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er is een weg in de stilte

samen met Gods hand

en een paar voetstappen

in het zand

alles is aanwezig

bij iedere stap

volledigheid en kracht

het overige valt af

ondoorgrondelijk verlicht

openbaart de gave

zichzelve, in jou

als je maar loopt

je eigen pad

Henny van Herck

John L. Allen is een vooraanstaand ‘vatican 
watcher’ in de Verenigde Staten. In 2009 
schreef hij een boek met als titel De kerk van 
de toekomst, dat jammer genoeg nog niet in 
het Nederlands vertaald is. Hierin beschrijft 
hij een trend in de katholieke kerk van de 
21e eeuw, die hij evangelisch-katholicisme 
noemt. Dat is niet alleen een ‘top-down’ fe-
nomeen - van bisschoppen naar de basis - 
maar ook een ‘bottom-up’ verschijnsel - van 
de basis naar de bisschoppen toe, een situa-
tie die we in onze Nederlandse Kerk her-
kennen. De term ‘evangelisch-katholicisme’ 
toont in feite aan, dat er een nieuw soort 
militant katholicisme in opmars is zoals ook 
tijdens de Wereldjongerendagen in Madrid 
gebleken is. Van een cultuurbepalende meer-
derheid is het christendom geëvolueerd dan 
wel gedegradeerd tot een subcultuur, zij het 
een invloedrijke.

John Allen onderscheidt drie pijlers van dit 
evangelisch-katholicisme, die als een soort 
profiel gezien kunnen worden: een sterke 
verdediging van de traditionele katholieke 
identiteit met een hang naar leerstellige or-
thodoxie en katholieke praktijk, zoals blijkt 
uit de nadruk op de liturgische traditie, het 
benadrukken van het devotioneel leven en 
het beklemtonen van autoriteit/gezag; - een 
sterke publieke verkondiging van de katho-
lieke leer, met nadruk op de katholieke mis-
sie ‘ad extra’ (‘naar buiten’), die de cultuur 
wil omvormen in het licht van het evangelie, 
eerder dan een engagement ‘ad intra’ (‘naar 

binnen’), gericht op binnenkerkelijke hervor-
ming; - een sterke overtuiging, dat het geloof 
geen culturele erfenis is, maar een persoonlijke 
keuze. In een geseculariseerde cultuur is de 
katholieke identiteit immers nooit vanzelfspre-
kend. Ze moet altijd worden aangetoond, ver-
dedigd, verduidelijkt.

Velen zullen ongetwijfeld dit profiel als con-
servatief beschouwen, maar in feite gaat het 
fundamenteel om iets anders, namelijk om de 
honger naar identiteit in een gefragmenteerde 
wereld. Terwijl liberaal-katholieken een dia-
loog zoeken met de postmoderne cultuur, wil-
len de evangelisch-katholieken de cultuur zelf 
bekeren. Geen van beiden streven ze naar een 
terugkeer van de vroegere situatie. Veel evan-
gelisch-katholieken verwelkomen immers ook 
de secularisatie, omdat die van de godsdienst 
eerder een bewuste keuze dan een passieve er-
fenis maakt. De strijd voor de toekomst van de 
katholieke kerk gaat dus niet zozeer tussen de 
evangelisch- en de liberaal-katholieken. Het 
gaat over een strijd binnen de evangelische be-
weging tussen een open en optimistische vleu-
gel, die meer benadrukt wat de kerk voorhoudt 
dan wat ze veroordeelt en een andere meer de-
fensieve vleugel, die bereid is om een culturele 
oorlog te voeren.

T.B.

De Roerom van oktober 
heeft aandacht voor Ma-
ria (18), de sfeer van de 
herfst (7) en kijkt al uit 
naar het einde van het jaar 
(2) waarvoor de ingezon-
den brieven dit keer moe-
ten wijken. 

Leven met een aandoening 
(10) door Ben Roest, nieu-
we medewerker, en een 
lange weg afleggen (14). 
Henk Peters, kersvers re-
dactielid, gaat in op heil 
en onheil van ICT (16) en 
er is aandacht voor wat er 
momenteel in en met ker-
ken gebeurt (12.17.19). 

Onze vaste medewerkers 
blijven in de pen klimmen 
(1.4.6.24) en ook de zeer 
lezenswaardige columns 
zijn er weer (7.18). Maak 
zeker ook kennis met de 
originele invulling van de 
voorlaatste (23) en met de 
verkwikkende laatste pa-
gina (24). 
Wij wensen iedereen ge-
noeglijke en bezinnende 
uren met deze Roerom toe.

Redactie 
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Vrouwenkalender 2012

Deze kalender in klein vierkant formaat, een 
uitgave van de Theologische Uitgeverij Nar-
ratio, kan worden opgehangen of neergezet en 
is - zoals de ondertiel zegt - bedoeld voor alle 
vrouwen die van kunst en meditatieve teksten 
houden. Maar met 53 afbeeldingen van 30 
kunstenaars - inclusief 11 kunstkaarten - en bij 
iedere week een tekst die tot nadenken en be-
zinning brengt heeft deze kalender niet alleen 
vrouwen maar iedereen veel te bieden. 
De formulering of vertaling van sommige tek-
sten had mijns inziens duidelijker gekund. 
€ 7,50 excl. verzendkosten.          Peer Verhoeven
 

Theologische Uitgeverij Narratio, Postbus 1006
4200 CA Gorinchem; (0183) 62 81 88

e-mail: info@narratio.nl

Voor Advent en Kerst
 
Met Clara van Assisi naar Kerstmis toe leven. 
Vrijdag 25 november, 9 en 23 december van 
14.00 uur tot 16.00 uur. € 50,-.   Berthe van Soest

In oude profetische boeken leest Artaban, dat 
in het joodse land een koning geboren zal wor-
den, die vrede zal brengen over de hele aarde. 
Bij zijn verhaal - De vierde koning - mediteren, 
zingen, muziek maken en naar muziek luis-
teren. Vrijdag 25 november van 10.00 uur tot 
16.00 uur; € 35,-.      Monique de Langen

Hans Sevenhoven

Hoe werkt het oerbeeld van de levensweg voor 
onszelf? Moeten we dit vinden of ontstaat 
het gaandeweg? We laten ons inspireren door 
poëzie. Vrijdag 25 november van 10.00 uur tot 
16.00 uur; € 25,-.     Els Kuypers

Het helend effect van het leven niet als een 
doolhof maar als een labyrint ervaren. In de 
advent wordt het labyrint een weg door het 
donker naar het licht, met onze innerlijke ster 
als leidraad. Met sacrale dans. Dominicuskerk, 
Spuistraat 12. Maandag 28 november 19.00 uur 
tot 22.00 uur; vrijwillige bijdrage. 

Selma Sevenhuijsen, Simone Huisman
Lies Salzmann, Marianne Keisers

Aan de hand van werk van enkele beeldende 
kunstenaars op zoek naar literaire en mythische 
elementen die Matteus en Lucas gebruiken om 
hun blijde boodschap overtuigend te maken. 
Twee meditatieve ochtenden. Dinsdag 29 no-
vember, 6 december van 10.00 tot 12.00 uur; 
€ 22,-.                Mieke Kooren

La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele 
ontwikkeling, Derkinderenstraat 82, 

1062 BJ Amsterdam; (020) 346 75 30
e-mail: info@laverna.nl

Ziel van de Andes

De ziel van de Andes lijdt heet de Missie-
Zendingskalender 2012. Een lezenswaardige 
inleiding over Peru waarna per maand een dag-
kalender en een sprekende schildering van Jaime 
Colán, die zijn zorg om de schepping, de kloof 
tussen arm en rijk en de bedreigde cultuur van 
de indianen uitbeeldt. Fraai werk in handzaam 
formaat van Mensen met een Missie. Kost € 8,- 
+€ 4,- verzendkosten. Bestellen: (070) 313 67 33 
of e-mail: campagnes@mensenmeteenmissie.nl
of per brief aan Antwoordnummer 10842, 2501 
WB Den Haag.            Peer Verhoeven 

Kalender van geluk

In Momenten van geluk 2012 geeft Anselm Grün 
voor elke dag een wijsheid prijs. Sommige van 
zijn compacte uitspraken zijn verrassend. Andere 
klinken erg stellig zoals ‘De conflicten in het 
leven doen ieder mens rijper worden’ (24/8). In 
plaats van ‘het kan’ zegt Grün gemakkelijk ‘het 
is’. Toch vele wijze woorden die je ter bevestiging 
of vanuit twijfel te denken geven.

Peer Verhoeven

Anselm Grün Momenten van geluk 2012
Wijsheden voor elke dag, Meinema/Averbode 2011 

ISBN 978 90 211 4303 3; € 14,90   

Wat de pot elders schaft

Oxfam Novib gaat in 2012 op eettour. Via een 
prachtige foto en het heerlijke recept Mango-
Chutney komen we terecht op de belangrijkste 
groothandelsmarkt voor mango’s aan de Noord-
westelijke grens van Bangladesj. Dit is één voor-
beeld! Oxam Novib verrast met nog elf andere 
vruchten en recepten uit diverse andere landen.        

Nel Beex

Prijs: € 26,90. Bestellen: (070) 342 17 77
info@oxfamnovib.nl Oxfam Novib
Postbus 30919, 2500 GX Den Haag
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Peer Verhoeven

Een zegen zijn

Stil begrip doet meer 
dan stellig beweren.

Begeleiden is iets anders 
dan beteugelen.

Macht kunnen ze grijpen;
gezag moet je krijgen.

Dit is genade

Wat in je leeft en omgaat
met anderen mogen delen -
dat is genade!

Als de nood zich aandient
op anderen kunnen terugvallen -
dat is genade!

Het leven vertrouwen en 
het samen mogen vieren -
dat is genade!

Zo’n kerk

Bid en werk voor een kerk -
zoete inval voor iedereen
die zoekt en tast naar 
ziel en zin van leven. 

Bid en doe mee in een kerk -
warm onderdak voor iedereen
hoe ook van nature geaard
hoe ook in het leven gevaren. 
 
Bid en leef mee met een kerk -
klankbord voor ieders lief en
leed, voor lach en traan samen 
beleefd, met elkaar gedeeld.

Zalig zij

Zalig de mensen die 
niet kletsen of zwetsen 
en niet te zien zijn waar 
wordt gelald en gelasterd.

Zalig de mensen die 
als van nature goed doen 
en zich blijven afvragen: 
is het genoeg wat ik doe?

Zalig de mensen die 
trouw zijn en vertrouwen geven; 
voor wie ze ontmoeten 
een zegen en genade zijn.

Het spoor van eerbied dat zij
dat zij stil deemoedig trekken 
staat voor eeuwig gegrift 
in het Hart van de tijd.
(Peer Verhoeven naar psalm 1)

Niet doen

Laat je niet leeghalen
door overdaad en altijd-méér.
Heb vrede met 
genoeg dat voldoet.

Ga niet op de knieën
voor grof en groot.
Herken jezelf in
minnetjes en kwetsbaar.
 
Laat je zielsverlangen niet
overstemmen en doodbloeden.
Kom avond aan avond 
in rust en stilte tot jezelf.

Gebed

U vinden zullen we niet; 
U doorgronden kunnen we niet.

Naar Uw wil en wezen 
blijft het tasten; 
naar Uw waarheid 
reiken, zoeken.

Blind beleven 
is ons kompas; 
hopen en verwachten 
onze drijfveer -

in stil vertrouwen dat Gij, 
het Hart van alle leven zijt 
en ons bezielt doorheen de tijd 
tot bij U in eeuwigheid.

Het is goed zo

Opschieten, beunhazen,
overuren maken en
aan de rustdag voorbijgaan -
nu pas op de plaats,
je agenda dicht, je hoofd leeg
en gaan beseffen
dat het zo goed is.
 
Je profileren, groothouden 
succes boeken, naam maken en
je medemens voorbijlopen -
nu bekennen wie je bent,
als een kind jezelf zijn
en gaan beseffen
dat het zo goed is. 

Steeds achter alles aan
op hebben-en-halen uit en 
o zo’n drukke bezige bij -
nu eens de handen
gevouwen in de schoot
en gaan beseffen
dat het zo goed is.

Het ware tegendeel

Niet haten maar
onverschillig zijn is
het tegendeel van liefhebben.

Niet hen afbreken maar
doodzwijgen is het tegendeel
van mensen bevestigen.

Niet misprijzen maar hen
negéren is het tegendeel
van mensen prijzen.

Zoals een hert reikhalst
naar levend water
doe ons zo verlangen naar
de dag dat wij...
(Huub Oosterhuis) (© Foto: Simon Plukker)

Gedichten schrijf ik niet. Ik zou niet weten hoe het moet. Maar wel stelt mijn 
gevoel welhaast dwingende eisen aan de vorm waarin gedachten gegoten moe-
ten worden. Compact is zo’n eis en ritmisch. Het is vaak langdurig gesukkel. 
Het lukt lang niet altijd en de tekst blijft een goed bedoeld probeersel. Hope-
lijk kunnen anderen er iets mee. 
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Gérard van Tillo

Reformatie

Iedereen die leest over de Reformatie valt 
het op, dat het om een nogal onoverzich-
telijke beweging gaat. Dit komt omdat er 
bijna gelijktijdig een aantal afscheidings-
bewegingen op gang kwam rond verschil-
lende hervormers. Andere factoren die het 
ingewikkeld maken zijn, dat na het begin 
van de Reformatie in de zestiende eeuw 
het proces van afsplitsingen en fusies is 
doorgegaan. Verder is er de verstrengeling 
met politieke en economische opties, die 
nog een heel andere kant van de hervor-
mingsbeweging blootleggen.

Typen
Om orde in de chaos te scheppen worden 
met betrekking tot de Reformatie wel vier 
typen geestelijke bewegingen onderschei-
den. Het eerste is het lutherse type. In 
het lutheranisme wordt de zondige mens 
niet gerechtvaardigd door eigen werken, 
maar door het geloof in Gods genade 
die in Jezus Christus tot ons komt. In de 
lutherse leer staat de verkondiging van 
de zondenvergeving centraal. Het pau-
selijk gezag wordt niet erkend. Alleen 
doop en avondmaal worden als sacra-
menten gezien. Het tweede type betreft 
het calvinisme, ook wel gereformeerd 
protestantisme genoemd, en het zwingli-
anisme. Kenmerkend voor het calvinisme 
is de nadruk op het gezag van de bijbel 
als Gods woord. Andere centrale punten 
in de calvinistische leer zijn het besef van 
zondigheid en de predestinatieleer. In 
het calvinisme wordt de wereld positief 
aanvaard en elke eerlijke arbeid gezien als 
de vervulling van een goddelijke roeping. 
Een verschil met het zwinglianisme was 
aanvankelijk de visie op het Avondmaal 
dat door Zwingli - een Zwitserse hervor-
mer die zijn basis in Zürich had - symbo-
lisch werd geïnterpreteerd. Maar in 1549 
kwam een consensus tot stand, waarbij 
door beide partijen concessies werden 
gedaan. Overeenkomsten met Luther 
waren de verwerping van het pauselijk 
gezag en de sacramentenleer. Ze verwier-
pen de kinderdoop en elke niet-innerlijke 
autoriteit. Na de vroege dood van Zwingli 
is het zwinglianisme officieel in 1649 in 
het gereformeerd protestantisme opge-
nomen. Het derde type bestaat uit de 
doperse en de spiritualistische richting. 
Deze staat afwijzend tegenover de staat 
en wil strikt bijbels leven. Bij de spiritua-
listen speelt het innerlijke licht van de 
Geest een grote rol. Ook de zogenoemde 
antitrinitariërs worden tot deze groep 
gerekend. De vierde richting binnen de 
Reformatie vormt het anglicaanse type. 

Naast kerksplitsingen en tegenstellingen heeft de Reformatie ook veel goeds 
gebracht. Hoe staan we er tegenover nu na het begin ervan bijna vier eeuwen 
verstreken zijn?

Door het optreden van Hendrik VIII tegen 
het pauselijk gezag werd de Engelse 
staatskerk in het leven geroepen. Hoewel 
het pauselijk gezag verworpen werd en 
de kloosters werden opgeheven, hecht 
het anglicanisme aan de liturgie en aan 
haar eigen devotieboek, maar minder 
aan dogmatische precisie in de belijdenis. 
Het anglicanisme is evangelisch-bijbels, 
met een humanistische inslag. Omdat het 
anglicanisme dicht bij het katholicisme 
staat, neemt het een belangrijke plaats in 
bij de oecumene. Naast de genoemde vier 
typen zijn er in Engeland en Amerika nog 
andere, meer non-conformistische kerken 
ontstaan zoals het presbyterianisme en 
het methodisme, die ook hun weg naar 
ons land hebben gevonden.

