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De tijden zijn aan het veranderen. Het begint 
op te vallen dat het streven naar steeds meer 
efficiëntie, winst en rijkdom ons niet gelukki-
ger heeft gemaakt. Het ‘schuurt’ dat niemand 
meer tijd lijkt te hebben. En het irriteert ons dat 
mensen waarvan we uit hoofde van hun func-
tie hadden mogen verwachten dat ze het alge-
meen belang dienden, vaak vooral voor zichzelf 
bleken te zorgen. We willen het anders. Maar 
de manier waarop we dat proberen te bereiken 
werkt vaak averechts.

Telkens wanneer we een misstand in de krant 
lezen groeit de roep om strengere regels en be-
tere handhaving ervan. En om het gedrag van 
mensen een positieve wending te geven zoe-
ken we naar intelligente manieren van belonen. 
Maar als we de wereld echt willen verbeteren 
werkt zo’n insteek niet. Wat mensen echt ge-
lukkig maakt is liefde en de wetenschap een 
zinvol leven te leiden. Misschien wordt het tijd 
meer energie te stoppen in het ontwikkelen en 
onderhouden van het goede in plaats van met 
alle kracht het slechte proberen te onderdruk-
ken. Men kan tenslotte maar één heer dienen. 
God of de Mammon.
Natuurlijk is het van belang dat er goede regels 
zijn. Maar wanneer je echt fout wilt, valt iedere 
regel of wet te omzeilen. Bovendien dwingen 
regels en protocollen mensen in een keurslijf 
zodat ze precies doen wat volgens de regels 
correct is. Dat is niet per se hetzelfde als doen 
wat goed is. In Japan schijnt een kind te zijn 
vermorzeld doordat een leraar met kracht de 
schoolpoort dichtgooide toen de jongen een mi-

nuut te laat het schoolplein oprende. Volgens de 
regels handelde hij correct. 

En professionele opvoeders weten al lang dat 
telkens gewenst gedrag belonen vaak averechts 
werkt. Beloon een kind voor elk boek dat het 
uit heeft en het zal bij het kiezen van een vol-
gend boek naar het aantal bladzijdes kijken en 
niet meer naar de inhoud. Beloon een school 
slechts voor het behalen van prachtige examen-
resultaten en leraren dreigen te verworden tot 
examentrainers. Bovendien zullen kinderen 
steeds vaker examen doen op een lager niveau 
dan ze misschien wel aankunnen. Omdat zo het 
risico op zakken geminimaliseerd wordt.
Met straffen en belonen, met wortel en stok 
krijg je een ezel wellicht vooruit. Om de wereld 
een beetje mooier te maken is dit op z’n best 
niet goed genoeg. We moeten juist veel meer 
aandacht hebben voor deugden. Ook in ‘deu-
gen’ kun je oefenen. En niet alleen binnen de 
opvoeding. We hebben mensen nodig met de 
wil om te doen wat goed is. En de mogelijkhe-
den en ruimte om juist dat ook te doen. Elkaar 
weer opvoeden in ‘willen deugen’ dus. We kun-
nen tenslotte maar één heer dienen. God of de 
Mammon.

R.P.

Godsdiensten dienen niet steeds de vrede 
omdat ze bezwijken aan de verleiding  

om toch twee meesters te dienen 
God én geld, macht, prestige en aanzien.

(Raimon Pannikar)

Mediteren

Meditatie 
is te vergelijken 
met de wortels 
van een boom 
in de aarde, in de stilte. 

Je ziet ze niet, maar 
ze zijn fundamenteel, 
want wortels voeden 
en zonder wortels 
valt een boom om. 

De wortels staan 
voor meditatie, stilte; 
de boom die groeit 
voor actie. 
Beide zijn nodig.
 
Meditatie 
stopt niet als je van 
je kussentje opstaat, 
maar moet doorwerken 
in je dagelijks leven.

Augustin I. Okumura 
Japans karmeliet

De afronding van deze 
Roerom werd telkens ver-
stoord door onverwachte 
gebeurtenissen. Herman 
Verbeek overleed (17) 
en Benedictus XVI trad 
plotseling terug (18).
Ook dat een jongen uit 
de Peel in Guatemala een 
standbeeld krijgt (12) is 
weinig alledaags. Even-
min het ‘eigenzinnige’ 
werk van een Ossenaar 
in Kenia (10). Intussen 
blijft bezinning op wat in 
de Nederlandse r.k.-kerk 
gebeurt broodnodig (14) 
en mag het ‘presentie-
werk’ onder een min-
derheidsgroep wel eens 
aandacht krijgen (16) 
evenals het Stabat Mater 
dat in Oirschot de Goede 
Week kleurt (19) en een 
Fairtradeparochie (9). 
De columns (9.11.23) en 
bijdragen van onze vaste 
medewerkers zijn zeer 
de moeite waard. De rake 
cartoon van Theo Poort 
(24) en de Pelgrimstocht 
(2) verdienen aandacht. 
Veel genoegen!

Redactie
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Pelgrimstocht 2013
Redactie

Daarnaast biedt de Pelgrims-
tocht de mogelijkheid fondsen 
te werven voor het centrale 
project van Vastenaktie Een 
nieuwe start voor migranten, 
hun familie en anderen in 
Honduras of voor een project 
van de eigen parochie. Een 
eigen project dient wel vooraf 
goedgekeurd te zijn door 
Vastenaktie. Voor de criteria: 
www.plazavastenaktie.nl on-
der Eigen Doelen.

Wanneer, waar, wat?
De pelgrimstocht wordt gelo-
pen van donderdag 21 maart 
tot en met zaterdag 23 maart 
2013, met eventueel een geza-
menlijke afsluiting op zondag 
24 maart 2013. De tocht wordt 
weer gehouden in het dalen-
landschap van Zuid-Limburg, 
vanuit Simpelveld. Dagelijks 
vertrekpunt is Huize Damiaan, 
Pater Damiaanstraat 38, 6369 
SV Simpelveld. De Pelgrims-
tocht van 2013 bestaat uit 
drie rondwandelingen op drie 
achtereenvolgende dagen. Er 
is vrije keuze om aan alle drie 
de wandelingen deel te nemen 
of om één of twee dagen mee 
te lopen. De groepswandeling 
vertrekt telkens om 10.00 u. 
en is tussen 17.00 en 18.00 u. 
weer terug.

De thema’s
De eerste wandeling don-
derdag 21, de Sterre-der-Zee-
wandeling van 24 km. staat 
in het teken van de situatie 
van migranten uit Honduras 
en het werk van de zusters 
Scalabrinianas, die zich het lot 
van teruggestuurde migranten 
aantrekken en proberen het 
leven in de volkswijken van 
hoofstad Tegucigalpa te verbe-
teren. Tijdens de avonduren 
meer informatie hierover.
De tweede wandeling op 
vrijdag 22 maart 2013, ook 
24 km., staat in het teken van 
de Werken van Barmhartig-
heid en voert naar het Duitse 
Aachen, eerste hoofdstad van 
Europa. In het avondprogram-

ma aandacht voor de oproep 
tot barmhartigheid.
De derde tocht - 18 km. - op 
zaterdag 23 maart 2013 gaat 
onder andere naar de ab-
dij van de Benedictijnen in 
Mamelis en is gewijd aan de 

2013 houdt Huize Damiaan 
zijn kamers vrij voor deelne-
mers aan de Pelgrimstocht. 

Deze reserveringsoptie gold tot 
15 januari 2013. Honden en 
andere huisdieren zijn in Hui-
ze Damiaan niet toegestaan! 
Afspraken met Huize Damiaan 
kunnen gemaakt worden via 
www.huizedamiaan.nl, e-mail: 
informatie@ huizedamiaan.
nl of via (045) 544 00 00. 
Men kan ook andere - thuis! - 

Dit jaar houdt de Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland 
zijn derde pelgrimstocht. De tocht, alleen of in groep te 
maken, biedt de mogelijkheid zich te bezinnen vanuit 
een spiritualiteit van gerechtigheid en soberheid zoals 
Vastenaktie die wil uitdragen. 

Benedictijnse spiritualiteit en 
aan vasten. De avond sluit 
met een ‘blarenbal’, muziek 
en dans. Wie willen kunnen 
zondagmorgen deelnemen aan 
een eucharistieviering in de 
parochiekerk van Simpelveld.

Kosten en sponsoring
Er zijn géén kosten verbonden 
aan deelname. Wel wordt van 
de pelgrims verwacht dat zij 
op zoek gaan naar mensen 
die hen willen sponsoren. 
Richtbedragen: € 500,- voor 
diegenen die aan alle drie 
de wandelingen deelnemen; 
een bedrag tussen € 150,- en 
€ 200,- voor hen die één dag 
meemaken. Tips over sponsors 
werven via de website www.
vastenaktie.nl.

Overnachting en eten
Mensen die niet in de buurt 
wonen zorgen zelf voor hun 
overnachtingen. Van woensdag 
20 tot en met zondag 24 maart 

overnachtingsmogelijkheden 
zoeken.

Opgeven
Opgeven voor de pelgrimstocht 
kan via het aanmaken van een 
‘pelgrimsposter’ op www.
vastenaktie.nl. Bij aanmelding 
opgeven of het gaat om één, 
twee of drie dagen meewande-
len. Nadat de pelgrimsposter 
op de website is aangemaakt 
kunnen sponsors via betreffen-
de poster hun sponsorbijdrage 
overmaken aan Vastenaktie. 
Dat kan heel gemakkelijk via 
internetbankieren op naam 
van de betreffende deelne-
mer. Iemand die fondsen wil 
werven voor het eigen door 
Vastenaktie goedgekeurde pa-
rochieproject wordt gevraagd 
vooraf contact op te nemen 
met Guus Prevoo. 
Aanvullende inlichtingen bij 
Guus Prevoo, guus.prevoo@
vastenaktie.nl; (045) 544 41 67 
of 06 27553005.

Door het Zuid-Limburgse heuvelland (© Foto: Ad Wagemakers)
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Peer Verhoeven

Liefde reikt verder dan ...

Gebed
(naar Dorothee Sölle Pilger) 

Wij allen zijn onderweg met U, 
die niet zetelt op een troon
maar meetrekt met hen, die in 
donker duister en klamme kilte
het spoor soms bijster raken.

Wij allen zijn onderweg met U,
die niet woont in tempel en kerk
maar meegaat met hen die 
omzien naar wie geslagen worden,
naar waar de klappen vallen. 

Wij allen zijn onderweg met U, 
die we niet vatten kunnen 
maar schuilgaat in een bloem, 
in lach en traan, in de pelgrim onderweg. 
Zo laat Gij ons gaan, reiken naar U.

Wij zijn allen onderweg totdat
weg en doel samenkomen in U. 

Jezelf zijn

Ben jezelf bewust en laat je niet
door macht of majesteit overbluffen.

Blijf jezelf trouw en laat geen wet 
of weet je geweten domineren.

Ben en blijf jezelf en heb de moed
nieuwe wegen in te slaan.
(Driekoningen 6/1/13)

De ziel van ons doen

Er zijn vele gaven 
maar er is slechts één Geest;  
er zijn vele soorten dienstverlening 
maar slechts één Heer. 
Er is allerlei werk 
maar slechts één God die alles 
in allen tot stand brengt. 
In ieder van ons 
openbaart zich de Geest 
tot welzijn van allen. 

Dit hield Paulus (1 Kor.12) 
de christenen van Korinte voor.

Wat je 
voor de minsten der mijnen deed,
heb je voor Mij gedaan.

Tot dit geloof kwamen de christenen 
na Jezus’ heengaan. (Matteus 25)

Het wordt tijd 
dat heel de wereld weet, 
dat wat je denkt en doet 
is gewijd aan de Ene.

Dit schreef de wijze Hafiz, 
momenteel in Amerika 
als een profeet gezien,
in de veertiende eeuw.
(Wim van der Zwan Hafiz,
Ankh-Hermes bv, Deventer 2000)

Als uit mijzelf weet ik zeker, 
dat het goede ergens gedijt,
dat liefde verder reikt 
dan hier en nu en dat 
in wie jij voor mij en 
ik voor jou mag zijn 
straks, wie weet hoe, 
God en Goed blijken zal.
(Peer Verhoeven in Verderop)

Naast werk behoeft 
onze tijd stilte en rust, 
inkeer en bewustwording  -

opdat mensen zichzelf hervinden 
en weer beseffen en voelen 
dat wie ze zijn en wat ze doen 
verder reikt dan hier en nu.

Zonder dit besef raakt de mens
het spoor bijster en vergaat 
hem de lust in werk, zin in zorg.

Er is ...

Er is overvloed, weelde 
en bittere armoede.
 
Er is zoveel kennis, kunde 
en zoveel onbegrip, onmacht.

Er valt zoveel te genieten 
en er is zoveel te verduren.

Daarvoor bidden

Niet om weelde maar
om gelukkig met voldoende;
niet om een opzichtig huis 
maar een vertrouwd thuis;
om hartelijke mensen - 
daarvoor bidden.

Om vrede met jezelf 
vrede in de wereld;
om eerbied voor het leven, 
verwondering over de schepping; 
om zin en zicht in het bestaan - 
daarvoor bidden.

Om zorg voor 
die zelf niet kunnen; 
om aanloop bij die 
alleen en eenzaam zijn;
om aandacht voor elkaar - 
daarvoor bidden.

Verhalen die hen ‘te boven gaan’ boeien kinderen. Ze moeten boven zichzelf 
uitstijgen, aan de lippen van de verteller hangen. Zo ook mensen. Door het be-
sef van iets dat of iemand die hen tebovengaat worden ze zich bewust van hun 
waardigheid en de zin van hun werken en zorgen. Zonder besef van het trans-
cendente raakt de mens zichzelf kwijt. 

En hij wilde weten hoe zoiets kon:
dat sneeuw vlamt en niet smelt.
(naar Exodus 3,2)

(© Foto: Ad Wagemakers)
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Gérard van Tillo

Kelten

De Kelten worden gerekend tot de Indo-
Germaanse volkeren die leefden in het ge-
bied tussen India en de westgrens van het 
Europese continent. Vanaf de vierde tot 
halfweg de eerste eeuw v. Chr. domineer-
den zij westelijk en centraal Europa. Door 
de veroveringstochten van de Romeinse 
keizers en de invallen van de Germanen 
begon hun rijk echter nog vóór onze jaar-
telling af te brokkelen. Het langst hielden 
zij stand op de Britse eilanden, maar ook 
daar werden zij rond 80 n.Chr. door Agri-
cola onderworpen, met uitzondering van 
het uiterste noorden. Alleen in Ierland 
zijn zij nooit onder de macht van het Ro-
meinse Rijk gekomen.

