kind stond 
op straat en keek naar boven. ‘Spring, 
spring!’, riep hij wanhopig en de brand-
weer stond al met een vangnet klaar. Maar 

van iemand. Zo schreef 
Jean-Jacques Suurmond in 
één van zijn columns in 
Trouw: Geloof, dat is gehoor 
geven aan de ondoorgronde-
lijke roep van God, die ons 
in beweging zet ‘zonder te 
weten waarheen’ want God 
bestaat niet, God gebeurt. 
Geloof is een passie die in je 
brandt zonder je te verbran-
den, een dwaasheid waar-
door je keuzes maakt die je 
soms moeilijk kunt uitleg-
gen; een diep weten dat alles 
- ondanks alles - goed komt; 
ja, goed is.’ 
(1 mei 2007). 

Wat nu te doen?
Hoe mooi ook, de mensen 

blijven in de kerk tegen teveel elementen 
oplopen die geen verhaaltjes over God en 
over geloven vertellen en die niet probe-
ren om in integere taal iets van God of 
van geloven stamelend onder woorden te 
brengen. Integendeel, zij poneert keiharde 
en ongevoelige waarheden over God en 
geloven waaraan ieder zich moet houden 
wil hij of zij niet in het verdomboekje ra-
ken. Wat te doen? Je er allereerst niet te-
veel van aantrekken. En zelf in het leven 
het Geheim eerbiedigen en met meer te-
rughoudendheid erover spreken. Het is 
beter over ervaringen met God te spreken; 
dat werkt immers de voorzichtigheid van 
je woorden over God in de hand. Ervarin-
gen op dit gebied op anderen overbren-
gen is moeilijk denkbaar als je dit zonder 
beelden meent te kunnen doen. Beelden 
hebben namelijk het voordeel dat ze open 
zijn, zodat degene die naar je luistert er 
een eigen invulling aan kan geven. 
Wat beeldgebruik voor God betreft slaat 
de Eerste Brief van Johannes alle records. 
Hij reikt als beeld voor God ‘Liefde’ aan. 
In jouw liefde voor de ander gebeurt vol-
gens hem God. Liefde gebeurt niet altijd, 
maar wel soms. Misschien is het goed aan 
het slot van deze artikelenreeks mezelf en 
u te vragen: ‘Mag het ietsje meer zijn dan 
soms?’

‘Goed doen ... God gebeurt.’
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Fouten
Jeanne van Leijsen 

Trouwe Vrienden

Trouw zijn ze, dit bijzondere vriendenstel van 
ons. Zij rijden op een regenachtige zaterdag in 
mei voor om zoals gepland samen een lange 
fietstocht te maken en zo het Leven weer eens 
door te nemen. We delen al zo’n kleine 40 jaar 
veel lief en sinds een jaar of tien ook veel leed. 
Hem ken ik al vanaf de kleuterbankjes maar 
verloor hem uit ’t oog toen we nog seksege-
scheiden naar de middelbare school gingen. Ja, 
zo ging dat in die tijd. Toen mijn lief ergens in 
zijn vervolgopleiding uitgerekend mijn ‘kleu-
termaatje’ als zijn studiegezel koos, was de 
vriendschap echt bezegeld. Hij koos een schat 
van een vrouw en ieder van ons vieren heeft 
drie keer het ouderschap mogen vieren. We 
kwamen steevast met ons drietal een keer of 
drie per jaar bij hen en zij op hun beurt met 
hun trio bij ons. Gouden tijden waren dat.

En zoals dat gaat in het leven: zij en wij ver-
liezen ouders, schoonouders, goede kennissen, 
een vriend, een buur, een collega en zo hier en 
daar een oudtante of oudoom. Onze generatie 
blijkt de ‘sandwichgeneratie’ want die verleent 
niet alleen zorg aan het voorgeslacht, maar ze-
ker ook aan het nageslacht. Voor ons vrienden-
stel geldt dat nog in het bijzonder want door 
een samenloop van omstandigheden overkomt 
het ze zelfs tweemaal dat aanstaande schoon-
dochters voor een lange poos komen inwo-
nen. Onze vrienden werken zich een slag in de 
rondte.

Inmiddels is al het kroost uitgevlogen. Bij ons 
ging dat heel geleidelijk, maar bij hen bin-
nen een tijdsbestek van een groot jaar en nog 
vrij recent. Het lege-nest-syndroom of - anders 
benaderd - het vrije gevoel van verlost te zijn 
van de dagelijkse zorg om kinderen kreeg niet 
veel kans, want al vrij snel kondigde zich bij 
hen het grootouderschap aan. Terwijl onze 
vriend elke dag nog met de NS naar de Rand-
stad pendelt en zijn partner een avond of vier 
in de week haar beste fysieke krachten geeft 

aan verpleegzorg, groeit de buik van (schoon)
kind, maar tegelijk ook de zorg om een oude 
(schoon)moeder. Die is inmiddels goed geset-
teld in een woonzorginstelling en nu staan ook 
zij voor het afsluiten van hun jeugd door het 
fysiek ontruimen van het geboortehuis en het 
afstand doen van de bijbehorende boerderij 
en geboortegrond. Zo herkenbaar, omdat dat 
ons vorig jaar is overkomen. We maken samen 
foto’s van die geboorteplek en dwalen door en 
verhalen over onze jeugd.

Maar dan. Het grootouderschap van onze 
vrienden beleeft een ‘valse’ start. Er is plots-
klaps veel verdriet om kind en schoonkind en 
gemist kleinkind. Ook ooms en tantes in wor-
ding mochten maar even proeven aan deze 
status en relatie. Kindverlies, kleinkindverlies, 
het zijn zulke ingewikkelde processen en het 
duurt een hele poos voordat je daar je weg 
weer in kunt vinden, áls je dat al wilt en kunt. 
Zij willen dat gelukkig en wij willen er voor 
hen zijn, zoals zij er destijds waren voor ons. 
Het helpt natuurlijk… als het betreffende ou-
derpaar al vrij snel een ‘herkansing’ krijgt en 
ook de andere zonen van ons vriendenpaar 
zich gaan voorbereiden op het vaderschap. 

Het blijft regenen die zaterdag, maar onze har-
ten zijn vol blijheid en dankbaarheid, want 
vandaag mogen we delen in het meervoudig 
en gezond oma- en opa-schap van onze vrien-
den. Om dit te bezegelen drinken we in de late 
namiddag bij de Paters in Meerseldreef een 
dubbele trappist en steken nadien nog kaarsjes 
op bij de grot. Een oude pater die belast is met 
het schikken van kaarsen en bloemen, treft 
ons vieren daar aan. Elkaar omhelzend en met 
warme tranen in de ogen. Hij kijkt ietwat ver-
baasd, maar wij weten wat er speelt. Hechte 
vriendschap stoelt op vertrouwen. Vertrouwen 
in, van en naar elkaar. Vertrouwen in hetgeen 
je toe-komt. Vertrouwen in de toekomst. Fijne 
zomertijd toegewenst.

De uitvaart van een tante, 
een mooi leven, ze mocht ne-
gentig jaar worden. Een paar 
jaar geleden heeft ze met 
haar man nog hun 60-jarig 
huwelijk mogen vieren. Na 
het requiem en het beleefde 
welkomstwoord van de pas-
tor volgt de bekende schuld-
belijdenis: ‘Ik belijd voor de 
almachtige God dat ik gezon-
digd heb. Door mijn schuld, 
door mijn schuld, door mijn 
grote schuld. Daarom smeek 
ik om voor mij te bidden.’ 
Zware woorden, zware ge-
dachten. Ik probeer goed te 
leven en voor anderen klaar 
te staan, maar ik kan niet het 
lot van alle mensen dragen. 
Ik schiet daarin tekort - dat 
geef ik toe - maar ik heb het 
vaak al moeilijk genoeg met 
mezelf. En deze woorden ma-
ken het alleen maar moeilij-
ker…

Aan het begin van een vie-
ring stilstaan bij de grenzen 
van het leven en bij de gren-
zen van je eigen mogelijkhe-
den is bevrijdend en opluch-
tend. Het neemt een grote 
last van je schouders af. Maar 
wanneer dan wordt gespro-
ken over ‘zondigen’, ‘mijn 
grote schuld’ en ‘voor mij te 
bidden’ wordt die last van 
mijn eigen leven en de last 
van de wereld alleen maar 
groter. In plaats van schuld-
belijdenis zouden we beter 
kunnen spreken van een on-
schuldbelijdenis: ik wil het 
anders, maar het lukt zo vaak 
niet. En dit hoeft toch niet 
mijn schuld te zijn? Ik vind 
het zelf al erg genoeg, waar-
om het nog erger maken? Ik 
hoor andere woorden.

Reken mij mijn fouten niet 
aan. Neem het mij niet kwa-
lijk als niet altijd lukt wat ik 
van plan was. Ik bedoel het 
goed, geloof me. Probeer mij 
te zien als iemand die de vre-
de zoekt, maar zoals ieder-
een zijn beperkingen kent en 
denk goed over mij. Ik denk 
goed over jou en wil er voor 
jou zijn. Maar reken mij mijn 
fouten niet aan.

(© Foto: Jac van Leijsen)
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Oosterhuisliederen
‘Al voor mijn geboorte kon ik meegenie-
ten van de Oosterhuisliederen die vaak 
door ons huis schalden’, vertelt Geeske. 
Haar vader was in die tijd dominee in 
de synodaal gereformeerde gemeente te 
Hoorn. Hij was helemaal weg van de op 
toon gezette teksten van Oosterhuis. Maar 
omdat die in zijn kerk niet werden gezon-
gen, draaide hij ze thuis af via de CD-spe-
ler. ‘En in zijn studeerkamer werd ik weg-
wijs gemaakt in de spannende verhalen 
van de bijbel. Toen ik in Amsterdam ging 
studeren begon ik de ecclesia te bezoeken, 
want ik wilde wel eens horen hoe die lie-
deren nu live zouden klinken. Ik voelde 
me er te midden van al die bekende klan-
ken al gauw thuis!’

Afrika
‘Maar voordat ik echt aan de studie zou 
gaan, wilde ik eerst meer van de wereld 
zien. Ik meldde mij aan bij Missie en Jon-
geren in Boxmeer en werd voor acht maan-
den uitgezonden naar Ghana. In die tijd 
heb ik er les gegeven, later zou ik terugke-
ren voor mijn studie. De ervaringen die ik 
daar in Afrika heb opgedaan zijn heel be-
palend voor mij geweest. Te leven zonder 
stromend water, zonder elektriciteit, zon-
der al die vanzelfsprekendheden waaraan 
wij hier gewend zijn, maken je zo bewust 
van onze welvaart. Je gaat dankbaarder 
maar ook kritischer in het leven staan.’

Antropologie
‘Nu wist ik wat ik wilde gaan studeren: 
culturele antropologie. De mens bestu-
deren in zijn eigen wereld, tot uiting ge-
bracht in vormen van gemeenschap, re-
ligie, kunst, taal en noem maar op. Daar 
lag mijn hart. Voor het veldwerk keerde 
ik terug naar Afrika om er onderzoek te 
doen naar armoede en migratieproblema-
tiek. Ik ging mij steeds sterker identifice-
ren met het visioen van een rechtvaardige 
wereld dat ik kende uit de ecclesia. Bij te-
rugkeer naar Nederland begon ik erover 
te schrijven onder andere voor Roodkoper, 
een tijdschrift voor cultuur, religie en poli-
tiek dat ten nauwste samenhangt met de 
Stichting Leerhuis & Liturgie van de ec-
clesia.’

Sneeuwbaleffect
‘Op een dag werd ik door Huub Ooster-
huis gevraagd om dit verhaal voor te lezen 
in een dienst, omdat degene die op die 
zondag eigenlijk de toespraak zou hou-
den, enkele dagen daarvoor was getrof-
fen door een hartverlamming. Ik was al 
eens eerder gevraagd om de Schriftlezing 
te doen, terwijl ik al koorlid was. Daarna 
zat ik een keer het Messiaans beraad voor 
in plaats van de eigenlijke voorzitter die 
ziek was. Zo kwam van het een het an-
der. Mijn activiteiten sloegen aan en ter-
wijl ik altijd gezegd had dat ik nooit in de 
voetsporen van mijn vader wilde treden, 

werd ik op een gegeven moment gevraagd 
of ik lid zou willen worden van het team 
van de Amsterdamse Studentenecclesia. 
De omstandigheden, ja zelfs tragische om-
standigheden, hebben mij gebracht tot 
waar ik eigenlijk niet wilde!’

Liturgie
‘Zo ben ik vanaf september 2006 officieel 
in dienst van het liturgisch-pastoraal team 
van de ecclesia. Zonder universitaire stu-
die theologie leid ik nu vieringen, wat on-
der meer inhoudt dat ik voorga in de eu-
charistie, brood en wijn met mensen deel 
en een zegen over hen uitspreek. Ik ben 
een antropoloog in de ecclesia. Ik lees de 
bijbel als een boek van mensen over men-
sen. Een boek waarin mensen van heel 
lang geleden getuigen van hun geloof. Dat 
neemt niet weg dat ik mij in de theologie 
van de Schrift verdiep. In het hechte ver-
band van ons team weet ik mij gesteund 
door goede leermeesters. Zij leiden mij op 
in de Schrift en doen mij groeien in mijn 
rol als voorganger. Zij geven mij opdracht 
om boeken te lezen die er toe doen. Ik 
trek dan ook één dag per week uit voor 
studie. En mijn vader... die vindt het alle-
maal heel bijzonder!’