Achtergrond
De eeuwen door is er een strijd geweest 
om de hogere kerkelijke posities. Die was 
er ook in de periode waarin de Reformatie 
ontstond. Die was toen des te heviger, om-
dat er geen strikte scheiding was tussen 
kerk en staat, zodat het bij die posities 
om kerkelijke en wereldlijke macht ging 
waaraan ook economische voordelen 
waren verbonden. Het is tekenend voor de 
Reformatie dat in alle richtingen het pau-
selijk gezag werd verworpen, waardoor 
de weg vrijgemaakt is om de eigen macht 
ook op het gebied van benoemingen te 
doen gelden. Op dezelfde wijze gingen de 

gelovigen lang niet altijd om godsdien-
stige redenen over op de nieuwe leer. Dik-
wijls ging het daarbij om de angst voor 
de eeuwige straf waarmee gedreigd werd 
en de angst om door de kerkelijke en 
wereldlijke leiders veroordeeld te worden. 
Uit de geschiedenisboeken blijkt ook, dat 
velen overgingen naar het protestantisme 
om zo te ontsnappen aan economische 
beperkingen en voor belangrijke functies 
in aanmerking te komen.

Oecumene
Bij reformatorische richtingen die dichtbij 
de katholieken staan, zoals de anglica-
nen en de lutheranen, is te zien dat zij 
langzaam maar zeker weer gebruiken van 
de katholieken gaan overnemen en zich 
soms ook weer bij de katholieke kerk 
aansluiten. Deze toenadering wordt door 
de oecumenische beweging bevorderd. 
Toch zou het niet om een ongenuanceerde 
eenheid tussen de kerken moeten gaan, 
waardoor de rijkdom aan variatie van de 
verschillende richtingen zou verdwijnen. 
Veel van wat op de agenda van de progres-
sieve katholieken staat is in de reforma-
torische kerken al gerealiseerd. Het zou 
bijzonder jammer zijn als al deze verwor-
venheden door een te snelle hereniging 
weer verloren zouden gaan. Daarom is het 
zaak om bij de aansluiting van protestant-
se groepen bij de rooms-katholieke kerk 
goed te onderzoeken wat zij daarbij aan 
eigen verworvenheden kunnen behouden. 
Strikt genomen is dat alles, behoudens 
wat tegen de officiële leer van de katholie-
ke kerk ingaat. Het betekent dat zij het ge-
zag van de paus dienen te aanvaarden en 
hun theologie moeten herzien op punten 
die tegen de leer van de kerk van Rome 
ingaan, zoals bijvoorbeeld het geloof in 
de zeven sacramenten, de kerkorde en de 
voorgeschreven liturgische praktijk. 

Diversiteit
Hoewel het hierbij om meer dan formele 
aanpassingen gaat, lijkt het toch mogelijk 
dat het eigene van de reformatorische 
richtingen bij aansluiting goeddeels be-
hou den blijft. Een vergelijking met het 
behoud van etnische diversiteit leert, dat 
de eigenheid van de reformatorische ker-
ken binnen de rooms-katholieke kerk het 
best gewaarborgd kan worden als het niet 
alleen om individuele aansluitingen gaat, 
maar dat grotere groepen de overstap naar 
de catholica maken, zodat zij gemakkelij-
ker hun eigen vroomheid en kerkelijke ge-
bruiken kunnen handhaven. Aan de reeds 
bestaande rooms-katholieke kerken wordt 
dan een nieuw type toegevoegd, bijvoor-
beeld aan te duiden als de reformatorisch-
katholieke kerken in Nederland.
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de vele gedichten en verdichte gedachten die maandelijks De Roerom worden 
toegestuurd maakt de redactie een keuze voor publicatie. De keuze door de redac-
tie is niet per se een juiste rangschikking naar kwaliteit van de ingestuurde tek-
sten.

Soit!

Nu pakt de harde storm de boom met haar
talloze herfstbladeren aan, de boom helt
lichtjes maar staat goed, stevig geworteld.

Achter de veilige ruit sla ik bewonderend
de ongenaakbare natuur gade, hier is ’t
stil en warm en de koffie op smaak.

Te zijner tijd blaast de storm van 
de ondergang me weg, ik blijf niet staan
en word bedekt door herinneringsblaadjes.

Soit!     Frans Boddeke 

Soms kan het...

Soms kan het dat de zon weer even schijnt 
en dat de mensen zijn herboren, 
al is er kwaad en woede, zijn er rozen 
die al breken eer ze zijn ontloken. 

Soms kan het dat mensen gaan dromen, 
al is er duisternis en dood en worden 
zelfs de kinderen niet meer geloofd. 
Maar er is liefde en vergeving, licht en dag.

Soms kan het zijn dat ook dit schamel hart 
opnieuw wil gaan beminnen, tegen alle beter 
weten in, want enkel liefde telt en doet 
de aarde weer een huis zijn om te wonen.

Adeleyd

Engelse slaven

In een Engels woonwagencentrum zijn door de politie 24 
mensen aangetroffen, die door een bende daar werden 
vastgehouden en uitgebuit. Moderne slaven - daklozen, 
junks, alcoholisten - gevonden in daklozencentra en die 
klaarblijkelijk door niemand werden gemist. Dit verblijf 
heeft jarenlang geduurd; ééntje zat er al 15 jaar! 

Hoe kort slechts waren ’t krantenkoppen
dat men zo mensen kon verstoppen
dakloos, junk, alcoholist, 
was er niemand, die zo iemand mist?
Ontdaan van haar en gsm
verloren ze hun eigen stem
voor een erbarmelijk bestaan.
Niemand trok zich hun lot aan.
Als beesten werden ze opgehokt.
De wereld was slechts kort geschokt.
24 mensen zonder netwerk
hield de bende aan ’t werk
zonder loon, met amper eten;
de wereld was hen glad vergeten.
En nu ze eindelijk zijn bevrijd
lijkt het voltooid verleden tijd.
Maar hoe ze, soms na 15 jaren,
de immense klus gaan klaren
opnieuw hun leven op te bouwen
zullen de kranten niet ontvouwen.
Gaat ons collectief geweten
die mensen andermaal vergeten?
Het is ook eigenlijk niet beschaafd
deze dimensie van verslaafd.

Anne Franken 15-9-2011

Ogen dicht

Ogen dicht,
in mijmering verzonken,
heb ik een kort moment
wat aandacht 
aan mezelf geschonken.
Ik trachtte door de ogen 
van een ander mens
eens naar mezelf te kijken.
Ik wilde zo de bodem 
van mijn hart bereiken.
Mijn zien werd zoeken
en niet weten wat 
ik zoeken moest
en waar.
Met open ogen
dacht ik, 
komt het ook voor elkaar.

Toos Boleij

Indian Summer

Als de herfst is gekomen, betovert de 
zon na de eerste nachtvorst het land-
schap; er heerst een zeldzame sfeer. 
Het is Indian Summer.

De ziel van de zonnegloed 
streelt het land dat koper en 
zilvertin kaatst in de middag; 
een huppelend kind met 
mama aan haar zij zingt ijl.

Vurig is de hemel achter 
de zon, loom roest het loof 
aan bomen en struiken; mild 
is Gods geest die in de luwte 
voortdoet; schaduw genoeg. 

Geuren van appels en noten 
dringen zich lokkend op; 
rozenbottels vallen af uit 
wellustige rijpheid; spinnen 
raggen in haast en honger. 

Een late roos bloeit fier 
alsof het lente was, maar 
de bijen gonzen niet meer, de 
raten druipen van ongerepte 
honing; het werk is gedaan.
 
Nog gloeit het land na in de 
zon, neemt de mensheid Gods 
kracht in zich op, verbaasd 
over het leven in deze gouden 
najaarsdrift; veel te mooi. 

Ine Verhoeven
Pracht in de nadagen
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Profiel voor Willem Alexander
Huub Schumacher

‘Vrouw, waar is mijn lint?’ roept de def-
tige heer in een conference van Toon Her-
mans. En iedereen weet wat die mevrouw 
dan terugroept: In het naaimandje! 

Maximaal onderuit
In m’n fantasie zie je de lefhannik al lo-
pen, stijf van verwaandheid. De sukkel 
wordt door het naaimandje maximaal 
onderuit gehaald. Meneer mag dan mis-

volk van Israël ook een koning wil net 
zoals de buurvolken. Maar de fijngevoe-
lige profeet Samuël geeft tegengas. Pas op, 
zegt hij, kijk eens naar die andere volke-
ren, dan zie je met eigen ogen dat je er 
beter niet aan beginnen kunt! Want een 
koning voelt zich pas echt koning als hij 
een lint óm en soldaten ónder zich heeft. 
En soldaten zijn geen soldaat om bij wa-
tersnood zandzakken te slepen, maar 

Van hetzelfde laken 
In Israëls geschiedenis hebben maar wei-
nigen aan de bijbelse criteria voor het ko-
ningschap voldaan. Ja, David is er zo een. 
Iedereen vond, zegt het Tweede Boek Sa-
muël, dat hij de aangewezen koning was 
(2 Sam 5,1-3). Maar na David komt er zo-
als te verwachten onmiddellijk de klad in. 
De ene lapzwans van een linten-koning 
na de andere. Lees maar de bijbelboeken 
1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. Er zit 
zelden een goeje tussen. En het volk maar 
zuchten. Het is veelal ellende, oorlog, 
zelfs deportatie wat de pot schaft. Geen 
wonder dat er onderhuids hevig werd ver-
langd naar weer eens een koning zoals 
David.
Dat was - begrijpelijk - dikwijls lang 
wachten. Wie kan, durft koning te zijn 
zoals Jahwe bedoelt? Wie past in dat pro-
fiel? Iemand die een pas terugdoet en een 
ander voor laat gaan, iemand die niet 
zichzelf maar een ander een lintje om-
hangt, iemand die het geluk van anderen 
dient, niet bang is de klappen op te van-
gen en zich niet tekortgedaan voelt als an-
deren met de eer gaan strijken. Hem gaat 
het nooit om eigen eer, maar om de eer 
van de ander en daarin om de eer van de 
Allerhoogste. 

De spijker op de kop
En wat gebeurde? Duizend jaar na David 
krast iemand hatelijk op een plankje ‘Dit 
is de koning der joden’ en spijkert het 
vast bovenaan het martelwerktuig waar-
aan een mens vastgespijkerd hangt (Luc 
23,35-43). Met dit opschrift slaat hij - on-
bewust - de spijker op de kop. Deze ge-
martelde past precies in dat verrassende 
profiel van godswege. Mocht u een beetje 
gelijkenis vertonen met Jezus, dan ver-
dien jíj dat lint … maar je krijgt het niet. 
De meepraters, mooipraters krijgen het! 
Maar zij gerust, in een mum van tijd ligt 
het in het naaimandje. 
 
Niet zorgwekkend
Degenen daarentegen die net als Jezus 
waarachtig al een beetje een koninklijk 
mens zijn zullen ook zonder lint veel be-
reiken. Er zijn veel van deze mensen en 
dat geeft moed, ook voor de kerk van de 
toekomst waarvan Jezus, die wij als de 
Christus belijden, dé koning is. Het ge-
brek hier in ons land aan ambtelijke en 
hoogkerkelijke functionarissen met boor-
den, mijters, gewaden, linten en stola’s, 
is echt niet zorgwekkend … zolang er 
maar van die koninklijke mensen zijn, 
weliswaar zonder lint maar die wél pas-
sen in dat verrassende bijbelse profiel. 
Als onze prins Willem Alexander alvast 
tot die koninklijke mensen behoort, dan 
zit het straks met zijn koningschap wel 
goed.

Prins Willem Alexander lijkt soms een hardloper: diepgebogen, gekromde rug, 
twee handen voor zich op de grond, ’n laatste stille seconde in uiterste stille 
concentratie… Moederlief hoeft nog maar te kuchen of zoefff… daar gaat hij, het 
koningschap tegemoet! Zou Willem wel eens stilstaan bij Christus Koning; bij 
wat ze nou precies met dat ‘koning zijn’ van Christus bedoelen. Misschien kan 
hij er een graantje van meepikken. Past Christus in het koningsprofiel dat de op-
positie nu schetst voor Willem Alexander: een man-met-lint die linten knipt? 

Ik stel herders aan 
die mijn schapen zullen hoeden, zodat
ze niet langer bang hoeven te zijn 
en nooit meer vermist raken.
(Jeremia 23,4) 

schien even met dat gevalletje om z’n 
nek voor het volk paraderen, de meeste 
tijd ligt het in het naaimandje te liggen 
tussen sluitspelden, een knoop voor een 
pyjamabroek, een kapotte rits en nog 
wat prullaria. Dit medelijden met die 
kale kak kom je ook tegen in de bijbel, 
die lacht - en helemaal als het om een 
koning gaat - om lieden die zich verlus-
tigen in hun hoge post terwijl ze geen 
knip voor hun neus waard zijn. In het 
Oude Testament passeren rijen koningen 
de revue en telkens komt tussen de regels 
door vraag naar boven: ‘Die daar op de 
troon, is dat wel de geschikte persoon?’, 
of bijbels gezegd: ‘Is het wel een koning 
naar Gods hart?’ 

Oppassen geblazen
De bijbel kan amper geloven dat een ge-
wone sterveling koning kan zijn. In het 
Eerste boek Samuël wordt verteld dat het 

om te vechten! Blijf uit hun buurt, waar-
schuwt Samuël. Wil je een koning, dan 
een die voldoet aan een heel verrassend 
profiel! (1Sam 8). 

Bijbels koningsprofiel
Dit profiel wordt in psalm 72 bezongen. 
De koning is het tegengestelde van een 
verwaande lintjesdrager. Hij is als een her-
der voor zijn volk, behandelt de mensen 
rechtvaardig, komt op voor de misdeelden 
en doet recht aan de minsten. Voor linten 
knippen heeft hij geen tijd. Hij knipt geen 
linten door, maar breekt de macht van de 
groten want groten houden anderen klein. 
Hij is een vriend van wie niemand heeft, 
luistert naar de kleine man en vrouw en 
zorgt voor hun toekomst… Dit is andere 
koek dan zo’n lefhannik-linten-koning op 
een troon … en waarvoor nu ook de op-
positie alhier wil kiezen als ze aan koning 
Willem Alexander denkt!

Herder met schapen 
in de Amsterdamse 

Waterleidingduin 2009 

(© Foto: Linda Mooij)
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Tod und Leben
Rob van der Zwan

De vraag kan beter zo geformu-
leerd worden: wat doet de dood 
met ons? Antwoord: we gaan eraan 
dood. We gaan dood aan de dood. 
Het is een duidelijk antwoord. Ba-
saler kan niet. Een afdoende ant-
woord voor hen die genoeg hebben 
aan dit leven.

De Weense kunstenaar Gustav 
Klimt (1862-1918) werkte tussen 
1908 en 1915 met tussenpozen aan 
het schilderij Tod und Leben. Het 
is een kleurige voorstelling waar-
op een brede stroom van in elkaar 
verstrengelde lichamen te zien is: 
mannen, vrouwen, een baby. Ze 
lijken te slapen, want ze hebben al-
lemaal de ogen gesloten. Ze zijn in 
de bloei van hun leven. Ze zien er 
gezond en ontspannen uit. Ik was 
geboeid door dit schilderij. In deze 
stroom van mensen zag ik een ar-
tistieke visie op hoe nabestaanden 
hun overleden geliefden herinne-
ren: krachtig, gezond, gelukkig en 
in de bloei van hun leven. 
Ik bleef met dit beeld rondlopen 
met het voornemen er een stuk-
je over te schrijven. Totdat ik het 
schilderij nog eens goed bekeek. 
Links op het schilderij staat ‘de 
dood’ als een aparte figuur die met 

En wat doen we met de dood…? Het is de altijd weer terugkeren-
de vraag waar elke generatie van mensen mee te maken krijgt. 
Onze levensdrift vermijdt, ontwijkt de dood, totdat we ons door 
een situatie of door onze leeftijd er wel toe moeten verhouden. 

opengesperde ogen de ‘mensen-
stroom’ bekijkt, beloert. In zijn 
handen houdt hij een rode knup-
pel, klaar om toe te slaan. Toen 
zag ik ook dat in de brede stroom 
van mensen er één gezicht was 
waarvan de ogen wel open zijn en 
die gebiologeerd, angstig naar de 
dood kijken. 

Mijn beeld van dit schilderij was 
nu helemaal ‘gekanteld’. Hoe had 
ik die dood toch over het hoofd 
kunnen zien? De dood is de sluip-
moordenaar die elk moment kan 
toeslaan en, op een enkeling na, 
houden mensen hun ogen hier-
voor gesloten. Dit lijkt Klimt met 
het schilderij te willen zeggen. 
Een grimmiger boodschap dan ik 
aanvankelijk dacht.
 