Religie
De traditionele religie van de Kelten is 
het best te karakteriseren als een natuur-
godsdienst, waarin anders dan bij de an-
dere Indo-Germaanse volkeren niet één 
hoofdgod aanbeden werd, maar een grote 
verscheidenheid aan natuurelementen als 
goddelijke krachten werden beschouwd 
zonder deze te personifiëren. De specifiek 
Keltische religie is een vruchtbaarheids-
religie die nauw verbonden is met de bo-
dem en wat deze voortbrengt. Vandaar de 
nadruk op offerrituelen. Het ging daarbij 
niet alleen om oogstoffers, maar ook om 
het offeren van mensen, kinderen en die-
ren. Verder vertoont de oude Keltische 
religie veel kenmerken die van andere 
godsdiensten zijn overgenomen. Zo zijn 
er overeenkomsten met de Indische gods-
diensten en de oud-Egyptische religie, die 
ook kunnen wijzen op een gedeelde oor-
sprong.

Geïntegreerd
Daartoe behoren rudimenten van een 
zonnecultus en aspecten van dodenver-
ering en grafcultuur. Verder is er veel in-
vloed waar te nemen van de religies, die 
de Kelten aantroffen in de regio’s waar zij 
langere tijd verbleven. Zo hebben zij een 
deel van de antieke godenwereld in hun 
eigen religie geïntegreerd. Ook de aanwe-
zigheid van dolmen - graftafels of hun-
nebedden - en gedenkstenen, die gezien 
worden als overblijfselen van oude Ger-
maanse godsdiensten, wijst op het over-
nemen van elementen uit andere levens-
beschouwingen. Dolmen zijn bouwsels 
bestaande uit draagstenen, afgedekt met 
een platte deksteen. In de meer noorde-
lijke provincies van ons land zijn er in to-
taal vierenvijftig. Een ander voorbeeld is 
Stonehenge in Engeland. Verder vooral in 
Noord-Europese landen en de Kaukasus. 

Christendom
Al in de eerste eeuwen van het christen-
dom is de Keltische godsdienst onder in-
vloed gekomen van de nieuwe religie, het 
christendom. Tijdens de vierde eeuw was 
er op de Britse eilanden al sprake van een 
georganiseerde kerk, die nauwe banden 
had met die van Gallië op het Europese 
vasteland. De eerste missies ter bekering 
tot het christendom naar Ierland vonden 
vanuit Gallië plaats. Deze eerste christe-
nen waren aanvankelijk slaven, van wie 
St. Patrick deel uitmaakte, nadat hij van-
uit Schotland naar Ierland was ontvoerd. 
Na zes jaar ontsnapte hij en vertrok naar 
Gallië, waar hij in Tours, in het klooster 
van St. Martinus, een opleiding genoot. 
Rond 433 keerde hij als missionaris naar 
Ierland terug. Er waren daar toen al chris-
tenen, maar zijn missie was vooral ge-
richt op de bekering van het hele noorden 
van Ierland. Tegen de zesde eeuw had 
het christendom er al een stevige basis. 
In de vroege Middeleeuwen stond Ier-
land bekend als het eiland van heiligen 
en geleerden. De periode rond de zevende 
eeuw wordt wel het Gouden Tijdperk van 
Ierland genoemd, dat sterk afstak tegen 
de culturele verarming van het Europese 
continent tijdens de ‘duistere’ Middeleeu-
wen. In Ierland waren er toen nog geen 
stedelijke nederzettingen, maar wel be-
langrijke kloosters. Deze bestonden uit 
clusters van hutten en stenen kapelle-
tjes, omgeven door een bolwerk. Ze had-
den tevens een belangrijke functie voor 
de plaatselijke woongemeenschappen die 

De Kelten behoren tot de oudste volkeren van Europa en zijn bekend om hun 
eigen taal, cultuur, kunst en religie. Waarin onderscheidt zich de Keltische 
Kerk van de andere westerse kerkelijke stromingen?

St. Patrick

zich rondom de kloosters vestigden. Van-
af de zevende eeuw trokken Ierse missio-
narissen naar het continentale Europa om 
daar missiewerk te verrichten, wat leidde 
tot de oprichting van een aantal kloosters 
in Frankrijk, Zuid-Duitsland, Zwitserland 
en Noord-Italië.

Rite
In de Keltische Kerk werd tot het einde 
van de twaalfde eeuw met betrekking tot 
vele godsdienstige gebruiken een eigen 
rite gevolgd. Zo kende de Ierse, Bretonse 
en Gallische traditie een eigen paasda-
tum, gebaseerd op de Joodse maandka-
lender. Andere verschillen met de Ro-
meins-christelijke traditie betroffen de 
grotere kruinschering van de geestelijk-
heid en de vorm van de doopplechtigheid, 
die evenals in het toenmalige Spanje be-
stond uit een eenmalige onderdompeling. 
Dat niet iedereen gelukkig was met deze 
verschillen blijkt uit het citaat van de Bre-
tons-Britse evangelist St. Gildas: Britones 
toti mundo contrarii, moribus Romanis 
inimici, non solum in misa sed in tonsura 
etiam - De Britten zijn in tegenspraak met 
de gehele wereld en handelen in strijd 
met de Romeinse gebruiken, niet slechts 
bij de mis, maar ook met betrekking tot 
hun kruinschering. 

Cultuur
De Keltische taal, cultuur en kunst druk-
ten een eigen stempel op het geloofsleven 
en de liturgie. De Keltische gebeden, de il-
lustraties van de verluchte manuscripten, 
de religieuze liederen en muziek getuigen 
van een grote schoonheid. Een opvallend 
kenmerk van het Keltisch christendom is 
de bijzondere vorm van het kruis, die te-
ruggaat op een voorstelling van de zon 
als een cirkel met vier stralen die als spa-

ken uit het wiel steken. Afbeeldingen van 
een vierspakig wiel naast symbolen die 
bij de verering van de hemel of de zon 
horen, werden al aangetroffen op prehis-
torische grafstenen op het Europese vas-
teland. Later werd de onderste spaak ver-
lengd tot een langere kolom. De meeste 
van deze kruizen dateren uit de achtste 
tot de dertiende eeuw. Ze zijn vaak ver-
sierd met geometrische of bijbelse voor-
stellingen of met afbeeldingen van mu-
zikanten met harpen, instrumenten die 
ook gebruikt werden in de liturgie. Dat 
de vorm van het Keltisch kruis ontwik-
keld zou zijn uit het Christusmonogram 
chi-rho (PX) is een latere verchristelijking 
van de heidense oorsprong.
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Redactie

Samen op pad

Er wordt op velerlei gebied hard gewerkt 
opdat mensen met een beperking, jong 
en oud, zich niet alleen zo goed mogelijk 
staande kunnen houden, maar er ook nog 
plezier aan beleven.

De Com-pas
Meestal is te zien dat iemand een beper-
king heeft. Dan is het mogelijk rekening 
te houden met wat hij of zij niet kan. 
Mensen met een spraaktaalprobleem heb-
ben in dit opzicht een dubbele handicap. 
Ze zijn beperkt in hun mogelijkheden, 
maar niemand merkt het. Hun moeite met 
spraak en taal levert niet alleen communi-
catieproblemen op, maar maakt hen ook 
heel onzeker. Zo kan iemand wel weten 
wat hij zeggen wil, maar duurt het te lang 
voor hij een zin kan formuleren. Daarin 
zit meteen de kern van het probleem. Ze 
zouden meer tijd moeten vragen, maar 
hun beperking maakt dit onmogelijk.
Om hen te ondersteunen en om meer be-
kendheid te geven aan hun stoornis, heeft 
het Revalidatiefonds samengewerkt met 
Kentalis - voor mensen met een hoorstoor-
nis - en is de Com-pas ontworpen, die uit 
een pasje en een app - applicatie - voor de 
mobiele telefoon bestaat. Zo kunnen jon-
geren laten zien wat er met hen aan de 
hand is. Omdat een spraaktaalprobleem 
niet bij iedereen hetzelfde is kan de tekst 
op de Com-pas op maat gemaakt worden; 
bij voorbeeld ‘meer tijd geven’ of ‘een zin 
herhalen’. Zo creëren de jongeren ruimte 
voor zichzelf in de communicatie. 

Led-speelwand
Revalidatiecentrum Blixembosch te Eind-
hoven, onderdeel van de Libra Zorggroep, 
heeft de unieke interactieve speelwand Ne-
bula in gebruik genomen. Kinderen met 
een beperking kunnen nu op een levens-
groot televisiescherm games spelen als 
vorm van bewegingstherapie. De Nebula 
is ontwikkeld door NYOYN te Eindhoven 
en is eigenlijk een soort kamerbreed, le-
vensgroot touchscreen van ledlampjes met 
beeld en geluid. Speciaal voor Revalidatie-
centrum Blixembosch is deze wand voor-
zien van softwareprogramma’s en games 
om kinderen met een lichamelijke beper-
king bewegingsoefeningen te laten doen 
als onderdeel van hun therapie.
Deze Nebula is een prachtig voorbeeld 
van een product dat tot stand is gekomen 
dankzij de prima samenwerking tussen 
bedrijfsleven en zorg- en kennisinstellin-
gen. Uit onderzoek blijkt dat sporten en 
bewegen bij deze doelgroep niet alleen de 
gezondheid bevorderen, maar ook de so-
ciale contacten en deelname aan de maat-
schappij. 

Fieldlab
Pal tegen de sporthal van Revalidatie Cen-
trum Blixembosch staat nu het Fieldlab 
Aangepast Sporten (FAS) gebouw met een 
oppervlak van ruim vierhonderd vierkan-
te meter. In het Fieldlab kan vormgegeven 
worden aan een nauwe samenwerking om 
gezamenlijk te komen tot nieuwe innova-
tieprojecten en -producten. In het Fieldlab 

kunnen zowel (top)sporters, revalidan-
ten als bedrijven terecht voor onderzoek, 
metingen, het verwerken van gegevens 
en voor presentaties van resultaten en 
nieuwe producten. Het hart van Fieldlab 
is een multifunctionele ruimte van gang-
beeldanalyse: een vaste opstelling van een 
krachtplatform met er omheen camera’s, 
dat niet alleen hier in het fieldlab maar 
ook elders ingezet kan worden om zo ie-
mands manier van lopen goed te kunnen 
analyseren. Prachtig voorbeeld van inno-
vatie voor jonge en oude mensen met be-
wegingsmoeilijkheden; én ook voor (top)
sporters! 

Friese lokomat
Op 21 juni vorig jaar is Revalidatie Fries-
land - Beetsterzwaag - de Lokomat, een 
soort looprobot, in gebruik genomen. De 
vierde in Nederland. Met deze looprobot 
kunnen mensen met een gedeeltelijke ver-
lamming ‘gewoon’ lopen. Zo houden zij 
hun spieren en organen gezond en halen 
zij het optimale uit hun revalidatie. 

Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van de 
ontwikkeling van ‘nieuwigheden’ waaruit 
blijkt hoe links en rechts gewerkt wordt 
met en voor mensen met een beperking. 
Dankzij nieuwe uitvindingen blijkt er heel 
veel mogelijk te zijn. Hopelijk blijft er geld 
om met iets nieuws te komen omwille van 
de mensen met een beperking. 

Tot slot
Het Revalidatiefonds heeft een kaart voor 
meerkosten in beeld gebracht. Ze schrij-
ven: ‘Mensen met een chronische ziekte 
of handicap maken niet alleen veel kosten 
voor medicijnen en hulpmiddelen. Door 
hun beperking verbruiken zij bijvoorbeeld 
ook meer stroom of zijn ze eerder toe aan 
een nieuwe vloer. Maar hoe bewijs je dat? 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting - Nibud - ontwikkelde een sys-
teem waarmee mensen de meerkosten van 
hun handicap in kaart kunnen brengen, 
wat aanspraak op alle nodige vergoedin-
gen voor de betreffende mensen verge-
makkelijkt’. Meer informatie en een ver-
wijzing naar het systeem op 
www.revalidatiefonds.nl

De Roerom wijdt maandelijks een pagina aan wat mensen met een beper-
king doen en wat er voor hen gedaan wordt. Nel Beex schrijft over enkele 
nieuwe en verheugende ontwikkelingen voor bepaalde groepen van deze 
mensen.

Het voor Revalidatiecentrum Blixembosch ontwikkelde aanraakscherm met ledlampjes (© Foto: NYOYN Int.)

De Lokomat, een soort looprobot
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Je moet zelf komen
Huub Schumacher

Dit laatste wordt aardig verbeeld door het 
lied Een vlinder fladderde in de wei van 
Miel Cools. Bij de eerste vier coupletjes 
heb je erg met de vlinder te doen. Wat 
verdrietig! Maar bij het vierde couplet 
krijg ik argwaan.

Een vlinder fladderde in de wei, toen 
kwam daar een oude boer voorbij. Hij 
betastte lachend het malse gras en vond 
dat het een goede weide was, maar 
de vlinder, nee, die zag hij niet; 
dat deed de vlinder veel verdriet.
 
Een vlinder fladderde in de wei, toen 
kwam daar de boerin voorbij. Ze keek 
bewonderend naar haar koeien en voelde 
haar dukaten groeien, maar de vlinder, 
nee die zag zij niet; dat deed de vlinder 
veel verdriet.

Een vlinder fladderde in de wei, toen 
kwam een paartje daar voorbij. Ze liepen 
heel dicht naast malkander en d’een 
bekeek alleen maar d’ander, zo zagen ook 
zij de vlinder niet; dat deed de vlinder 
veel verdriet.

Een vlinder fladderde in de wei toen 
kwam een kindje daar voorbij. Het zag het 
fladderend rood en gele en wou zo met de 
vlinder spelen, maar de vlinder bleef toch 
slecht gezind en zei: ‘Wat heb ik aan zo’n 
kind’.

wat prachtig exemplaar. De vlinder kirde: 
dat is waar! Hij zwol van trots om zijn 
perfectie, nu prijkt hij star in een collectie.