Pastoraat
‘Verder voer ik pastorale gesprekken met 
mensen die daar behoefte aan hebben en 
met ouders die een kind willen laten do-
pen of die een ander bijzonder moment 
in hun leven willen gedenken. Ik houd 
lezingen, ben redacteur van Roodkoper 
en leg overal mijn oor te luisteren. Voor-
al op zondag krijg ik daar de kans voor, 
wat onze diensten worden bezocht door 
zo’n tweehonderdvijftig mensen van al-
lerlei richtingen. Soms ervaren mensen 
onze diensten door de hoge kwaliteit die 
geboden wordt als een uitvoering, een 
voorstelling. De diensten van de geestver-
wante Dominicuskerk aan de Spuistraat 
bieden ook kwaliteit, maar zijn toch wat 
gewoner, wat laagdrempeliger. Dat zou ik 
voor ons ook wel willen, want dan sluit je 
meer mensen in. Ik zou het goedvinden 
als we, meer dan nu, gingen samenwer-
ken met de Dominicus, elkaars expertise 
zouden uitwisselen. We zitten immers in 
elkaars verlengde!’

Jongeren
‘Een belangrijke taak die ik ook op me 
heb genomen is het jongerenpastoraat. 
Veel jongeren kwamen hier niet. Maar 
sinds we het project Jong Geleerd hebben 
geïntroduceerd zitten we in de lift. Dit 
project houdt in dat jongeren iedere eerste 
zondag van de maand letterlijk en figuur-
lijk de dienst uitmaken in die zin dat ze 
meedenken over thema’s in het jongeren-
leerhuis en taken krijgen toebedeeld zo-

Joost Koopmans

Bescheiden en bijzonder!

Zij raakte op een wat onorthodoxe wijze in het liturgisch-pastoraal team van 
de Amsterdamse Studentenecclesia verzeild. Want zij studeerde geen theolo-
gie, maar antropologie. Verder is zij jong (30), vrouw in een team dat tot dan 
toe alleen uit mannen bestond én van gereformeerde huize. ‘Ik wil dus wel be-
scheiden zijn’. Aan het woord is Geeske Hovingh, inderdaad bescheiden, maar 
ook bijzonder!

Jongerenleerhuis Amsterdam
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Ademhalen

Smaakt die koffie? Ja, u proeft het wel hè, 
er zit buisman in. Dat deed m’n moeder 
vroeger ook al; en een klein beetje zout. 
Al snap ik niet dat ze dat niet meteen in 
die pakken kunnen doen. O, u hebt zelf 
van die zoetdingetjes bij u? Ja, die heb ik 
niet hoor, ik heb van m’n leven nog nooit 
aan de lijn gedaan. En dat zal ik niet doen 
ook. Wat een onzin. Dus u had even tijd 
om bij mij langs te komen? Ja, u was al bij 
de Boumannetjes en bij juffrouw De Roo, 
hoewel, dat was niet echt nodig hoor, die 
krijgt zoveel bezoek. Mijn kringetje is een 
heel stuk kleiner, maar het geeft niet hoor, 
u hebt het ook druk en er zijn natuurlijk 
zoveel mensen waar u heen moet. Al denk 
ik wel vaak, ik snap niet wat ze daar nou 
te zoeken heeft, maar dat zult u zelf wel 
het beste weten hè? En ik ben niet zo’n 
type dat zeurt; ik heb genoeg meegemaakt 
hoor, meer dan de mensen aan me zien, 
want ja, ik ben altijd vrolijk en hoe de bin-
nenkant eruit ziet, dat hoeft een ander niet 
te zien, zeg ik altijd maar. U zult wel den-
ken, wat praat ze toch snel, maar weet u, 
ik heb geleerd dat als je even een pauze 
laat vallen, dat een ander daar dan meteen 
inspringt en voor je ’t weet ben je heel je 
eigen verhaal kwijt en zit je naar een ander 
te luisteren. En dat heb ik m’n hele leven 
al gedaan. Weet u hoe ik dat doe? Meestal 
halen mensen adem aan het eind van een 
zin en dat doe ik niet! Ik haal pas adem 
na een paar woorden in de volgende zin. 
Daar rekenen mensen niet op en dan heb-
ben ze hun woordje nog niet klaar. Moet u 
maar eens proberen. Dan kun je tenminste 
eindelijk eens uitpraten. Ik heb toch zo’n 
hekel aan die mensen die je de hele tijd 
in de rede vallen en dan hebben ze weer 
een broer of een tante die hetzelfde heeft 
meegemaakt, maar dan natuurlijk altijd 
veel erger hè. Ja, leer mij de mensen ken-
nen, maar ik klaag niet hoor, want voor je 
’t weet zie je niemand meer en ik ben een 
opgewekt mens. Lastig hè, die lange mou-
wen, dan kun je niet onopvallend op je 
horloge kijken. Ik zag het wel hoor, maar 
maakt u zich maar geen zorgen, ik hou de 
klok wel in de gaten. U hebt nog zes minu-
ten. Want u hebt natuurlijk ook precies één 
euro in die parkeermeter gedaan, ja ik zei 
al, ik ken de mensen, alsof zo’n meter gaat 
spugen als je er eentje meer in doet. Maar 
evengoed, pak uw jas maar, evengoed 
waardeer ik het dat u gekomen bent, want 
ook al zie ik er niet zielig uit, alleen is 
toch maar alleen. Maar ’t is voor u natuur-
lijk ook moeilijk nee-zeggen tegen al die 
mensen die niet begrijpen dat u niet over-
al tegelijk kan zijn. Nou, gaat u nu maar 
gauw, u hebt nog twee minuten, maar uw 
gedachten zijn allang buiten. Ja, denk niet 
dat ik ’t niet zie, maar ’t geeft niet hoor. 

Margreet Spoelstra

als het uitreiken van de liturgie en het 
voorlezen uit de Schrift. Begonnen met 
een handjevol, komen er nu zo’n veer-
tig jongeren op die zondag. Bij ‘jonge-
ren’ moet je dan denken aan jong afge-
studeerden, dus zo vanaf vierentwintig 
jaar. De een trekt de ander aan en we 
staan op beurzen van bijvoorbeeld de 
universiteit. Aansluitend op de dienst 
wordt er op een doordeweekse avond 
verder gediscussieerd over het thema 
in het leerhuis. Dan komen er nog zo’n 
achttien. Jongeren zijn allergisch voor 
de bijbel, maar we verloochenen niet 
waar we vandaan komen en gooien 
hem dus niet overboord! Er is wel ani-
mo voor als je kwaliteit biedt. Daarom 
bestaat zo’n avond voor de helft uit exe-
gese en voor de andere helft uit actua-
lisatie. Als je kwaliteit biedt vertonen 
jongeren een opvallende interesse in het 
uitpluizen van bijbelteksten en vooral 
ook in het maken van de vertaalslag 
naar nu.’

De Nieuwe Liefde
‘Tegen het einde van dit jaar verlaten 
we de Rode Hoed en betrekken we een 
oude bioscoop aan de Da Costakade 96. 
De opening staat al vast op vrijdag 10 
december en zal een speciaal karakter 
hebben waarover nog meer bekendge-
maakt zal worden. Het beantwoordt aan 
het visioen van Huub Oosterhuis over 
bezield-verband-huizen.’ In het boekje 
bij zijn vijfenzeventigste verjaardag 
schrijft hij daarover. In de eenentwintig-
ste eeuw zou er een keten van bezield-
verband-huizen moeten ontstaan die het 

grote bijbelse verhaal bewaren en alle 
kunst en cultuur die aan dat verhaal 
ontbloeid zijn, in leven houden. Waar 
het woord ‘beschaving’ opnieuw inhoud 
krijgt, boven de chaos uit. Alle bestaan-
de kerkgebouwen zijn bruikbaar, kun-
nen opnieuw worden ingericht. Nieuwe 
plekken in oude panden, in volkswijken, 
buitenwijken. Adressen waar vluchte-
lingen veilig zijn, plaatsen die uitzicht 
bieden. Tien van zulke huizen in Ne-
derland? Er zijn in Nederland meer dan 
tien mensen met groot geld die zo’n huis 
kunnen waarborgen. Ik ken er één, ik 
vroeg hem of hij zo’n huis zou willen ko-
pen, opbouwen, inrichten, bekend ma-
ken. Hij heeft ja gezegd en is bezig. De 
nodige vergunningen zijn aangevraagd. 
In mijn hoofd heeft het al een naam: De 
Nieuwe Liefde’. 

Ontmoetingsplaats
Geeske verwacht dat deze nieuwe plek 
het laagdrempelige huis voor en van 
de ecclesia zal worden waar allerlei 
mensen en groepen bij elkaar kunnen 
komen. Een plek van gesprek, een ge-
hoorzaal met een podium voor discussie 
en voor vormen van theater en muziek 
die het zingevingsverhaal verdichten en 
verklanken. Hopelijk zal de grote zaal 
ook genoeg plaats bieden voor de twee-
honderdvijftig zondagsbezoekers. Er 
zal een restaurant in het gebouw zijn 
en naar zij hoopt worden er ook en-
kele gastenkamers ingericht. Kortom: 
het wordt een ontmoetingsplek waar 
zoekers-naar-zin op verhaal kunnen ko-
men. 

Geeske Hovingh
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Franck Ploum

Het goede doen…

ding van vrouwenhandel. Groepen, met 
name vrouwelijke religieuzen, die zich 
hiervoor inzetten leren van elkaar, gaan 
de valkuilen zien en kunnen elkaar be-
moedigen.’ 

om juist deze netwerken te versterken en 
uit te gaan van de keuzes die ze maken.’

Betrokkenheid
Vroeger waren het de missionarissen die 
naar overzee gingen om het goede te doen. 
Later volgden ontwikkelingsorganisaties 
vanuit diverse grondslag. De afgelopen de-
cennia zijn er in toenemende mate initia-
tieven van individuele mensen. Een orga-
nisatie als Cordaid heeft zelfs een speciaal 
‘loket’ voor mensen die een eigen initiatief 
willen opzetten. Zijn mensen het vertrou-
wen in grote organisaties kwijt? ‘Er zullen 
vast mensen zijn die het vertrouwen kwijt 

Dit jaar bestaat de rode draad in De Roerom uit gesprekken met mensen die 
zich inzetten voor hun medemens. Ze zijn uitgezonden naar een ontwikke-
lingsland en staan daar in het leven van alledag. Anderen werken vanuit een 
project in Nederland en pendelen op en neer. Weer een ander gebruikt de va-
kantietijd om elders in de wereld door te werken. In dit nummer kijken we te-
rug op de projecten en de gesprekken. Dat doen we met Manon Vanderkaa, di-
recteur van de missionaire ontwikkelingsorganisatie Mensen met een Missie.

Manon Vanderkaa is hier op bezoek op de Filippijnen, bij een groep vrouwen die trainingen volgen om in het 
levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien.

‘Het was een leuke en boeiende reeks om 
te lezen. Ik herkende er heel veel in’, al-
dus Manon Vanderkaa. ‘Alle projecten 
willen aansluiten bij wat er al is, lokaal 
speelt en nodig is. Ze proberen mensen in 
hun eigen kracht te stimuleren.’

Kracht van kleinschalig
Mensen stimuleren in hun eigen kracht is 
één van de doelstellingen van Mensen met 
een Missie, de organisatie waarvan Ma-
non Vanderkaa directeur is en die klein-
schalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa on-
dersteunt. Samen met plaatselijke partners 
werken zij aan vrede en gerechtigheid 
waarbij de mensen zelf leiding geven aan 
hun eigen initiatieven. Daarom geven zij 
financiële steun aan partnerorganisaties. 
Alleen op verzoek van partners in het zui-
den zendt Mensen met een Missie ontwik-
kelingswerkers uit. 
Er kan bijvoorbeeld grote behoefte be-
staan aan kennis en expertise waar de lo-
kale organisatie zelf niet over beschikt. Er 
wordt uitdrukkelijk gekozen voor een per-
soonlijke benadering, wederzijds respect 
en kleinschaligheid.

Als een vliegwiel
Er is veel herkenning in het werk van in-
dividuele mensen die steeds meer zelf aan 
de slag gaan door stichtingen in het leven 
te roepen of zelf naar het zuidelijk half-
rond af te reizen. Is deze trend het einde 
van organisaties als Mensen met een Mis-
sie? ‘De herkenning zit vooral in de aan-
pak: kleinschalig, niet de zaak willen 
overnemen, mensen zelf dingen laten ont-
wikkelen. Particuliere stichtingen en in-
dividuele initiatieven richten zich meestal 
op één project. Het verschil is dat wij de 
kleinschalige projecten die we ondersteu-

Solidair blijven
Volgens Manon Vanderkaa is langdurige 
inzet van groot belang is. Of je nu parti-
culier werkt of via een organisatie, soli-
dariteit wordt ook gevraagd in moeilijke 
tijden. ‘Op dit moment zijn er dertig men-
sen werkzaam bij Mensen met een Missie. 
Zij hebben intensief contact met mensen 
overzee. Als organisatie gaan we langdu-
rige commitments aan. Dat is nodig om 
projecten echt te laten slagen. Je moet er 
zijn in goede en in slechte tijden. We zijn 
een relatief kleine organisatie wat vraagt 
om een goede afweging van waar je wel of 
geen energie in steekt. Voor ons heeft het 
versterken van lokale netwerken altijd pri-
oriteit; via deze ontdek je waar de kracht 
van mensen zit. Dit is niet altijd even 
makkelijk. Lang niet altijd werken lokale 
netwerken langs de meetlat van onze wes-
terse normen, pakken dingen anders aan 
dan wij zouden doen. En toch is het nodig 

zijn, maar ik denk dat er andere dingen 
spelen. Mensen reizen en worden geraakt. 
De wereld is klein geworden en we zien, 
horen, ontvangen alles van over de hele 
wereld. Daar komt bij dat mensen niet al-
leen willen helpen of geven, maar ook 
zoeken naar maximale betrokkenheid. 
Ze willen weten wat ze steunen.’ 