En wat doen we met de dood…? 
Klimt maakte een prachtig schil-
derij waarop hij uitbeeldde wat de 
dood met hem deed. Op zoek naar 
de betekenis van de dood zijn we 
aangewezen op het domein van de 
menselijke verbeelding. Zij biedt 
ons geen klipenklare antwoorden 
omdat zowel het leven als de dood 
zich niet op een dergelijke maat 
laat snijden. 

Panis Angelicus

Oktober, 
een Mariaviering in het verpleeghuis
We hebben het zo goed georganiseerd.
Mensen uitgenodigd, 
overleg gehad met de afdelingen, 
vrijwilligers enthousiast gemaakt 
en een échte kapel gereserveerd.
Als het moment daar is,
blijkt één van de afdelingen
alles prima geregeld te hebben.
De tweede afdeling komt op het laatst nog 
met een paar mensen aanrennen 
omdat er andere prioriteiten zijn 
en de derde afdeling is het vergeten. 
Allemaal met goede redenen, maar toch.
In plaats van de verwachte zeventig mensen, 
zijn er vijfentwintig en de kapel is veel te groot.
 
Vijf minuten voor het begin van de viering:
De vrijwilligers hebben het helemaal gehad,
de bewoners zijn onrustig en 
de pastor weet het ook niet meer. 
Maar het gaat natuurlijk 
om de mensen die er wél zijn, 
dus de kaarsen worden aangestoken 
en de dienst begint. 

We zingen Wees gegroet o Sterre 
en ik vertel een verhaal over Maria. 
Tijdens het verhaal hoor ik een nieuwe bewoonster, 
een dementerende mevrouw 
die nog helemaal niet kan wennen 
en steeds bij de deur staat om naar huis te gaan, 
heel zachtjes het Panis Angelicus neuriën. 
Even later ga ik naar haar toe en vraag 
of ze misschien dat lied voor ons zou willen zingen... 
Aarzelend knikt ze, geeft me een arm 
en loopt met me mee naar voren. 
Voorzichtig en wat onvast begint ze te zingen 
en dan gebeurt het.

Een man die op diezelfde afdeling woont, 
staat op en begint mee te zingen.
Een man die bijna nooit iets zegt, 
die soms onbenaderbaar is en 
vaak alleen maar schichtig en verdwaald 
door de gangen loopt, hij staat op en hij zingt. 
En de vrouw krijgt er vleugeltjes van, 
ze begint te stralen en voluit te zingen. 
Prachtige stemmen, het klinkt adembenemend. 
Links en rechts zie ik verbazing en ontroering 
over gezichten vleugen. 
En als we de dienst afsluiten, 
hangt er iets van geluk in de Kapel.
Panis Angelicus.
Zomaar ontvangen van twee mensen 
die dat zelf niet of nauwelijks beseffen. 

Margreet Spoelstra

Gustav Klimt Tot und Leben, 1916, Wenen, olieverf op linnen  178 x 198 cm
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Franck Ploum

Schrift en krant

Wat is een goed leven? Een beetje geld, 
dak boven je hoofd, gezondheid vooral, 
fijne familie en vrienden, een leuke baan. 
Een goed leven hangt voor velen samen 
met een gelukkig leven en gelukkig is dan 
dat het je sociaal, psychisch, lichamelijk 
en materieel goed gaat. Hier heb je in het 
dagelijks leven je handen vol aan. Gaat 
het jezelf of een dierbare niet ‘goed’ dan 
staat je leven al snel onder spanning.

Prijs en waarde
Wat is een goed leven? De benodigde voor-
waarden daarvoor worden pas belangrijk 
voor ons wanneer ze op het spel staan: 
vrijheid van spreken en bewegen, vrede, 
sociale stabiliteit, een goed functione-
rende overheid, een veilige samenleving. 
Een goed en gelukkig leven komt pas in 
beeld wanneer je als kind een stabiele ba-
sis hebt van vertrouwen en geliefd zijn 
en wanneer je als volwassene niet steeds 
alert hoeft te zijn op aanstormend onheil 
van buitenaf. Bas Heijne, filosoof, schreef 
onlangs in de NRC dat het huidige kabinet 
‘van alles de prijs kent, maar van weinig 
de waarde’. De prijs hoort bij wat ogen-
schijnlijk een gelukkig leven uitmaakt. De 
waarde hoort bij wat fundamenteel is om 
een gelukkig en goed leven te kunnen lei-
den: goede zorg, bereikbare rechtspraak, 
sociale zekerheid, vrijheid van kunst en 
cultuur. Natuurlijk hebben ze een prijs, 
maar zijn van onschatbare waarde voor 
een leefbare samenleving.

Psalmen
Goed is dat je niet doet wat slecht is (psalm 
1 vrij Huub Oosterhuis). Een leefbare sa-
menleving wordt niet opgebouwd door 
mensen met een goed leven; wel door hen 
die het geluk van anderen voor ogen staat, 
niet meelopen met het heersende recht van 
de sterkste of hun schouders ophalen bij 
onrecht, zeggend: je verandert er niets aan. 
De eerste twee psalmen wijzen de funda-
mentele denkrichting van wat er in de hele 
bijbel staat. Ze laten zien dat het bidden, 
overwegen of uitschreeuwen van die hon-
derdvijftig oergebeden verbonden is met 
de Thora. Je bidt en smeekt, schreeuwt en 
mediteert in verbinding met God, Bevrijder 
van wie roept om recht en vrijheid, leven 
en levenskansen. De eerste psalm vraagt 
de woorden van de Thora te onderhou-
den: heb lief, doe recht aan de vreemde, 
de arme, de vluchteling. Daarmee bouw 
je een fundament voor een goed leven. De 
tweede psalm waarschuwt heersers en dic-
tators dat uiteindelijk de zachte krachten 
zullen overwinnen (Henriëtte Roland Holst)

Jij, mensenkind
Wie is de God die door de psalmist wordt 
aangesproken, antwoord geeft en richting 
wijst? Niet de God van de machten, krach-

ren veranderde de honger naar vrijheid 
voor mijn eigen volk in een honger naar 
vrijheid voor alle mensen, wit en zwart. 
Toen ik de gevangenis uitliep was het 
mijn taak om zowel de onderdrukte als 
de onderdrukker te bevrijden.’ Dit staat 
de Schrift voor ogen: de bevrijding van 
de hele mensheid, dictators en verdruk-
ten, heersers en onderdanen. Die bevrij-

Franck Ploum schrijft voor De Roerom een serie artikelen onder de titel Schrift 
en krant, waarin hij actualiteiten of gebeurtenissen verbindt worden met de 
schrift of verhalen uit de schrift.

woont, je aankijkt, je bij naam kent, in 
die ene mens laat God zich zien. Ieder 
individueel mens, van vuilophaler tot di-
recteur, wordt door het bijbelse verhaal in 
staat geacht het verschil te maken, zich te 
laten raken en alleen of met velen op weg 
te gaan naar de uiteinden der aarde, won-
den te verzorgen, het heelal te hoeden; 
misschien met de moed der wanhoop, 
maar vastberaden.
 
Nelson Mandela
Wat is een goed leven? Wat is goed? Goed 
is dat je niet doet wat slecht is. De psal-
men ademen het vertrouwen of de hoop, 
dat zelfs de despoten een andere wereld 
willen, alleen al omwille van hun eigen 
kinderen. 
Nelson Mandela schrijft in zijn autobi-
ografie De lange weg naar de vrijheid: 
‘Zelfs in de meest uitzichtloze tijden in 
de gevangenis, als mijn kameraden en ik 
tot het uiterste werden gedreven, zag ik 
soms een glimp van menselijkheid in een 
van de bewakers, misschien maar een se-
conde lang, maar het was voldoende om 
me gerust te stellen, zodat ik weer verder 
kon … Tijdens die lange en eenzame ja-

Voormalig Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela

ten en heersers, maar 
van het mensenkind. 
De identificatie en her-
kenning liggen in wat 
werkelijk van waarde 
is: dat ene mensenkind, 
kwetsbaar en klein in 
dit onmetelijke heelal. 
De identificatie vindt 
plaats in ieder individu, 
dat opgeroepen wordt 
iets te betekenen voor 
het grotere geheel. Het 
lijkt een detail, maar 
het raakt fundamen-
teel aan waar het om 
moet gaan. Abel Herz-
berg gaf dit subtiele en 
tegelijk fundamentele 
verschil aan toen hij 
zei: ‘Er zijn geen zes 
miljoen joden vermoord, 
er is één jood vermoord 
en dat is zes miljoen 
keer gebeurd.’. De mas-
sa is gezichtloos, die 
asielzoekers hebben 
geen naam. Maar die 
ene mens die naast je 

ding wordt ingezet door ieder individueel 
mens. Niet wachten tot de rest meekomt; 
redding komt niet van het systeem, poli-
tiek, gemeente, Europa. Redding komt 
van die ene mens, jij en ik die aange-
raakt door het visioen bouwen aan een 
andere wereld dan deze, voor vriend en 
vijand. 

Leefwijzer
Wat is een goed leven en wat maakt ge-
lukkig? Goeddoen en boodschapper van 
vrede zijn, zeggen de psalmen, zal je een 
gezegend mens maken die vrucht draagt 
en opgewassen is tegen alle doodsheid die 
deze wereld ten toon spreidt. Het maakt je 
tot iemand die niet rust tot er geen mens 
meer is die een ander knecht, stukslaat, 
kleineert. Wie de psalmen ziet als leefwij-
zer en ze als zodanig leest, bidt en over-
weegt, zal ontdekken dat de kracht en 
actualiteit van deze oeroude gebeden vol-
doende voeding in zich dragen om een le-
ven lang te weten: ik ga niet alleen. 

Leestip: psalm 1 en 2 vrij in
Huub Oosterhuis 150 psalmen vrij, Uitgeverij 

Ten Have; verschijnt 11 november 2011
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Redactie

Samen op pad

‘In de eerste klas van de lagere school’, 
schrijft Els Bloemen ‘kon Marian niet zo 
goed meekomen. Als zesjarige ging ze 
naar het observatiehuis Sint Dominicus in 
Mook. Vanaf haar negende tot haar acht-
tiende woonde ze in Zonnehuizen in Zeist. 
Marian is nu 44 jaar en woont vanaf haar 
twintigste in Bronlaak, Oploo. Marian ver-
telt graag …ook over haar leven. Ze heeft 
moeilijke jeugdjaren gekend. Toch voelt 
ze zich al vele jaren prettiger dankzij veel 
ondersteuning en begrip en doordat ze 
zichzelf heeft leren accepteren.’ Hierbij 
enkele vertellingen die Els Bloemen opge-
tekend heeft. Marian is erg benieuwd wat 
lezers van haar vertellingen vinden. ‘Wie 
weet’, zegt Marian ‘willen mensen een 
reactie sturen aan mij, Marian Bergmans, 
Instituut Bronlaak, Gemertseweg 36, 5841 
CE Oploo. Dat zal ik leuk vinden.’ 

mijn autisme

bij onverwachte gebeurtenissen
raak ik sneller in paniek
ga ik soms helemaal over de rooie

dan kan ik raar doen
met deuren gooien en schreeuwen
ik weet het… maar kan het niet stoppen

dat komt door mijn autisme
dan weet ik het even niet meer
ben ik effe de weg kwijt

ik dacht altijd die paniekaanvallen
en het liever alleen zijn
dat moet toch ergens vandaan komen

toen bekend werd dat ik autisme had
vielen de puzzelstukjes op zijn plaats
daarom ben ik graag alleen

mijn autisme heeft ook mooie dingen
ik ben goed in taal
een mooie woordenschat heb ik

daarom vind ik het zo leuk
om voor gedichten te vertellen
want het zijn mijn eigen woorden

vrolijk

elke woensdagmiddag
ga ik naar de ouderen
in het verpleeghuis

zingen met de ouderen
oude liedjes van vroeger
daar worden zij vrolijk van

Ook in de zesentwintigste jaargang wil De Roerom aandacht besteden aan wat 
mensen met een beperking - in ruime zin - doen en zeggen, hoe er over hen 
gedacht en aan wat er voor hen allemaal gedaan wordt. Deze maand aandacht 
voor Marian Bergmans en haar ‘vertellingen’.

om een of andere reden
word ik altijd gelukkig
als ik in het verpleeghuis binnenkom

omdat ik weet
dat die ouderen naar mij uitkijken
het leuk vinden als ik kom

als ik een paar weken
niet geweest ben
vragen ze … waar was je

dan denk ik ... zie je wel
ze waarderen mijn aanwezigheid
dat ik hen help waar ik kan

ik heb geluk met mijn stem
dat ik goed kan zingen
daar worden zij vrolijk van

puur

dat wordt vaak
van ons gezegd
gehandicapten zijn puur

die doen zich niet mooier voor
daar ben ik het mee eens
wij hebben geen masker op

eindelijk

ik heb er heel lang
op gehoopt

op voorspraak 
van Maria gebeden

eindelijk…
is ze in verwachting

en zo hoort het ook 
ze wonen op een boerderij

daar horen kinderen thuis
die daar kunnen opgroeien

zelfbeeld

het heeft jaren geduurd
langzaam veranderde er iets
met veel ondersteuning en begrip
heb ik een ander zelfbeeld gekregen

nu ben ik het typetje
van zeggen wat ik wil en niet wil
zeg niet meer op alles ja
heb veel meer zelfvertrouwen

mensen gaan ook anders met mij om
hebben veel meer respect
voor wie ik ben hoe ik denk
ik sta nu heel anders in het leven

ik ben goed zoals ik ben
zie een andere vrouw in de spiegel
kan nu veel meer
van mezelf en anderen genieten

mysterie

bij moeder Maria
is het niet gegaan
zoals bij een normale zwangerschap

het is gegaan
door de heilige geest
die is over Maria neergedaald

wat er toen gebeurd is
is een mysterie
dat kan niemand uitleggen

zelfs onze godsdienstleraar
kon die diepzinnige vraag
niet uitleggen



10 DE ROEROM n JAARGANG 26 n NUMMER 2 n OKTOBER 2011 www.deroerom.nl

Leven met een aandoening 
Ben Roest

Dat zes maanden later de beklemming 
echt is, kon ik toen niet vermoeden. Ik lijd 
aan een beknelling van mijn ruggenmerg. 
Ik kon niet vermoeden dat de grond onder 
mijn voeten geen houvast meer biedt; ik 
wankel en val om. En dat ik zes maanden 
de geur en de kleur het ziekenhuis en 
revalidatiecentrum ervaren moet. 

Ineens uitgehold
Op 23 januari 2003 ziet de radioloog 
op de MRI scan van mijn wervelkolom 
iets vreemds. De gel-achtige vloeistof uit 
tussenwervels stroomt naar mijn ruggen-
merg en drukt het samen. Het breekt voor 
driekwart doormidden. Ik heb een ge-
deeltelijke dwarslaesie vanaf mijn schou-
derbladen. Ineens ben ik een chronisch 
zieke. Ik ben dan 53 jaar, woon met mijn 
partner Marja in Nijkerk en ben voltijds 
werkzaam als pastoraal werker in Ooste-
lijk Flevoland. De verlamming zit aan de 
linkerkant. Een goede, maar bijzondere 
vriend van mij vond dat logisch. Hij zei: 
‘Ben, dat komt omdat je altijd linkse idee-
en hebt gehad.’ Ik verzeil in een crisis van 
mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Mijn 
gevoelsleven, mijn lichaamsleven, mijn 
innerlijk leven, mijn geloofsleven stromen 
mij uit. In hun vaart nemen ze hoop en 
liefde mee. Zij laten een lege, uitgeholde 
Ben achter. 

heeft de uitspraak niet kunnen vernemen. 
Vader overlijdt onverwachts.

Mijn vader
grond van mijn bestaan sterft.
Mijn geboortegrond 
wordt dodenakker! 
De vaste grond onder 
mijn voeten is drijfzand. 
Ik zak helemaal weg.