Nog zo’n vlinder
De vlinder van Miel Cools brengt mij bij 
een zekere Naäman in 2 Koningen (5,1-
15b). Aardige man, die Naäman, een 
pracht van een vlinder! De bijbel brengt 
hem in beeld als aanvoerder van het Ara-
mese leger en laat zien dat God er met be-
hulp van hem voor gezorgd had dat het 
Aramese leger een grote overwinning be-
haalde. Die Naäman was dus een man met 
grote kwaliteiten. Nogmaals gezegd: een 
pracht van een vlinder! Maar dan wordt 
hij opeens melaats. Je denkt: wat zielig 
voor die man. Maar dit moet je niet doen. 
Zijn verdriet is van een bepaald kaliber. 
Heeft de bijbel het over een melaatse, dan 
bedoelt hij per definitie iemand die het 
er zelf naar gemaakt heeft. In de bijbel 
gaat dat zo. Ergens las ik letterlijk: ‘Wie 
kwaad spreekt, krijgt uitslag. Wie anderen 
belastert, krijgt pijnlijke plekken op ar-
men en gezicht. Van vloeken krijg je rare 
bulten. Wie ongezond eet, krijgt lichame-
lijke klachten. En wie de hele dag loopt 
te schelden, maakt weinig vrienden. Die 
wordt uitgestoten, is melaats.’
Hoe stralend Naäman op het eerste ge-
zicht ook overkwam, bij nader inzien is 
hij dat helemaal niet. Hij blijkt een ver-
waande kwast. ‘Hij zwol van trots om zijn 
perfectie’ en vond het maar normaal dat 
iedereen als een knipmes voor hem boog. 
Als hij dan via via van de profeet Elisa te 
horen krijgt dat hij zich zeven keer moet 
wassen in de Jordaan, dan trekt hij daar 
z’n neus voor op. ‘Mezelf wassen in dat 
joodse slootje?’, merkt hij hooghartig op. 
Een verwaand schepsel ... net als die vlin-
der, voor wie dat kind ineens niet goed 
genoeg was.

Uit je ivoren toren klimmen
Nu mag Naäman onzelieveheertje op z’n 
blote knietjes bedanken. Er waren name-
lijk mensen in z’n buurt die zeiden: Was 
je nou toch maar in de Jordaan, Naäman, 
ook al vindt u het beneden uw stand. Die 
aansporing van buitenaf hielp! Hij gaf 
toe, dompelde zich onder en zijn melaats-
heid was weg. Op dit punt wijkt Naäman 
af van de vlinder. De vlinder kon dat niet 
opbrengen en bleef kwaad met als gevolg: 
zo dood als een pier nu in een collectie. 
Had hij maar contact gezocht met dat 

kind. Was hij maar zoals Naäman uit zijn 
ivoren toren geklommen. Hij had zichzelf 
kunnen redden. 

Iedereen kan het 
De boodschap van het Levensboek van de 
christenen moge duidelijk zijn. Als ver-
driet omslaat in ongezond verdriet en je 
melaats, bokkig, verbitterd, narrig en ver-
ongelijkt wordt, dan ben je zelf degene 
die er iets aan kan doen. En dat lukt je 
dan ook, per se. Want zo vertelt datzelfde 
Levensboek: ‘Er kwam een man naar hem 
toe die melaats was. Hij knielde voor Je-
zus neer en smeekte: ‘Als u wilt, kunt u 
mij reinigen’. En dan staat er: ‘Jezus was 
met hem begaan.’ (Mc 1,40-45) Dit is ech-
ter een erg slappe vertaling. Er staat let-
terlijk: bij het zien van die arme stumper 
van een melaatse draaiden alle ingewan-
den van Jezus op hun kop! Met andere 
woorden: tot in het diepst van zijn lijf 
is Jezus geraakt door deze arme gevan-
gene van zichzelf. Nu denk je misschien: 
‘Schrale troost; ik leef niet in Jezus’ tijd; 
dus kan ik hem ook niet tegenkomen’. 
Niet waar! Je komt hem tegen op straat, 
thuis, in het ziekenhuis. ‘Jezus’ staat hier 
voor oom Piet, je zus, de verpleegkundige 
of nog een ander. Jammer dat de vlinder 
uit ons liedje geen zetje kreeg van een an-
dere vlinder. Naäman wel; hij werd aan-
gesproken door mensen uit de buurt en 
liet zich overreden. Beste naäman en na-
avrouw, het leven hoeft nooit voor altijd 
verpest te zijn; altijd wacht Liefde op ons. 
Je moet wel zélf komen!

Achterblijven bij anderen, je in de steek gelaten voelen - heel erg. Ziek wor-
den, op school niet meekunnen, niet voldoende aandacht krijgen - verdrie-
tige zaken, die je hele leven kunnen verpesten. En toch: verdriet en verdriet 
is twee. Verdriet kan vliegensvlug omslaan in ongezond verdriet. De bijbel - 
het Levensboek voor de christenen - houdt niet van ongezond verdriet en prikt 
onze vaak geliefde zwarte ballonnen door. 

Naäman (illustratie: Benno)

In strofe 4 blijkt de fladderaar veranderd. 
Net nog verdrietig, is het beestje hier van 
binnen verhard. Het kind had graag wil-
len spelen met hem, maar meneer was 
al zo vaak teleurgesteld en in zijn eer ge-
krenkt, dat het niet meer hoefde. ‘Wat heb 
ik aan zo’n kind…!’ Domme vlinder! Hoe 
het afliep?

Een vlinder fladderde in de wei, een heer 
uit de stad kwam daar voorbij. Hij riep: 
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de teksten en het beeldmateriaal 
dat De Roerom wordt toegestuurd 
maakt de redactie een keuze voor pu-
blicatie op deze pagina. De redactie 
pretendeert niet per se de beste keu-
ze gemaakt te hebben. 

Nationale voorleesdagen

Het zijn weer nationale voorleesdagen,
zoals we in de kranten zagen.
Vaak in de vorm van een ontbijt.
Zo raakt men dan zijn ei wel kwijt.
De BN-ers zitten al te graag
met een voorleesontbijtje in de maag.
Ook de pers, die smult er heerlijk van:
van zo’n beroemde voorlezende man.
Dat levert leuke foto’s op.
Of in ieder geval een krantenkop. 
Als peuter kun je het ook treffen
- wellicht zelfs zonder ’t te beseffen -
want als je geluk hebt kun je zien:
die daar voorleest is Laurentien.
Dan tref je het dáár kind te wezen,
want het gezelschap is er uitgelezen.

Anne Franken, 2013

Vrede een puzzel 

Puzzelstukjes in vele kleuren,
de zon in ons leven,
rust en innerlijke blijdschap.
Het leven in ons gezin,
leven met de kinderen,
leven met de medemens,
leven met vrienden bewust en wakker;
iets moois met een warm plekje.
We leven op aarde met de natuur;
laat je zorgen los
laat ze in stukjes vallen 
waar ze passen in de puzzel.
Afhankelijkheid en jezelf zijn,
liefde voor alles.
De wereld heeft mensen nodig
die in deze puzzel passen.
Elkaar aanvaarden en vertrouwen;
solidair met je naasten;
wijsheid en inzicht
goede dingen zien van elkaar.
Maak een web dat alles 
met elkaar verbindt.
Kom uit het donker van je ik
leef met je eigen symbolen 
met risico’s
geleid door het Licht van boven;
vind zo één geheel.
Leef met de puzzel in Vrede.

Luce

Wij dragen ‘t zijn

Wij dragen ’t zijn in broze vaten, 
want wie we zijn, we weten ’t niet. 
We kunnen enkel achterlaten 
wat iemand niet met ogen ziet:
 
de liefde die we ooit eens gaven, 
de dankbaarheid om ’t levenslicht, 
de vreugd van iemand die we laven, 
de woorden van een klein gedicht,

want of we ooit hier echt beminden, 
heel zeker weten we dit niet, 
we kunnen enkel trouw betrachten

dat we een anders leed verzachten 
en voor elkander teder zijn.
Voor meer is ’t leven veel te klein.

Adeleyd

Studentikoze ontgroening of natuurlijke 
integratie? (© Foto: Toon van der Heijden)

Oud en Nieuw

Geen oorverdovend, 
geen oogverblindend, 
geen geldverslindend, 
vuur aanslaan. 
Maar dankbaar in 
het stilzijn gaan. 
De ene kaarsvlam 
in het raam, 
zo hartenwarm 
het jaar ingaan. 
Steek niet de hel 
op aarde aan, 
waar mensheid 
zal ten einde gaan. 
Maar eerbied zal 
met eenvoud gaan, 
twee engelen die aan 
uw zij u wijzen hoe 
met aarde moeder 
om te gaan. 
Zo in de tuin te staan, 
de armen die ten hemel 
en op de knieën gaan. 
De stem van oorsprong 
en bestemming in de 
ochtenddauw verstaan. 
Zo zal het oude
in het nieuwe gaan. 
En niets en niets 
zal er vergaan 
van wat is goedgedaan.

Herman Verbeek
Jaarwisseling 2012-2013

Doop

Men spreekt van hoop en dageraad
van toekomst ons gegeven
alleen uit water en uit geest
komt dor land echt tot leven

Wie in Hem nieuw geboren wordt
uit water van de doop
leeft niet voorgoed in ademnood
hij wordt een mens van hoop.

Louis Nabbe in Kijk uit mijn ogen

Alles of niets

Er zijn twee manieren om je leven te leven:
leven alsof niets een wonder is 
of leven alsof alles een wonder is.’

Albert Einstein 
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Rob van der Zwan

Op zoek naar Amerika en Europa

Bij zijn aantreden in 2004 kon Obama 
op veel sympathie rekenen in Europa, 
nu lijkt de glans er een beetje van af te 
zijn. Tegelijkertijd is iedereen er zich van 
bewust dat de problemen waarvoor de 
vier enveertigste president zich gesteld 
ziet, groot zijn. Zo is er de immigratiepro-
blematiek, de VS kennen elf miljoen il-
legalen, een situatie die om een betere op-
lossing schreeuwt. Verder heeft Amerika 
te maken met een hoge werkloosheid, een 
groeiend begrotingskort en staatsschuld. 

John en Geert
Over dit land schreef Geert Mak het dikke 
boek Reizen zonder John. Op zoek naar 
Amerika. John is de Amerikaanse schrij-
ver en nobelprijswinnaar John Steinbeck. 
In het najaar van 1960 maakte hij samen 
met zijn hond Charley een reis, met de 
auto, dwars door de Verenigde Staten en 
deed daar verslag van in zijn boek Travels 
with Charley. In Search of America. In 
2010 - vijftig jaar later - deed Geert Mak 
deze reis over. Vandaar de titel Reizen 
zonder John. Uiteraard was John hier 
zelf niet meer bij; hij overleed half jaren 
zestig. De titel verwijst echter ook naar 
iets anders. Naar het feit namelijk dat de 
reis die Steinbeck in zijn boek uittekende 
deels niet gemaakt is. Ook zijn de be-
schrijvingen deels gefingeerd. Mak kwam 
daar gedurende zijn reis achter, toen hij 
onder andere merkte dat de reistijd van 
sommige routes niet kon corresponderen 
met de afgelegde afstand. 

Contrast
Steinbeck bleek in de nadagen van zijn 
schrijverschap een onzekere en bij tijd en 
wijle gedeprimeerde man. Zijn reis door 
de Verenigde Staten pakte niet uit als een 
pleziertocht. Vaak had hij te kampen met 
eenzaamheid en heimwee. Hoewel het 
niet de bedoeling was, week hij van de 
geplande route af en regelmatig kwam 
zijn vrouw overgevlogen om hem gezel-
schap te houden. Een andere reden voor 
zijn onbehagen was dat het Amerika dat 
hij aantrof niet overeenkwam met zijn 
verwachting. De oprukkende verwor-
venheden van techniek en industriali-
satie vanaf de jaren veertig hadden het 
Amerika verdrongen dat hem lief was 
en waarover hij enkele decennia eerder 
schitterende ‘ruwe bolster-blanke pit’ 
verhalen had geschreven zoals Of Mice 
and Man. Het contrast tussen Amerika 
als het gedroomde land en de realiteit 

van het echte Amerika speelde Steinbeck 
lelijk parten. 

Krimpend
De kloof tussen droom versus werkelijk-
heid aangaande Amerika houdt zowel 
Amerikanen als Europeanen bezig. Dit as-
pect wordt door Geert Mak schitterend uit-
gewerkt in zijn boek. Mak beschrijft wat 
hij ziet en schetst daar de historische ach-
tergronden bij. Wat mij als lezer bijblijft, 
is Maks waarneming van het verval, de 
kaalslag en achteruitgang in de Verenigde 
Staten. Zoals de enorme krimp waarmee 
Detroit te kampen heeft. Deze stad was 
ooit de ‘autoproducent’ van de Verenigde 
Staten. Maar met het in de versukkeling 
raken van de Amerikaanse auto-industrie 
verschrompelde deze miljoenenstad in 
enkele decennia tot een stad van 700.000 
die kampt met enorme leegstand en soci-
ale problematiek. Schrijnend is ook het lot 
van New Orleans na de storm ‘Katrina’. 
Duizenden vooral arme inwoners hebben 
er nog steeds geen plek; ook is de stad 
nog steeds niet bestendig gemaakt voor 
een volgende watersnoodramp. 

Idee én praxis
Deze achterstanden hebben niet alleen 
te maken met een gebrek aan middelen, 
maar evengoed met een visie op de taken 

van de overheid. Amerikanen gaan meer 
uit van de verantwoordelijkheid van 
het individu. Europeanen zien voor de 
overheid grotere taken weggelegd. Dit ver-
klaart bijvoorbeeld waarom Europa wél en 
de Verenigde Staten níet beschikken over 
een goed werkend spoorwegnet. 
In de Verenigde Staten staan republikei-
nen en democraten tegenover elkaar voor 
wat betreft een visie op Amerika en de 
wijze waarop men de problemen van dat 
enorme land zou moeten aanpakken. 
Aan Obama de opgave om hier niet alleen 
praktische, maar ook ideologische brug-
gen te slaan. 

Was erg naïef
De speech die de Engelse premier David 
Cameron 23 januari hield over de positie 
van Groot Brittannië in de Europese Unie 
maakte weer eens duidelijk dat ook in Eu-
ropa de visies op het ene Europa uiteen-
lopen. Naar aanleiding van de val van de 
Berlijnse muur - ruim twintig jaar geleden 
- heerste bij sommige denkers het idee dat 
met het wegvallen van de communisti-
sche regimes eigenlijk de noodzaak was 
weggevallen om er ‘ideologieën’ op na te 
houden. Marktwerking zou alles regule-
ren. Anno 2013 komt dat erg naïef over. 
We hebben dringend behoefte aan nieuwe 
ideeën over wat volkeren en naties met 
elkaar bindt en verbindt.

John Steinbeck Reizen met Charley 
Atlas-Contact; ISBN 978 90 4501 438 8 

Paperback, 208 blz. € 15,-

Geert Mak Reizen zonder John. Op zoek naar 
Amerika. Atlas-Contact; ISBN 978 90 4502 161 4 

Paperback, 573 blz. € 24,95

Op 21 januari 2013 werd Barack Obama voor de tweede maal geïnaugureerd 
als  president van de Verenigde Staten. Hij gaat aan de slag in een tot op het 
bot verdeeld land. Republikeinen en democraten zijn gedurende de laatste 
jaren steeds verder van elkaar komen te staan in hun respectievelijke visie op 
Amerika. 