Gezicht geven
Is de plaatselijke missionaris die terug-
keert in zijn thuisparochie weer terug? 
‘Vroeger was de plaatselijke missiona-
ris het gezicht van Afrika. Nu zijn dat 
particuliere stichtingen en plaatselijke 
mensen, die er naar toe gaan en aan hun 
achterban laten zien wat ze doen. Voor 
mensen wordt hun bijdrage op die manier 
concreet. Mensen met een Missie organi-
seert sinds drie jaar een inspiratiedag als 
opstap naar de jaarlijkse Pinksteractie die 
we namens de Week Nederlandse Missio-

nen ook in verbinding brengen met el-
kaar. Hierdoor creëer je als het ware een 
vliegwiel voor kennisoverdracht, ervarin-
gen uitwisselen en methodes beproeven. 
Dit doen we bijvoorbeeld bij de bestrij-
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naris mogen uitvoeren. Op deze dag wor-
den donateurs en mensen die ons werk 
steunen in contact gebracht met onze 
werkers overzee en met lokale bewo-
ners die betrokken zijn bij de projecten. 
Zo krijgt hun bijdrage een gezicht en dat 
werkt. Maar een belangrijk verschil blijft 
natuurlijk toch het netwerk. Een indivi-
dueel project, hoe goed ook, blijft lokaal 
en beperkt. Doordat wij in netwerken zit-
ten hebben we meer mogelijkheden om 
op de lange duur ook echt verschil te ma-
ken.’

Investeren
Een verschil tussen de organisaties en in-
dividuele projecten die in de afgelopen 
jaargang van De Roerom gepresenteerd 
zijn, is het feit dat particuliere initiatie-
ven zich vaak richten op het realiseren 
van een gebouw, school of kliniek. Orga-
nisaties zijn vaak op niveau van bewust-
wording, netwerk en structuren bezig. 
‘Mensen met een Missie investeert nooit 
in stenen, altijd in mensen. Dat doen we 
langs drie themavelden: Vrede & Verzoe-
ning, Geloven in Bevrijding en Participa-
tie. Een voorbeeld is, dat wij nooit een 
school zullen bouwen, maar wel leider-
schapstrainingen geven. Daarmee geef ik 
geen waardeoordeel, maar ik wil aange-
ven dat wij als organisatie een keuze heb-
ben gemaakt en door te kiezen win je aan 
kracht. Door te werken aan leiderschap 
versterk je de plaatselijke gemeenschap. 
Mensen kunnen dan die vervolgens zelf 
opkomen voor hun rechten zoals het 
recht op een schoolgebouw. Leiderschap-
strainingen kunnen lokaal ingezet wor-
den voor heel verschillende doelen. En 
natuurlijk is dat in de communicatie hier 
soms lastiger. Het is minder concreet, 
vraagt een lange adem en dus is het lasti-
ger fondsen te werven.’ 

Luisteren
In veel bijdragen kwam naar voren dat 
betrokkenen ontzettend veel leren van de 
bevolking ter plaatse. Vaak gaan mensen 
met een vooropgezet doel of met concrete 
plannen naar de andere kant van de we-
reld, maar blijkt het allemaal anders te 
lopen. Uit de verhalen is gebleken dat dit 
niet frustreert, maar dat mensen zich door 
die ervaring verrijkt voelen. ‘Dat heeft te 
maken met kiezen voor de lijn om aan 
te sluiten bij wat er al is. De opdracht is: 
luisteren, luisteren en nog eens luisteren. 
Mensen weten heel goed wat er te doen 
is en wat er dient te gebeuren. Ze hebben 
alleen net dat ene steuntje in de rug no-
dig. Mensen met een Missie kent in dat op-
zicht een lange traditie. Wij bouwen voort 
op het werk van duizenden Nederlandse 
missionarissen. het zijn er overigens nog 
steeds zo’n negenhonderd!’ 

Overbodig
Zal er ooit een tijd komen dat ontwikke-
lingswerk, al dan niet missionair, overbo-
dig wordt? ‘Nee, het gaat hier immers over 

Mensen met een Missie steunt kleinschalige projecten

afstemming over wie zich waarop richt. 
Ik moet zeggen dat die afstemming goed 
werkt.’ 

In gesprek
En welke plek neemt Mensen met een Mis-
sie hierbij in? ‘Wij investeren in de kracht 
van de lokale initiatieven en dit doen we 
als gelovig geïnspireerde organisatie. Wat 
niet wil zeggen dat we alleen samenwer-
ken met katholieke organisaties of men-
sen. Ons geloof is onze drijfveer en van-
daaruit gaan we in gesprek over de vraag: 
wat drijft jou, wat zijn jouw dromen, hoe 
kunnen we je ondersteunen? Dit willen 
we voor het voetlicht brengen.’

Mensen met een Missie, Lutherse Burgwal 10, 
2512 CB Den Haag; (070) 313 67 00; 
www.mensenmeteenmissie.nl  Giften: 
ING 17606 t.n.v. Stichting CMC ’s-Gravenhage

Mensen met een Missie zet zich in 
voor internationale samenwerking 
omwille van de menselijke waardig-
heid, gerechtigheid en vrede.

Mensen met een Missie streeft er-
naar gelovig geïnspireerde basis-
organisaties die zich in het Zuiden 
vreedzaam inzetten voor sociale ge-
rechtigheid te versterken.

Mensen met een Missie kent de posi-
tieve rol van religie in maatschappe-
lijke processen. Zij ziet haar chris-
telijk-katholieke inspiratie als ope-
ning naar dialoog.

Mensen met een Missie draagt bij 
aan beleidsbeïnvloeding en voor-
lichting in Nederland.

samenwerking over en weer. Het is geen 
eenrichtingsverkeer meer. Er zijn enorme 
samenwerkingsverbanden over de wereld 
opgebouwd. Die werken op basis van we-
derkerigheid. Het wordt juist steeds belang-
rijker om wereldwijd relaties met elkaar te 
onderhouden. Dat heeft alles te maken met 
de uiteindelijke inzet van een organisatie 
als Mensen met een Missie: de komst van 
het Rijk Gods. Daar vinden we elkaar in, 
dat we streven naar de komst van een we-
reld waarin het voor iedereen goed leven 
is. Vormen van samenwerking zullen ver-
anderen en zijn de afgelopen honderd jaar 
ook al sterk veranderd, maar het uitgangs-
punt blijft gelijk. Banden, betrekkingen en 
relaties zijn en blijven nodig.’

Afstemming
Naast een groeiend aantal particuliere 
initiatieven zijn er ook tal van grote or-
ganisaties actief op het terrein van ont-
wikkelingssamenwerking. Is het niet veel 
handiger als het geheel samengevoegd 
zou worden of dat er meer zou worden sa-
mengewerkt? ‘Samenwerking is er volop, 
maar elke organisatie heeft een eigen in-
valshoek. Neem Cordaid, dat is een heel 
grote organisatie. Wij zijn een kleine par-
tij. Dit maakt dat we anders werken. Niet 
met grote landelijke organisaties maar met 
kleinschalige groepen aan de basis. Er is 
inmiddels wel een soort verdeling en ook 
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Denis Hendrickx o.praem

De naakten kleden 

Met de opening van een expositie - de 
eerste na de start van ons paviljoen - zet 
de stichting Peerke Donders Paviljoen in 
nauwe samenwerking met Stadsmuseum 
Tilburg - alweer zou ik willen zeggen - 
een nieuwe stap in het korte enerverende 
bestaan van de stichting en het paviljoen. 

Leitmotiv
Toen de eerste gedachten werden gefor-
muleerd voor een eigen Peerke Donders 
Paviljoen en keuzes gemaakt moesten 
worden voor de inrichting en vormgeving 
ervan, was de organisatiecommissie blij 
verrast met de eerste inbreng als centraal 
thema en leitmotiv voor het paviljoen: 
Jezus’ verhaal over het eindoordeel zo-
als verteld in Matteüs 25. Jezus radicali-
seerde de joodse overtuiging dat God te 
vinden is aan de kant van de pechvogels 
door te stellen dat die pechvogels helpen 
het enige criterium is waarop mensen 
uiteindelijk afgerekend worden. Gods-
dienst als minstendienst dus. Werk dat je 
doet om een ander te helpen, zonder er 
zelf winst uit te halen. Liefdewerken die 
in de loop van de tijd bekend zijn geble-
ven als Werken van Barmhartigheid, on-
derscheiden in lichamelijke en geestelijke 
werken. 

Werken van Barmhartigheid
Onder de eerste categorie vallen ‘honge-
rigen te eten, dorstigen te drinken geven, 
naakten kleden, vreemdelingen gastvrij-
heid verlenen, zieken bezoeken, gevan-
genen verlossen’. Vanuit het bijbelboek 
Tobit met zijn speciale aandacht voor 
overledenen is ‘begraven van de doden’ 
toegevoegd. Tot de geestelijke werken re-
kenen we ‘zondaars vermanen, onweten-
den leren, raad geven in moeilijkheden, 
bedroefden troosten, onrecht ondergaan, 
beledigingen vergeven, voor elkaar bid-
den’. Deze werken van Barmhartigheid 
zijn in de loop van de geschiedenis voor 
velen een belangrijke bron van inspira-
tie geworden. Op allerlei manieren is ons 
culturele erfgoed erdoor getekend. In 
zorginstellingen, onderwijs, religieuze 
bewegingen, in kunstuitingen zoals het 
beroemde schilderij van Breughel bekend 
onder de naam Caritas of Allegorie van 
de Liefde. 

In beweging komen
Vele persoonlijke levensverhalen zijn 
door de Werken van Barmhartigheid ge-
tekend en voor onze Tilburgse icoon 
Peerke waren ze de grote inspiratie waar-

mee hij zijn menselijke betrokkenheid 
vulde. De diepgelovige Peerke stemde 
zijn dagelijks werken en bidden mede af 
op de fundamentele regels uit het Mat-
teüs-evangelie. Religieuze instituten zo-
als de Fraters van Tilburg en de Zusters 
van Liefde van de Oude Dijk getuigen 
in woord en daad van een passie voor 
barmhartigheid. We kennen in deze tijd 
de Beweging van Barmhartigheid als een 
netwerk van mensen die barmhartigheid 
zien als een weg naar een meer mense-
lijke wereld, als een belangrijk aspect 
van hun mens-zijn, voor wie barmhartig-
heid te maken heeft met het hart van hun 
spiritualiteit, die zich willen verdiepen in 
wat het betekent om in hun dagelijks le-
ven en werken de weg te gaan van zien, 
bewogen worden, in beweging komen. 

Voor momenteel
Vorig jaar verscheen Vincentius achter-
na van broeder René Stockman, een 
inhoudelijk rijk boek over Vincentius 
(1581-1660) die velen wist te inspireren 
en over moderne Vincentiaanse perso-
nen en bewegingen. De Vincentiusbewe-
ging behoort daar zeker toe; voor Tilburg 
vanaf 1881. Liefdewerk en Werken van 
Barmhartigheid gedurende nu al ruim 
125 jaar. In woord en daad antwoorden 
op wantoestanden van de actualiteit en 
Werken van Barmhartigheid als reactie 
op de tekenen van de tijd. Dit paviljoen, 
naar Peerke genoemd, geeft een inkijk in 

zijn leven en werken maar ook en vooral 
een kijk op de huidige betekenis van de 
Werken van Barmhartigheid. De naakten 
kleden heeft met hulp van Vincentius een 
zichtbare plaats gekregen.

Vincentshop
Toen dit paviljoen nog niet was opge-
leverd laat staan ingericht, werden af-
spraken gemaakt om het moment van 
nu voor te bereiden: een partiële expo-
sitie in dit paviljoen van naastenliefde 
bij gelegenheid van het vijfentwintigja-
rig jubi leum van een hedendaags werk 
van barmhartigheid namelijk de Vin-
centshop. Bij de naakten kleden gaat het 
letterlijk om de zorg voor mensen voor 
wie kleding kopen een te grote uitgave 
is en figuurlijk door gebruikte kleding te 
verhandelen geld te maken waarmee de 
minsten geholpen kunnen worden. 
Kleding is belangrijk. Het beschermt je 
tegen de kou en behoedt je voor schaam-
te, want naakt voor een ander staan 
wordt als een vernedering ervaren. Onbe-
schut voel je je kwetsbaar. 