Onverschillig
Een stel mensen heeft in de jaren daarna 
met zachte krachten voorkomen dat ik 
voorgoed zou wegzakken. Maar ik heb 
hen niets te bieden. Integendeel, ik gebied 
hen. Deze aandoening maakt me egocen-
trisch tot in mijn haarvaten. ‘Als je zo 
ziek bent als ik, dan geef je niks meer om 
een ander. Die ander moet zijn best maar 
doen voor mij.’ Ondanks hen zak ik die-
per en dieper. In mijn onderste bestaans-

over dit onderwerp. Hij onderscheidt 
een identiteit ‘van jezelf zijn’ en een van 
‘dezelfde zijn’. Het ‘jezelf zijn’ is een 
identiteit van het worden in relatie met de 
ander. Bij dit ‘jezelf zijn’ gaat het om je 
omgaan met de ander en het andere. Elke 
verbondenheid met ieder ander vloeide uit 
mij weg. Inclusief de relatie met Marja. 
Ik leefde zónder ... Ik kon maanden en 
maanden later gelukkig wel aan mijn 
nieuwe menswording beginnen. Die noem 
ik zelf nu mijn ‘ben wording‘. Parochia-
nen zien eerst de andere identiteit. Die 
van ‘hetzelfde zijn’. Wat hetzelfde is 
gebleven. De kleur van mijn ogen en van 
mijn haar. Mijn lichaamsbouw. Dat ik een 
kind ben van de familie Roest. 

Kunst van kaarten
Die honderden parochianen ben ik trou-
wens dankbaar voor alles wat zij voor mij 
deden. Zij hebben mij in hun voorbeden 
genoemd. Ze staken een kaarsje voor me 
aan. Zij hebben me kaarten gestuurd. 
Altijd met een mooie tekst. Deze kaarten 
heb ik gefotografeerd en daarna versnip-
perd. Met die snippers maak ik nu kunst-
voorwerpen; zoals de Stok met Hand. Ik 
heb dit alles en nog veel meer nodig om 
weer in balans te komen. Om opnieuw 
fiducie in mijn leven te krijgen.

Met mijn hoofd voorovergebogen ga ik door het smalle geboortekanaal. De 
laaghangende takken en bladeren van struiken geven me het gevoel door een 
engte heen te lopen. Hierna stap ik over de sompige grond van de moerastuin. 
Ik voel me beter in de overweldigende geur, - en kleurtuinen. In deze Levens-
tuinen begint in september 2002 mijn sabbatsverlof. Met als ondertitel Mijn 
neergang begint in de Levenstuinen in Teuge schrijft Ben Roest over zijn leven 
met een aandoening.

Er zijn mensen 
die lijden en 
niet strijden. 

Er zijn mensen 
die lijden en 
daarom strijden. 

Er zijn mensen 
die strijden en 
daarom lijden. 

Filippijnse bevrijdingstheologie

Drijfzand
Er gebeurt meer in mijn sabbatsverlof. 
De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de 
gemeente Nijkerk de tuinderij van mijn 
ouders kan kopen, om een begraafplaats 
aan te leggen. De rechter heeft nog wel 
kennisgemaakt met mijn vader, maar deze 

laag heerst een onverschillig-
heid. Dood noch leven trekken 
mij aan.

Ligmens geworden
Mede door een psycholoog en 
een geestelijk begeleider kruip 
ik ternauwernood door het 
dieptepunt heen. Ik kom in 
mijn benen. Later ga ik weer 
fietsen op mijn speciale ligfiets. 
Bij het stoomgemaal stop ik 
en kijk vanaf de dijk over de 
polder. Plotseling ervaar ik 
heel diep van binnen: ik ben 
een ligmens geworden. Ik zal 
mezelf nooit meer kunnen 
zien vanuit het perspectief van 
het ‘vertrouwde staan’. Ik ben 
niet meer dezelfde Ben als van 
vóór 2003. Dit gevoel bezorgt 
me later pijnlijke momenten. 
Bijvoorbeeld na een viering 
in mijn oude parochies. Dan 
sprak ik mensen die me een 
tijd niet gezien hebben. Ze 
zeiden dat ze blij waren weer 
dezelfde Ben te zien als die van 
vóór mijn aandoening. Maar 
nu dan met een handicap. Heel 
vervelend voor me, dat verschil 
in beleven en zien. 

Jezelf 
De filosoof Paul Ricoeur schrijft 
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Landgoed Ten Vorsel is een langgerekt ge-
bied met een merkwaardige geschiedenis. 
Het kwam in de 12e eeuw in handen van 
de Witheren van Postel. Met de Vrede van 
Munster in 1648 worden de Postelse goe-
deren, gelegen in de Noordelijke Neder-
landen, door de Staten in beslag genomen 
om uiteindelijk via via in bezit te komen 
van de Protestantse Maatschappij van Wel-
stand, die nu nog steeds het beheer over 
het landgoed heeft. De naam Ten Vor-
sel zou een samenvoegsel zijn van vors 
(= brem) en loo (= bos) en dus Bij het 
Brembos betekenen. Waar wij lopen hoef 
je niet te raden welke bomen hier staan. 
De grond ligt bezaaid met kastanjes, beu-
kennootjes en twee soorten eikels. Je kunt 
ze ook niet ontwijken en dus knispert en 
knaspert het onder onze voeten.

Voor de jeugd
Eind jaren zestig raakten bij een herver-
kaveling twee boerderijen hun agrarische 
bestemming kwijt. In samenwerking met 
de Stichting Hervormde Scholen Amster-
dam heeft de Maatschappij van Welstand 
deze boerderijen omgebouwd tot kamp-
huizen. Hier kon de jeugd van Amster-
dam, vaak uit zogeheten achterstandswij-
ken afkomstig, een week op adem komen 
én leren ontmoeten! Een ontmoeting tus-
sen schoolkinderen onderling en ook een 
ontmoeting met de natuur. Rondom de 
hoeve door de aanwezigheid van kleinvee 

en een moestuin; verderaf door de aanwe-
zigheid van het bos dat één grote speel-
tuin vormt.

Nel Beex

Gewoon een mooie plek  

Het belooft een mooie dag te worden. Dus op pad. Deze dag richting Bladel. 
Om al wandelend geuren, kleuren en geluiden, kortom een herfstsfeer te on-
dergaan. Meer precies de sfeer van het Landgoed Ten Vorsel eind september.

endertig jaar draagt Arie het stokje over 
aan zijn opvolger Rob Raymakers. En wat 
schetst ieders verbazing? Arie wil geen 
horloge of welk afscheidscadeau dan ook 
voor zichzelf. Wel wil hij heel erg graag 
dat er een kapelletje komt te staan on-
der de bomen, aan de onderstroom van 
de Beerze, daar waar de oprijlaan naar 

Verrassende wens
Als in 1971 Hoeve Ten Vorsel in gebruik 
genomen wordt vormen Arie en Anky van 
der Eijk het beheerdersechtpaar. Na drie-

Landgoed Ten Vorsel zich in drieën splitst. 
Waarom een kapelletje? Dat kan hij niet 
echt uitleggen. Waarom daar? Och dat is 
gewoon een mooie plaats!

Kapelletje
En het kapelletje komt er! Een kapelletje 
zonder deur of hek, ontworpen door de 
bekende restauratie-architect Walter Kra-
mer die in 2010 overleden is. In de ach-
terwand een zevental prachtige glas-in-
lood ramen die kind en natuur, licht en 
water uitbeelden. Ze zijn gemaakt door 
Jan Pijnenburg uit Oostelbeers. Links te-
gen de wand een tegel met een afbeelding 
van Franciscus van gebakken klei. Het 
mag dan wel een kapelletje zijn, ontstaan 
vanuit een protestants idee, maar het is 
pas echt een kapel als men kan zeggen: 
de kapel van …. En omdat Franciscus 
veel ophad met kinderen en met de na-
tuur, koos Arie voor de kapel van Fran-
ciscus.
Hier kan iedereen, klein en groot al vanaf 
4 oktober 2006 altijd binnenlopen, zelfs 
een plaatsje vinden. Dit dankzij Arie, zijn 
vrouw en heel veel mensen. En na een 
prachtige wandeling vol afwisseling en 
aangename ontmoetingen zeg ik: ‘De ka-
pel van Franciscus heeft gewoon de mooi-
ste plaats van het Landgoed Ten Vorsel.’ Kapel van Franciscus op het Landgoed Ten Vorsel, Bladel (© Foto's: Bart Beex)
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Peer Verhoeven

Van nieuwe wijn barsten oude zakken

Onze tijd zit niet te wachten 
op stellige beweringen of steevaste dogma’s.

Hedendaagse mensen hunkeren naar de openbaring 
van wat hen als aangeboren is meegegeven: 

het diepe besef dat ze niet als een losse flodder, 
een zwalkende schuit, een zwerfscherf 

of  eenzame wees op aarde zijn, - 
maar dat ze met alles en allen behoren 

tot een mysterievol geheel 
waarmee ze met hart en ziel verbonden zijn 

en waarin ze zich in vertrouwen 
geborgen mogen weten.

‘De Kerk is het nieuwe Godsvolk ... Met die genadevolle uitver-
kiezing gaat - net zo goed als voor Israël - de opdracht gepaard 
om Hem trouw te zijn en vruchten voort te brengen.’ schrijft N. 
van der Sluis, pr in Zijn wij de wijngaard waard? (Bossche Bis-
domblad jrg. 89, sept. 2011). Dit naar aanleiding van het evangelie 
over de boosaardige werklui in ’s-heren wijngaard dat in het eerste 
weekend van oktober de mensen is voorgehouden (Matteüs 21). 
Omdat ze geen vrucht opleveren wordt de wijngaard van de oor-
spronkelijke wijnbouwers afgenomen en gegeven aan mensen van 
wie de wijngaardenier verwacht dat zij wél voor een goede teelt 
zorg dragen en deze bij hem afleveren. In de wijnbouwers die de 
laan uitgestuurd worden werd al gauw het joodse volk gezien en 
in de nieuwe uitverkorenen de christelijke c.q. katholieke kerk. 
Matteüs dacht echter niet in de sfeer van jodendom en christen-
dom als twee gescheiden godsdiensten, maar ‘als twee stemmen 
in één joods duet’. Toch beschouwt de katholieke kerk zich - zo-
als N. van der Sluis andermaal stelt -  als het nieuwe godsvolk dat 
de opdracht heeft de wijngaard goed te beheren en vrucht te laten 
dragen. 

Religieuze opleving      
Intussen lijkt de kerk bezig op haar beurt de wijngaard te verlie-
zen. Allerwegen wordt gesteld dat er momenteel sprake is van een 
religieuze, spirituele opleving onder de mensen in de ontwikkelde 
moderne westerse wereld. Een groeiend aantal van hen tast naar 
de zin van het bestaan om zowel persoonlijk als gemeenschappe-
lijk zin in het leven te houden. Wat André Malraux heeft voorzegd 
lijkt te gaan gebeuren: ‘De éénentwintigste eeuw zal religieus of 
zal niet zijn.’ De bekende theoloog Karl Rahner schijnt hierop een 
‘kerkelijke’ variant bedacht te hebben: ‘In de eenentwintigste eeuw 
zal de kerk spiritueel en mystiek zijn of ze zal niet zijn.’  (Domini-
caans tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging, voorjaar 

2011/januari) Rahner lijkt te bedoelen dat een wettische, moralis-
tische en dogmatische kerk de éénentwintigste eeuw niet zal over-
leven. 

Niet kerks vertaald
Het toch wel opvallende verschijnsel doet zich voor dat de religi-
euze opleving mensen niet tot de kerk brengt. Ze zoeken de kerk 
niet als het huis waar zij zich thuisvoelen, verstaan en vertrouwd 
worden. De houding van de kerk en sommigen van haar bediena-
ren ten aanzien van andersgeaarde en andersgevaren mensen, eu-
thanasie en preventief condoomgebruik hebben de kerk voor velen 
tot een obstakel gemaakt in de vaart der volken. 
Seksueel misbruik door enkelen van hun ambtsgenoten hebben 
in brede kring de geestelijke stand ongemerkt - en onterecht - in 
een kwaad daglicht gesteld. Toch lijken dit niet de belangrijkste 
redenen waarom mensen de kerk verlaten of haar schuwen. Ook 
niet - wat bij herhaling gesuggereerd wordt - dat sommige katho-
lieken er persoonlijk of als geloofsgemeenschap godsdienstig libe-
rale ideeën op nahouden. Mijns inziens voelt een groeiend aantal 
katholieken zich niet meer aangesproken door de dualistische re-
ligieuze kijk op de werkelijkheid welke ten grondslag ligt aan de 
officiële kerkelijke leer en praktijk, die momenteel straf en strikt 
gepropageerd wordt.

Eén heilig leven
De hedendaagse westerse mens ziet en ervaart het leven niet meer 
als opgedeeld in onderscheiden appartementen, maar als één wer-
kelijkheid. Voor de gelovige zullen het Mysterie van het bestaan, 
God - hoe ook genoemd - en het goddelijke danook aanwezig zijn 
in deze éne werkelijkheid, die voor hem daarom heilig en tegelijk 
te heiligen is. De onderscheidingen tussen wereldgeschiedenis en 
heilsgeschiedenis, sacraal en profaan, ervaring en openbaring, ge-
wijd en niet-gewijd zeggen hem steeds minder tot helemaal niets 
meer. In de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen de muren 
tussen hemels en aards, goddelijk en menselijk, waarop al decen-
nia lang gebeukt was, te vallen. De stem van Teilhard de Chardin 
kwam door: ‘Het wezen van het christendom is niet dat God van 
elders aan de wereld verschijnt (epifanie), maar dat Hij in de we-
reld transparant wordt (diafanie).(Pierre Teilhard de Chardin Het 
Goddelijk Milieu 1926-1927) Waarschijnlijk is de Evolutie-gedachte 
wel de grootste aangever van de nieuwe religiositeit. Deze leert dat 
alle levende wezens niet náást elkaar maar úit elkaar ontstaan zijn 
en daarom door een band van bloedverwantschap met elkaar ver-
bonden zijn. En óók dat de scheppingsenergie - met woorden van 
geloof: de Schepper - zich in ieder geval óók in de ene werkelijk-
heid, het ene geheel van leven - de schepping - bevindt en werkt. 

Heel hoog zou ik willen opstijgen 
ver boven mijn stad, ver boven wereld en tijd. 

Ik zou mijn blik willen reinigen 
en Uw ogen willen lenen, God ...

Ik zou begrijpen dat alles samenhangt; 
dat niets profaan is: de dingen niet, 
de mensen niet, wat gebeurt niet. 

Maar dat alles vanaf zijn oorsprong 
door God is geheiligd en 

dat alles medegeheiligd moet worden 
door de vergoddelijkte mens. 

(Michel Quoist in Zonder Wierook)

Bescheiden tekenen
Kleine feitjes uit die jaren zestig binnen de kerk bleken later te-
ken en begin van een diepgaande religieuze  ontwikkeling, mis-
schien moet je omwenteling zeggen. Voor het eerst moest kinderen 
middels de catechismus geleerd worden dat ze op aarde zijn om 
hiernamaals én hier gelukkig te worden. Bij de aanvang van de Komt ze het te boven of gaat ze erin ten onder? (© Foto: Berna Verhoeven)
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eucharistieviering werd niet zoals steeds was geweest alleen aan 
God schuld bekend maar nu ook aan elkáár. De taal van de men-
sen werd de taal van de goddelijke liturgie en de voorganger keer-
de zich niet langer van de mensen af naar het oosten, maar naar 
het middenschip van de kerk waar ‘het volk’ zich bevindt. Leken 
werden lector, betraden het ‘priester’koor, lazen de bijbellezingen 
en deden gebeden. De pastorale werker verscheen op het toneel 
als - zo zag ik het - collega en opvolger van de bekende priester 
en voorbode van het ‘priesterlijk volk’. Het onderscheid tussen ge-
wijd en niet-gewijd vervaagde en de overtuiging groeide dat iedere 
mens geroepen is om het leven niet alleen toegewijd te zijn maar 
het ook te zegenen, te mogen en te moeten wijden. In overwegin-
gen en gebeden werd gesproken over het Mysterie waarin mensen 
delen en over de aanwezigheid van God en het goddelijke in zijn 
schepping, in mens en wereld en hun geschiedenis. Bijbelpassages 
en kerkvaders die deze presentie verwoorden werden en worden 
meer dan ooit gezocht.

Er komt een nieuwe religiositeit, 
die enge oude geloofsvormen achter zich laat 

en aansluit bij de traditie 
van het innerlijk ervaren en mystiek. 