Boskapel
5 mrt. 20.00-22.00 u. Armoede in 
onze achtertuin. (024) 356 18 09 
(18.15-19.15) info@boskapel.nl  

Petrus en Paulus Tilburg
26 febr, 7,14,21,28 mrt. 19.30-21.30 
u. Lichaam en geest in de veertigda-
gentijd. (013) 467 05 80  
info@parochie-petrusenpaulus.nl  

La Verna
27 febr, 13, 27 mrt.. 20.00-22.00 u. 
Vertrouwen in het buitengewone. 
(020) 346 75 30 info@laverna.nl 

Elim
23 febr. 10.00-16.00 u. Elimzaal: 
Verzet met waardigheid: Gandhi. 
(013) 463 85 05 stiltecentrum@
elimgroep.nl  
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Ad Wagemakers

Gerechtigheid doen

Woensdagmorgen.
Tien oudere mensen verzamelen 
zich rond de tafel voor de weke-
lijkse pastorgroep. Er wordt ruimte 
gemaakt voor de rolstoelen en kof-
fie en thee staan klaar. Als ieder-
een iets te drinken heeft én een 
koekje’, wordt de Paaskaars aan-
gestoken. Dan vertel ik het verhaal 
van de schepping, over het water 
en de lucht, over de dieren en de 
mensen.
Tijdens het verhaal houdt Bas zo 
nu en dan zijn beker omhoog - de 
koffie is op en hij wil nog wel wat. 
Maar hij moet even wachten. Jan-
neke heeft haar hoofd op de tafel 
gelegd en wil het Mariabeeldje 
in haar handen hebben. Zo kan 
ze beter luisteren, zegt ze. Wim 
is onrustig en rijdt wat heen en 
weer met zijn rolstoel, maar als ik 
na het verhaal de plaatjes in het 
boek laat zien, wijst hij de dieren 
aan en benoemt ze. We zingen Te 
Lourdes op de bergen en Geert be-
geleidt het lied met zijn mondhar-
monica. Hij heeft een verlamde 
hand, maar met één hand gaat het 
ook.

Ik zet nieuwe koffie.
Als die ingeschonken is en ik weer 
wil gaan zitten, tikt Bert met zijn 
hand op de tafel en wijst naar zijn 
mond: Ai…, ik ben de tweede ron-
de koekjes vergeten! Maar dat los-
sen we op. Het zilveren bord met 
de kleine kaarsjes komt op tafel en 
iedereen mag zeggen waarvoor hij 
of zij vandaag wil bidden. 
Voor mama. Voor de arme men-
sen. Voor de kinderen in Afrika 
die geen ouders meer hebben. 
Voor de mensen die elke keer 
doodgaan in Flikken Maastricht. 
Voor het personeel. Voor een we-
reld zonder oorlog. Tien kleine 
lichtjes tegen het donker.

We komen nog even terug op het 
verhaal van de schepping en ik 
vraag: ‘Wat vinden jullie nu het 
mooiste van de schepping?’ ‘Een 
zebra’ , roept Bas, ‘een luipaard 
en er volgen nog veel meer dieren. 
Tot ik bij Geert kom. Wat vind jij 
het mooiste Geert? ‘Mijn lamme 
handje’ zegt hij. ‘Waarom vind jij 
dat het mooiste van de schepping?’ 
Dan antwoordt hij: ‘Mijn vader en 
moeder hebben mij geleerd wat 
ziek is; daar moet je het meeste 
van houden.’

Margreet Spoelstra

Schepping

Uit een gesprek met de initiatiefgroep Fair 
Trade bleek dat daar een heel proces aan 
voorafgegaan is. Ongeveer drie jaar gele-
den nam de Raad van Kerken het initiatief 
om duurzaamheid bij gemeenten en paro-
chies op de agenda te krijgen. Kerken en 
gemeenten die aan een aantal criteria vol-
doen, krijgen de titel Fair Trade toegekend. 
De beleidsgroep Diaconie van de Titus 
Brandsmaparochie haakte daarop in en ging 
met steun van het bestuur in een tweeja-
rig project op weg om Fair Tradeparochie te 
worden. Dat gebeurde onder het motto ‘ge-
rechtigheid doen’. Niet met mooie woorden, 
maar met daadwerkelijke actie is het de op-
dracht om een bijdrage te leveren aan een 
betere wereld. 

Gerechtigheid doen 
Fair trade koffie en thee is al snel de gedach-
te die in dit verband opkomt. Eerlijke koffie, 
thee, suiker, papier en koekjes gebruikt de 
parochie echter al lang, maar er komt meer 
bij kijken. In het motto komt de drijfveer 
van het beraad tot uiting: het gaat bij fair 
trade om het ondernemen van activiteiten, 
die mensen bewust maakt van hun hande-
len en hen uitnodigt om na te denken over 
hun verantwoordelijkheid voor de schep-
ping. Dan gaat het dus behalve over het ge-
bruik van fairtradeproducten over thema’s 

mee een breder draagvlak. De werkgroep 
organiseerde de markten en excursies naar 
de Kringloopwinkel, naar de Waterzuive-
ring en naar een natuurwinkel en zette een 
kapellentocht uit. Daarbij werden plaatsen 
bezocht waar mensen als Titus Brandsma 
actief zijn geweest en die ook nu nog inspi-
reren tot diaconaal handelen. 
De gemeente Oss streeft ernaar om fairtrade-
gemeente te worden. Vanuit de parochie is 
er een vertegenwoordiging in de gemeente-
lijke werkgroep. Dat de parochie het predi-
caat inmiddels heeft gekregen is voor de ge-
meente weer een stap in de goede richting, 
omdat het als één van de activiteiten binnen 
de gemeente meetelt.

Gevierd 
In een feestelijke dienst werd de toekenning 
van het predicaat gevierd. De burgemees-
ter van Oss overhandigde het fairtradebord. 
Het is na afloop van de dienst op de gevel 
van de pastorie bevestigd. Hiermee werd de 
fase van het behalen van het predicaat af-
gesloten, maar blijvende actie is nodig. Dus 
viel het samen met de start van een nieu-
we periode. Gelukgewenst en veel succes! 
Wie meer wil weten over de aanpak van dit 
traject kan contact opnemen met Ria van 
Nistelrooij, één van de leden van het Diaco-
naal Beraad, via rvannistelrooij@ziggo.nl

In het laatste kwartaal van 2012 ontving de Titus Brandsmaparochie in Oss het 
predicaat Fair Trade. Dit houdt de erkenning in dat de parochie in doen en laten 
heeft laten zien eerlijk delen en verantwoordelijk zijn voor mens en schepping als 
uitgangspunt van haar activiteiten te hanteren.

als eerlijke handel, duurzaamheid 
en gerechtigheid.

Traject 
Er werd een plan opgesteld waarin 
gedurende twee jaar tal van acti-
viteiten werden opgenomen. Zo 
werden de vasten- en adventsacties 
gericht op de ontwikkelingsprojec-
ten van enkele parochianen. Niet 
alleen als doel om geld in te zame-
len, maar ook door het verzorgen 
van een informatieavond. Verder 
waren er regelmatig vieringen, le-
zingen en markten. Een cateraar 
gaf bijvoorbeeld een lezing over 
duurzaam ondernemen; er waren 
drie avonden over de gevolgen van 
de economische crisis en gered ge-
reedschap en de ruilkring waren 
thema’s op een van de markten.

Werk in uitvoering 
Het Diaconaal Beraad kreeg bij het 
uitwerken van al deze activiteiten 
ondersteuning van de werkgroep 
Werk in uitvoering. Behalve dat er 
veel werk uit handen werd geno-
men, kreeg het hele project daar- (© Foto: Ad Wagemakers)
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Het is een lesje economie van de koude grond, 
maar de vraag verwoordt wel een keuze die ge-
maakt moet worden als je mensen wilt helpen 
bij hun ontwikkeling.

Kunnen verkopen
Mensen in ontwikkelingslanden hebben veelal 
nog steeds genoeg is genoeg als grondhouding. 
Waarom je vandaag al druk maken over mor-

Henk Peters

Hulp bij ontwikkeling

Geld moet rollen. En het rolt pas goed als het geld dat je productie verdient weer wordt 
uitgegeven aan de productie van anderen. Een volk kan pas welvaart genereren als er 
méér geproduceerd wordt waardoor er méér gekocht kan worden. Hoe in landen waar 
de economie vooral op ruilhandel is gebaseerd zo’n slinger te geven aan de productiein-
spanningen, dat er méér geproduceerd gaat worden dan ze zelf nodig hebben. 

Alleen overheid
Lange tijd is gedacht dat gratis middelen ver-
schaffen de beste hulp was om productie te re-
aliseren. Dus land, zaai- en pootgoed of machi-
nes gratis, want je moet ergens beginnen om 
hen een faire kans te geven om mee op te sto-
men in de vaart der volkeren. Maar dan blijkt 
er méér nodig dan gratis productiemiddelen ter 
beschikking stellen. En hulp mag alleen door 
de (semi)overheid worden geboden want dan 
zit er geen belang achter. Bij particuliere hulp 
is dat altijd wel het geval en daarom deugt die 
niet, is het heersende idee.

Economie van het genoeg
Onze kapitalistische economie van steeds méér 
en goedkoper produceren en daarmee méér 
vraag generen door het scheppen van méér (le-
vens)behoeften, heeft grote schaduwkanten die 
we niet zouden moeten willen. In onze hang 
naar méér hollen we onszelf en elkaar voorbij 
en zuigen we de aarde leeg door grondstoffen 
‘uit te putten’ en het leefmilieu te belasten. De 
roep om meer zorg voor duurzaamheid door 
te consumínderen in plaats van te consuméren 
klinkt steeds luider. Velen willen intussen een 
economie van het genoeg.

gen of overmorgen, laat staan over je oude dag? 
Met zo’n instelling kom je nooit tot een zeker 
welvaartsniveau, want je moet juist méér produ-
ceren dan je nodig hebt om te kunnen verkopen. 
Wanneer wij, westerlingen, hen gratis produc-
tiemiddelen ter beschikking stellen en zij alleen 
produceren om in eigen behoefte te voorzien, 
waarom zouden ze zich dan druk maken? Komt 
de nood echt aan de man, dan is er altijd nog 
voedselhulp. Veel méér dan dagelijks voedsel 
heeft een mens niet nodig. Toch?

Vreemd dilemma
Al wat gratis ter beschikking wordt gesteld prik-
kelt mensen niet tot méér produceren dan ze 
strikt nodig hebben; alles wat ze krijgen wordt 
ook alleen hiervoor gebruikt. Een vreemd dilem-
ma. Zíj zouden zich iets méér onze kapitalisti-
sche levenshouding moeten eigen maken en wíj 
zouden veel beter af zijn als we ons wat meer be-
perkingen oplegden in het verwerven van almaar 
meer en meer. Wij minder, zij méér. We kunnen 
elkaars ontwikkelingshulp heel goed gebruiken 
en ervan leren. Jan-Willem van Casteren (41) uit 
Oss is in Kenia een particulier commercieel be-
drijf gestart dat uitgaat van hoe mensen zijn en 
niet hoe ze zouden moeten zijn!

Jan-Willem en Almut (© Foto: Annie Akkermans)

Mozeshuis
Iedere dag Mixen in Mokum: 
Amsterdammers en nieuw-
komers samen een dag op 
stap. (020) 522 13 05  
mixen@mozeshuis.nl  

Thomashuis Zwolle
28 febr,14 mrt. 20.00-22.00 
u. Kloosterlezingen ‘Vertra-
gingen’. (038) 425 44 12  
thomashuis@
kloosterzwolle.nl  

Stoutenberg
8 mrt.-29 aug. werkdagen 
9.00-17.00 u. Expositie 
‘Weerspiegeling’.
(033) 494 55 00 
post@stoutenberg.nl  

Klooster Huissen
2 mrt. 10.30-16.30 u. Lied-
dag ‘Dan zal ik leven’.
(026) 326 44 22 
info@kloosterhuissen.nl  

Titus Brandsma memorial
16 mrt. 10.15-12.15 u. 
Mystieke poëzie, Jan van 
het Kruis. (024) 360 24 21 
(9.30-12.30 u. en 13.30-
17.00 u.)  titusbrandsma@
karmel.nl  

Soeterbeeck
5 mrt. 20.00-22.00 u. col-
legezalencomplex: Frits 
van Oostrom over lezen en 
emancipatie. 
(024) 361 55 55 
m.j.verbeek@
soeterbeeck.ru.nl  

Achelse Kluis
18 mrt. 20.00-21.00 u. 
Abdijavond De bijbel een 
(g)oude(n) gids? Bijbelse 
antwoorden op menselijke 
vragen.
(040) 206 99 51 (9.30-12.30 
u. en 14.30-17.00 u.) 
abdij@achelsekluis.org  

Het Ronde Tafelhuis
12 mrt. 19.00 u. film Intou-
chable. (013) 455 37 98 
reserveringen@
rondetafelhuis.nl

Wake
24 febr, 3,10,17 mrt. 14.00-
15.00 u. JC Schiphol: Wakes.
06-30295461
www.schipholwakes.nl  
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In onze richting
Na de Tropische Landbouw Hogeschool Deven-
ter en de Landbouw Universiteit Wageningen 
ging Jan-Willem van Casteren werken bij de 
Verenigde Naties. Eerst in Zuid-Amerika en 
later in het Midden-Oosten - Irak - om tegen 
een goed salaris zijn kennis op hoog niveau 
ter beschikking te stellen aan de ontwikkeling 
van de mensen daar. Hij ontdekte echter dat 
er met die manier van werken vanuit de over-
heid weinig écht veranderde in die landen. 
Toch worden er via overheidsinstanties of lief-
dadigheidsorganisaties volop productiemidde-
len beschikbaar gesteld. En Jan-Willem leerde 
dan met zijn team aan de gebruikers hoe ze 
er mee om moesten gaan. Maar het werd hem 
steeds meer duidelijk dat het een behoefte van 
het westen was om de mensen dáár zich in 
onze richting te laten ontwikkelen. Voor de 
mensen dáár had het allemaal niet de hoog-
ste prioriteit. En de aanbieders van die hulp 
en ondersteuning hadden zelf vervolgens ook 
weinig belang bij het al of niet slagen van dit 
soort ontwikkelingstrajecten. Dat gaf hem ook 
geen echte voldoening. Het moest anders kun-
nen.