Gekleed
Kleding heeft vele functies. Het onder-
scheidt mensen en status. ‘Iemands kle-
ding, de lach van zijn tanden en ook de 
gang van een mens laten zien wie hij is’ 
staat al in het bijbelboek Jezus Sirach. 
Kleding geeft groepsonderscheid. Denken 
we maar aan sportteams, muziekkorpsen 
en klederdrachten. Er is aparte kleding 
voor rechters, religieuzen, advocaten, sol-
daten, verpleegkundigen. Er is gelegen-
heidskleding voor bruiloften, begrafenis-
sen, vakantie enzovoorts. Kleren maken 
de man. Kleding is heel belangrijk. Daar-
om zijn er zoveel spreekwoorden en ge-
zegden met een hoed, pet, das, hemd, jas, 
broek, sokken, schoenen en zo meer.
In kleding die bij je past kun je jezelf zijn. 
Dit besef begint al op jonge leeftijd en 
vaak word je op je kleding beoordeeld.

Het verschil
In het zuiden van de wereld kun je aan 
de kleren niet altijd zien of iemand arm 
is. Mensen doen er alles aan om hun ar-
moede te verbergen. Eén van de normen 
voor ‘leven onder de armoedegrens’ is 
dat je niet in staat bent een tweede stel 
kleren te kopen. De reactie van een Ne-
derlands meisje dat op bezoek was bij 
een gezin op de Filippijnen is veelzeg-
gend: ‘Op de waslijn hangt voor het hele 
gezin net zoveel als ik thuis voor mezelf 
in de kast heb hangen’. Dit zette haar wel 
aan het denken.
Heb je kleren om aan te doen, eten in de 
koelkast, een dak boven je hoofd om te 
slapen, dan weet je dat je beter af bent 
dan 75% van de armen elders in de we-

Vrijdag 16 april vond de opening plaats van de expositie De naakten kleden. Het 
is de eerste nieuwe wisseltentoonstelling in het Peerke Donders Paviljoen te Til-
burg dat op 27 oktober vorig jaar is geopend. Bij de opening van de expositie 
sprak Denis Hendrickx o.praem, voorzitter stichting Peerke Donders Paviljoen. 

(© Foto: Jan Stads / Pix4Profs)
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reld. Aan het ene uiteinde van de wereld 
leven mensen die maar één stel kleren 
hebben en aan het andere einde mensen 
die het kwalijk wordt genomen als ze 
voor een tweede keer in eenzelfde jurk of 
pak verschijnen. Sterren en mensen op tv 
behoren telkens iets nieuws te dragen. 

Allerlei gezichten 
Veel kleding heeft een merknaam en mo-
dehuizen een reputatie. Maar slechts heel 
weinigen beseffen waar, door wie en voor 
hoe weinig al die pracht gemaakt is. Kle-
ding kost ons geld. We betalen ervoor en 
toch blijft er een rekening openstaan. Ka-
toenplukkers en naaisters in de ateliers 
krijgen geen loon naar werken. In feite 
betalen ze mee aan onze spijkerbroeken, 
jasjes en jurken.
De naakten kleden in deze tijd is - met 
een kledingbank zoals de Vincentshop 
biedt - antwoord geven op schrijnende si-
tuaties van vooral stille armoede achter de 
voordeur van mensen die er op het eerste 
gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de 
ouderen die alleen van hun AOW moeten 
rondkomen; uitkeringsgerechtigden die 
een verschraling van de voorzieningen 
meemaken. Mensen met allerlei etnische 
kleuren en van allerlei afkomst. Het zijn 
werkende mensen, die ondanks al hun 
ploeteren op of onder de armoedegrens le-
ven. Vluchtelingen, illegalen, arbeidsmi-
granten.

Gezien en te zien
In veel huishoudens die worstelen met 
armoede groeien kinderen op. Hun ge-
zichten laten de zorgen uit armoede niet 
zien, maar ze doen wel die levenservarin-

Marktplaats 8 oktober
Leve de Kerk/De Roerom

De volgende parochies en gemeenten 
nemen hieraan deel: Frater Andreas Pa-
rochie Tilburg; de Heilig Hart Parochie 
Oss; Elthetokerk in Alblasserdam; PKN-
wijkgemeente De Grote Kerk in Emmen; 
Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap 
Lochem; Doopsgezinde Gemeente Weier-
hof (Duitsland). Naast deze wordt nog een 
aantal parochies/gemeenten uitgenodigd. 
Ook de Mariënburgvereniging, Uitgeverij 
Berne en de Protestantse Kerk in Neder-

Een marktplein met marktkramen, een ontmoetingsplek voor gemeenten en 
parochies, die hun ervaringen over gastvrijheid, openheid en identiteit willen 
delen. Plaatselijke geloofsgemeenschappen laten zien waarin zij goed zijn! 

land verlenen hun medewerking aan deze 
marktdag. 

Meer nieuws
Op www.marktplaatsopenkerk.nl is de ko-
mende tijd meer nieuws over deze dag te 
lezen. Belangstellende parochianen, ge-
meenteleden en bestuurders van lokale 
geloofsgemeenschappen zijn van harte 
welkom. Vrij entree; opgave vooraf is wel 
verplicht. Het initiatief voor deze mid-

dag is genomen door Stichting Leve de 
kerk (www.levedekerk.nl) en Stichting 
De Roerom (www.deroerom.nl) Tijd en 
plaats: Vrijdag 8 oktober 2010, van 13.30 
tot 17.30 uur, Johannescentrum Moezel-
dreef 400, Utrecht-Overvecht, dichtbij het 
NS-station. Belangstellenden en deelne-
mers dienen zich op te geven bij 
secretaris@levedekerk.nl

Stichting Leve de Kerk staat voor de bewe-
ging van de open gastvrije kerk. Vanuit 
het besef dat wij allen gast van God zijn 
staan wij open voor anderen. We zijn bij 
elkaar te gast. Wederkerigheid is een sleu-
telwoord. 

gen op. Omwille van die armoede geldt 
het adagium de naakten kleden. Vijfen-
twintig jaar geleden gold dit als uitgangs-
punt om een duidelijk zichtbare plaats 
van daadwerkelijke hulp te zijn: mensen 
van kleding voorzien, gebruikte kleding 
verkopen om met de opbrengst noodza-
kelijke projecten te steunen. Nu na vijf-
entwintig jaar mag wat er is gebeurd 
gezien worden ... om weer meer oog te 
krijgen voor wat er nog gedaan kan en 
moet worden.

Denis Hendrickx is voorzitter van de Stichting 
Peerke Donders Paviljoen, Tilburg

(© Foto: Jan Stads / Pix4Profs)

Hof van Lof
26 juni, 2 , 23 juli, 19, 27 aug. 14.00-
16.00 u. Rondleiding.
(073) 642 10 56 (di t/m zat 9.00-
12.00 u); hacken.TH@inter.nl.net

Dominicanenklooster
12 juli 14.00 u.-16 juli 16.00 u. 
Zomer zangweek over Hildegard von 
Bingen.
(026) 326 44 22; 
www.dominicanenkloosterhuissen.nl
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Vanwege het veertigjarig bestaan van de 
Kapelgroep Gemert kwam Huub Ooster-
huis als gastspreker de dienst opluisteren. 
Al veertig jaar worden zijn teksten en 
liederen gebruikt als inspiratiebron. Ook 
vandaag werden zijn liederen gezongen, 
verboden of niet.

en die kennen jullie als geen ander. ‘Ge-
zegend om jullie volharding’. Dit was ont-
roerend en bemoedigend. Want er komt 
veel op een hoop! Het Kasteel gaat dicht 
en de broeders en paters verhuizen naar 
Gennep. Hoe zal het met de kapelgroep 
gaan? Hoe lang brengen ze/we het nog op 

teit deden we mee in de jongerengroep. 
We bereidden diensten voor en hadden 
stevige discussies over het geloof en wat 
wij ervan dachten. Ook maakten we mu-
ziek. Later kwamen de twijfels. Wat moet 
ik met het geloof? Wat wil ik ermee? Zal 
ik me laten uitschrijven? Met wat de paus 
vond was ik het niet eens. Toch schreef 
ik me niet uit. Iets bleef trekken. De kern 
van het christendom is mooi: heb uw 
naasten lief zoals u zelf. Ook de gebrui-
ken, de tradities en de diensten in de ka-

Zondag 18 april was de Kapel in Gemert goed gevuld met de trouwe bezoe-
kers, oude bekenden en ook nieuwe gezichten. Annelies Rooijakkers leidde de 
dienst rustig, met zorgvuldig gekozen woorden en vanuit betrokkenheid. 

Mirjam van Bommel

Veertig jaar Kapelgroep Gemert

Indruk gemaakt
Traag in zijn bewegingen 
straalde hij rust uit en die-
pe overtuiging. Een fan-
tastisch spreker, een ver-
halenverteller. Tijdens het 
delen van het brood had 
hij een bijna vaderlijke 
aandacht en een blik van 
bemoediging. Hij citeerde 
Franciscus van Assisi, Eu-
ropa’s lievelingsheilige. 
‘Heer, maak mij tot een 
werktuig van uw vrede: 
laat mij waar vijandschap 
heerst uw vriendschap 
brengen.’ We hebben alle-
maal wel eens het gevoel 
van onmacht, wanneer er-
gens oorlog uitbreekt en er 
dingen gebeuren die ons 
hopelijk bespaard blijven. 
Dan schamen we ons over 

om zo door te gaan? Waar zullen zij/wij 
straks samenkomen? En dan de ontwik-
kelingen in de kerk, waaronder het ver-
bieden van mooie teksten zoals die van 
Oosterhuis.

Wat spreekt mij aan?
Wat mij in de Kapelgroep Gemert aller-
eerst aanspreekt is misschien wel de nog 
kleine groep hartelijke mensen bij wie ik 
me altijd welkom voel; elke keer als ik 
kom en dat is een paar keer per jaar. Deze 
groep die eerst veel groter was heeft door-
gezet en volgehouden. Maar ook het feit 
dat ik velen van hen al veertig jaar ken. 
Veertig jaar geleden werd de Kapelgroep 
opgericht en nam ‘ons moeder’ ons mee 
naar de Kapel. Soms gingen we ook naar 
de St. Janskerk en zo maakten we ken-
nis met de traditionele en met een nieuwe 
vorm die gedragen werd en vormgegeven 
door de mensen zelf, door onszelf.

Iets blijft trekken
De Kapelgroep was een warm bad. Als 
kind was het een feest. Er waren veel kin-
deren in de begintijd. Tijdens de dienst 
was er kinderopvang geregeld en dit was 
met name tijdens de nachtdienst met 
Kerstmis grote pret. Tijdens onze puber-

onze machteloosheid. Dan zouden we 
wat willen ondernemen. Vrede maken.

Voortrekkers
Zo stelde Huub Oosterhuis dat er door de 
eeuwen heen voortrekkers zijn geweest, 
eerstelingen, klokkenluiders. Zij volg-
den hun visioen, hun droom, hun ideaal. 
Soms werden ze ervoor gestraft, gepij-
nigd. Daar kozen ze niet voor, maar ze 
namen het op de koop toe. Ze kozen voor 
hun ideaal. Oosterhuis noemde Jezus van 
Nazaret zo’n voorbeeld, zo’n initiatiefne-
mer. Hij verwees naar het Paasverhaal, 
naar het moment dat de wereld duister 
en ook Jezus wanhopig werd. Ooster-
huis voegde daaraan toe: ‘Mij is het soms 
alsof ik er een laatste woord aan heb: Jij 
die mij verlaten hebt, ik verlaat jou niet.’ 
Dat gevoel, die overtuiging geeft moed en 
kracht om door te zetten.

Veertig
Aan het einde sprak Oosterhuis de Kapel-
groep aan. Hij memoreerde dat de kapel-
groep erin geslaagd is veertig jaren lang 
wekelijks bij elkaar te komen voor een 
viering met brood en beker. Veertig jaar, 
een woestijntijd lang. Een mooie vergelij-
king. Er zijn oases in de woestijn, zei hij, 

pel: een moment om stil 
te staan, je te bezinnen op 
het onderwerp dat bespro-
ken wordt, een moment 
van rust in een drukke 
week, samen zijn, samen 
zingen. En daarna de kof-
fie en de gesprekken over 
het thema en over hoe het 
verder gaat met ons en en 
met ons leven. 

Weer terug 
Ik ben weer terug in de 
Kapel, intussen wat ge-
kleurd door mijn ervarin-
gen met de kerk in Zim-
babwe, waar heel actieve 
kleine groepen elkaar 
steunen bij lief en leed en 
waar bij elke gebeurtenis 
recht uit het hart gebe-
den wordt. De Kapelgroep 
bleek in aantal geslonken 

maar de inhoud van de diensten was des 
te sterker geworden. Ook hier spraken 
mensen vanuit hun hart. Prachtig. Dat 
raakt me.
Vorig jaar was de kapelgroep bijna ten 
dode opgeschreven. Dat leverde erg veel 
protest op. Gesteld werd dat alleen door-
gegaan kon worden als iedereen zijn of 
haar steentje zou bijdragen. En dit is bij-
zonder. Actief je steentje bijdragen, na-
denken over een onderwerp. Wat heb ik 
erover te zeggen? Welke teksten kunnen 
er bij? Muziek?

Verder zoeken
De kerken lopen leeg. Ik zou wensen dat 
ze weer vol liepen ook met jeugdige jon-
ge mensen.
En dat we samen een nieuwe vorm vin-
den waar we ons bij thuis voelen. Veel 
mensen mediteren, doen aan yoga, filo-
soferen. Ook jonge mensen hebben be-
hoefte aan bezinning. Als ik geen kennis 
had gemaakt met de Kapelgroep Gemert 
had ik de kerk allang de rug toegekeerd. 
Nu zoek ik verder omdat ik weet dat het 
ook anders kan. Ik wens de Kapelgroep 
Gemert de inspiratie om door te gaan. Mij 
hebben jullie in ieder geval geïnspireerd. 
Veel dank daarvoor.