De kennis die daaruit voortkomt 
is in wezen zelfkennis 

en tegelijk ‘kennis met het goddelijke’. 
Ze leidt niet tot moord en doodslag 

zoals angstig dogmatisme doet, 
maar is eerder levengevend. 
Wie woont in het mysterie 

zal in alles en iedereen dat zelfde mysterie 
zien, respecteren en liefhebben. (Hein Stufkens)

Grote gevolgen
De nieuwe religiositeit die zich kenmerkt door verbondenheid en 
eenheid heeft grote gevolgen voor het geloof en de geloofsbeleving 
van de hedendaagse mensen. De kerk wordt niet meer beleefd als 
een heilsinstituut tussen hemel en aarde, maar als een gemeen-
schap van mensen die de heiligheid van het leven erkennen, belij-
den en zich geroepen weten het te heiligen. Sacramenten worden 

niet gezien als middelen om wat profaan of zelfs zondig is te heili-
gen, maar als momenten van bewustwording, belijdenis en viering  
van de heiligheid van het leven: geboorte, liefde en trouw, gemeen-
schap, heengaan. De kerk of de priester heiligen het leven niet; 
het is heilig uit zichzelf. Kerk en priester dienen mensen bewust 
te maken van hun waardigheid en van de opdracht het leven te 
wijden; daarbij mogen zij helpen zoveel als nodig is en gevraagd 
wordt.

Salvator
In de gesprekken, publicaties en krantenberichten over de Bos-
sche San Salvator en de benoeming van hulpbisschop Mutsaerts 
tot pastoor van deze parochie, lees je bij herhaling dat de San Sal-
vator parochie  een eigen liberaal karakter heeft. Waar het bisdom 
de leer van de kerk conserveert daar springt de Orthense parochie 
er vrijzinnig mee om. De controverse zo benoemen lijkt me een 
kwalijke versimpeling van wat er gaande is. Wat er zich momen-
teel tussen bisdom en deze parochie en ook op andere terreinen - 
zoals de herindeling van parochies - afspeelt heeft een veel diepere 
grond. De dualistische religiositeit vanwaaruit in het verleden de 
kerkelijke leer verwoord en vorm gegeven is en het nieuwe religi-
euze besef van verbondenheid en eenheid dat gegroeid is en nog 
groeit onder de mensen botsen met elkaar. Dat de hedendaagse 
religieuze opleving zich in het algemeen niet vertaalt in een ople-
ving van de kerk wordt in de controverse tussen het Bossche bis-
dom en een Bossche parochie gevoelig zichtbaar en concreet. Voor 
nu en straks, voor kerk en wereld, is het te hopen dat het nieuwe 
of hernieuwde religieuze besef overeind blijft, gestimuleerd wordt 
en uitgroeien kan. 

De kerk is verheven; het alledaagse is nabij.
Ik ben het heilige in het alledaagse gaan zien;

het heilige in het gewone gebaar.
Niet een kerk die het heilige
enkel in het verhevene viert

maar een kerk die het heilige allereerst
in het alledaagse zoekt en ziet,

die kerk doet er toe.
(Prof. Andries Baart)

Leef je uit, zing Hem uit zolang je hier mag zijn. (naar psalm 146) Dansgroep o.l.v. Dimphy van Alphen; Projectkoor o.l.v. Matthieu van der Burgh en Leon van Schijndel
tijdens Kunst in ‘t Hart Oss 2011 (© Foto: Bert van Moorsel)
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Dit is het verhaal van Matilde Nrecaj, 
drieëndertig jaar geleden in Nederland 
geboren uit Albanees-Kosovaarse ouders. 
Een verhaal over verliezen om weer te 
vinden. 

Voorgeschiedenis
Haar grootouders behoorden tot het berg-
volk van Albanië - ‘de Albanese Alpen’. 
Terwijl het grootste deel van de Albane-
zen onder de Turkse overheersing isla-
miet werd, bleef het bergvolk trouw aan 
zijn katholieke geloof, beschermd als het 
werd door de Alpen. Op een goed moment 
verhuisden ze naar het vruchtbare Ko-
sovo, dat toen nog als autonoom gebied 
bij Joegoslavië hoorde, om grond te hu-
ren en een eigen bestaan op te bouwen. 
Daar werd haar vader geboren. Als jon-
geman hoorde hij dat ze in West-Europa 
gastarbeiders zochten. En ook al lieten 
zijn ouders hem niet graag gaan, in 1964 
emigreerde hij naar Nederland en werd 
mijnwerker in Limburg. Vier jaar later 
trouwde hij in Kosovo met een katholiek 
meisje. Toen hij genoeg geld had verdiend 
ruilde hij zijn pensionkamer in voor een 
huis in de Achterhoek, waar hij werk had 
gevonden in een textielfabriek. Nu kon hij 
zijn vrouw laten overkomen. Er werden 
vier kinderen geboren, van wie Matilde in 
1978. 

Van God los
‘Ik zat op de R.-K. Basisschool in Eiber-
gen en we gingen daar ook elke zondag 
naar de kerk. Ik zong mee in het kinder-
koor. Toen ik veertien was wilde ik niet 
meer mee; ik vond alles maar stom. Maar 
als we op vakantie waren in Joegosla-
vië moest ik me weer helemaal aanpas-
sen aan de gewoontes die daar heersten. 
Ik werd heel opstandig en wilde me los-
maken van die tradities. Ik zette me af 
tegen mijn ouders die het puberen niet 
kende, hoewel ze toch heel goed contact 
hadden met Nederlanders. Als je kind af 
was ging je je al serieus voorbereiden op 
volwassenheid, maar ik niet dus. Ze von-
den me van God los en werden bang van 
mijn agressieve gedrag. Ze dachten dat er 
iets duivels in mij zat en straften me voor 
mijn eigen bestwil. Ik voelde me een-
zaam, kon ook niet terecht bij mijn gro-
tere broer die veel volgzamer was. Mijn 
ouders zochten een huwelijkskandidaat 
voor me en toen we weer in Joegoslavië 
waren wilde mijn vader me daar achterla-
ten. Een oom heeft toen met hem gepraat 
en gezegd dat dit niet zo’n goed idee was. 
Sindsdien ging ik nooit meer mee naar 
Joegoslavië.’

Vrij, wat nu?
‘Op mijn achttiende ging ik het huis uit 

en zocht nog maar weinig contact met 
mijn ouders. Mijn omgeving vond dat ik 
naar een opvanghuis voor meiden moest, 
want ik zou wel een leven leiden van 
seks, drugs en rock en roll. Maar er is 
nooit iets ergs gebeurd. Ik dacht wel ne-
gatief over mezelf en was heel erg verve-
lend, vooral ook op school. Ik was boos 
op iedereen, had even wat hulpverleners, 
maar wilde mijn echte problemen niet be-
spreken. ‘Ik doe het zelf wel’, dacht ik. 
Van de Havo daalde ik af naar de Mavo, 
die ik wel heb afgerond. Ik woonde op 
een eigen kamertje en had nu de vrijheid 
die ik wilde. Maar op één vriendin na die 
zelf ook niet lekker in haar vel zat, had 
ik verder niemand meer. Ik was veel ver-
loren en voelde me eenzaam van binnen, 
verdrietig, ontworteld. Ik ging ’s avonds 
in een café werken. De contacten die ik 
daar had waren oppervlakkig. Aan mijn 
hals hing een ketting met een kruisje dat 
ik van mijn vader had gekregen. Soms 
greep ik er naar. Ik vond dat God het mij 
maar lastig maakte...’

Studierichting
‘Als vrijwilliger voor de stichting Kinder-
hulp ontdekte ik een positieve kant van 
mezelf. We gingen bijvoorbeeld spelletjes 
aan huis doen en ik kon goed contact ma-
ken met kinderen die het moeilijk had-
den. Aan het MBO bekwaamde ik me in 
het agogisch werk en in Nijmegen ging 
ik de HBO opleiding pedagogiek doen. De 
docenten stelden zich heel open en vrij 
op, zodat ik goed met hen kon praten. Ze 
hebben me geholpen om tot zelfinzicht te 
komen.’

Geloofsrichting
‘Mijn HBO diploma gaf toelating tot de 
universiteit en ik ging daar psychologie 
studeren. Ondertussen begon ik mijn ou-
ders te missen. Er was een gat in mijn 
leven en ik probeerde dat te vullen door 
allerlei kerken te bezoeken. Zo leerde ik 
de evangelisch-christelijke Barbara ken-
nen. Zij kwam uit een schippersgezin en 
nodigde me uit om eens een bezoek aan 
boord te brengen. Maar bang als ik was 
om me te binden ben ik pas een jaar later 
op die uitnodiging ingegaan. Ik kwam in 
een soort christelijk hippiegezin terecht 
met vijf kinderen. Het is voor mij daar 
een fantastische ervaring geworden. De 
ouders gaven veel ruimte, maar waren 
duidelijk in hun christelijke overtuiging. 
Ik stelde hen allerlei kritische vragen en 
zij luisterden goed. Ik kreeg van hen een 
bijbel en na een intens gesprek stuurden 
ze mij mails met bruikbare tips en kern-
achtige spreuken. Ik voer met hen mee 
over de binnenwateren van Nederland en 
omringende landen. Uren keek ik in stilte 
uit over het water. Weglopen kon ik niet, 

Joost Koopmans

De lange weg naar huis

Ouders houden soms hun hart vast als ze zien welke ongebaande wegen hun 
puberende kinderen gaan. Er zijn ook culturen die geen puberteit kennen en 
zeker niet de experimenten die daar bij horen. Als ouders uit deze culturen in 
Nederland komen wonen en zien welke vrijheden de opgroeiende jeugd hier 
heeft of neemt, zullen ze proberen om hun kind daartegen te beschermen. En 
het kind voelt zich klem gezet tussen twee culturen. 
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ik moest het met mezelf doen. Op zondag 
lagen we aan wal en bezochten de plaat-
selijke kerk. Als ik weer thuis was en een 
depressieve bui had kwamen ze me wel 
eens halen. Wat ik ook over mijn jeugd en 
mijn ouders vertelde, ze oordeelden niet 
over hen. Ze waren ervan overtuigd dat 
de hechting goed moet zijn geweest. En 
naar aanleiding van mijn negatieve zelf-
beeld hielden ze me voor dat God liefde is 
en van me hield zoals ik was. ‘Als je wilt 
weten waar je wortels liggen, dan liggen 
ze daar, bij God’, zeiden ze. Ze lieten me 
naar mezelf kijken, ze waren voor mij een 
veilige haven. Ik voelde me veranderen, ik 
voelde me ook weer gelovig, maar ik was 
nog lang niet thuis.’

Ver weg
‘Na twee jaar psychologie ging het niet 
meer. Ik had de studie te veel gezien als 
een vorm van zelfhulp, maar het is na-
tuurlijk een vak. Dan maar Spaans stude-
ren ... dat was een vlucht. Weet je wat? 
Dan ga ik als au pair werken in de VS, 
het beloofde land! Maar dat viel tegen! De 
kinderen voor wie ik te zorgen had waren 
lastig en bedreigden mij. Met Stephan die 
ik voor mijn reis had leren kennen, raakte 
het uit. Hij was het niet eens geweest met 
mijn vertrek en had nu een ander meisje 
ontmoet. Ik las veel in de bijbel en dacht: 
is dit nu wat ik wil? Ik die groots en mee-
slepend wilde leven, kwam er achter dat 
ik helemaal niet overal kon wonen. Ik 
wilde een thuis hebben! Ineens voelde ik 
me heel verwant met mijn vader. Ik er-
voer wat hij ervaren moest hebben bij zijn 
emigratie. Ik belde en hij steunde me: ‘Je 
kunt hier komen.’ Mijn ouders ontvingen 
me hartelijk. Ze oordeelden en veroordeel-
den niet, zo van: ‘zie je wel!’ Ik heb veel 
op bed gelegen, ik kon weer kind zijn ...’

Steeds meer licht
‘Na drie weken belde ik Stephan, ik wilde 
weer terug bij hem. ‘Dan moet je me wel 
de tijd geven’, zei hij want hij had al ken-

nis aan een ander meisje. Hij moest nu 
kiezen en gelukkig viel de keus op mij. 
Hij wilde met me gaan samenwonen, hoe-
wel mijn vader daar niet voor was. Sa-
menwonen betekende voor hem getrouwd 
zijn. Stephan daagde me uit om eerst mijn 
studie HBO pedagogie af te maken. Dank-
zij deze uitdaging kon ik na twee jaar 
mijn examen doen. Mijn vader nam onze 
relatie serieus en wilde Stephan leren ken-
nen. Steef is niet godsdienstig opgevoed 
en heeft ook zo het een en ander meege-
maakt in zijn jeugd. Maar zijn trots is dat 
hij door geloof in eigen kracht wel het een 
en ander heeft bereikt. Wij konden goed 
met elkaar praten, ook over onze verschil-
len in aanvoelen en geloven. Wij vormden 
elkaar en hoe dichter we bij elkaar kwa-
men hoe meer ik mezelf vond. Ik deelde 
mijn geloof met mijn vriendinnen, be-
zocht met hen evangelische gemeenten en 
christelijke festivals en voelde me steeds 
meer kind van God worden. Ik wilde niet 
meer bij anderen horen, maar bij mezelf, 
mijn ouders en Stephan. Ik hoorde bij hen 
en niet bij het schippersgezin, hoewel ik 
contacten met hen bleef onderhouden. Er 
kwam steeds meer licht, luchtigheid en 
ruimte in mijn leven.’

Ruimte om te geloven
En zo kwamen ze bij mij, ruim vier jaar 
geleden met de vraag of ik samen met hen 
een huwelijksviering kon ontwerpen die 
bij hun staan in het geloof en in het leven 
paste. Ik maakte kennis met hun beider 
geschiedenis en met hun verlangen naar 
verdieping van hun huwelijksdag. We 
ontdekten dat het wonder van het leven 
in het gewone zit en in het genieten van 
simpele dingen. We bespraken ook de ver-
schillen en lieten los dat de ander moet 
worden zoals jij. Het werd een feestelijke 
viering samen met katholieken en chris-
tenen van de Pinkstergemeente. Het ver-
haal van de bruiloft van Kana werd gele-
zen, bezongen en verbeeld. Woorden van 
trouw vormden een indrukwekkend getui-

genis van twee zielsverwanten die geloven 
in het wonder van de liefde. Ondertussen 
zijn uit hun liefdesverbond twee kinde-
ren geboren die ik allebei mocht dopen. 
Zij zoeken voor hun vieringen toch de ka-
tholieke liturgie op, Matilde omdat daar 
haar wortels liggen en Stephan omdat hij 
er zich verstaan voelt. Zich binden aan 
een gemeente doen ze niet. ‘Ik vind er 
wel wat’, zegt Matilde, ‘maar ik ben ook 
heel kritisch en omdat ik zoveel opneem, 
vraagt zo’n grote groep mensen veel van 
mijn energie.’

Teruggetrokken
Veel energie kost ook haar werk als peda-
goge op het christelijk ROC in Ede waar 
ze vastgelopen jongeren begeleidt. Ze lo-
pen onder andere vast op het strakke ge-
loof van hun ouders in dit orthodox-chris-
telijk stukje Nederland. ‘Dit werk is dus 
wel een kolfje naar mijn hand, maar het 
vreet energie, net als mijn gezin dat doet. 
Daarom heb ik mij laatst een weekend te-
ruggetrokken in het Clarissenklooster in 
Megen om er mijn ruimte en stilte terug 
te vinden.’

Leerhuis Petrus en Paulus
18 okt. Pauluszaal Vierwindenlaan 11, 
Tilburg 20.00 u. Abraham. 
(013) 467 05 80 
info@parochie-petrusenpaulus.nl 

Kerk en Samenleving
9 nov. Prinsenhof, Best 20.00-22.00 u. 
De rol van de kerk in een ontkerke-
lijkte samenleving. (0499) 37 27 74 
gfpmdecroon@onsbrabantnet.nl 

Binnenstadsparochie 
7, 14, 21, 28 nov. Groene Zaal, Kloos-
ter Mariënhage: Oorsprong van het 
christendom. (040) 244 91 51 
m.vdnieuw@gmail.com

Begijnenhofgesprekken
13 nov. De Herberg Eckartdal 10.30-
12.30 u. Spiritualiteit in de zorgverle-
ning. (040) 242 12 63 
begijnenhofgesprekken@kpnmail.nl
 
Beweging van Barmhartigheid
5 nov. De verdiepingsdag ‘De kunst 
van het Leven/Art of Breathing’. 
(073) 657 70 44 
secretariaat@barmhartigheid.nl 

Titus Brandsma Memorial
5 nov. en 10 mrt 10.15-12.15 u. 
Mystieke teksten Jan van het Kruis.
(024) 360 24 21 (9.30-12.00 u en 
van 13.30-17.30 u.) 
titusbrandsma@planet.nl
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Ton Baeten wijst in De Roerom mei 2011 
op de kansen die de ICT-ontwikkeling 
biedt. We zijn ons nog lang niet voldoen-
de bewust van alle mogelijkheden én van 
het grote gevaar dat informatie en com-
municatie gemonopoliseerd worden en 
slechts binnen bereik komen van hen die 
zich binnen de voorwaarden van bepaalde 
systemen bewegen.