Beiden belanghebbend
Hij ontdekte eenzelfde grondhouding bij een 
Zuid-Duitse collega met wie hij later trouwde 
en twee schatten van kinderen kreeg: ‘Wij 
gaan het op een andere manier aanpakken.’ 
Samen zetten zij in Kenia een particulier be-
drijf op. Boeren organiseren zich in Zelf Help 
Groepen - Self Help Groups. Kleine boerenco-
operaties kopen van hen zaai- en pootgoed 
en Jan-Willem en Almut maken de boeren 
bekwaam er succesvol mee te boeren. Geen 
zaai- en pootgoed die puur voorzien in de 
eigen levensbehoefte van de mensen maar 
leiden tot producten die naar het buitenland 
kunnen worden verkocht. Marktzekerheid 
wordt gegarandeerd door middel van een of-
ficieel contract dat door het Ministerie van 
Landbouw wordt getekend als getuige. Aan-
vullende inkomsten dus op de ruilhandel 
van genoeg is genoeg. Waar mogelijk wor-
den boeren in contact gebracht met micro-
kredietinstellingen voor een kleine lening 

Euro

Ik moet het over de euro heb-
ben. Alleen wie de gordijnen 
dag en nacht gesloten houdt, 
de brievenbus heeft afgeplakt 
en de elektriciteit streng 
toegesproken om tv en andere 
sociale media niet van voeding 
te voorzien, kan het níet over 
de euro hebben. Wees gerust 
of wees teleurgesteld: ik ga 
haar niet bekritiseren. Dat zou 
te makkelijk zijn. Het zou niet 
eerlijk zijn want zij kan het 
zelf ook niet helpen.

In zekere zin heb ik met haar 
te doen. De wijze waarop 
binnen het politieke vertoog 
over haar wordt gesproken en 
gedacht, doet geen recht aan 
haar waarde. Ze wordt gezien 
als kapitaal en bezit: kenmer-
ken met een vieze bijsmaak. 
Maar nooit meer wordt ze ar-
beid genoemd. En arbeid, dat 
is wat de euro voor de mensen 
wil zijn.

De euro’s die wij de warme 
bakker geven voor het brood 
dat we bij hem kopen, ver-
dwijnen bij hem heus niet in 
een sigarendoos of oude sok. 
Hij betaalt er zijn winkelper-
soneel van en zijn knechts 
die ’s morgens vroeg met hem 
aan het werk zijn. Hij koopt 
er meel van en allerlei andere 
ingrediënten. Ook bij de meel-
fabrikant verdwijnen de euro’s 
van de bakker niet in de lade 
van de kast. Die betaalt er de 
chauffeur van, het personeel 
in de fabriek en natuurlijk de 
boer die hem het graan levert.
Het winkelpersoneel van 
de bakker - in dit geval een 
jonge vrouw - bewaart het 
verdiende geld ook niet op 
haar rekening, maar koopt 
er een nieuwe trui van. En je 
raadt het al: ook de winkelier 
die de euro’s ontvangt van de 
jonge vrouw, die het weer van 
de bakker had gekregen die 
het weer van ons heeft gehad, 
enzovoorts.

Ofwel: elke euro die de over-
heid bezuinigt, bezuinigt zij 
op arbeid die mensen een 
zinvol bestaan kan geven.

om de productie te verhogen. Niets gratis en 
voor wat ze lenen moet ook rente worden be-
taald. Wel garanderen zij een vaste prijs die 
investering en moeite royaal compenseert. 
Jan-Willem en Almut moeten zelf uit deze 
coöperatie ook hun inkomsten halen en heb-
ben er daarom net als de boeren alle belang 
bij dat het allemaal succesvol verloopt. Zo-
wel de aanbieder van hulp als de ontvanger 
ervan hebben belangen en hierover wordt 
niet geheimzinnig gedaan. Iedereen volgt en 
begrijpt dit.

Forse investeringen
Voor Jan-Willem van Casteren en zijn vrouw 
Almut is het hard sappelen nu ze de vleespot-
ten van de Verenigde Naties hebben gelaten 
voor wat ze zijn. Maar intussen hebben ze 
6000 boeren overgehaald hun zaaigoed voor 
pepers en paprika’s te gebruiken en de op-
brengst te leveren. Zij nemen hun oogsten af; 
één kilo evengoed honderden kilo’s. Oogstop-
slag en de infrastructuur van een opkoopnet-
werk vragen forse investeringen. En verder 
kunnen overheidsinstanties en particuliere 
liefdadigheidsorganisaties maar moeilijk wen-
nen aan het idee dat het om een particuliere 
onderneming gaat die groot succes heeft en 
nog even een steuntje verdient. Die zijn méér 
vertrouwd met het idee dat overheids- en se-
mi-overheidsinstanties iedere keer hun hulp 
zien mislukken omdat hun goede bedoelingen 
onvoldoende worden opgepikt, aangezien die 
te weinig aansluiten bij de werkelijke behoef-
te en de aard van de mensen die ze beogen te 
helpen.

Dit helpt
Almut en Jan-Willem van Casteren realiseren 
met hun particuliere initiatief een samenwer-
king tussen partijen die echt helpt in de ont-
wikkeling van heel veel mensen. Anders dan 
anders en met méér succes. Deugt hulp alleen 
als die door een (semi)overheid wordt georga-
niseerd? Ook al mislukt die keer op keer?

Promotiefilmpje van Equity Bank
www.youtube.com/watch?v=QZ1xCiXYzz8
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Riky, dochter van Jan’s broer Antoon, had 
de nieuwe pastoor een boekje overhan-
digd, dat familieleden over hun heeroom 
hebben geschreven. De titel is Jan Peters 
Padre Familias met als ondertitel Stand-
beeld voor een eenvoudige Peel-zoon. In de 
kerk vertelde Riky de parochianen dat het 
boek vooral bedoeld was om de familie uit 
te leggen waarom hun heeroom een jaar 
na zijn dood een standbeeld had gekre-
gen dat vóór de pastorie in La Democracia 
staat. 

Als Peeldorpen
In het boek wordt uitgelegd hoe Jan Pe-
ters in de meer dan 37 jaar die hij in La 
Democracia - 5.000 inwoners - werkte, 
een twintigtal gehuchtjes stichtte in de 
omgeving van deze plaats naar het voor-
beeld van de Peel-dorpjes zoals hij die uit 
zijn jeugd in zijn geboortedorp Boekel en 
omgeving kende. Om te beginnen kocht 
hij van grootgrondbezitters stukken on-
bewerkte grond, gaf die aan landarbei-
ders, zorgde voor cement en golfplaten 
om een huisje te bouwen en gaf een koe 
op voorwaarde dat het kalf naar een vol-
gend boertje ging. Zo heeft intussen een 
wonderbaarlijke koevermenigvuldiging 

plaatsgevonden en zijn er honderden 
boertjes met enkele koeien, varkens, kip-
pen, wat groente en fruit, die tenminste 
in hun eigen onderhoud konden voor-
zien.

Geduldige daadkracht
Geen wonder dat ze best mee wilden beta-
len aan het bronzen beeld voor Jan Peters. 
Anderen bewonderden hem omdat hij zo-
als zij sober en eenvoudig leefde. Jaren-
lang had hij geen stromend water. Telkens 
stortte de watertoren in, totdat een voor-
malige parochiaan die elders rijk was ge-
worden, zorgde voor een pomp, die water 
uit een beek naar de pastorie pompte. Het 
was de combinatie van eenvoud, mede-
menselijkheid en geduldige daadkracht bij 
Jan die bewondering afdwong. Hij speelde 
ook een belangrijke rol bij het overbren-
gen van reusachtige koppen - genoemd 
naar hun waarschijnlijke makers: de Ol-
meken - naar het plein voor de kerk. Het 
zijn nu de belangrijkste bezienswaardig-
heden van het dorp. 

Op de dodenlijst
Zijn ontwikkelingswerk was des te in-
drukwekkender omdat er in die streek 

geen traditie van kleine boertjes bestond; 
er was alleen grootgrondbezit. De groot-
grondbezitters beheersen de politiek, het 
leger en de justitie. Elke poging tot ver-
andering beantwoorden ze met geweld. 
In de jaren zeventig steunden sommige 
priesters de vorming van vakbonden om 
het lot te verbeteren van de landarbeiders, 
die nog geen dollar kregen voor zwaar 
werk als suikerriet kappen. De Vlaam-
se pater Walter Voordeckers en tiental-
len vakbondsleiders werden vermoord. 
Jan Peters koos een andere weg - de weg 
van geleidelijke landbouwontwikkeling - 
maar kwam niettemin op de dodenlijst te 
staan. Een generaal, voormalig parochi-
aan, slaagde erin hem van die lijst af te 
halen. 

Tegenvallers
Tijdens een preek liet iemand hem een 
keer een bandrecorder zien, om hem te 
waarschuwen dat zijn woorden werden 
opgenomen. Dat was tijdens de burgeroor-
log in het begin van de jaren tachtig, toen 
het militaire regime meer dan 200.000 
Maya-indianen vermoordde omdat zij 
communistische sympathieën zouden 
hebben. Juist vanwege dat geweld bleef 
Jan Peters tot zijn dood geloven in zijn 
geleidelijke landbouwontwikkeling, al 
zag hij met spijt dat veel boertjes stukken 
land verkochten wanneer iemand van de 
familie ziek werd of er schoolgeld betaald 
moest worden. Hij bleef ervoor waarschu-
wen dat zij de bodem onder hun eigen be-
staan weggaven. Ook was hij teleurgesteld 
dat steeds meer mensen kozen voor puur 
materialisme en letterlijk hun ziel ver-
kochten aan Amerikaanse sektes die meer 
geld beloofden. 

In Guatemala sterven
Hoe populair padre Juan was bleek bij 
de massale viering van zijn vijftigjarig 
priesterfeest in 2002 en bij de herdenking 
van 50 jaar missionaris in 2006. In 2007 
was hij voor het laatst in zijn geboorte-
plaats Boekel. Bij zijn vertrek liet hij een 
brief achter waarin staat dat hij niet te-
rug zal komen: hij wil in Guatemala ster-
ven. Twee jaar later zakt hij tijdens het 
vieren van de eucharistie in een van zijn 
kerkdorpjes achter het altaar in elkaar. 
Hij bleek een verwaarloosde nierontste-
king te hebben. Na een operatie in Gua-
temala-stad leek hij in het missiehuis van 
de Scheutisten op te knappen. Tegen zijn 
Vlaamse confrater Herman zegt hij op 28 
december 2009 echter dat hij ‘de hemel-
poort al open ziet staan’. Als Herman hem 
voor het slapengaan nog even welterusten 
wil wensen, vindt hij hem dood in bed. 

Altijd in ons hart
De begrafenis twee dagen later in La De-

Jan Meulemeesters

Jan Peters boegbeeld

‘Geluidswagens met een groot portret van Jan Peters voorop trekken morgen 
door vijftien gehuchten. Deze zijn min of meer door Jan Peters gesticht. De ge-
luidswagens rijden om geld op te halen voor de armen en voor catechisten, die 
speciaal belast worden met de hulp aan armen. Vandaag, tijdens de derde her-
denking van de sterfdag van Jan Peters - 28 december 2009 - zullen drie cate-
chisten over hun ervaringen met padre Juan vertellen.’ Dit liet Emilton Gonza-
lez, de opvolger van Jan Peters als pastoor van La Democracia, weten aan Riky 
Meulemeesters-Peters, nicht van Jan Peters, tijdens haar bezoek aan Guatema-
la in december 2012. Zo leeft zelfs drie jaar na zijn dood Jan Peters nog als een 
boegbeeld onder de boertjes in Guatemala.
 

Nelis Peters en Beth van Dooren vierden op 24 mei 1941 hun zilveren bruiloft samen met hun gezin. Jan staat 
achter pater Gaudiosus, broer van mevrouw Peters.
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mocracia is een massaal gebeuren. Bij de 
ingang van het dorp wordt de lijkkist uit 
een busje getild en in processie naar de 
kerk gedragen. In de bars langs de weg 
is het stil; iets wat de pastoor tijdens zijn 
leven nooit voor elkaar kreeg. In de kerk 
hangt een spandoek met de tekst Padre 
Juan para siempre en nuestro corazón, Pa-
ter Jan voor altijd in ons hart. Alle pries-
ters van het bisdom zijn aanwezig en de 
bisschop van Escuintla roemt padre Juans 
liefde voor zijn ‘camposinos’, zijn boer-
tjes. In een lange stoet wordt hij naar zijn 
graf op de plaatselijke begraafplaats gedra-
gen; zoals hij dat had gewild. Hij laat al-
leen maar wat foto’s en dankbewijzen na. 

Enkel afdankertjes
In het boek pogen familieleden en col-
lega’s een karakterschets te geven van 
Jan Peters. Zijn jeugd aan de rand van de 
Peel wordt in verband gebracht met zijn 
behoefte Peeldorpjes rond La Democra-
cia te scheppen. In de tuin achter de pas-
torie in La Democracia is zijn agrarische 
inslag te zien. Naast twee hondjes voor 
de beveiliging lopen er kippen, eenden, 
duiven rond in een door een mangoboom 
overschaduwde tuin. Jan had steeds twee 
meisjes uit arme families in huis, zodat 
ze ‘gezelschap aan elkaar hebben’ en 
voorziet ze van een naai- en tikmachine, 
‘zodat ze later makkelijk een betrekking 
kunnen vinden’. In de pastorie staan al-
leen maar afdankertjes van anderen; de tv 
geeft meer mist dan beelden. 

Klinkt als een klok
Hij heeft vaak een oud basketbalpetje op 
en rijdt altijd in een klein vrachtwagentje, 
‘zodat ik nuttige dingen voor de mensen 
mee kan nemen’. Vaak neemt hij steen-
puin mee om gaten in de weg te dempen. 
Zijn praktische inslag is ook te zien voor 
een van zijn kerkjes, waar een stuk spoor-
rail hangt. Als je daar met een hamer 
op slaat, krijg je hetzelfde geluid als een 
klok. Uit alles blijkt zijn soberheid, ge-

duld. Verder vallen zijn droge humor, zijn 
liefde voor kaarten en gezelligheid op. Hij 
sprak vaak vol heimwee over de tijd dat 
hij nog voetbalde en elftallen op de been 
bracht. Hij beleeft duidelijk plezier aan 
zijn contact met zijn misdienaars, die hij 
overal mee naar toe neemt. Hij stuurt hen 
met sissende geluiden en kneepjes in de 
arm. 

Bezig met mensen
In twee interviews spreekt Jan Peters over 
zijn persoonlijke beweegredenen. In 1982 
tegenover het Missiesecretariaat pleit hij 
voor de ‘gulden middenweg ‘ tussen con-
servatieve priesters die aan de kant van 
de rijken staan en anderen die heel links 
zijn. Vanwege het enorme geweld zijn ex-
treme keuzes in feite onmogelijk. Tege-
lijk geeft hij rechts, de rijken, de schuld 
van geweld. In 2008 geeft hij tegenover 
nicht Anny Peters een simpele verklaring 
waarom hij - geboren in een boerenge-
zin op 24 mei 1923 als vijfde kind van 
Beth van Dooren en Nelis Peters - geen 
boer is geworden: ‘Ik was niet echt no-
dig op de boerderij. Onze Antoon en Piet 
deden alles.’ Hij vertelde verder dat hij in 
zijn jeugd vooral geïnspireerd werd door 
verhalen van familielid Marianus van de 
Leemputten, Scheutist in Congo. ‘Ik vond 
dat ook wel wat en ben op 12-jarige leef-
tijd naar Uden gegaan. Ik heb nooit spijt 
gehad van mijn priesterschap en ben zo 
blij dat ik in Guatemala terecht ben geko-
men.’ Over theologie: ‘Ik ben, net als onze 
Cor, een volkspastor. Onze Cor is ook veel 
meer bezig met mensen dan met het theo-
logische geschrift. Godsdienst is in onze 
ogen pas geslaagd als je resultaat bereikt 
bij mensen en je hen moed geeft.’