Viering met Huub Oosterhuis als voorganger
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Tijdens de presentatie maakte Paul Spa-
pens een nieuw initiatief wereldkundig 
om vernielingen aan klein religieus erf-
goed en de diefstal van kunstvoorwerpen 
uit kapellen tegen te gaan. De aquarellen 
worden nog de hele maand juli geëxpo-
seerd in Museum Kempenland. 

Situatieschetsen
In Noord-Brabant staan honderden kapel-
len. De meeste zijn toegewijd aan Maria. 
Huisjes van Ons Moeder geeft de achter-
gronden van vele tientallen Mariakapel-
len in alle delen van de provincie. Deze 
verhalen zijn rijk aan informatie over ri-
tuelen, gebruiken en andere kennis die de 
Mariakapellen in een brede context van 
het Noord-Brabants materieel en immate-
rieel erfgoed plaatsen. Van elke kapel is 
een situatieschets opgenomen zodat geïn-
teresseerden er gemakkelijk hun weg naar 
toe kunnen vinden. Huisjes van Ons Moe-
der is vooral ook een mooi boek dankzij 
de schitterende aquarellen van Aart van 
Woensel.

Kunst en kennis
Het boek is een uitgave van de in erfgoed-
publicaties gespecialiseerde uitgeverij Pix-
4profs/uitgeverij van Tilburger Jan Stads. 
Huisjes van Ons Moeder telt 216 pagina’s 

en het kost € 16,95. De inhoud van het 
boek is een bijzondere mix van kunst en 
deskundige informatie. De kunst in het 
boek, de aquarellen, is het werk van Aart 
van Woensel. De in 1929 geboren Vughte-
naar was leraar Nederlands, geschiedenis 
en tekenen. Sinds 1989 is hij fulltime be-
zig als kunstenaar. Hij specialiseerde zich 
in aquarellen. Van Anton Pieck kreeg hij 
tekenles. ‘Hij heeft me geleerd nauwkeu-
rig te tekenen’, aldus Van Woensel over 
de aard van zijn aquarellen. Hij maakte 
eerder de aquarellen voor een boek over 
klein religieus erfgoed in het Limburgse 
Thorn, de plaats met de grootste ‘kapel-
lendichtheid’ van Nederland.

Nieuwe functies en rituelen
In Huisjes van Ons Moeder staan 120 
aquarellen van Mariakapellen in Noord-
Brabant. Bij ruim tachtig van deze kunst-
werken heeft Paul Spapens het verhaal 
van deze kapellen opgetekend. Hij staat 
onder meer stil bij de geschiedenis, de 
volksdevotie, het beheer en het heden-
daags gebruik van de Mariakapellen. Hij 
draagt verrassend veel nieuwe informatie 
aan waaruit blijkt dat de Mariakapellen 
steeds nadrukkelijker een nieuwe functie 
krijgen in de hedendaagse samenleving. 
Met name in relatie tot begrafenissen of 

Huisjes van Ons Moeder
Redactie

In Museum Kempenland, in de Eindhovense volksmond beter bekend als 
Steentjeskerk, is zondag 13 juni het boek Huisjes van Ons Moeder ten doop ge-
houden. In dit boek staan 120 aquarellen van Mariakapellen in Noord-Brabant, 
gemaakt door de Vughtse kunstenaar Aart van Woensel. Bij ruim tachtig aqua-
rellen heeft de in volksgeloof gespecialiseerde schrijver Paul Spapens teksten 
geschreven. 

crematies lijken kapellen (een deel van) 
de rol van de kerk over te nemen. Er zijn 
nieuwe rituelen ontstaan zoals het plaat-
sen van bidprentjes in een kapel. 

Preventief
Een minder positief geluid dat uit het 
boek opklinkt is het groeiend aantal ver-
nielingen dat wordt gepleegd. Daarnaast 
worden regelmatig Mariabeelden of kunst-
voorwerpen uit de kapellen gestolen. Een 
recent voorbeeld daarvan is een inbraak 
in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. 
Begin mei van dit jaar werden uit de ka-
pel de beelden van de heiligen Petrus en 
Bernadette en een historische gouden kelk 
gestolen. ‘Vandalisme en diefstal raken 
vaak alleen in een beperkte regio bekend’, 
aldus Paul Spapens. ‘Door er grotere be-
kendheid aan te geven kan er een preven-
tieve werking van uitgaan of maakt de 
politie meer werk van het opsporen van 
de daders. Door kunstvoorwerpen bij een 
breed publiek onder de aandacht te bren-
gen, komen ze wellicht eerder terug.’ 

Nieuwe website
Met het oog hierop is hij, in samenwer-
king met uitgeverij Pix4Profs en de Stich-
ting Brabant op Zich(t) een nieuwe web-
site begonnen. Beheerders van kapellen, 
parochies, heemkundekringen en ande-
ren worden gevraagd informatie door te 
geven aan www.kleinreligieuserfgoed.nl. 
Deze website moet ook uitgroeien tot een 
openbaar databestand van al het klein reli-
gieus erfgoed van Noord-Brabant. Daarom 
wordt gevraagd informatie over restaura-
ties, nieuwe kapellen of andere ontwik-
kelingen te melden bij deze nieuwe web-
site. Speciaal voor de website ontwikkelde 
wandel- en fietsroutes moet het klein reli-
gieus erfgoed onder de aandacht van een 
breed publiek brengen. Westelbeers 2008

Udenhout 2008
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Erfgoed van Karmel
Ad Wagemakers

In Zenderen worden sinds enkele jaren kunstschatten en gebruiksvoorwerpen verzameld 
om voor de toekomst een beeld te bewaren van het leven en werken van de Karmelieten. 
Ad Wagemakers ging een kijkje nemen.

Pater Huub Bos

Zo’n tien jaar geleden kreeg 
Huub Bos van de toenmalige 
provinciaal overste Tjeu Tim-
mermans de opdracht de waar-
devolle voorwerpen in de Kar-
melietessen- en Karmelieten-
kloosters in Nederland te inven-
tariseren. Dit met het oog op het 
behoud van het geestelijke en 
culturele erfgoed van de Neder-
landse Karmelprovincie. Huub 
Bos ging alle karmel-huizen 
langs en maakte een overzicht 
van wat bewaard moest worden. 
De verkregen informatie bracht 
hij onder in de categorieën: kar-
melitaanse, curieuze, antieke 
stukken en overige kostbaarhe-
den.

Documentatie
Er volgde de fase van beschrij-
ving, fotograferen en alle gege-
vens in de computer vastleggen. 
De verhalen bij het materiaal 
- indien voorhanden - werden 
genoteerd om sfeer, theologie en 
praktijk van de tijd waarin het 
in gebruik was weer te geven. 
Zoals het verhaal van een pater 
die veel onderweg was met de 
auto en daarom aan zijn hor-
loge een busje met ziekenolie 
had laten lassen, om bij een ern-

tuin en het Patersbos, geboeid door wat groeit 
en bloeit, proef ik een beetje het geheim dat we 
God noemen, bron en oorsprong van alle leven.’

Het begin en nu
Sinds 1998 werkt Huub Bos aan de verzame-
ling. Samen met Pater Rudolf van Dijk had hij 
zitting in de kunstcommissie van Karmel Ne-
derland, waardoor er al veel bekend was over 
het cultureel erfgoed van de orde. Eerder had-
den confraters Ivo van Dinther en Sixtus Schol-
tens een aanzet tot inventarisatie gedaan. 
Omdat de kunstverzameling niet toegankelijk is 
voor publiek, spreekt Pater Bos over een kunst-
depot. In het depot treft je een geweldige hoe-
veelheid kazuifels, kruisbeelden, relikwieën, 
heiligenbeelden en monstransen. Bij veel voor-
werpen vertelt de schatbewaarder waar ze van-
daan komen, hoe oud ze zijn en bij welke gele-
genheid geschonken. Elk voorwerp is minutieus 
in kaart gebracht, van een nummer voorzien en 
in een rubriek opgenomen. Helaas is het nog 
niet mogelijk de verzameling aan het publiek 
te tonen. Voorlopig wordt enkele malen per jaar 
rond een bepaald thema een kleine expositie 
samengesteld. Daarvan kan iedereen komen ge-
nieten. 

Begijnenhofgesprekken
12 sept. De Herberg Eindho-
ven 10.30-12.30 u. 
(040) 242 12 63; 
begijnenhofgesprekken@
kpnmail.nl 

Franciscaanse retraite
21 t/m 27 juni in het nieu-
we Trappistinnenklooster 
Arnhem. (0412) 40 38 85; 
info@stilleretraites.nl 

Boskapel
Iedere derde donderdag van 
de maand 13.30-15.30u. 
leesgroep Belijdenissen van 
Augustinus.
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15); www.boskapel.nl 

Leypark Tilburg
19-20 juni Festival Mundial
(013) 543 13 36

Barmhartigheid
Sept. 2010-jan 2011 Leer-
route in Barmhartigheid, 
verdieping en toerusting 
(073) 657 70 44; 
secretariaat@barmhartig-
heid.nl

La Cordelle
7 juli 20.00-11 juli 16.00 u. 
Sacrale dans en aura-soma
(0117) 39 29 97; 
info@lacordelle.nl 

Hof van Lof
26 juni, 2 , 23 juli, 19, 27 
aug. 14.00-16.00 u. Rond-
leiding.
(073) 642 10 56 (di t/m zat 
9.00-12.00 u); 
hacken.TH@inter.nl.net

Damiaancentrum
15 aug. 19 sept. 9.30-11.30 
u. Gesprekken te Pas.
(0413) 29 12 00; 
info@damiaancentrum.nl 

La Verna
24 sept.-8 okt.: Franciscaan-
se voettocht van La Verna 
naar Assisi.
(020) 346 75 30; 
info@laverna.nl 

De Gaarde
22 juni 19.30-21.30 u. in de 
Meenthe 1 Tilburg Zomer-
viering.
(013) 533 94 25; 
postmaster@degaarde.org

stig verkeersongeluk meteen de ziekenzalving 
te kunnen toedienen. Huub demonstreert - bij 
het naambord van de bewoners van een kloos-
ter - hoe een kloosterling via een unieke code 
op twee metalen klankstaven werd opgeroepen. 
Het geluid was overal in het klooster te horen in 
een tijd dat niet iedereen telefoon had.
De 78-jarige Pater Bos krijgt tegenwoordig hulp 
van Kees Rijkes, een jongere medebroeder. Hij 
digitaliseert de beschrijvingen en foto's van alle 
kostbaarheden in het Adlib-systeem, ontwikkeld 
voor musea en kunstdepots om het bezit voor 
roof en vervreemding te behoeden. Het brengt 
de eerder ingebrachte documentatie op een pro-
fessioneel niveau.

Bezieling
Wat bezielt iemand om vele uren dit werk te 
doen? ‘Wie oog heeft voor het schone en het 
wonderbaarlijke durft toe te laten, gaat als van-
zelf open’, legt Pater Huub uit. `Het zegt veel 
over de manier waarop je in het leven staat. Het 
tekent je respect voor het leven, voor het won-
der van de natuur.’ Hij combineert werken aan 
de kunstverzameling dan ook met werken in 
de tuin, waar hij bloemen kweekt in het besef 
dat God de wasdom geeft. ‘In de stilte van de 
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Op zoek naar ziyara’s
Marion Meulenbroek

Zij bevestigde mijn vermoeden. Zeker wa-
ren er heiligdommen in de streek. Ze ken-
de er twee goed. Dat van Nabih Saleh langs 
de weg van Katharina naar de kust en dat 
bij de oase Faranja. Ik wilde ze wel bezoe-
ken. Het leek me een interessant onderdeel 
voor mijn culturele reis in ontwikkeling. 

Bijzondere kracht
Eeuwenlang hebben dergelijke heiligdom-
men een belangrijke rol vervuld in het 
leven van moslims en christenen in de re-
gio. Die gingen erheen om te bidden, ver-
troosting te vinden, te offeren en gunsten 
af te smeken. 
Vaak is er op zo’n heilige plek een graf-
tombe. Wie er ligt is lang niet altijd be-
kend. Mogelijk een stamoudste - allicht 
van onbesproken gedrag - of een plaat-
selijke heilige. Maar soms vind je alleen 
maar een leeg gebouwtje, een oeroude 
boom of een merkwaardig gevormde rots. 
Wat vaststaat is dat de plek over bijzonde-
re krachten beschikt. Wie er vertoeft weet 
zich omhuld door het goddelijke. 

Ouderwets
De volgende dag reden Sami en ik via di-
verse wadi’s westwaarts en wat we ook 
zagen - gehuchten, weedplantages, kame-
len - geen heiligdom. Sami chauffeerde 
me met frisse tegenzin. Hij had helemaal 
geen trek in een bezoek aan een gebouw-
tje waar bijgelovige moslims wie weet wat 
voor archaïsche handelingen verrichtten. 
Hij vond het ouderwets en hoopte dat ik 
mijn plan zou opgeven. Hij wist nog wel 
een mooie moskee. Was dat niet een beter 
doel voor vandaag? Bovendien, die ziyara 

was waarschijnlijk allang ingestort en ver-
dwenen. 