Monopoliseren
Wie het ICT-pad al bewandelt, is zeker te-
gen de dominantie van bijvoorbeeld Mi-
crosoft of Apple aangelopen. Een handvol 
ondernemers maken de beoogde commu-
nicatie mogelijk of onmogelijk. Zij heb-
ben hier belang bij om verplichte winkel-
nering af te dwingen. Alleen binnen hun 
eigen systeemgrenzen is communicatie 
mogelijk; uitwisseling van informatie met 
andere systemen is onmogelijk. Ook face-
book en twitter zijn wolven in schaapskle-
ren en bouwen aan een monopoliepositie.

Verrijkt bedreigd
De hele wereld zit gevangen binnen een 
klein aantal systemen met Microsoft en 
Apple als grootste. Dit levert grote com-
municatiebeperkingen op en bemoeilijkt 
informatie-uitwisseling. Bedrijven en or-
ganisaties willen geen problemen en kie-
zen voor één systeem en wel het systeem 
dat de meeste gebruikers heeft. Zij rich-
ten hun netwerken zo in dat ze andere 
systeemaanbieders en daarmee storingen 
buitenhouden. In ons land is Microsoft de 
grote marktleider. De meeste software kan 
binnen dat systeem draaien maar niet pro-
bleemloos binnen systemen van andere 
aanbieders. Mensen zijn in principe voor 
elkaar bereikbaar geworden, maar alleen 
in de mate dat ze binnen één en hetzelfde 
systeem communiceren. Dit schrikt hen af 
om buiten de grenzen van eigen netwer-
ken te gaan. Samenwerken is zo geen ver-
rijking maar wordt spontaan beleefd als 
bedreiging.

Witte raaf
Het Hooghuis in Oss - VO school met 4500 
leerlingen en 600 personeelsleden - vroeg 
in 2005 Ronald van Engelen (1970) om 
de verdere ontwikkeling van ICT te bege-
leiden. Hij trof een school aan met negen 
locaties die samenwerkten in 36 geslo-
ten netwerkjes, bewaakt en afgeschermd 
door hun systeembeheerders. Buiten dat 
eigen netwerkje begonnen de storingen. 
Van een onderling netwerk of internet viel 
het ergste te vrezen. Toch groeide in het 
onderwijs het geloof dat samenwerken 

binnen netwerken en het world wide web 
nieuwe kansen bieden. Iedereen vindt sa-
menwerken prima, maar dan wel op de 
manier van het eigen netwerkje.....

De manier waarop
Ronald is personeel- en organisatiedes-
kundige maar deelt niet de dominante 
opvatting dat het binnen bedrijven enkel 

genade, welwillendheid, respek, verdedi-
ging van andere mense se waardigheid.’

Nog te weinig
Ubuntu is uitgegroeid tot de populairste 
Linuxdistributie onder particuliere gebrui-
kers met nadruk op gebruiksvriendelijk-
heid en toegankelijkheid voor thuis, op 
school en op het werk. Voor op Linux ge-
baseerde besturingssystemen zijn vrijwel 
geen virussen en dus is Ubuntu minder 
vatbaar. Wel is er in onderwijsland nog te 
weinig vrije software beschikbaar in ver-
gelijking met Microsoft. Uitgevers van on-

Henk Peters

Ubuntu

De ontwikkelingen van de informatie- en communicatie-technologie (ICT) heb-
ben de wereld kleiner gemaakt. Schijnbaar onbereikbare mensen en delen van 
de wereld zijn in de buurt gekomen. De mensen zijn bereikbaar voor elkaar. 

gaat om bedrijfs-
doelen en werkne-
mers als efficiënt 
middel daartoe. 
Ronald interesseert 
het hoe die doelen 
worden bereikt, 
vindt dat samen-
werken plezierig is 
en dat dit creativi-
teit genereert. Het 
nut van werken in-
terpreteert hij als 
de zin van arbeid 
en samenwerken. 
Liefde geeft aan sa-
menwerken deze 
zin. De aanwezig-
heid van de ander, 
samen optrekken, 
elkaar troosten en 
inspireren, jezelf 
beteugelen of op-
peppen ten gunste 
van de ander. Wanneer naast het resultaat 
ook ieders bijdrage daaraan als waardevol 
wordt beleefd, dan pas is de organisatie 
van samenwerking een succes. 

Ubuntu
Van hieruit ging Ronald zich verdiepen 
in ICT in het perspectief van vrije soft-
ware. Geen verplichte winkelnering die 
je bij het samenwerken ook nog beper-
kingen oplegt. Geen slaaf zijn van door 
anderen bedachte systemen maar mede-
ontwikkelaar, concreator. Hij werd adept 
van de vrije en gratis beschikbare soft-
ware Ubuntu, waarvan het besturingssy-
steem gratis te downloaden is. Deze vrije 
software is de enige begaanbare weg om 
alle hindernissen van de commerciële sy-
stemen te omzeilen. Het Zuid-Afrikaanse 
woord Ubuntu geeft aan dat we door an-
deren zijn wie we zijn. Doordat we gezien 
worden, mensen ons als persoon waar-
deren en erkennen. Een Zuid-Afrikaans 
schoolboek omschrijft: ‘Het is feitlik on-
mootlik om die woord ubuntu te vertaal. 
Alle Afrikatale het directe ekwivalente 
van hierdie woord. Die woord beteken 
liefde, goedhartigheid, onselfsugtigheid, 

derwijsmethodes hebben geen belang bij 
gratis en vrij toegankelijke software. Wel 
werken zich steeds meer scholen en ou-
ders onder de monopolieposities van on-
dernemers uit die de wereld willen beper-
ken tot hún wingewest en communicatie 
en informatie inperken.

Weerstand
Wie verandering wil moet weerstand over-
winnen, ondervond Ronald. Maar hij weet 
steeds meer mensen te boeien. De keuze 
voor Ubuntu duidt op normen en waarden 
die ook aanhangers van duurzaamheid, 
verantwoord maatschappelijk onderne-
men en met geld en milieu omgaan han-
teren. Ronald verdiept zich in mystiek en 
herkent zich in Benedictus: zeggen wat 
goed is en deugt. De kleine 300 computers 
van het Hooghuis zes jaar geleden zijn 
er nu 2500. De 36 netwerkjes zijn omge-
bouwd tot één netwerk. De school heeft 
tussen haar locaties een eigen glasvezelbe-
kabeling aangelegd naar het world-wide-
web en er wordt alleen nog getelefoneerd 
via het ICT-netwerk. En ... het ministerie 
van onderwijs propageert nu het gebruik 
van vrije software!

Ronald van Engelen  (© Foto: Henk Peters)
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In zijn openingswoord wees pastor Frans 
Vervoort op het middeleeuwse gebruik om 
verschillende muzen in de kerk te verwe-
ven. Bij de expositie Kunst in ’t Hart is 
deze combinatie ook te zien, met name 
tussen beeld en woord. Tijdens de ope-
ningssessie werden deze aangevuld met 
muziek, zang en dans.

Ontroerd
Het thema van 2011 was Onze wereld in 
mijn handen. Zesenvijftig beroeps- en 
amateurkunstenaars zijn vanaf november 
2010 aan de slag gegaan om dit onderwerp 
te verbeelden. Ook elf dichters hebben 
zich erover gebogen om het in woorden 
vorm te geven. Dat het mogelijk is om in 

Ad Wagemakers

Verademing in de kerk

Zondag 25 september had de opening plaats van de negende editie van Kunst 
in ’t Hart in de H.Hartkerk te Oss. Het was ook dit jaar weer één van de laatste 
heerlijke zomerse dagen, maar zoals alle voorgaande jaren trok het evenement 
toch talloos vele kijkers en luisteraars. De expositie werd zondag 16 oktober 
afgesloten.

Maria Nuijen bij haar ‘Waterdrager(s)
(© Foto: Bert van Moorsel)

Danseressen van Balletschool Dimphy o.l.v. Dimphy van Alphen 
(© Foto: Bert van Moorsel)

de kerk zó geraakt te worden dat emoties 
loskomen, bleek deze zondagmiddag. Me-
nig deelnemer en toeschouwer moest een 
traantje wegpinken bij het zien en horen 
van zoveel moois en schoons, het ervaren 
van de warme sfeer en de tastbare ver-
bondenheid van al die mensen met elkaar. 
Een verademing om op deze manier kerk 
mee te maken!

Poëziebundel 
Naast een catalogus heeft de werkgroep 
een brochure samengesteld met foto’s van 
de gemaakte werken. Ook is er een poë-
ziebundel verschenen. Hieruit is het vol-
gende gedicht afkomstig.

Geschenk 

De geboorte van een kind, 
keer op keer een wonder.

De mens kwetsbaar, veerkrachtig, 
tot heel veel in staat, te ondergaan.

Liefhebben en ziekte, zelfs het 
vernietigen van zichzelf of anderen.

Dwars door die kwetsbaarheid 
van het leven, een kracht tot overleven.

Het ontstaan van nieuw leven, 
geluk en hoop op toekomst.

Als mijn kind vol overgave 
een kind ontvangt 
draag ik als moeder 
een ongekend geschenk 
in beide handen.

Joke Visser
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oktobergedachte

niet uitgekozen maar uitverkoren, 
werd je de meest aanbeden vrouw, 
met eenvoud en dienstbaarheid 
als handelsmerk, 
toch verwierf je - ongewild - 
een status hoogverheven, 
schier op goddelijk niveau
mensen tooien je met kroon 
in schitterende gewaden 
of in een sober kleed, 
in veel gedaantes  
 

ben je verschenen, 
troostend, zorgend, 
een moeder met een groot hart
velen vonden zichzelf bij je terug, 
ervaren ook nu nog je zachte kracht 
als een sterke steun in de rug, 
in onze mobiele tijd 
- gehaast, gestresst, gecompliceerd - 
ben jij, onaantastbaar, 
een houvast, een baken van rust, 
verbinding naar eeuwigheid

Ad Wagemakers

De ochtendwandeling met 
mijn hond vind ik telkens 
weer een goed begin van de 
dag: nog niet helemaal ont-
waakt, onderweg uit dromen 
en op weg naar de wereld. Ik 
kan het iedereen aanraden: 
een ochtendwandeling met je 
hond.
Hij volgt zijn eigen tempo. De 
ene keer zijn er meer lucht-
jes te vinden dan de andere 
keer, maar over het algemeen 
kan ik ervan uitgaan dat hij 
doorgaans dezelfde tred heeft. 
Toch beleef ik het niet altijd 
zo en dat is merkwaardig. 
Er zijn dagen dat ik oprecht 
denk: ‘Wat luistert hij toch 
goed’. Er zijn ook dagen dat 
ik voortdurend op hem moet 
wachten: ‘Schiet op! Zo lang-
zaam hoeft ook weer niet!’
Terwijl ik dit zeg, weet ik 
eigenlijk al dat het niet de 
hond is die treuzelt. Ik ben 
die dag blijkbaar gejaagd en 
gehaast opgestaan. En wan-
neer ik geniet van zijn ge-
snuffel weet ik, dat ik op dat 
moment blijkbaar rustig in en 
met mezelf ben.

Je hoort en merkt regelma-
tig dat mensen steeds minder 
van elkaar kunnen hebben. 
Om het minste of geringste 
slaat de vlam in de pan. Niet 
zo raar dus dat van alle kan-
ten gepleit wordt om meer 
begrip en respect voor de an-
der, maar ook om meer aan-
passing aan de norm. Hoe te-
recht deze reactie ook is, het 
is niet de oplossing. Mensen 
kunnen namelijk steeds min-
der van zichzélf hebben. Hoe 
je reageert op een ander, zegt 
meer over jezelf dan over de 
ander. Het is de ander die mij 
met mezelf confronteert, die 
mij uitdaagt tot zelfonder-
zoek.
Agressief gedrag in het ver-
keer, pesten in het onderwijs, 
vreemdelingenhaat, geroddel, 
verwijten over en weer, lange 
tenen. Kennen en accepteren 
mensen zichzelf inderdaad zo 
slecht? Misschien zou ieder-
een verplicht moeten worden 
om in de ochtend een wande-
ling met een hond te maken.

In de ochtend
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Een soort troonrede ... Somberheid. Slech-
te vooruitzichten. Voor de kerk en de pa-
rochies in Nederland kan een soortgelijk 
verhaal verteld worden.

Kerken lekken
Kerken lopen langzaam maar zeker leeg. 
Hun maatschappelijke invloed is steeds 
geringer geworden. Conflicten hollen haar 
geloofwaardigheid verder uit. En wat voor 
de kerk als geheel geldt, geldt ook voor 
onze parochie. We hoeven ons geen rad 
voor ogen te draaien. De betrokkenheid 
van de mensen in West bij de kerk blijft 
afnemen. Dat blijkt uit het langzaam te-
ruglopen van het aantal dopen, huwelij-
ken, communies, vormsels en uitvaarten. 
En ook het aantal deelnemers aan de vie-
ringen, eucharistie- en emmausvieringen, 
neemt niet echt toe. Vooral dit laatste, het 
kerkbezoek, daar lopen we met z’n allen 
wekelijks tegenaan. En juist dat kerkbe-
zoek wordt vaak als belangrijkste crite-
rium gehanteerd voor een levende en le-
vensvatbare gemeenschap.

Geen eerste doel
Maar is dit wel zo? Is kerkbezoek het 
meest wezenlijke? Natuurlijk, we moeten 
ervoor zorgen dat we niet onder een kri-
tisch minimum komen want er zal toch 
een centrum moeten zijn waar gelovigen 

kunnen samenkomen om te vieren, elkaar 
te inspireren, van elkaar te leren en sa-
men te werken aan een wereld vol recht 
en gerechtigheid. Kerken vol krijgen kan 
niet ons éérste doel zijn; laten we ons niet 
voor de gek houden. We zullen moeten 
accepteren dat steeds meer mensen een 
andere beleving hebben dan wij. Dat ve-
len de kerk identificeren met het instituut 
en daar op afknappen. Ik las eens: ‘wie de 
kerk als instituut als het wezenlijkste ziet, 
die verwart de wijnzakken met de wijn.’ 
En het gaat om de wijn.

Aanwezig zijn
Als we accepteren dat het niet allereerst 
gaat om groter te groeien, dan komt er 
ruimte om meer vertrouwen te krijgen 
in waar we graag goed in willen zijn: 
in geloofwaardig samen-kerk zijn. Maar 
hoe ziet dat er dan wel uit? Geloofwaar-
dig samen-kerk-zijn in deze tijd is een 
samen-kerk-zijn dat de sprong waagt om 
niet met zichzelf en de al te onzekere toe-
komst bezig te zijn, maar die er, zo nodig 
na flink wat discussie, voor kiest om in 
de eigen plaatselijke situatie daadwerke-
lijk aanwezig te zijn. Waar dat concreet 
toe leidt weet niemand. We hebben geen 
vijfjarenplan. Kerk groeit staps- en pogen-
dergewijs. Eén van de grote uitdagingen 
zal zijn om het vol te houden. Want zo’n 

Jos Delsman

Vol vertrouwen doen

‘Aan het begin van het werkjaar is het goed een en ander op een rijtje te zet-
ten. Een soort ‘troonrede’ voor de Emmausparochie. Zo begint pastor Jos Dels-
man in Gaandeweg (jrg. 13, no. 7) de verkorte versie van zijn overweging tij-
dens de viering van 18 september 2011. 

opstelling is kwetsbaar. Wanneer het ook 
maar even tegenzit verlangen we in no 
time weer terug naar de vleespotten van 
Egypte. We moeten met z’n allen weer 
eens op zoek naar de kern van ons geloof. 
Een kern die drie elementen moet bevat-
ten: omgang met God, dienst aan mens en 
wereld en een heilzame gemeenschap; en 
deze drie moeten elkaar bevruchten.

Wat gebeurt in onze wijk
In het kader van de door het bisdom voor-
geschreven samenvoeging tot één nieuwe 
parochie gaan we binnenkort - ik schrijf 
dit nu op 19 september - met de paro-
chiebesturen van de San Salvator en de 
Maaspoort weer rond de tafel zitten. Als 
uitgangspunt geldt dat het verboden is te 
praten over het instituut kerk, over de re-
laties met het bisdom en over alles wat 
toch niet lukt. Nee, we gaan ons afvragen 
wat we zien gebeuren in de wijk waarin 
we kerk willen zijn. Wat speelt er in Or-
then, in de Maaspoort, wat hier in West? 
Om ons dán de vraag te stellen welke in-
breng wij als kerk kunnen hebben.