Van 1972 tot 2009
In het boek is weinig aandacht voor de 
eerste jaren van Jan Peters in Guatemala, 
simpel omdat er toen nog geen familiele-
den waren die een bezoek aan hem brach-
ten. Die bezoeken begonnen pas in 1978. 

Jan Peters arriveerde in 1956 in Guatema-
la, waar hij in Santa Lucia - niet ver van 
La Democracia - van de gelegenheid ge-
bruik maakt om Spaans te leren. In 1961 
krijgt hij een eigen parochie, San Miguel, 
in het midden van Guatemala, van waar-
uit hij per paard zijn parochianen, Maya-
indianen, bezoekt. Omdat hij moeite heeft 
de vele indianentalen te leren vraagt hij 
overplaatsing aan naar een plaats waar 
Spaans gesproken wordt. Het wordt San 
José, aan de kust van de Stille Oceaan, 
waar het verschrikkelijk warm en vochtig 
is. Het is een gebied van grootgrondbe-
zit met voornamelijk suikerriet. In 1972 
wordt hij overgeplaatst verder het binnen-
land in, naar La Democracia, waar hij tot 
zijn dood zal blijven.

Jan Peters’ wonderbaarlijke koevermenigvuldiging

Het standbeeld van Jan Peters voor de pastorie in La 
Democracia.

Guatemala in beeld
Woensdagavond 27 februari  van 
17.00 tot 18.00 uur wordt de foto-
tentoonstelling Guatemala terug in 
beeld van Piet den Blanken in de 
Domkerk te Utrecht geopend met 
een lezing door Mario Coolen. Samen 
geven zij een beeld van de mensen 
op de suikerriet-plantages in en rond 
Santa Lucia (Guatemala). Om 18.00 
u. is er een vastenmaaltijd, Zuid-
Amerikaans van smaak! Vrije inloop; 
opgave bij secretariaat@domkerk.nl 
is wel prettig! 
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Net zo min als Mozes of Jesaja 
is Jeremia er in zijn tijd opuit geweest 
de barricades op te gaan en 
in het geweer te komen tegen de hoog- 
en eerwaardigen in stad en tempel. 
Hij excuseerde zich bij de Heer, 
vond zich te jong en totaal geen spreker. 

Maar de Heer bezwoer hem zich door 
niets en niemand te laten afschrikken 
en dreigde in geval van verzaking 
‘hem voor hun ogen de stuipen 
op het lijf te jagen. (Jeremia 1)

Jeremia,
man van gegoede afkomst en profeet 
in het hart van stad en land dat zich 
met wapens en verdragen, met legers 
en bondgenoten sterk dacht te maken 
tegen dreigend gevaar, maar daardoor 
juist rampspoed over zich afriep - 

Jeremia, een man apart, een zonderling, 
die met een vaas - fraai van vorm 
en mooi ogend - over hobbelige weggetjes 
naar ’t centrum van de stad liep 
en in het binnenhof voor de voeten 
van ’t hoog de vaas aan diggelen smeed -

Jeremia, die voor wie dit gebaar 
niet begreep snierend uithaalde naar 
het hoog- en eerwaardig van de stad: 
‘Dit en erger gebeurt met u en uw land, 
met uw mooie akkers en welvaart, als 
ge blijft wedden op wapens en verdragen 

in plaats van tot inkeer te komen.’ -
(Jeremia 19)

Protestgebed
Jeremia, die de innerlijke strijd 
van profeten toen en nu, hun 
vlammend vuur en doffe wanhoop, 
zó onder woorden bracht, dat 
dit oprechte gebed zijn meest 
bekende woorden zijn geworden. 

Gij hebt mij te grazen genomen 
en ik ben erin getrapt. 
Gij waart mij te machtig 
en ik had geen verweer.
 
Nu word ik de godsganselijke dag 
nageroepen, uitgelachen, te kijk gezet. 
Want ‘t enige wat U mij te doen geeft 
is bulderen en tekeergaan 
over schuld aan oorlog en geweld.

Soms denk ik: ik stop er mee; 
ik spreek niet langer namens U.
Maar dan wordt mijn hart 
‘n vuurhaard en kook ik van binnen. 

Wat ik ook doe, 
er is geen houden aan.
Zwijgen over U ... onmogelijk. 
(Jeremia 20)

Zo ‘jeremieerde’ de grote profeet !

Nieuw geloof
Wellicht heeft de houding van 
de toenmalige joodse gezagsdragers 
Jeremia er mede toe gebracht om 
met de hand op het hart en in Gods naam 
een ‘nieuw’ geloof te preken, dat zich 
niet ophangt aan uiterlijke rituelen 
- hoe onmisbaar ook voor mensen -,
aan wet en bewering van gezagsdragers
niet gebonden is, maar dat huist 
in het eigen binnenste van mensen zelf. 

Dit is de afspraak 
die ik nieuw met jullie maak, 
zegt de Heer. 
Ik grif Me in je binnenste, kerf 
mijn merktekening je in het hart. 
Ik jullie God; jullie mijn mensen. 
Niemand hoeft een ander nog 
op Mij te wijzen, want iedereen 
kent Mij vanuit zichzelf. (Jeremia 31)

Vanouds gehoord
Deze geloofsbron die in de mens opwelt, 
door gezag en institutie vaak wordt 

gewantrouwd, is de eeuwen door 
genoemd door mensen en niet de minsten. 
Zoals Augustinus wiens compacte belijde-
nis Deus interior intimo meo momenteel
door velen overtuigd geciteerd wordt.
Zoals ook Bernardus van Clairvaux.

Weetgierig als ik ben, daalde ik af
tot in het diepste van mijzelf
maar nog dieper trof ik Hem ...

Ik heb naar binnen gekeken;
maar meer nog dan ikzelf
is Hij mijn binnenste ...

Ik erken de waarheid
van wat ik al had gelezen:
dat wij leven in Hem;
in Hem bewegen en bestaan.

Ook dichters en denkers 
uit ’t verre verleden zoals Jan Luijken
die zichzelf zijn en zich niet laten 
bevoogden door macht en gezag, 
zeggen wat en wie hen ‘binnen’ bezielt. 

Ik meende ook 
de Godheid woonde verre,
in eenen troon, 
hoog boven maan en sterre;
en ik hefte menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog.

Maar toen gij u beliefde t’openbaren,
toen zag ik niets van boven nedervaren,
maar in den grond van mijn gemoed,
dáár wierd het lieflijk en zoet.

Dáár kwaamt gij 
uit der diepten uitwaarts dringen
en als een bron 

Peer Verhoeven

Jeremia hedendaags profeet

Prakkezerend over de meditatie en de aanhef van het boek Jeremia in het hoofd 
- eerste lezing vierde zondag door het jaar cyclus C - voerde deze profeet mijn 
gedachten vanuit zijn tijd naar de dag van vandaag. Hij lag overhoop met de 
beleidmakers van zijn land en bevrijdde de mensen van de religieuze ‘ontvreem-
ding’ door hen bewust te maken van ‘hun goddelijke waardigheid’.  

Michelangelo Buonarroti, Jeremia, Sixtijnse kapel

Bernardus van Clairvaux
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mijn dorstig hart bespringen,
zodat ik u, o God, bevond
te zijn de Grond van mijnen grond ....
(Jan Luyken 1649-1712)

Nu opnieuw
Karl Rahner moet gezegd hebben 
dat de kerk van de toekomst ‘n mystieke 
kerk zal zijn óf niet zal zijn.
In schrift en woord getuigt ook
Hein Stufkens hiervan telkens weer.

Er komt een nieuwe religiositeit, 
die enge oude geloofsvormen 
achter zich laat en 
aansluit bij de traditie 
van 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 
datzelfde mysterie zien, 
respecteren en liefhebben.
(Hein Stufkens) 

Het besef dat het goddelijke mensen niet 
bijgebracht of ‘toegediend’ hoeft te wor-
den maar in hen gewékt en bewust ge-
maakt, omdat het hun leven, hart en in-
tuïtie eigen is, - dit is in de grond de oor-
zaak van de hevige spanning tussen leer 
en beleid van de kerk op dit moment 
én de nieuwe of hernieuwde religiositeit. 
De kerk houdt vast aan en graaft zich 
momenteel zelfs in bij haar zekerheden, 
dogma’s, rechten, privileges inzake haar 
voortkomst uit God, het juist verstaan van 
de bijbel en haar functie als loods en gids 
op de weg naar God. 
De ware katholiek gelovigen ontlenen vol-
gens de kerk hun geloof aan haar, accep-

teren wat haar gezagsdragers voorhouden 
en komen met God in contact via haar sa-
cramenten.
 
Deze kerkelijke leer en pretentie strijden 
met ‘God in mij, God in ons, in alledag, 
God mijn adem en grond’ die mensen van 
nu bezielt en van wie ze getuigen in ge-
voelen en beleven, in bidden en belijden, 
in doen en dienen. 

Intussen huldigt de kerk niet enkel een 
levensbeschouwelijke overtuiging, maar 
vertaalt zij deze ook in praktisch beleid 
ten aanzien van liturgie vieren, parochie-
indeling en gebruik van kerken. Dit komt 
bij velen erg hard aan en strijdt met hun 
eigen geloofsovertuiging. Het miskennen 
van pastorale werkers, van leken vrij-
willigers en werkgroepen, het verwijden 
van parochiegrenzen op grond van ‘ge-
fingeerd’ priestertekort, kerken sluiten 
mede om dezelfde reden, het verbod om 
in eigen gemeenschap of groep de Goede 
Week te vieren, dit alles stuit mensen te-
gen de borst, strijdt met hun religiositeit 
en drijft hen tegen wil en dank tenslotte 
helaas de kerk uit. Cijfermatig zijn diverse 
maatregelen van de bisdommen heel goed 
te volgen en nodig. Maar over waardoor 
deze noodsituatie veroorzaakt wordt en al 
tijden voorbereid is wordt niet gesproken 
omdat de kerk haar leer en beleid niet ter 
discussie stelt.
 
Als de kerk de hand niet ‘in eigen boezem
steekt’ en geen oog heeft voor de nieuwe
of vernieuwde religiositeit van de mensen
dan zijn het onmogelijke ondernemingen. 
De ‘kerkmensen’ zijn - ten goede - veran-
derd, voelen de scheiding tussen priester 
en leek, gewijd en niet-gewijd, ervaring Jan Luyken

en openbaring niet meer aan en bijgevolg 
strijden zij tegen of treuren zij over maat-
regelen van hogerhand die stoelen op die 
verbleekte dualismen. 
Velen trekken zich geruisloos terug, an-
deren nemen de moeite zich te laten uit-
schrijven. Gedacht vanuit de geloofsge-
meenschappen verdwijnen zij veelal in de 
anonimiteit. Tegen deze achtergrond zou 
het toch nog een gelukkige ontwikkeling 
mogen heten dat de laatste tijd gemeen-
schappen in hun geheel de voor hen on-
vermijdelijke weg gaan. 
Ze kunnen vanuit zichzelf niet anders en 
verdwijnen gelukkig niet in de anonimi-
teit. 

Dat er een Liefde is die hemel en aarde 
en alle levende wezens 
ten diepste doordringt en leven geeft, - 
het sterkt me dit te weten.
(Claire Vanden Abbeele in 
Op weg naar je ware zelf, 2009)

Hein Stufkens (© Foto: Josephine Heinemans) 

Barmhartigheid
16 mrt. 10.00-17.00 u. Het vuur van 
barmhartigheid. (073) 657 70 44  
secretariaat@barmhartigheid.nl  

Salesianum
7, 14, 21 mrt. 20.00-22.30 u. Samen 
rust en bezinning ter voorbereiding 
op Pasen. (073) 549 56 71
osfs@hetnet.nl  

Begijnenhofgesprekken
12 mrt.. 10.30-12.30 u. Jezelf zijn en 
ouder worden. (040) 242 12 63 
begijnenhofgesprekken@kpnmail.nl

Elim
23 febr. 10.00-16.00 u. Elimzaal: 
Verzet met waardigheid: Gandhi. 
(013) 463 85 05 stiltecentrum@
elimgroep.nl  

Priorij Emmaus
2 mrt. 10.00-16.00 u. priorij: Johan-
nes Passion. (0346) 56 21 46 (ma 
t/m vr 9.00-12.00 u.) 
info@priorijemmaus.nl  

Eindhoven Binnenstad
6 mrt. 14.00-16.00 u. Mariënhage: 
De Moderne Devotie een Nederland-
se religieuze beweging. 
(0497) 57 28 04  elzen17@xs4all.nl 

Ignatiushuis
28 febr. 19.30-22.00 u. Contrapunt. 
(020) 679 82 07 
ignatiushuis@gmail.com  
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Onder de Nederlandse bevolking vormen 
de woonwagenbewoners, Roma en Sinti 
kleine minderheden. Bij beide laatste groe-
pen gaat het om samen ongeveer tiendui-
zend mensen. Mensen voor wie de aan-
dacht, als die er al is, grotendeels gericht 
is op het ‘probleem’ dat zij voor de samen-
leving vormen. Ze komen in het nieuws 
wanneer zij overlast heten te veroorza-
ken. Verder lijken zij bij de overheid en in 
brede lagen van de bevolking nauwelijks 
interesse te wekken. Dit raakt onze gehele 
Nederlandse samenleving want de mensen 
met een nomadische levensstijl zijn voor 

Jan Geurts

Anders-maatschappelijken

‘Willen we in Nederland de integratie van woonwagenbewoners, Sinti en 
Roma in Kerk en samenleving echt kans geven, dan moeten we openstaan 
voor hun eigenheid en die een plek geven, ook in de parochie (…). Wie goed 
doet, goed ontmoet, ook al zal er veel geduld voor nodig zijn.’ Aldus Jan van 
der Zandt msc. Jan Geurts schrijft over deze mensen die de Haagse Post in 
1959 Geen on- maar anders-maatschappelijken noemde. 

haar van onschatbare betekenis. Al een 
halve eeuw geleden schreef de kunstenaar, 
dichter en verslaggever Armando over hen 
als ‘geen on-, maar anders-maatschappe-
lijken.’ 