Vierkant gebouwtje
We stopten bij een van de gehuchten om 
de weg te vragen. Niets bewoog. Geen ge-
luid was er te horen en de hitte deed de 
lucht trillen. ‘Zijn er mannen?’ riep Sami. 
Een gesluierd hoofd dook op van achter 
een muurtje. ‘Nee. Wat wil je?’ ‘Ik zoek 
een gids, ik moet naar de ziyara.’ ‘Rij naar 
het noorden. Bij de hutten daar zijn wel 
mannen.’ Na tien minuten vonden we een 
stokoude man, die onder een afdakje lag 
te slapen. Hij belde zijn zoon, die bij ons 
in de jeep sprong. Even later doemden 
kleine steenhopen voor ons op. Het waren 
graven ommuurd, maar verder in de open 
lucht. ‘We moeten nu in de buurt zijn.’ Ik 
wist dat het een eer was bij een heiligdom 
begraven te worden. En toen, toch onver-
wacht, doemde op de zandvlakte ineens 
een vierkant gebouwtje op. Met de helder-
witte koepel deed het me aan een Grieks 
kerkje denken. Dichterbij gekomen vonden 
we, verspreid op de grond, botjes en andere 
dierlijke resten. Hier was onlangs dus nog 
geofferd. Maar Sami wilde er nog steeds 
niet aan. Die botten, beweerde hij, waren 
minstens twintig zo niet dertig jaar oud. 
‘Echt Maryam, dit is van heel vroeger.’ 

Een wens naar Allah
Ik trok mijn schoenen uit en vond bin-
nen een sarcofaag, bedekt met een groen 
kleed. Aan het hoofdeinde prijkte een sura 
uit de koran. Sami verscheen achter mij 
en bestudeerde de tekst (Sura 94). ‘Ken je 
de sura? Welke is het?’ Tegelijk besefte ik 

het onhandige van mijn vraag. Hij zou het 
niet weten. Misschien schaamde hij zich 
dan wel. ‘Dat hoef ik jou toch niet te ver-
tellen, dat weet jij net zo goed’, pareerde 
hij mijn vraag en wandelde naar buiten. 
Daar keek hij naar de wapperende stukjes 
groene stof, vastgebonden aan een balk. 
Hoe dat daar kwam en wie dat deden? ‘Het 
zijn stukjes van het kleed over het graf. De 
gelovigen die hier komen, snijden wat weg 
en hangen dat dan op. Zo wappert hun 
wens naar boven, naar Allah.’ 
Toen we weer bij moeder verschenen 
pakte ze de pan met rijst. Ze gooide de in-
houd op een schaal, gaf mij een lepel en 
maande ons te eten. ‘Het was mooi,’ zei 
ik ‘er hing een sura aan de muur.’ Ja, ’t is 
mooi. Ik ben er vroeger wel geweest. Met 
je vader. Jij was nog klein.’ Ze keek haar 
zoon aan. ‘Maryam vindt het mooi.’ Sami 
maakte met zijn rechterhand balletjes van 
de rijst en stopte die met een sneltrein-
vaart in zijn mond. Dan zei hij: ‘Ik zei het 
je toch, Maryam, dertig jaar geleden, toen 
kwamen er mensen.’

Surat al-Sharh 
In de naam van God, 
de barmhartige, de liefdevolle
Zorgden wij er niet voor 
dat je weer kon ademen, 
dat je last verlicht werd, de last 
die zo zwaar op je schouders lag? 
Hebben wij je aanzien niet vergroot? 
 
Leed en vertroosting komt te zelfder tijd
Ik zeg: leed en vertroosting 
komt te zelfder tijd 
Mocht je je taak volbracht hebben, 
begin een nieuwe opdracht
En zoek voortdurend naar de Heer.
(sura 94, vertaling MM)

Reageren? Info@hadiyareizen.nl
Over reizen in de Sinaïwoestijn: 
www.hadiyareizen.nl

‘Heiligdommen? Die kennen wij hier niet hoor. Hoe kom je erbij?’ Sami klonk 
zelfverzekerd, maar ik geloofde hem niet. In heel Noord-Afrika en het Midden 
Oosten vind je heiligdommen en dan zouden er uitgerekend in Zuid-Sinaï geen 
zijn? Dat leek me sterk. En daarom ging ik bij zijn moeder op bezoek. 
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Redactie

Berichten

Kwetsbare ouderen

Ouderen vormen een risicogroep in de ge-
zondheidszorg, maar wat is een oudere? 
Leeftijd zegt lang niet alles over gezond-
heidsrisico’s. De kwetsbaarheid van oude-
re mensen is een betere voorspeller voor 
aandoeningen, ziekten, zorggebruik en 
vroegtijdige sterfte dan de chronologische 
leeftijd, zo blijkt uit onderzoek. Maar over 
de definitie van kwetsbaarheid, ook wel 
‘fragiliteit’ genoemd, bestaat geen consen-
sus. De meeste definities zijn uitsluitend 
gericht op het lichamelijk functioneren, 
waardoor het gevaar ontstaat dat ook de 
ouderenzorg zich alleen daarop richt. De 
onderzoeker Robbert Gobbens (1963) ont-
wikkelde een veelomvattende definitie 
voor kwetsbaarheid en een instrument 
om kwetsbare ouderen te identificeren. 
Hij ontwierp de Tilburg Frailty Indicator, 
een vragenlijst waarmee kwetsbare ou-
deren kunnen worden geïdentificeerd en 
die ouderen zelf kunnen invullen. De uit-
komst geeft aan of de oudere kwetsbaar 
is, in welke mate en in welk domein. Rob-
bert Gobbens promoveerde 26 mei aan 
de Universiteit van Tilburg op het proef-
schrift Frail elderly. Towards an integral 
approach. 
 
Robbert Gobbens is te bereiken op (013) 
466 41 56 (bgg. (013) 466 29 69); e-mail 
r.j.j.gobbens@uvt.nl

Hart op weg

De Dochters van Onze Lieve Vrouw van 
het H. Hart en de Missionarissen van het 
H.Hart organiseren in najaar 2010 twee 
themadagen van 10.00 u. tot 16.00 u. in 
de r.-k. kapel Una Sancta, Karel Door-
manstraat 337, 3012 GH Rotterdam. Kij-
ken met de ogen van je hart op zaterdag 
25 september en We mogen het Gelaat 
herstellen op zaterdag 6 november. Deze 
dagen zijn bedoeld voor iedere geïnteres-
seerde. De kosten zijn € 10,- (of in over-
leg) koffie en thee inbegrepen (lunchpak-
ket zelf meebrengen). 
Opgeven: spirproj@planet.nl 

Informatie: www.hartopweg.nu

Nationale Vredesdag 

Commissie vredesvraagstukken van de 
KNR organiseert met medewerking van 
Afrika-deskundigen-in-Nederland en theo-
loge drs. Irmgard Busch De Nationale Vre-
desdag voor Religieuzen onder het motto 
Ik heb lief, de aarde en de mensen. Plaats: 
Den Bosch, Pierson College. Datum: 11 
september 2010. Opgeven bij: Sylvia Ho-
beijn, Postbus 111, 5201 AC Den Bosch of 
s.hobeijn@knr.nl

Moslims en katholieken 
 
Mgr. De Kesel, hulpbisschop van Brus-
sel, ontmoette op de vooravond van Maria 
Boodschap tien moslims en tien katholie-
ken die zich inzetten voor de interreligi-
euze dialoog. Deze feestdag werd geko-
zen, omdat de aankondiging van Jezus’ 
geboorte zowel in de koran als in de bij-
bel voorkomt De ontmoeting in Brussel 
moet de contacten versterken, maar het 
is tevens een tegengebaar voor moskeeën 
en moslimorganisaties in ons land die 
andersgelovigen tijdens de ramadan op 
een iftarmaaltijd uitnodigen. Na het wel-
komstwoord van mgr. De Kesel werd een 
bijbel- en een korantekst voorgelezen over 
de Aankondiging aan Maria (Lucas evan-
gelie 1, 26-56 en koran 19, 17-22). Beide 
geloofstradities verschillen van mening 
over de geboorte en de betekenis van Je-
zus voor de heilsgeschiedenis. Toch biedt 
Maria voldoende overeenstemming om 
brugfiguur te zijn. Na de maaltijd dankte 
Marianne Goffoël namens de organisato-
ren. Zij hoopt dat bestaande inspanningen 
voortgezet en contacten versterkt worden. 
De initiatiefnemers, Kerkwerk Multicultu-
reel Samenleven Brussel en het centrum 
El Kalima, lieten zich voor deze ontmoe-
ting inspireren door Libanon, waar Maria 
Boodschap sinds kort een nationale feest-
dag is. Ook in Turkije verbindt Maria de 
verschillende godsdiensten. Nabij Selçuk 
ligt Meryem Ana - Huis van Maria - dat 
volgens de overlevering door Johannes ge-
bouwd werd voor Jezus’ moeder. Het be-
devaartsoord wordt zowel door christenen 
als moslims bezocht.

Puur Water 

Liefdespoëzie uit het Oude Testament 
vormde de inspiratiebron voor negen 
kunstenaars van Beeldhouwerscollectief 

mei t/m 26 september 2010 in de Hortus 
Conclusus van het Bijbels Museum He-
rengracht 366-368, 1016 CH Amsterdam. 
Puur Water is poëzie in beeld en kan zich 
geen betere locatie wensen dan de stille, 
omsloten stadstuin achter de statige Crom-
houthuizen aan de Herengracht. In de 
tuin zijn beelden te zien van Alice Bak-
ker, Wim Bakker, Ank van Engelen, Pe-
tra Groen, Jissy Keuenhof, Barbara Klui-
ver, Welmoed Koekebakker, Hanneke de 
Munck en Anja Vosdingh Bessem. Ope-
ningstijden: maandag t/m zaterdag 10.00-
17.00 u.; zon- en feestdagen 11.00-17.00 
u. Volwassenen € 8,00; kinderen vanaf 13 
jaar € 3,50; kinderen t/m 12 jaar gratis. In 
verband met de tentoonstelling From Je-
rusalem with Love geldt t/m 5 september 
een toeslag van € 2,50 op de entree.

Studiedagen Huub Schumacher  

Tweemaal in het najaar van 2010 en één-
maal in het vroege voorjaar van 2011 gaat 
Huub Schumacher het christendom verge-
lijken met andere levensbeschouwingen. 
Daarbij wil hij het typisch eigene van het 
christelijke geloven op het spoor komen. 
Zaterdag 11 september 2010 Christelijk 
geloven en humanisme. Wat is nu eigen-
lijk het onderscheid of het verschil tussen 
wie zich humanist en wie zich christen 
noemt. Beiden zetten zich toch in voor het 
humane, menselijke. 
Zaterdag 27 november 2010 Christelijk ge-
loven en de andere wereldgodsdiensten. 
Maakt het niet zoveel uit welke gods-
dienst je aanhangt omdat ze ‘toch alle-
maal over een en dezelfde God gaan’? De 
overeenkomsten tussen de godsdiensten 
onderkennend helder krijgen wat speci-
fiek christelijk is. 
Zaterdag 26 februari 2011 Christelijk gelo-
ven en vele moderne ideologieën. Moderne 
ideologieën zijn er talloze. Heeft het chris-
telijk geloven iets ‘in haar tas’ wat onvoor-
stelbaar belangrijk wordt voor de toekomst 
van onze lieve wereld?
De bijeenkomsten in het Commanderij 
College, VMBO gebouw aan de St. Joseph-
straat 17, Gemert beginnen om 9.00 uur en 
stoppen om 14.45 uur. In de morgen twee 
inleidingen, een paar liederen oefenen en 
koffiedrinken. Dan lunch (soep-van-het-
huis en de boterhammen uit eigen trom-
meltje). Daarna beantwoording van vragen 
en afsluiting met liturgisch moment. In-
schrijven middels overmaking van € 12,50 
op rekening 14.51.88.884 ten name van Al-
gemene Geloofsbezinning Drunen, onder 
vermelding van: studiedag 11 september 
2010. Bovendien stuurt u mij een e-mail 
(hoefjetannetje@tele2.nl) of een briefje 
met gegevens betreffende voor- en achter-
naam, straatnaam en huisnummer, postco-
de en woonplaats, telefoonnummer. 