Om op verhaal te komen
Het is vandaag de dag niet anders dan 
2000 jaar geleden. Het verhaal van God en 
de mensen speelt zich af op straat, in onze 
huizen, in onze wereld. Zou de kerk, onze 
kerk, niet een plaats kunnen zijn waar 
mensen zo nodig een veilige plek vinden, 
een herberg om op verhaal te komen en 
verdriet te delen, een plaats om nieuwe 
adem te vinden en opgeladen te worden 
om samen ‘meer dan het gewone’ te doen 
en boven zichzelf uit te stijgen? Zou dit 
niet ons streven mogen of moeten zijn? Zo 
kerk-zijn mag uitgaan van het vertrouwen 
dat God nooit slaapt, maar dat Hij ons al-
tijd nabij is en terzijde staat, hoe hoog de 
golven vaak ook zijn. Na al ’t zwoele en maffe even afkoelen en niet blaffen

Priorij Emmaus
12 nov. Priorij 10.00-16.00 u. Het 
evangelie van Marcus.
(0346) 56 21 46 (ma t/m vr 9.00-
12.00 u.) info@priorijemmaus.nl  

Zwanenhof
2 nov 19.30 u. De nacht der zielen. 
(074) 265 95 25  info@zwanenhof.nl  

De Hooge Berkt
31 okt.- 4 nov. Zinvol ouder worden. 
(0497) 55 17 20  
bergeijk@hoogeberkt.nl  

De Spirituele Sociëteit
6 nov. Boerke Mutaers 10.30-13.00 
u. Duurzaam geluk. (013) 533 20 16  
info@spirsoctilburg.nl  
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Studiemiddag

Het Mediorenkoor van de Titus Brands-
maparochie uit Oss viert in november a.s. 
haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid 
hiervan organiseert het koor op zaterdag 
12 november een studiemiddag/work-
shop met Tom Löwenthal. De middag in 
de Jozefkerk Oude Molenstraat 8, 5342 
TG Oss begint om 13.30 u. en eindigt om 
17.15 u. waarna een bescheiden lunch 
gevolgd door de eucharistieviering om 
18.30 u. en receptie om 20.00 u. Belang-
stellenden zijn van harte welkom om aan 
deze middag deel te nemen. Wie in de 
eucharistieviering komen moeten dit even 
aangeven en ook tot welke stemgroep ze 
behoren. Kosten € 10,- over te maken op 
ING rekening 2956928 t.n.v. FJM Simo-
nis, onder vermelding van ‘Mediorenkoor’. 
Aanmelden vóór 5 november per e-mail 
25jaarmediorenkoor@hotmail.nl 

Gewijde vrouwen 

Er is informatie over de wijding van vrou-
wen in het eerste millennium te vinden op 
www.womenpriests.org/nl/traditio/
deaconshow_nl.htm 
Het betreft de uitkomst van het onderzoek 
dat Hans Wijngaards heeft gedaan. Een 
diaserie met vele documenten die bewij-
zen dat er in de eerste eeuwen duizenden 
gewijde vrouwelijke diakens waren. Het 
komt neer op een college kerkgeschiede-
nis op Internet. Aloys Wijngaards en Nel-
leke Serrarens spreken de teksten.

www.zustervannu.nl

Campagne Wereldmissiemaand

Om de slogan Steun de kerk in Vietnam 
in praktijk te brengen, voert Missio in 
oktober Wereldmissiemaand actie voor 
parochies in Vietnam. In alle parochieker-
ken in Nederland wordt zondag 23 okto-
ber - Missiezondag - gecollecteerd voor de 
geloofsgemeenschappen in Vietnam. Een 
bijdrage overmaken kan ook op rekening 
1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand 
Den Haag. Om de campagne van Wereld-
missiemaand te ondersteunen heeft Missio 
een speciaal themanummer uitgebracht 
van haar magazine Missio Wereldwijd. 
Meer informatie op www.missio.nl 

De Kunst van het Leven

De laatste verdiepingsdag 2011 - zater-
dag 5 november - staat in het teken van 
Barmhartigheid dichtbij en ver weg. In de 
ochtend leert actrice Julika Marijn ons 
de kracht van onze adem in te zetten om 
de kwaliteit van ons leven te vergroten. 
Art of Breathing gebeurt door middel van 

eenvoudige en krachtige technieken die 
zowel energie geven als ontspannend 
kunnen werken. Tijdens de middag zal 
concertpianiste Mireille Heijltjes op haar 
bijzondere manier klassieke muziek ver-
weven met het belang van de Menselijke 
Waarde. Met deze concerten reist zij door 
Nederland ten behoeve van haar project A 
Euro a Day waarmee holistisch onderwijs 
voor kansarme kinderen in India wordt 
gerealiseerd.

Nadere informatie en aanmelding: 
www.barmhartigheid.nl

Dwarsliggers en ketters

Andersdenkenden lieten door de geschie-
denis heen hun stem horen tegen geves-
tigde overtuigingen. Enkele dwarsliggers 
en ketterse bewegingen voor het voetlicht 
in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboers-
traat 5 te Nijmegen van 20.00 tot 22.00 
uur. 3 november: Iedere ketter zijn letter, 
door prof. dr. Roelof van den Broek; 
10 november: Spinoza, een wijsgerige 
dwarsligger, door dr. Paul Juffermans; 
17 november: Drewermann kerkvader of 
ketter, door prof. dr. Hermann Häring; 24 
november: Godsbeelden moeten breken, 
door dr. Marc De Kesel. Entree € 5,- per 
lezing. 
Informatie: (024) 358 01 75 (Margot 
Niekus) en (024) 322 82 85 (Ans Metz); 
info@albertinumgenootschap.nl 
www.albertinumgenootschap.nl 

uit in het Poppodium 013, Veemarktstraat 
44, Tilburg. Zij gaat in op de vraag hoe 
wij in deze tijd van crisis zowel kunnen 
strijden tegen armoede en ongelijkheid 
wereldwijd, als tegen armoede en onge-
lijkheid in onze eigen omgeving. Vooraf 
aan de lezing kunnen geïnteresseerden de 
Tilburgse voedselbank in de wijk ’t Zand 
bezoeken. In het eerste deel van de lezing 
spreken ervaringsdeskundigen Annemarie 
Bayens en Tamara Jansen over armoede 
in Brabant. Op hun verhaal reageren Peter 
Noordanus, burgemeester van Tilburg, 
Harry Kiwitz, voorzitter van de Voedsel-
bank en René Scherpenisse, directeur van 
woningbouwvereniging Tiwos. Tijdens 
het tweede deel van de lezing buigt Femke 
Halsema zich over de vraag: hoe strijden 
we tegelijkertijd tegen armoede en onge-
lijkheid in onze eigen omgeving als tegen 
armoede en ongelijkheid wereldwijd? Op 
de lezing van Halsema reageert Wim van 
de Donk, Commissaris van de Koningin in 
Noord Brabant. Inclusief voor- en napro-
gramma een afwisselende middag van 
13.00 tot 18.15 uur; de Peerke Dondersle-
zing is van 15.00 tot 17.45 uur.
 
Informatie: www.peerkedonderslezing.nl 

Pelgrimeren voor de jeugd

Pelgrimeren voor de jeugd is een project 
opgezet door vrijwilligers van Pelgrimshoe-
ve Kafarnaüm om de jeugd van 10 tot 18 
jaar kennis te laten nemen van vormen van 
pelgrimeren en hen bewust te maken van 
hun eigen leven als pelgrimstocht. Als be-
geleider tijdens een pelgrimstocht worden 
pelgrims ingeschakeld. Wandelend kennis 
maken op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm 
en de Jacobushoeve te Vessem en beziens-
waardigheden op de route daar naar toe. 
Een programma aanbieden op de pelgrims-
hoeve en de Jacobushoeve. De metaforen 
van de pelgrimsweg voorleggen aan de 
jeugd! Alle kerkelijke, religieuze of maat-
schappelijke groeperingen zijn welkom.
Pelgrimshoeve Kafarnaüm Servatiusstraat 
11, 5512 AJ Vessem; (0497) 59 12 07; 
www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
Jac Naus, Seradellehof 8, 5094 GH Lage 
Mierde; (013) 509 13 54.

Boskapel

Zaterdag 19 november van 10.00-16.30 
het openingssymposium Eigentijds gelo-
ven, in vrijheid en verbondenheid in het 
Augustijns Centrum de Boskapel, Graaf-
seweg 276 te Nijmegen. Gratis toegang; 
aanmelden noodzakelijk en tot 10 novem-
ber mogelijk. Verdere inlichtingen www.
boskapel.nl of  (024) 356 18 09 (tussen 
18.15 en 19.15 uur). 
Aanmelden via info@boskapel.nl

Redactie

Berichten

Peerke Donders Lezing

Femke Halsema spreekt zondagmiddag 6 
november de derde Peerke Donderslezing 
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Redactie

Boeken

Keizers en christenen

In de loop van de vierde eeuw werd het 
christelijk geloof van vervolgde godsdienst 
tot staatsgodsdienst. Een gebeurtenis 
waar wij nu met gemengde gevoelens op 
terugkijken. Daarom is het interessant 
dat een historicus de feiten eens duide-
lijk op een rij zet. Dat doet Wim Jurg. 
Uit een overvloed aan literatuur heeft hij 
een zeer leesbaar verhaal geschreven. We 
volgen daarin de ontwikkelingen van het 
Romeinse keizerrijk vanaf Diocletianus 
die in 303 de laatste christenvervolging 
ontketende, over de ommekeer onder 
Konstantijn tot Theodosius die in 380 het 
christendom tot staatsgodsdienst maakte. 
Daaruit blijkt dat we het klassieke beeld 
dat de christenen later van deze figu-
ren hebben gegeven aanzienlijk moeten 
bijstellen. Over de interne ontwikkelingen 
van de christelijke kerken vernemen we 
niet erg veel, vooral de bekende ruzies 
over de Drieëenheid en de goddelijkheid 
van Jezus, met de onverdraagzaamheid en 
onderlinge vervolgingen die ze meebrach-
ten. Tussendoor krijgt de grote kerkvader 
Ambrosius wel een veeg uit de pan: ‘De 
intolerantie in eigen persoon. De verwoes-
ter van de Romeinse vrijheid.’ De nieuwe 
‘christelijke’ keizers bleken niet onder te 
doen voor hun voorgangers wat betreft 
vechten en moorden om hun positie te 
vestigen of te verdedigen. Zeer instructief, 
maar niet hartverheffend. Laat ons hopen 
dat hiernaast ook een verhaal geschre-
ven zou kunnen worden van authentiek 
geloof van gewone mensen in deze tijd. 
Duidelijk wordt dat macht altijd een groot 
gevaar is voor het geloof, extern en intern.

Jef De Schepper

Wim Jurg De vierde eeuw of hoe het 
christendom staatsgodsdienst werd

Damon 2011; ISBN 978 94 6036 016 9
200 blz. € 29,90

Levenseinde

Met de vragen rond de grenzen van de 
Nederlandse euthanasiewetgeving en met 
het manifest Uit vrije wil van een aantal 
bekende Nederlanders is de discussie rond 
het levenseinde van mensen weer volop in 
de actualiteit. Annemarieke van der Wou-
de is predikant-geestelijk verzorger in een 
verpleeghuis. Als zodanig heeft ze veel 
ervaring met het sterven van mensen en 
wat daaraan voorafgaat. Tegen de achter-
grond van die ervaring heeft ze alle aspec-
ten van de vraag om euthanasie of hulp 
bij zelfdoding beschreven en overdacht, 
niet alleen de persoonlijke problematiek, 
maar ook de impact op de omgeving en 
de bredere maatschappelijke context. 
Ze doet dat op een uitermate nuchtere, 

zorgvuldige en diepgaande wijze. In haar 
christelijk geloof vindt ze geen kant-en-
klaar antwoord, maar wel vragen bij de 
roep om zelfbeschikking die alom klinkt 
bij deze kwesties. Zonder om de hete brei 
heen te draaien laat ze toch alle ruimte 
om in iedere situatie tot een eigen oordeel 
te komen. Ze laat wel duidelijk zien 
dat onze kijk op de dood en het sterven 
voortkomt uit de kijk op het leven. Haar 
schrijfstijl is zeer vlot en onderhoudend 
en tegelijk beknopt. Het is het beste dat ik 
ooit op dit terrein gelezen heb. Een must 
voor ieder die met deze vragen te maken 
heeft.                                  Jef De Schepper

Annemarieke van der Woude Het doodshemd 
heeft geen zakken. Nadenken over het 

levenseinde. Meinema 2011 
ISBN 978 90 2114 304 0; 119 blz. € 14,90

verhalen uit de bijbel of uit de rabbijnse 
literatuur worden verteld naar aaleiding 
van een letter van het alefbeet. Het boek 
is vooral interessant door de verwijzingen 
aan het eind van ieder hoofdstuk en aan 
het eind van het boek, naar links op in-
ternet. Hier vindt men liederen, verhalen, 
boeken, films enz.
In het Marokkaanse dorp Todra bestond 
een prachtige gewoonte. Tijdens de eerste 
les Hebreeuws schreven Marokkaans-
joodse kinderen de letters van het He-
breeuwse alfabet met honing op een bord. 
Eén voor één volgen ze de lijnen van 
elke letter met hun vingers. Zo proeven 
ze hoe zoet ze zijn. (www.youtube.com 
zoekterm Morocco village Todra) Deze 
en vele andere verhalen staan in Zo zoet 
als honing. Zoals rabbijn Soetendorp het 
uitdrukt: ‘Dit kleinood van liefde en waar-
heid, dat klank geeft aan de melodie van 
de ziel, zal in belangrijke mate bijdragen 
aan de dialoog die zich gelukkig steeds 
meer beweegt van tolerantie naar respect 
en van respect naar liefde.’       Piet Reesink

Sid Bachrach Zo zoet als honing, meditaties 
met het alefbeet, Uitg. Ten Have 2011

ISBN 978 90 2596 130 5; € 12,90 

Overgave en vertrouwen

De groep justitiepastores neemt heel 
serieus, dat ze vanuit en namens de 
kerken gedetineerden in inrichtingen 
en gevangenissen nabij probeert te zijn 
in hun zoektocht door het leven en hun 
pogingen hun leven weer op de rails te 
krijgen. Hun boekje Overgave en vertrou-
wen heb ik gelezen als een verantwoord-
ing van wat en hoe ze dat doen. Het geeft 
in een mooi palet van kleuren te zien hoe 
justitiepastores in hun werk accenten 
leggen. Opvallend is dat bij wat bij uitstek 
een intramuraal zorggebied lijkt te zijn, 
zo nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd 
voor het betrekken van de slachtoffers 
van hun clënten die buiten de muren zijn 
gebleven, bij zowel de rechtspraak als 
ook bij het verwerken van de gevolgen 
van de misdaad. Dader en slachtoffer 
hebben ongewild een relatie met elkaar. 
Met uitsluiting van de ander of het niet 
betrekken van de ander is een proces van 
heling, genezing, vergeving, verwerk-
ing onmogelijk. En juist daarin proberen 
justitie-pastores hun rol te spelen door 
de ander (Ander) weer in beeld brengen 
opdat dader en slachtoffer met hun leven 
verder kunnen. Een prettig leesbaar boek 
dat zicht geeft op waardevol werk. 

Henk Peters 

Walther Burgering (red.) Overgave en 
vertrouwen, FortMedia Uitgeverij 2011

ISBN 978 90 7721 900 3

Zo zoet als honing

Sid Bachrach woonde in de Verenigde 
Staten en werkte in Jeruzalem als docent 
in de Vredesbeweging. In 1983 ging hij 
met zijn gezin naar Europa en richtte 
in 1984 samen met anderen de Weyst 
op in het voormalige klooster van de 
Kapucijnen te Handel in Noord Brabant. 
Hij woont en werkt daar als biologisch 
tuinder, bakker en gastheer. Hij begeleidt 
cliënten van de reclassering. Ook is hij 
docent aan de internationale school Eind-
hoven. In Zo zoet als honing verklaart Sid 
Bachrach de letters van het Hebreeuwse 
alfabet. In tegenstelling tot de letters van 
het Nederlandse alfabet - afgeleid van 
het Hebreeuwse alef beet - worden de 
Hebreeuwse letters vaak uitgesproken als 
een naam (beet van bayt - huis, dalet van 
delet - deur, gimel van gamal - kameel 
enz.). Strikt genomen hebben letters op 
zichzelf geen betekenis maar door de 
vorm en de betekenis van de naam die bij 
de letter hoort, kan men via een psycholo-
gische taalkunde, vooral stammend uit 
de mystieke traditie, verbanden leggen 
met bijbelse en rabbijnse tradities. Elk 
hoofdstuk is een soort meditatie, waarbij 
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Nel Beex

Uw parochieblad

Toekomst met …

Montfort Onderweg van de Montfortparo-
chie Tilburg kopt wel heel bijzonder. ‘We 
houden elkaar vast…. We weten dat het 
komende jaar geen gemakkelijk jaar zal 
zijn. In januari moeten we zuster Cathari-
ne gaan missen. Binnen het bisdom wordt 
een herstructurering van parochies in gang 
gezet. De katholieke kerk staat regelmatig 
in een kwaad daglicht, waardoor men-
sen zich afkeren en ons vragen waarom 
we nog bij zo’n instituut willen horen. Ik 
kan dan alleen antwoorden dat we een 
gemeenschap van gelovigen zijn, die vast-
houden aan wat Jezus ons geleerd heeft 
… We zijn als parochie niet onwrikbaar, 
maar houden elkaar vast als het gaat om 
wat ons heilig is. Dat ligt vast in de bood-
schap van liefde, vrede, gerechtigheid.’
Voorwaar geen kleinigheid!