Beleid gemaakt
In de voorbije 50, 60 jaar is er veel beleid 
gemaakt om ‘reizigers’, Sinti en Roma te 
helpen integreren in de Nederlandse sa-
menleving. Meer dan eens vanuit het ge-
zichtspunt van beheersing en met weinig 
oog voor hun eigen (semi-)nomadische 
manier van leven. Niettemin werden men-
sen zoals Marga Klompé - als minister in 
1968 verantwoordelijk voor de landelijke 
Woonwagenwet - geleid door idealen van 
culturele verheffing en menselijke ont-
plooiing. Moeilijk te overschatten is daar-
naast het vele goede dat gedaan is vanuit 
de kerken. Aalmoezeniers, religieuzen en 
andere vrijwilligers waren er te allen tijde 
en op de ‘scharniermomenten’ van het le-
ven, bij doop, ziekte, overlijden. 

Uit beeld geraakt
Pater Jan van der Zandt, na ruim dertig 
jaar nog steeds actief als landelijk coördi-
nator voor het pastoraat aan deze groepen 
mensen, staat helemaal binnen deze tra-
ditie van ‘present-zijn’. Met zijn auto en 
caravan reisde hij in de eerste jaren van 
woonwagencentrum naar woonwagen-
centrum - het was nog de tijd van de grote 
centra - om met de mensen vertrouwd te 
raken en hun vertrouwen te winnen. La-
ter in de jaren ’80 en ’90 kregen de meer 
verspreide, kleinere centra de zorg van 
plaatselijke parochies en protestantse ge-
meenten. Deze aandacht is voor een groot 
deel komen te vervallen. Voor plaatselijke 
geloofsgemeenschappen, die in meerdere 
of mindere mate bezig zijn met hun eigen 
voortbestaan, raken deze groepen mensen 
over het algemeen uit beeld. 

Presentiegedachte
Deze ontwikkeling heeft het Landelijk Bu-
reau Pastoraat voor Woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma (PWN) gevestigd in Den 
Bosch, doen nadenken over een nieuwe 
invulling van de dienstverlening. Het is 
duidelijk dat de kerk opnieuw bevraagd 
wordt op haar diaconale taak. Mede van-
uit ervaringen en inzichten binnen enkele 
pilotprojecten - zoals o.m. het Romapro-
ject in de Brabantse hoofdstad, gericht op 
onderwijs aan Roma-vrouwen - groeit het 

pelijke dienstverlening gaat, voor heel veel 
mensen een instantie van betekenis blijft. 
Wanneer een parochiewoordvoerder laat 
weten - wat onlangs gebeurde - ‘dat onze 
parochie uw (vanuit PWN) pastoraat niet 
tot haar diaconale doelen heeft verkozen’ 
is dat meer dan bevreemdend. Het woordje 
‘niet’ was door de afzender onderstreept.

Om nabij te zijn
Hoe is de situatie van woonwagenbewo-
ners, Roma en Sinti? Een aantal onder 
hen gaat het naar omstandigheden goed; 
ze vinden hun weg in de samenleving. 
Voor de etnische minderheden van Sinti 
en Roma geldt dit veel minder. Velen blij-
ven erg kwetsbaar en hebben te maken 
met de schrijnende gevolgen van state-
loosheid, medische zorg mislopen, vast-
lopen in ambtelijke molens. Voor het 
PWN is het nu zoeken naar mensen die 
in staat zijn om op een respectvolle wijze 
juist deze zeer kwetsbaren nabij te zijn 
om hun vertrouwen te laten groeien in 
ondermeer de professionals met wie zij te 
maken hebben. Er zijn mensen nodig die 
‘intermediair’ kunnen zijn, verschillen 
helpen overbruggen; door bijvoorbeeld 
op het goede moment juist door te ver-
wijzen naar een maatschappelijk werker, 
arts, gemeentelijk ambtenaar. Daardoor 
helpen ze de Roma en anderen zelf ver-
antwoordelijkheid te leren dragen voor 
het oplossen van hun problemen. Onze 
samenleving stelt minderheden vaak 
voor grote problemen. De regelgeving is 
voor velen zo complex dat ze het gevoel 
van onmacht in de hand werkt; het ge-
voel van wat moet ik ermee?

Jan van der Zandt msc

inzicht in de noodzaak van een andersoor-
tige dienstverlening en wel vanuit de ‘pre-
sentie’-gedachte (Andries Baart). Uitgangs-
punt blijft dat de kerk nooit mag verzaken 
aan haar missionaire zending om een kerk 
voor allen en bij uitstek de meest kwets-
baren te zijn. Temeer omdat steeds weer 
blijkt dat de kerken als het om maatschap-

Abdij van Egmond
2 mrt. 10.15-15.30 u. Te gast zijn bij 
een ander - inspiratiedag diaconie. 
(072) 506 14 15  benedictushof@
abdijvanegmond.nl  

Kerk en Samenleving
13 mrt. 20.00-22.00 u. Klassieke mu-
ziek en schilderkunst rond het Paas-
feest. (0499) 32 91 13  jcvelde@
onsbrabantnet.nl  

Franciscaanse beweging
21-24 mrt.16.30-00.00 u. Huize St. 
Marie Huybergen. (0164) 24 84 85 
piet.debruin@home.nl 

Thomas Oosterhout
17 mrt. 9.30-10.30 u. Mariakerk: 
Christelijke meditatie. 06 51508680 
info@levensboom.nl   

Sociëteit Tilburg
21 febr. 10.30-13.00 u. Boerke Mut-
saers Tilburg: Heel slim zijn is natuur-
lijk. (013) 533 20 15
info@spirsoctilburg.nl  

Oosters christendom
19 mrt. 19.30-21.30 u. St. Janskerk 
Gouda: Refo500 debatavond. (030) 
232 69 07 
secretariaat@oecumene.nl  

Klooster Wittem
24 febr.-1 apr: 13.30-16.30 u. zonda-
gen en Tweede Paasdag: Tentoon-
stelling van aquarellen, tekeningen, 
schilderijen van Hans Kuijs. 
(043) 450 17 41 (ma di do) of 
info@kloosterwittem.nl
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woordig voor een groot deel in huizen. Zij 
brengen hun ‘veelculturen-achtergrond’ 
mee, hun talenkennis, hun handelsgeest… 
En niet te vergeten hun wij-gevoel, het be-
sef dat wij mensen niet zonder elkaar kun-
nen; een besef dat bij veel ‘burgers’ wat 
lijkt te zijn weggezakt.
Het stemt Jan van der Zandt hoopvol bij 
overheden, welzijnswerkers en hulpver-
leners mensen te mogen ontmoeten die 
zien dat het onverkort vasthouden aan re-
gelgeving niet werkt en kán werken; dat 
het niet bijdraagt aan integratie en over 
en weer het gevoel van machteloosheid 
versterkt. Het besef groeit dat er ook aan 
de kant van wie hulp bieden en voor de 
rechtsorde instaan iets moet veranderen. 
Zoals een gemeentelijk ambtenaar ergens 
in den lande, verantwoordelijk voor het 
plaatselijk Roma-beleid zegt ‘te merken 
door een idealistische fase heen te moe-
ten, vervolgens de nodige ontnuchteringen 
te ondergaan en dan te zoeken naar een 
nieuw evenwicht tussen oprechte betrok-
kenheid en realiteitszin.’ Haar conclusie: 
‘Het gaat bij de Roma om heel kleine stap-
jes vooruit, waarbij de weerstanden die 
steeds opnieuw overwonnen moeten wor-
den zowel aanwezig zijn bij Roma als bij 
niet-Roma.’ 

Jan Geurts is vrijwilliger beleidsmedewerker van 
PWN in ’s-Hertogenbosch.

Belangstellenden voor het presentiewerk kun-
nen contact opnemen met pastor Jan van der 
Zandt msc e-mail: pwin@telfort.nl (073) 
692 13 99; De door het PWN uitgegeven bro-
chure Ten dienste van… Woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma in de samenleving, najaar 2012, 
biedt veel informatie; verkrijgbaar bij PWN.

Presentiewerker
Pater Jan van der Zandt gelooft in de 
kracht van de presentiewerker als interme-
diair tussen mensen die veelal als vreem-
den tegenover elkaar staan en zich tegen 
elkaar afzetten. Hij ziet bij een aantal be-
leidsmakers, gemeenteambtenaren, poli-
tiemensen, maatschappelijk werkers en 
anderen, wat er ten goede kan veranderen 
als je je niet alleen door regels en vaak 
ook vooroordelen laat leiden maar bedacht 
bent op de mens tegenover je. Zo probeert 
hijzelf pastor te zijn. Pratend met hem 
hoor ik verhalen van jarenlange ellende 
én eruit loskomen, van vijandschap maar 
ook van bewonderenswaardige solidari-
teit; en hoe het zijn streven was en is om 
als pastor ‘erbij te blijven’ ook als je afge-
wezen wordt en soms ronduit bedonderd. 
Het zijn verhalen waarin voor hem de pre-
sentie van de levende God in de ‘presentie-
werker’ bij uitnemendheid (Ton Storcken), 
de Jezus van het evangelie, onweerstaan-
baar tastbaar wordt. Mensen veranderen 
en kunnen veranderen, anders over zich-
zelf en anderen gaan denken en begin-
nen anders met elkaar om te gaan. Hij is 
er vast van overtuigd dat er in een tijd van 
oplaaiende vreemdelingenangst en verhar-
ding in de verhoudingen tussen groepen 
mensen, een wereld te winnen is in het 
zien van elkaars eigenheid en kwaliteiten. 
Het is zaak om alert te blijven. 

Hun wij-gevoel
Onder het eerste kabinet Rutte was de 
angst ‘voor de bijl te gaan’ onder Roma en 
Sinti sterk aanwezig. Mensen met een ‘se-
dentaire’ levensstijl kunnen leren van de 
nomadische levensstijl die zo kenmerkend 
is voor Roma en Sinti, al wonen zij tegen-

Vrijdag 1 februari overleed Herman 
Verbeek: priester, pastor en wegwij-
zer; voor veel mensen vriend door 
dik en dun. Herman schreef vele 
liederen, die mede door hemzelf ge-
toonzet zijn. Zijn liedboeken Getijden, 
Liedboek van de aarde en Liedboek 
van de ziel spelen in vele basisgroe-
pen een grote rol. De openingsgroet 
‘Gegroet jij, jij die om liefde komt en 
licht, gegroet’ en de slotgroet ‘Ga tot 
het einde der aarde, tot het uiterste, 
daar zal liefde zijn: ga’, zijn alom be-
kend. Herman’s liedboeken getuigen 
van spirituele creativiteit, zijn een 
bron van inspiratie.  

Scherpzinnig, welsprekend en tegen-
draads kenmerkten Herman Verbeek. 
Hij inspireerde mensen en sprak  de 
gevestigde orde vaak open tegen. 
Waar hij onrecht, onderdrukking, 
ongelijkheid - van wie of wat dan 
ook - vermoedde, daar scherpten 
zich zijn pen en stem. Hij was baan-
brekend pleitbezorger voor duurzame 
landbouw, de belangen van boeren, 
dieren en milieu. Dit deed hij als po-
liticus in Brussel en Straatsburg, in ro-
kerige zaaltjes, aan keukentafels, in 
lezingen en publicaties. Hij was met 
de aarde begaan. ‘Die kan het niet 
aan, als we zo doorgaan’, zei hij. 

Hij noemde zich monnik. Zo leefde 
hij ook: alleen, sober, stil. op zoek 
naar woorden zoekend die - in liede-
ren - weergeven wat hem beroerde: 
zijn blijdschap, verwondering, zorgen, 
alleen zijn, dankbaarheid. Hij schreef 
tot het eind. Op de dag van de ge-
dachtenisdienst in de Der Aa-kerk te 
Groningen. Zaterdag 9 februari 2013 
- de dag van zijn gedachtenisviering 
in de Der Aa-kerk te Groningen - 
verscheen zijn autobiografie Toen 
daalde de duif.

Berno Spekschate
Verbeek-Fonds

Herman Verbeek (1936-2013)

Foto van de brochure Ten dienste van ... Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving
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Want hoe paradoxaal het ook klinkt: met 
zijn aftreden houdt Benedictus XVI de 
rooms-katholieke kerk op de koers die 
hij tijdens zijn acht jaar durende pontifi-
caat heeft uitgestippeld. Dit betekent dat 
er waarschijnlijk tot aan zijn dood geen 
grote veranderingen binnen de r.-k.kerk 
te verwachten zijn. Immers, een opvolger 
die drastische veranderingen gaat door-
voeren desavoueert daarmee in feite zijn 
voorganger nog tijdens zijn leven. Alsof 
Benedictus een motie van afkeuring krijgt. 
Zijn opvolger - van welke nationaliteit of 
leeftijd dan ook - zal in aanvang daarom 
zeker de lijn van Benedictus - moeten - 
voortzetten. 

Geen rots meer
Je zou dus kunnen spreken van een slim-
me zet, maar bovenal van een ongekend 
moedig en wijs besluit. Benedictus heeft 
zijn voorganger tot stervens toe in functie 
gezien en zich toen ongetwijfeld al voor-
genomen, dat hem dit niet zou overko-
men. Paus Johannes Paulus II voelde zich 
in zijn lichamelijke lijden vereend met de 
lijdende Christus. Benedictus XVI moet bij 
zijn besluitvorming ongetwijfeld gedacht 

hebben aan de Jezus’ woorden: ‘Gij zijt 
Petrus en op deze steenrots zal ik mijn 
Kerk bouwen’. Benedictus XVI voelt zich 
evenwel geen rots meer, maar eerder een 
afbrokkelend tufstenen fundament. Van-
daar dat hij - ’zich goed bewust van de 
ernst van deze daad en in volle vrijheid’ 
- zijn taak neerlegt en ‘dat er een conclaaf 
zal worden samengeroepen om een nieu-
we Heilige Vader te kiezen’. 

Geestelijk verzwakt?
Het is in de geschiedenis van de kerk 
maar twee keer eerder voorgekomen. 
Paus Celestinus V werd in 1294 tot paus 
gekozen. Hij was toen al in de tachtig; 
een monnik-kluizenaar die het maar zes 
maanden in het Vaticaan uithield en toen 
schielijk afstand deed. Paus Gregorius XII 
trad in 1415 terug. En nadien zijn alle 
pausen tot hun laatste adem in functie 
gebleven. Joseph Ratzinger laat het dus 
niet zover komen. Niet alleen omdat hij, 
nu vijfentachtig jaar oud, snel en zicht-
baar aan krachten inboet en daardoor 
steeds minder energie heeft om de kerk 
te leiden, maar ook omdat er misschien 
toch iets waar is van de geruchten, in en 
rond het Vaticaan, dat de paus aan een 

Wat moet je met een afgetreden paus? Temeer als die aangeeft om als een een-
voudig kloosterling binnen de Vaticaanse muren te willen blijven wonen. Het 
totaal onverwachte terugtreden van paus Benedictus XVI kost velen in het Va-
ticaan (protocollaire) hoofdbrekens. En alle kardinalen die in het aanstaande 
conclaaf tot paus gekozen kùnnen worden zullen zich nu al de vraag stellen: 
wat moet ik straks met die nog levende voorganger? 