ABK. Water speelt een belangrijke rol in 
deze teksten uit het Hooglied en staat dan 
ook centraal in de tentoonstelling van 28 
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Redactie

Boeken

Theologisch debat

Het tijdschrift Theologisch Debat heeft in 
zijn zevende jaargang een nieuwe opmaak 
gekregen en met het eerste nummer daar-
van presenteert het zich aan een breder 
publiek. In elk van de vier jaarlijkse num-
mers wordt een thema vanuit verschil-
lende theologische standpunten belicht. 
De confrontatie wordt overgelaten aan de 
lezer. Naar aanleiding van de actuele eco-
nomische crisis wordt in dit nummer de 
vraag behandeld wat de christelijke the-
ologie te bieden heeft aan de economie. 
De thuisbasis van het tijdschrift is dui-
delijk protestants, maar ook katholieke 
theologen zijn erbij betrokken. Zo wordt 
in dit nummer ook de visie van de pause-
lijke encycliek Caritas in veritate (Liefde 
in waarheid) weergegeven en besproken. 
Naast het debat bevat elk nummer ook 
korte bijdragen over enkele theologische 
actualiteiten. De artikelen zijn vlot lees-
baar, maar veronderstellen wél theolo-
gische interesse. In de nieuwe opmaak 
wordt elk artikel vooraan kort getypeerd 
en wordt de inhoud van de paragrafen in 
de marge kort weergegeven. Dat geeft je 
snel een idee van de inhoud van de arti-
kelen en een leidraad bij het lezen. Voor 
wie meer wil dan wat een magazine biedt 
maar minder dan academische verhande-
lingen.       Jef De Schepper

Theologisch Debat. Kwartaaltijdschrift
zevende jaargang nr. 1, maart 2010

Uitgeverij Kok, ISSN 1572-5027
jaarabonnement € 41,50

Bezin in Limburg

Steeds meer mensen zijn op zoek naar be-
zinning, onthaasting en innerlijke rust. 
Bezinningstoerisme is daarom niet voor 
niets ‘hot’. Om in deze behoefte te voor-
zien presenteerde demissionair minister 
Camiel Eurlings op 16 april in Valkenburg 
het boek Bezin in Limburg. Geen uitgave 
van een kerk of klooster maar van de Lim-
burgse Kamer van Koophandel, die ermee 
natuurlijk het toerisme in de provincie wil 
bevorderen maar dit wel op zeer sympa-
thieke en verantwoorde wijze doet. Bezin 
in Limburg neemt op een sfeervolle, bijna 
serene manier, vierendertig Limburgse be-
zinningsplekken onder de loep. Dit inclu-
sief informatie over bereikbaarheid, prij-
zen, faciliteiten en openingstijden naast 
foto’s en beschrijvingen van de vierender-
tig stilteplaatsen. Het is verkrijgbaar bij 
onder meer VVV-vestigingen in Limburg. 
Geïnteresseerden kunnen de ontwikkelin-
gen over deze vorm van recreatie op de 
voet volgen via www.bezininlimburg.nl.
Mooi initiatief en erg fraai gepresenteerd. 

Peer Verhoeven

De bijbel als een huis

Hans Snoek is docent bijbelwetenschap-
pen aan de Hogeschool Windesheim en 
medewerker Intercultureel Bijbellezen  
aan de VU. Vanuit zijn lespraktijk - en 
waarschijnlijk ook ten behoeve daarvan - 
heeft hij een handleiding geschreven voor 
het lezen van de bijbel. Hij ziet de bijbel 
als een huis waarin iedere lezer op zijn 
eigen wijze kan wonen. Uitvoerig schetst 
hij de verschillende wijzen om de bijbel-
teksten uit te leggen. 
In het eerste deel geeft hij een historisch 
overzicht, in deel twee beschrijft hij de 
verschillende richtingen en aspecten van 
het huidige bijbellezen. Vanuit een gede-
gen vakkennis schrijft hij op een wijze die 
goed leesbaar is voor studenten theologie 
en ongeschoolde bijbellezers, maar die 
ook boeiend is voor wie beroepsmatig met 
bijbelteksten werkt. Het uitgebreid over-
zicht maakt je attent op lacunes en een-
zijdigheden in je eigen wijze van lezen 
en interpreteren. Deel drie is gewijd aan 
de hermeneutiek, de ruimte en de gren-
zen van de interpretatie van bijbelteksten. 
Hierbij wreekt zich de kennelijke bedoe-
ling van Snoek om geen eigen standpunt 
in te nemen. De verschillende richtingen 
in de hermeneutiek blijven schematisch 
en geven weinig houvast aan de lezer, ook 
in hun toepassing op voorbeelden. Wel 
interessant zijn de beschrijvingen van en-
kele speciale vormen van interpretatie: 
romans, beeldende kunst en bibliodrama. 
Als geheel zeer aan te bevelen voor wie 
zijn eigen wijze van bijbellezen wil verrij-
ken.      Jef De Schepper

Hans Snoek, Een huis om in te wonen 
Uitleg en interpretatie van de bijbel

Uitgeverij Kok 2010, ISBN 978 90 4352 022 5 
357 blz. € 34,90

Dietrich Bonhoeffer

In 2002 verscheen Dietrich Bonhoeffer. 
De biografie van de hand van Bonhoeffers 
vriend en vertrouweling Eberhard Bethge 
en geactualiseerd en opnieuw geredigeerd 
door Ilse Tödt over Bonhoeffer Theoloog-
Christen-Tijdgenoot. De eerste uitgave van 
dit werk stamt uit 1967. Het is een kan-
jer van bijna duizend bladzijden. In 2005 
verscheen Wie ben ik. Teksten om te over-
denken. Het staat op naam van Dietrich 
Bonhoeffer in Nederlandse vertaling van 
dr. L.W. Lagendijk. Een alleszins behap-
baar boekje met aanzetten tot overden-
king. Centraal staat hier Bonhoeffers ‘ge-
vangenis-tekst’ Wie ben ik dat aangevuld 
wordt met andere beschouwende teksten 
van hem. Nu heeft Gerard Dekker, eme-
ritus godsdienstsocioloog aan de VU, een 
boek samengesteld met vijftig teksten van 

Bonhoeffer - telkens ongeveer driekwart 
pagina lang - gevolgd door commentaar 
van Dekker zelf, waarbij hij herhaaldelijk 
Bonhoeffer weer kort citeert. Leren gelo-
ven met Bonhoeffer. Teksten en commen-
taar is een alleszins leesbaar boek, waar-
van ik me kan voorstellen dat velen het 
de komende vakantieperiode - of daarvoor 
of daarna - zowat dagelijks bij de hand 
willen hebben. Zo is het waarschijnlijk 
ook bedoeld. Mogelijk is Wie ben ik te be-
knopt en Dietrich Bonhoeffer De biografie 
te lang en veeleisend. Leren geloven met 
Bonhoeffer. Teksten en commentaar heeft 
voor velen - denk ik - de juiste maat. 
      Peer Verhoeven

Eberhard Bethge Dietrich Bonhoeffer 
De biografie. Uitgeverij Ten Have, Baarn 2002

ISBN 90 259 5327 1

Dietrich Bonhoeffer Wie ben ik? Teksten om te 
overdenken Uitgeverij Ten Have, Kampen 2005 

ISBN 90 259 5485 5

Gerard Dekker Leren geloven met Bonhoeffer 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2010

ISBN 978 90 2114 267 8; € 14,90

Plezier in je werk

Plezier in je werk is een bijzondere copro-
ductie van de bekende benedictijner mon-
nik Anselm Grün en politicus Hein Pieper. 
In opdracht van het CNV schreven zij over 
de verbinding tussen spiritualiteit en werk 
en de wijze waarop spiritualiteit je ple-
zier in werk kan bevorderen. Het is geen 
boek met gemakkelijke oplossingen. Niet 
alle problemen van onmacht, frustratie en 
oververmoeidheid verdwijnen als sneeuw 
voor de zon door dit boek te lezen. Het 
geeft richting en helpt je te werken van-
uit je eigen spirituele bronnen, waardoor 
je weerbaarder wordt, grenzen beter be-
waakt en met meer plezier kunt werken. 

Franck Ploum

Anselm Grün en Hein Pieper Plezier in je werk 
Uitgeverij Ten Have 2010 

ISBN 978 90 2595 899 2; € 19,90



22 DE ROEROM n JAARGANG 24 n NUMMER 10 n JUNI 2010 www.deroerom.nl

Nel Beex

Helpende handen gezocht ...

Uw parochieblad

Slim bekeken van de Parochie Sint Nor-
bertus Berlicum en Middelrode. Daar 
wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, 
die nog wel tijd hebben voor een eenmalig 
kortlopend project. In Parochieblad staat 
te lezen: ‘Oproep voor hulp bij boeken-
markt in november, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan een project voor Han-
ny Limbeek in Brazilië. Voor de aanschaf 
van spel-, speel- en gymtoestellen. Bij het 
organiseren van de boekenmarkt zoeken 
we nog mensen die aan dit project mee 
willen helpen. Het gaat vooral om het sor-
teren van de boeken, het opbouwen en be-
mannen van de kraampjes en het oprui-
men en wegbrengen van de overgebleven 
boeken.... Trouwens mocht u boeken te 
veel hebben en wilt u ze afstaan ten be-
hoeve van het goede doel, dan houden we 
ons aanbevolen.... Geef uw naam, adres 
en telefoonnummer telefonisch, schriftelijk 
of via de mail van de parochie parochieber-
licummiddelrode@home.nl aan ons door 
met vermelding ‘meewerken boekenmarkt’ 
dan nemen wij contact met u op. Alvast 
bedankt!’ Wie tijd hebben en zich aange-
sproken voelen, dat zij zich melden …! 

Ook in de Parochie Groesbeek doet men 
een beroep op vrijwilligers. In Parochie-
blad ‘Vakantie gastouder, iets voor u? Bied 
een kind een mooie vakantie. …. Europa 
Kinderhulp vraagt gastouder(s) die tij-
dens de zomervakantie plm. 3 weken een 
of meer vakantiekinderen in huis willen 
opnemen. … Alleen het meedraaien in uw 
eigen gezin is voldoende om een vakantie-
kind een fijne vakantie te bieden, die het 
anders zeker niet zou krijgen door omstan-
digheden thuis of in hun omgeving.... Eu-
ropa Kinderhulp verzorgt reeds meer dan 
veertig jaar vakanties voor kinderen uit 
Nederland, Frankrijk en Duitsland. U kunt 
zelf uw voorkeur aangeven uit welk land u 
uw vakantiekind wilt hebben, ook jongen/
meisje en leeftijd..... Kijk op www.europa-
kinderhulp.nl.’ Geen geringe klus, maar 
zeker de moeite waard. 

De Zeskrant, Parochieblad HH. Petrus 
en Paulus Tilburg maakt ons bekend met 
nog een ander aspect van roepen. Het 
blad publiceert een gebed om roepingen. 
‘Goede God, raak ons aan met het vuur 
van Uw heilige Geest, zoals eens de leer-
lingen van Jezus Christus op de dag van 
het Pinksterfeest. Vervul ieder van ons met 
de wil om Jezus na te volgen in woord en 
daad. Wij vragen U in het bijzonder of U 
mensen wilt roepen om hun leven in uw 
dienst te stellen als priester, diaken, reli-
gieus of pastoraal werker. Vervul hen met 
het vuur van Pinksteren, Eeuwige. Maak 
hen creatief en vindingrijk in het verkon-
digen van uw Woord zodat de vonk op an-
deren kan overslaan. Vervul Uw Kerk met 

nieuw elan, met geestkracht en met liefde. 
Maak haar tot een baken van licht in onze 
tijd. Amen (uit: Twaalf gebeden om roe-
pingen, mei 2010)’ Het kan echter ook 
heel eenvoudig. Dat laat Nico ons zien...! 
‘Nico: Lieve God, wilt u zondag in de kerk 
naar mij kijken? Dan zal ik u mijn nieuwe 
sportschoenen laten zien.’

Minke Bozuwa uit Parochie Stratum 
maakt zich zorgen over het ‘Derde We-
reld-werk’. In Vijf Sterren Blad richt zij 
zich tot parochianen en belangstellenden. 
‘Omdat de Derde Wereldgroep in onze pa-
rochie niet meer actief is, is de informatie 
over de projecten van Sedimosang en het 
Care Centre Hope for Life, opgezet door 
Henny en Trees Stege, gestagneerd. Jaco-
bien Hoefnagels en ik nodigen u allen uit 
voor een diapresentatie over genoemde pro-
jecten. Bovendien is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Tevens is er gelegen-
heid om voor deze projecten kaarten, Afri-
kaans houtsnijwerk, kaarsen, beeldjes etc. 
te kopen....’ Met Minke en Jacobien hopen 
we, dat er op deze manier nieuw leven 
geblazen wordt in de Derde Wereldgroep 
en dat er meer mensen in de startblokken 
gaan staan! Voor het werk van Henny en 
Trees! 

Uit Wij Samen Kerk, parochieblad van 
Druten en Puiflijk valt op te maken, dat 
men daar over een redelijk aantal vrijwil-
ligers beschikt. Mensen die bij het kerke-
lijk gebeuren helemaal betrokken zijn en 
hun handen flink uit de mouwen steken. 
‘Kinderen die op hun Eerste Communie 
in Druten en Puijflijk voorbereid worden, 
doorlopen met behulp van enkele vrijwil-
ligers, pastoor en diaken een heel program-
ma. Zo zijn ze in groepjes op ontdekking 
door het eigen kerkgebouw gegaan. Bij on-
der meer het altaar, de doopvont, het orgel, 
de sacristie, de paaskaars en de glas-in-
lood-ramen werd een toelichting gegeven. 
…. In diverse weekeinden waren de vorme-
lingen van Druten te vinden achterin het 
kerkgebouw. Daar verkochten ze spullen 
uit India en andere derde-wereld-landen 
- met dank aan Wereldwinkel Wijchen. 
Opbrengst voor de stichting Kerala van de 
heer Theo Sijbers. …. Misdienaars, koorle-
den, communicanten en vormelingen wa-
ren weer door de acolieten uitgenodigd om 
paaseieren te komen zoeken. ….’ En dan 
hebben we het nog niet over de vrijwilli-
gers, die zeker tweemaal per week in het 
parochiecentrum te vinden zijn! Voor alle 
mogelijke klussen! Hulde!