In de Parochie Groesbeek wordt ieder 
persoonlijk aangesproken een keuze te 
maken. ‘De kerk van de toekomst zal meer 
een vrijwilligerskerk zijn. Kerkleden zullen 
er zich van bewust worden dat zijzelf kerk 
zijn…. Hun inzet voor de kerk en hun aan-
wezigheid in de kerk zal meer en meer van 
essentieel belang zijn……Wat blijft er over 
aan inspiratiebronnen in Groesbeek als 
de Kerk weg zou vallen? …. Kies ik er dan 
wel voor? Ga ik mij voor de kerk inzetten? 
…. Wij kunnen niet meer op vrijblijvende 
basis lid zijn van de kerk. Daarvoor is het 
te laat; deze tijd ligt al achter ons. Iedereen 
heeft talenten die allemaal verschillend 
maar even belangrijk zijn. Ieders inzet en 
aandacht worden daarom ook gevraagd….’
Ook hier wordt veel gevraagd. Maar als 
men zich geïnspireerd weet! 

Alle Kanten Op, Kaatsheuvel geeft aan 
dat zij met het fusieproces in een impasse 
terechtgekomen is. ‘In de zomer van 2009 
kregen de parochies Kaatsheuvel, Loon op 
Zand en De Moer al het groene licht om 
een fusie voor te bereiden…. In november 
2009 is er een informatieavond over de toe-
komstige fusie geweest. Op die bijeenkomst 
is beloofd om de parochianen regelmatig 
op de hoogte te stellen over het verloop van 
de fusiebesprekingen. Vanwege de traag-
heid van het fusieproces worden nu pas 
via deze AKO en onze website de parochi-
anen van onze parochie geïnformeerd…. 
De laatste bijeenkomst van de projectgroep 
heeft plaatsgevonden op 8 november 2010. 
Sinds die datum ligt het proces stil….’
En wat willen de kerkgangers van Kaats-
heuvel, Loon op Zand en De Moer? Wordt 
er ook naar van-onder-op geluisterd? 

In Milsbeek, Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand laat men zien 
dat er niet veel nodig is om gelukkig te 
zijn nu en in de toekomst. Ze maken ge-
bruik van Phil Bosmans: Menslief ik hou 

van je! Een klein deel eruit!‘Ik loop echt 
niet zolang rond op deze wereld. Ik krijg 
tussen de eeuwigheid voor m’n geboorte en 
de eeuwigheid na m’n dood heel even de 
tijd om te parkeren op onze kleine pla-
neet!. Ik heb m’n parkeermeter. De wijzer 
kan ik niet terugzetten of verder laten 
lopen door er wat geld in te steken!... Er 
is geen enkele instantie, die hier iets voor 
me kan doen….  Mooie dagen maken! En-
thousiast zijn over het licht, over de liefde, 
over de goede mensen en de goede dingen. 
Vriendelijk en hartelijk zijn voor de oude 
man die weet dat zijn parkeertijd om is, 
voor de zieke, de gehandicapte, de mis-
deelde, de ontgoochelde, de bedrogene en 
de vele ongelukkigen die geen plaats meer 
vonden in de zon. Mooie dagen maken 
voor hen en voor alle mensen om me heen. 
Meer hoef ik eigenlijk niet te doen om zelf 
gelukkig te zijn. ….’

Een mooie gedachte krijgen we mee van-
uit De Zeskrant, Parochieblad HH. Petrus 
en Paulus, Tilburg. ‘…Kent u het verhaal 
van de twee vrienden die in de woestijn lo-
pen? Het blijkt dat er niet voldoende water 
in de kruik is voor beiden. Wat te doen? 
Samen delen tot de laatste druppel en dan 
samen sterven. Dat klinkt romantisch… 
Elie Wiesel schrijft dat hem dit lange tijd 
ook het meest heeft aangesproken.  Met 
dat rationele antwoord heeft Elie Wiesel 
nooit vrede gevonden. Totdat ik een goede 
vriend verloor. Het voorbeeld komt voor in 
de Talmoed en het antwoord hier is hard-
vochtig: Beter dat een overleeft dan dat 
beiden sterven en overleven moet degene 
die eigenaar van de waterkruik is. Met dat 
antwoord heeft Elie Wiesel nooit vrede ge-
vonden. Totdat ik een goede vriend verloor. 
Ik pijnigde mijn rechtvaardigheidsgevoel 
met de vraag: waarom hij en ik niet..? Ik 
kwam tot dezelfde ontdekking als die ene 
vriend in de woestijn. Zijn kameraad was 
gestorven. Daar kun je je schuldig over 
voelen. Waarom mag jij doorleven? Maar 
die schuld legt een taak op je schouder. 
Voortaan zul jij de wereld bekijken mede 
door de ogen van je gestorven vriend. De 
krant zul je lezen, de eerste aardbeien 
proeven, de sneeuwvlokken in december en 
bloesem in de april zien mede door de ogen 
van die ene ander….’

Wij samen Kerk  van de R.-K. Parochie 
Druten en Puijflijk laat mgr. Henk Kro-
nenberg s.m. em. bisschop aan het woord. 
Deze geeft een prachtig inkijkje in het 
parochieleven van zijn bisdom Bougain-
ville, een van de vele eilanden van Papua 
Nieuw-Guinea. ‘Op dit grote eiland met 
ruim 200.000 inwoners is het overgrote 
deel katholiek (70%). Al jaren geleden is 
er heel bewust gewerkt aan de opbouw van 
het bisdom met als basis christian com-

munities ofwel kleine groepen mensen van 
ongeveer 10 à 12 families. Deze komen 
tenminste een keer per week bij elkaar 
bij iemand thuis om te bidden en te lezen 
uit de Bijbel. Binnen deze groepen wordt 
de catechese verzorgd en de hulp aan 
elkaar georganiseerd. Diverse van deze 
communities vormen samen een subpa-
rochie en deze op hun beurt een parochie. 
Daarbinnen worden woorddiensten en 
communiediensten verzorgd door leken 
en wordt, als er een priester is de Eucha-
ristie gevierd. Om al die leken (mannen 
en vrouwen) te ondersteunen bij de vele 
taken die zij hebben wordt ieder van hen  
intensief opgeleid op het instituut van het 
bisdom. Uitgangspunten: de kerk is van 
de mensen, verantwoordelijkheid daarvoor 
moet worden gedeeld, taken verdeeld. Een 
baantje per vrijwilliger. Het is dus niet 
verwonderlijk dat het bisdom Bougainville 
met waardering wordt aangeduid als het 
lekenbisdom.’
Zo kan het ook!

Op de Hoogte Boskapel Nijmegen laat de 
parochianen meedenken over de plaats 
van pastor Ekkehard in de Boskapel. ‘…
Wij zetten Ekkehard in als een volwaardig 
pastor naast Joost. Wat betekent dat voor 
onze gemeenschap? Ook als Ekkehard 
voorgaat in vieringen rond brood en wijn? 
Er werd toegelicht dat de geldigheid van 
sacramenten geen gegeven is vanuit de 
Schrift, maar dat de regels hieromtrent 
pas vele eeuwen na Hem door de kerk zijn 
geformuleerd. De sacramenten zijn in de 
eerste eeuw ingesteld als gave ter bemoe-
diging zonder eisenpakket. Waar staat het 
sacrament eigenlijk voor en hoe willen wij 
er op een manier mee omgaan die recht 
doet aan de traditie en ook aan de vragen 
van onze tijd? Durven wij volgende stap-
pen  te zetten op de weg die wij al hebben 
ingeslagen, namelijk een weg van zelfstan-
digheid en eigentijds geloven? Hoe kunnen 
mensen die moeite hebben met dit proces 
gehoord worden en worden meegenomen? 
Wat betekent de komst van Ekkehard 
voor hoe we onze vieringen inrichten? Wat 
wordt de plaats van de andere (leken)
voorgangers?..... 
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Jeanne van Leijsen

Mensen lezen 

Niets is zo leuk als na een middagje shop-
pen een terrasje te pikken. Het is woens-
dag en dochterlief die juf speelt voor haar 
brood, gaat met me mee omdat ik een 
nieuwe spijkerbroek wil. U raadt het al. Ik 
heb weliswaar een broek, maar zij heeft 
een hele nieuwe herfstgarderobe aan-
geschaft. Gevloerd strijken we neer aan 
een tafeltje. Wat zullen we drinken? Wat 
drinkt die mevrouw daar? Wat heeft zij 
vanmiddag gedaan? Wat leest ze daar voor 
een krant? Oh, haar telefoon gaat. Wie 
zou haar bellen? Waar gaat het over? Waar 
denkt ze aan? Waarschijnlijk overkomt u 
dit ook wel eens. En dan fantaseren we er 
maar op los. We proberen de mensen in te 
schatten. Te ‘lezen’ als het ware. De En-
gelsen hebben hier een mooie uitspraak 
voor: ‘Reading People’. En omdat ik daar-
van mijn vak heb gemaakt, ‘lees’ ik er 
ook maar op los. Want waar Lea Dasberg 
beweert dat je door lezen wel 1000 levens 
leidt, daar zegt Albert Einstein ‘Logica 
brengt je van A naar B, maar verbeelding 
brengt je overal’. 

Het Potlodenvrouwtje   
   
Er was er eens een potlodenvrouwtje, 
dat woonde in een groot schrift. In haar 
schrijfkamertje op bladzijde 23 bedacht 
ze allerlei verhalen voor grote en kleine 
mensen, die bij haar op les kwamen. Als 
het potlodenvrouwtje weer eens een sterk 
verhaal had bedacht of een goede les in el-
kaar had getimmerd, nodigde zij haar pot-
lood- en ook penvrienden uit om eens mee 
te kijken. Zij kwamen dan bijeen in de 
voorste kamer van het schrift, daar waar 
de inhoudsopgave op het behang prijkte. 
Want het vrouwtje ging eerst en vooral 
voor de inhoud. Zij dronken dan een kopje 
grafietkoffie of slijpselthee met puntjes-op-
de-i-gebak. Heerlijk eerlijk spul. 

Vaak moest vanuit de kantlijn een grote 
gum te voorschijn komen om de teksten 
nog puntiger te maken. Het potloden-
vrouwtje bewaarde echter alle kladver-
sies en haar papieren archief was dan ook 
veel voller dan haar ronde archief. Dan 
gleed het potlodenvrouwtje op haar pun-
tenslijper in de vorm van een eigentijdse 
slee door het hele land om aan anderen 
de kunst van het schrijven, het lezen, 
het spreken en vooral ook het luisteren 
te leren. Hoewel zij al heel wat jaartjes 
schrijft, genoot zij als geen ander en heeft 
al veel potloden ‘opgewerkt’. 

Maar toen…op een kwade dag midden ja-
ren ’90 spoelde er een digitale revolutie 
door het nederige landje waar het vrouw-
tje woonde en poetste veel potloodwerkers 
naar de kantlijn. Geen letter werd er nog 
geschreven. Alles werd gedrukt, gepiept, 

gesurft, geklikt, getweet…totdat…er ie-
mand van het Belangrijke Potloden Par-
lement digitale cijfers en letters ‘lekte’ en 
vervelende vlekken achterliet. Het was al 
eerder gebeurd dat informatie was zoek 
geraakt of zoek gemaakt door Hoge Heren 
en/of Dames van de Potloden Rechtbank. 
Het Potlodenvrouwtje werd om hulp ge-
vraagd en kon de ontbrekende kennis in 

een mum van tijd aanleveren. Zij werd 
daarvoor bedankt met een doos vol nieuwe 
potloden, zodat ze nog tot haar pensioen-
gerechtigde leeftijd kan blijven doorwer-
ken. En of dit verhaal waar gebeurd is, kun 
je hier zwart-op-wit nalezen. Hopelijk leeft 
dit potlodenvrouwtje nog lang en gelukkig.

(© Foto’s: Jac van Leijsen)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Pater Karel

Cees Remmers

Al vaak schreef ik over het 
volksgeloof, een authentieke 
vorm van geloven die mij aan 
het hart gaat. Hele volksstam-
men hebben er iets mee omdat 
ze er zelf invulling aan kun-
nen geven. Nu iedereen zelf 
uitmaakt hoe hij gelooft, past 
volksgeloof wonderwel. Het 
Vaticaan zou er aansluiting bij 
moeten zoeken. De chefs van 
het Vaticaans geloof hebben 
regelmatig hun bedenkingen 
bij het volksgeloven, bijvoor-
beeld door de eigenwijsheid 
van de volksgelovige. Die trekt 
zich totáál niks aan van de 
hogere geboden, maar trekt 
zijn eigen plan. Een pracht-
voorbeeld trof ik aan in het 
Limburgse Munstergeleen 
waar in 1821 Joannes Andreas 
Houben is geboren. Als Karel 
van Sint Andries trad hij in bij 
de congregatie van de pas-
sionisten, werd missionaris in 
Ierland, stierf daar in 1893 en 
is in 2007 heilig verklaard.
Munstergeleen kent hem als 
Pater Karel. Die volkse naam 
spóélt door de mond: Pater 
Karel, - dat klinkt zo heerlijk 
dichtbij! Als ik per fiets in 

Munstergeleen arriveer vraag 
ik een paar keer expres de weg 
omdat ik me zo graag ‘Pater 
Karel’ hoor zeggen. In een 
schuur bij zijn geboortehuis 
is een gebedsruimte ingericht. 
Tegen de achtermuur staat dat 
deze kapel in 1954 is ingeze-
gend in het teken van Maria. 
Haar beeltenis staat centraal. 
Rechts - een zijaltaar - is de 

cultusplek voor Pater Karel. 
Hier gloeien veel meer kaars-
jes dan bij Maria. En tiental-
len rouwprentjes en bordjes 
met bedankjes! Maria is dé 
Koningin van het volksgeloof, 
maar hier maakt de eigenwijs-
heid van de volksgelovige uit 
hoe en in wie we geloven. Op 
deze plek maakt Pater Karel de 
dienst uit. Punt uit.

* ‘De ontwikkelingen in 
onze wereld gaan zo snel 
en de daarmee gepaard 
gaande problemen zijn zo 
complex dat er een neiging 
bestaat om met steeds 
simpelere antwoorden te 
komen. Maar dan maak je 
brokken.’
Nout Wellink (in Buiten-
hof)

* ‘Juist toen de rups begon 
te denken dat de wereld 
voorgoed voorbij was werd 
hij een vlinder.’

* ‘Terwijl de donkere wol-
ken zich boven je samen-
pakken, moet je al leren 
dansen in de regen.’ 
Op ’n gedachtenisprentje

* ‘Vele gelovigen herken-
nen in de gezagsuitoefening 
van hun huidige leiders niet 
meer de stem van Jezus 
en verlaten teleurgesteld 
de kerk. Goede herders 
gaan als Jezus achter de 
verloren schapen aan. Maar 
de huidige leiding ziet het 
verlies van de schapen als 
een uitzuivering.’
Hans Brugman, priester-
missionaris in Kenia

* ‘De boer kreeg het land 
en wij het landschap.’
Gehoord

* Toen de dokter Frits 
waarschuwde met ‘het 
is bij jou allemaal teveel 
Wein, Weib en Gesang, je 
moet je echt gaan matigen’ 
bedankte Frits de volgende 
dag voor het kerkkoor.’

* ‘De Bijbel vertelt ons niet 
hoe het allemaal geweest is 
maar hoe het zou moeten 
zijn…. en de kerngedachte  
is dat God met mensen be-
gaan is en dat hun lot Hem 
niet koud laat’
Benedicte Lemmelijn

* ‘PC-mensen zijn gebrui-
kers, Mac-aanhangers ge-
lovigen’.
Gehoord na de dood van 
Steve Jobs (1955-2011)