Ben je na alle geestelijke inspanningen toe 
aan ontspanning, ga dan eens naar een 
kloostertuin! Parochieblad van O.L.V. Van 
Altijddurende Bijstand Milsbeek weet er 
een. ‘Kloostertuinen kenmerken zich van-

ouds door ruimte voor gebed en ontspan-
ning; moestuinen, geneeskrachtige krui-
den, pluktuinen, fruit, dierenbegraafplaat-
sen. Ze inspireren tot behoud van deze 
tuinen of tot het aanleggen van een eigen 
tuin met betekenis: met groenten, fruit of 
plukbloemen; met bloemen die verwijzen 
naar Maria; met kruiden en planten die 
verwijzen naar heil en heiligen; met be-
schermende struiken die een stiltetuin vor-
men....De tuinen van het klooster van De 
Kruisheren in Sint Agatha (nabij Cuijk) 
staan alom bekend als een zeldzaam voor-
beeld van authentiek bewaarde klooster-
tuinen. Meer informatie: www.kloostersin-
taegten.nl’ ‘ Wie steekt hier hoeveel tijd 
in om ze uit te laten groeien tot oases van 
stilte, bronnen van inspiratie en voedsel 
voor lichaam en ziel? 

Nog een geweldig goed initiatief, vermeld 
door Montfort Onderweg, Montfortpa-
rochie Tilburg. ‘Zes uur, etenstijd! Wist 
u dat u regelmatig samen aan tafel kunt 
gaan in Resto VanHarte? Op dinsdagavond 
worden in De Ypelaer goedkope en verse 
maaltijden geserveerd. Zes euro voor een 
driegangenmenu en minima betalen drie 
euro. Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u re-
serveren op nummer 0800-0151.... Fred 
Beekers, één van de initiatiefnemers van 
Artsen zonder Grenzen is de bedenker van 
deze VanHarte eettafels, waar maaltijden 
voor de buurt op het menu staan. Doel is 
onder andere om buurtgenoten kennis met 
elkaar te laten maken. Door met elkaar te 
eten en leuke dingen te ondernemen leren 
mensen elkaar beter begrijpen. Dit vermin-
dert eenzaamheid en verhoogt de leefbaar-
heid. Mogelijk ook iets voor u?’ Er staat 
niet bij vermeld of zij helpende handen 
kunnen gebruiken...!

Hartelijk dank aan allen die De Roerom 
deze jaargang hun parochieblad hebben 
toegestuurd. We vertrouwen weer op hen 
voor 2010-2011!

Redactie
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Paulien van Bohemen

Noem mij…    

Er zijn van die vragen die zich zo nu en 
dan aandienen. Tijdens het gaan van je 
levenspad voegen ze zich bij je; soms ki-
lometers lang, soms slaan ze al na hon-
derd meter af. Maar je weet dat ze altijd 
weer terugkeren. Vragen over het leven: 
wie ben ik nu eigenlijk? Een lastige en 
tegelijk boeiende vraag. Mensen spelen 
allerlei rollen in het toneelstuk van het 
leven. Vader, werknemer, vriendin, tante, 
sportmaatje, buurman, studiegenoot etce-
tera. Je zou al je rollen eens op een rijtje 
moeten zetten. Grote verwarring is het 
gevolg en het antwoord op de vraag raakt 
alleen maar verder weg. Je zoekt naar iets 
wat onder of achter al de rollen ligt. Wie 
ben ik ten diepste? Je kunt er de vinger 
niet op leggen. Het is het geheim van het 
leven, je cirkelt er slechts omheen zon-
der de kern precies in woorden te kunnen 
vatten. 

Naam
Het gebeurt ons allemaal een keer in dat 
toneelstuk van het leven dat een tegen-
speler zijn of haar tekst niet goed kent en 
je bij een voornaam noemt die de jouwe 
niet is. Een seconde ben je vervreemd van 
jezelf. Een onbekende of een dement fa-
milielid kan dit teweegbrengen. Vooral in 
dat laatste geval voel je je ongemakkelijk, 
omdat een naaste je naam niet kent. Pas 
als die persoon je naam goed zegt, keer 
je weer terug tot jezelf. Als het mis blijft 
gaan, ga je vaak verbeteren. Aan je naam 
ontleen je blijkbaar identiteit; die raakt 
iets van je wezen. In je naam ben je meer 
dan de rollen die je vervult. Het overstijgt 
dat. Noem iemands naam en je benoemt 
iemand ‘volledig’, in zijn of haar totaliteit. 
In de wisselvalligheid van het leven, de 
rollen die je op je neemt, stopzet of nieuw 
begint, is je naam de constante factor. Je 
naam is duidelijk en kernachtig en maakt 
omhaal van woorden in de omschrijving 
van een persoon overbodig. Je krijgt je 
naam, gekozen door je ouders, bij de ge-
boorte. Het is je voorgegeven. Daarmee 
sta je niet los van de mensen om je heen. 
Je kunt je niet onttrekken aan de wereld 
waarin je opgroeit, - je familie en de vroe-
gere generaties. Hoeveel mensen zijn niet 
vernoemd naar mensen uit hun familie? 

Waardig
Een stap verder. De volledigheid die je 
uitspreekt bij het noemen van iemands 
naam gaat over de waardigheid van die 

persoon. Een naam met respect uitspreken 
brengt met zich mee, dat iemand gekend 
wordt, zich geborgen kan weten. ‘Mijn 
naam wordt genoemd, dus ik besta.’ Bij de 
vliegramp vorige maand in Libië kwamen 
na de getallen eindelijk namen naar bui-
ten. Met het vrijgeven van de namen ging 
het nu over mensen die gesproken heb-
ben en over wie nu verhaald kan worden. 
Een naam roept een concrete mens op 
over wie je kan praten. Bij de herdenking 
van de slachtoffers van rampen en oorlo-
gen worden vaak namen voorgelezen; niet 
meer dan dat. Een naam noemen is kort 
maar krachtig genoeg. 

Kwetsbaar
Een tijd geleden zag ik een reclame op te-
levisie waarin mensen niet bij hun naam 
werden genoemd. Zij werden aangespro-
ken met ‘dinges’. In een andere commer-
cial werd iemand voorgesteld als ‘nie-
mand’. Dat gaf me een raar gevoel in de 
onderbuik. Het was natuurlijk maar een 
spotje, maar stel dat het echt zo gaat. Dan 
doe je naar mijn idee een mens ernstig 
tekort. Een naam hebben heeft ook iets 
kwetsbaars. Het spreekwoord ‘het mag 
geen naam hebben’ betekent niet voor 
niets, dat iets niet belangrijk is. Als een 
persoon geen naam mag hebben, doet dat 
mijns inziens afbreuk aan diens waardig-
heid. Iemand die een nummer krijgt en 
nooit meer zijn naam hoort uitspreken. 
Joden werden beroofd van hun naam; ze 
kregen in de kampen een nummer. Een 
vrouw wiens naam niet meer klinkt uit 
monden van hen die achterbleven; een 
man die bij leven nooit genoemd wordt. 
Een naam die alleen spottend wordt uit-
gesproken. Er zijn helaas verschillende 
manieren om iemand - bij leven - al dood 
te zwijgen. Niet genoemd worden is een 
pijnlijk antwoord op de vraag die we aan 
onze medemens en het leven steeds stel-
len: ‘Mag ik er zijn?’ 

Mijn moeder is mijn naam vergeten
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten? 

Noem mij, bevestig mijn bestaan
Laat mijn naam zijn als een keten
Noem mij, noem mij, spreek mij aan.
Oh, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb wil ik heten.
(Neeltje Maria Min) 

‘Jij gelooft, dat Jezus over water kan lopen, want dat leer jij op die opleiding,’ 
zei iemand me. Sinds 2008 volg ik de deeltijdstudie theologie/levensbeschou-
wing aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. Geloofszekerheid, zoals boven ge-
suggereerd, krijg ik er niet. Geen docent zegt me dé waarheid. De studie is een 
boeiende weg van leren, weten, twijfelen en vermoeden. Graag wil ik u elke 
maand meenemen op mijn tocht. 

Het moet een naam hebben

‘In den beginne waren man en vrouw,
geschapen uit het hart van het leven
om elkaar terzijde te staan.
Ze bekenden zich tot elkaar en
werden één van ziel en lichaam -
één in hun kind, de nieuwe mens.’
Alles om hen benoemden zij. 
Ook hun kinderen, 
om hen in de lange keten
van geslacht op geslacht
een eigen plaats te geven;
om te weten wie wie is en ze
te kunnen beroepen en groeten ...
 
(Peer Verhoeven Doopviering 
Open Kerk Helvoirt)

Wat je vindt m’n liefste kind
kun je ooit weer verliezen
ja het meeste wat je vindt
zal verwaaien in de wind.

Wat je houdt is je naam
ja, zo sta je bekend.
Wat je houdt is je naam
en dat is wie je bent.

Onze Sjoerd dat is jouw naam
ben je mooi mee getekend
daarom zingen wij tesaam
op die zeer voorname naam.

Komt een uur een ogenblik
dat God jou roept bij name
zeg jij rustig zonder schrik: 
U kunt spreken, hier ben ik.

(Adri Bosch/Willem Vogel)

‘Wij noemen hem Sjoerd...’
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Oranje witheren

Cees Remmers

* ‘Men moet niet treuren 
om wat er niet meer is; 
maar zich verheugen dat 
het er was.’
Marguerite Yourcenar

* ‘Degene die de slogan 
‘Eet verstandig, eet ’n ap-
pel’ heeft uitgevonden, 
lijkt me niet erg bijbelvast 
te zijn geweest.’
Wim Sonneveld

* ‘Ik heb in gesprekken bij 
een rouwproces een hekel 
aan het woord ‘verwerken’. 
Verwerken doen we hier 
afval, zei een arts die twee 
kinderen had verloren ooit 
tegen me.’
Marinus van de Berg, 
pastor/publicist

* ‘In ’n klein dorp woon-
den twee joden: de een 
geweldig vroom, de ander 
deed vooral alsof, respec-
teerde traditie en rituelen 
maar bleef twijfelen aan 
God. Beiden sterven op de-
zelfde dag en bij de hemel-
poort gekomen, worden ze 
beiden door de Lieve Heer 
hartelijk onthaald. De vro-
me protesteert: zijn kom-
paan meende het nooit he-
lemaal; hij deed vaak alsof 
hij geloofde. Waarop God 
zei: Dat is nu juist veel 
moeilijker!’
Gelezen in HP/de Tijd

* ‘Ik ben de laatste dagen 
elke morgen begonnen met 
een halfuurtje Bach te spe-
len. Je warmt je vingers er-
mee op maar ook je geest. 
Betere muziek bestaat er 
eigenlijk niet. Overigens 
was dat niet mijn eigen 
idee. Chopin en Schumann 
begonnen de dag ook al 
met Bach.’
Hannes Minnaar, finalist 
Elisabethconcours 2010

* ‘Ik heb het grootste ge-
deelte van mijn leven in 
het onderwijs gezeten. Ik 
was wat je noemt een bij-
zonder trage leerling.’
Herman Finkers

Joany Rishma Doekhi (20) en 
Vijinder Kumar Pamday Ma-
hadew (31) beloofden in mei 
elkaar trouw voor de wet, de 
katholieke kerk en volgens de 
hindoe-ritus. Dit laatste deel 
van de ruim een week duren-
de bruiloft van de Tilburgse 
Joany en de Haagse Vijinder 
maakte ik mee op uitnodiging 
van haar ouders met wie ook 
al iets bijzonders is. Carla en 
Glenn Doekhi zijn hindoe-
staans, maar beheren de ka-
pel van Peerke Donders. Kom 
je aan de kapel of aan Peerke 
dan kom je aan hen. Via deze 
Tilburgse zalige leerde ik dit 
bijzondere echtpaar kennen. 
In Glenn en Carla Doekhi 
komt een aantal van mijn cul-
turele en maatschappelijke vi-
sies samen; zoals Peerke Don-
ders patroon van de mondiale 
samenleving. De wereldwijde 
katholieke kerk heeft 25.000 
heiligen in haar gelederen. 
Maar het Vaticaan komt niet 
op het idee juist nú iemand 
van hen aan te wijzen als pa-
troon van de mondialisering. 
Het echtpaar Doekhi bewijst 
dat Peerke Donders inspireert 

om zonder dogma’s en met 
open vizier naar de wereld te 
kijken. Ook laten ze zien dat 
in deze mondiale samenleving 
iedereen zijn culturele wortels 
moet kennen - ongeacht wie je 
bent, waar vandaan, wat jouw 
geloof of politieke voorkeur is. 
Mensen, zich van hun eigen-
heid bewust, wortelen zó ste-
vig in de samenleving dat ze 
zich frank en vrij openstellen 
voor andere culturen. Inspi-
rerende voorbeelden daarvan 
zijn het hindoestaans echtpaar 

dat in Peerke Donders een per-
soonlijke vriend heeft en hun 
dochter en schoonzoon die 
hindoestaans zijn en bewust 
kiezen voor een ‘gemengd hu-
welijk’. Tot de getuigen tijdens 
de hindoestaanse ritus behoor-
den twee witheren van de pri-
orij in Tilburg-Noord. Over 
hun witte toog droegen ze een 
oranje doek, teken van respect 
voor die andere cultuur. Wat 
is de wereld toch mooi - het 
is een voorrecht nu te mogen 
leven.