Frans Wijnands    

Restauratie aldus voorlopig veilig

langzame aftakeling van zijn geestelijke 
krachten leidt.

Recht
Het is bijna een godswonder te noemen 
dat het voornemen van paus Benedictus 
om af te treden niet eerder naar buiten is 
gelekt. Het aantal medewerkers en intimi 
die - op het laatste moment - in vertrou-
wen zijn genomen moet op de vingers 
van één hand te tellen zijn. Want zelfs 
in het Vaticaan is zijn aankondiging in-
geslagen als een bom. Het tekent Joseph 
Ratzinger: een zelfverzekerde Einzelgän-
ger die - buiten God - het liefst op zich-
zelf vertrouwde. Zeker in zijn spirituele, 
pastorale en theologische bezigheden. 

Plicht
Johannes Paulus II heeft ooit gezegd dat 
hij wel eens aan aftreden heeft gedacht. 
Benedictus XVI heeft bijna aangekondigd 
dat hij het zou doen. In een interview 
met de Duitse journalist/schrijver Peter 
Seewald - in 2010 - zei hij in antwoord op 
de vraag of hij zich een situatie kon voor-
stellen dat een paus zou aftreden letter-
lijk: ‘Ja. Als een paus tot helder inzicht 
komt dat hij fysiek, psychisch en gees-
telijk niet meer opgewassen is tegen de 
opdracht die in zijn ambt besloten ligt, 
dan heeft hij het recht en onder omstan-
digheden ook de plicht om af te treden’. 
Paus Benedictus XVI treedt, zoals hij zelf 
zegt, af in het belang van de Kerk. En dat 
is een even bewonderenswaardig als res-
pectabel besluit.

Hoe hoog, hoe alleen, hoe koud (© Foto: Ad Wagemakers)

Paus Benedictus XVI
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Ad Wagemakers

Vijftien jaar Stabat Mater 

In maart klinken in Oirschot opnieuw drie versies van Stabat Mater. Dit jaar 
voor de vijftiende keer organiseert de stichting Stabat Mater een concertweek-
end met drie uitvoeringen in de Petruskerk. Een gesprek met Theodoor van 
Leeuwen over zijn passie voor Stabat Mater en nog veel meer.

Stabat Mater? De Stichting Stabat Mater 
werd in 1998 door enkele muziekliefheb-
bers opgericht om het eeuwenoude Stabat 
Mater - inmiddels door honderden compo-
nisten getoonzet - in de aanloop naar Pa-
sen ten gehore te brengen. Theodoor van 
Leeuwen werd als sponsor gevraagd. Zijn 
professionele ervaring met communica-
tie en marketing bleef niet onopgemerkt. 
Vanaf 2001 functioneert hij - ondersteund 
door Marlies en Manja op het secretariaat 
- als directeur/zakelijk leider van de stich-
ting. Samen dragen zij zorg voor organisa-
tie, planning, contracten en PR. 

In kerk en zaal
Het gedicht Stabat Mater stamt uit het 
midden van de dertiende eeuw. Het be-
schrijft het leed van de moeder over haar 
gekruisigde zoon. Waar het gedicht na 
verloop van tijd eenstemmig een plaats 
kreeg in de liturgie, werd het door de 
meerstemmige compositie van Josquin 
Desprez krachtig muzikaal ondersteund. 
Desprez hanteerde een sobere stijl. Pergo-
lesi zette een eeuw later een uitbundiger, 
wereldser versie neer. Daarmee verwierf 
het gedicht een universele status - los van 
de religieuze context - en werd het con-
certrepertoire.
Dat de tekst tot de verbeelding spreekt 
blijkt wel uit het aantal muzikale versies 
dat ervan is verschenen. Kenners komen 
op dit moment aan een aantal van ruim 
1100! In de vijftien jaar van haar bestaan 
heeft Oirschotse stichting daarvan vie-
rendertig bijzondere en bekende versies 
gepresenteerd. In 2013 worden de oudste 
meerstemmige versie - Josquin Desprez 
-, de meest geliefde van Pergolesi en een 
nieuwe compositie van Hawar Tawfiq, in 
opdracht van de stichting geschreven, uit-
gevoerd. Met de opdracht aan deze Irakese 
vluchteling staat de stichting stil bij het 
leed van mensen in onze dagen, dichtbij 
en ver weg.

Passie in Oirschot 
Sinds 2012 maakt het concertweekend 
deel uit van een veertiendaags Stabat Ma-
ter Festival, waarin muziek, film, theater, 
kunstexposities, lezingen en wandelingen 
zijn opgenomen. Onder de titel Passie in 
Oirschot dragen veel organisaties in Oir-

schot bij aan bezinning en ontspanning 
in de voorbereiding op Pasen. De stich-
ting zorgt met deze verbreding zorg voor 
een optimale worteling in gemeente en 
parochie. Het bestuur krijgt geen subsi-
die; de activiteiten worden gefinancierd 
door sponsoren, fondsen en uit kaartver-
koop. Het uitgebreide netwerk van de be-
stuursleden draagt in hoge mate bij aan 
de groeiende bekendheid van dit unieke 

Moeder en kind uit de kruisweg van Johan Wijne 

evenement. Provincie Noord-Brabant 
roemde de jaarlijkse uitvoeringen in Oir-
schot terecht als ‘een mede beeldbepalend 
element van Brabant’. In een tijd waarin 
kunst en cultuur door bezuinigingen re-
gelmatig onder druk staan, een opsteker! 
De uitvoeringen vinden plaats op 15, 16 
en 17 maart in de Sint Petruskerk in Oir-
schot. Op de website van de stichting 
meer informatie. Kaartjes kunnen daar 
ook besteld worden en wie dit wenst kan 
een arrangement samenstellen. Het se-
cretariaat is telefonisch - ondermeer voor 
kaartverkoop - bereikbaar onder (0411) 
64 30 84. De website van de stichting is 
www.stabatmater.nl 

Vasthouden…
Loslaten…

Een dierbare 
z’n eigen weg laten gaan.

Kan ik dat?

De Roerom van maart komt terug op de kruisweg van Johan Wijne. Mirjam Dirkx schreef er 
korte meditaties bij, gebundeld in een fotoboekje. Afbeelding en tekst nodigen uit tot mijme-
ren bij kruisweg en eigen levensweg. Het boekje is (€ 7,50 en €1,- portokosten) te bestellen 
via mirjamdirkx@delevensboom.net 
Ook verzorgt de Levensboom op verzoek meditatieve bijeenkomsten rond deze kruisweg.
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Redactie

Berichten

Benedictus XVI

Inleiding door Vicaris Generaal van den 
Hout naar aanleiding van de boeken van 
Paus Benedictus XVI.
Dinsdag 26 februari zal Ron van den 
Hout, vicaris-generaal van het bisdom 
’s-Hertogenbosch, een inleiding geven op 
deze boeken waarbij de nadruk ligt op het 
tweede deel: Jezus lijden, kruisiging en 
verrijzenis. 
Dinsdag 12 maart vervolg op basis van 
stellingen, van gedachten wisselen. Ieder-
een is welkom: inschrijven via e-mail: 
secretariaat@parochiemoergestel.nl 
of (013) 513 27 74.

Gemertse Studiedag 

Deze studiedag is op 2 maart en duurt 
van 9.00 – 14.00 uur. Na zorgen voor 
een goede bril en 0zorgen voor een goed 
gehoor gaat deze dag over zorgen voor 
goede omleidingen. Het betreft de span-
ningen tussen een gezond eigentijds 
Godsverstaan en de huidige cultuur waar 
onze eigen gevoelentjes en als-ik-maar-
aan-m’n-trekken-kom op de troon zitten. 
Inlichtingen en opgave bij Huub Schuma-
cher via e-mail hoefjetannetje@tele2.nl 

Tijdschrift voor verkondiging

Het Tijdschrift voor Verkonding in een 
vernieuwde meer eigentijdse opmaak: 
twee kleuren en een groter formaat. 
Tevens is de website van het magazine 
www.tijdschriftvoorverkondiging.org on-
line gegaan - met informatie, voorbeelden 
uit de periodiek en een mogelijkheid om 
digitaal te abonneren. Het exegese- en 
preekblad Tijdschrift voor Verkondiging 
verschijnt zes keer per jaar. Voor iedere 
zon- en/of feestdag geeft het een exe-
getische inleiding op de schriftlezingen 
volgens het Romeins Lectionarium; 
aansluitend een preekvoorbeeld. De 
Nederlandse provincie van de francisca-
nen geeft het blad - voorheen De Gewijde 
Rede vanaf 1928 uit. Begin deze eeuw is 
het gelijksoortige tijdschrift Sacerdos van 
de Vlaamse provincie van de francisca-
nen er in opgegaan.

Informatie: Ton Peters ofm; (030) 232 40 
92 of 06 21557753

Veertigdagentijd 

In de veertigdagentijd op donderdag 7, 14 
en 21 maart van 20.00 tot 22.30 u. den-
ken aan het oude verhaal over het Joodse 
volk dat veertig jaar op weg was naar het 
land van belofte. Wij gaan in deze tijd 
de weg naar de grote vragen van dood en 

leven. We brengen de dag samen door in 
gesprek, gebed en momenten van stilte. 
We bereiden samen de maaltijd en ko-
men in de kapel bij elkaar om de dag te 
vieren. Begeleiding: Kees Jongeneelen en 
Wim Holterman. Kosten: € 7,50 per keer, 
inclusief koffie, thee en lunch.

Informatie Kees Jongeneelen osfs, Ge-
mondseweg 41, 5481 XW Schijndel; (073) 
549 56 71; e-mail osfs@hetnet.nl; reke-
ningnr. 16.71.71.208 t.n.v. Ned. Provincie 
der Oblaten, inzake Salesianum.

Titus Brandsma Memorial

Mijn wachten is op jou
Zaterdag 23 maart van 10.30 tot15.30 u. 
bezinningsdag ter voorbereiding op de 
Goede Week in de stilte van psalm 39, 
die ons onze eigenmachtigheid ontneemt, 
confronteert met onze nietigheid en bin-
nenvoert in het stil verwachten van Zijn 
bewaring. Begeleiding: Paul Reehuis, 
Hettie Berflo. Kosten € 10,-.

Aanmelden en informatie: Titus Brandma 
Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ 
Nijmegen; titusbrandsma@planet.nl; 
Telefonisch maandag t/m vrijdag van 
9.30-12.00 en van 13.30-17.00 u. (024) 
360 24 21.

In vogelvlucht geschaduwd (© Foto: Toon van der Heijden)

Wandelen met Franciscus

Zaterdag 23 maart van 10.30 u. tot 16.30 
u. Begin- en eindpunt: Groene Zaal, 
Klooster Mariënhage, Tramstraat 41, 5611 
CN Eindhoven. Thema: Eenvoud. Lengte 
wandeling: 12 km. Kosten: € 5,-; voor 
leden van de Franciscaanse Beweging 
€ 3,50 te voldoen bij aankomst. Koffie en 
thee bij aankomst en na de wandeling 
ook soep. Lunchpakket meenemen. Aan-
melden bij de Franciscaanse Beweging: 
info@franciscaansebeweging.nl of
(073) 613 13 40. Informatie: 
www.franciscaanse beweging.nl

Franciscaanse stille retraite 

Van ma. 17 t/m zo. 23 juni 2013 trappis-
tinnenabdij Koningsoord te Arnhem een 
franciscaanse retraite met veel zelf in te 
vullen stilte, dagelijks een franciscaans 
getinte themaviering, een persoonlijk 
begeleidingsgesprek en getijdengebed en 
eucharistievieringen van de abdij. Bijdra-
ge: € 340,-; voor minderdraagkrachtigen 
is er een Steunfonds beschikbaar. Bege-
leiding Ricky Rieter, Sarine Zijderveld en 
Anneke van der Veer. 
Nadere informatie en aanmelden: www.
stilleretraites.nl; info@stilleretraites.nl; 
(0412) 40 38 85.
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Gerard van den Boomen

De jaren maken Gerard van den Boomen 
(1922) niet minder productief. Je kunt 
ook zeggen dat hij zijn nalatenschap or-
dent en uitgeeft. In de stevige autobiogra-
fie Zondagskind vertelt hij uitvoerig over 
de verschillende fasen van zijn leven. 
Daarmee geeft hij op zeer persoonlijke 
wijze een kijk op de woelige ontwikkelin-
gen binnen de katholieke kerk vanaf de 
tijd van ‘het rijke Roomse leven’ tot nu. 
Het is het verhaal van een echte insider, 
die opgegroeid is in het traditionele geloof 
van het katholieke Brabant, daaraan volop 
heeft deelgenomen en geleidelijk tot een 
nieuwe kritische beleving van dat geloof 
is gekomen. Als dé man van De Nieuwe 
Linie heeft hij actief meegewerkt aan die 
ontwikkeling. De heftige geschiedenis van 
dit blad heeft hij in een apart boek ge-
schreven en komt hier daarom minder aan 
bod dan zijn jeugdjaren in Eindhoven die 
hij uitvoerig beschrijft. Voor iemand die 
deze tijd zelf heeft meegemaakt gebeurt 
dat laatste wel te uitvoerig, voor jongere 
generaties geeft het een goed en interes-
sant beeld van die tijd. Het geheel vormt 
in ieder geval een boeiende bijdrage aan 
de Memo-reeks van het Katholiek Docu-
mentatie Centrum. Het mooie van deze 
autobiografie is de warmte die het verhaal 
uitstraalt van een verteller die zich noch-
tans een naam heeft verworven als uiterst 
kritisch journalist. De bron van die warm-
te komt ook voortdurend ter sprake: de in-
tense liefdesrelatie met zijn vrouw Grietje. 
Velen hebben daarvan eerder kennis geno-
men via enkele TV-uitzendingen, waarin 
zijn zorg voor deze dementerende geliefde 
in beeld werd gebracht. 
Het boek is gelardeerd met een aantal hai-
bun’s, een soort reiscolums in de Japanse 
traditie, met daarin haiku’s. In een aparte 
uitgave Van heinde en ver heeft Van den 
Boomen deze en meer haibun’s verzameld 
die hij in de loop van de jaren geschreven 
heeft. Het zijn impressies uit verschillende 
culturen, met daarin steeds een originele 
pit die getuigt van een attente blik en een 
zeer persoonlijke kijk. Een leuk en inte-
ressant geschenkboekje.    Jef De Schepper

Gerard van den Boomen Zondagskind
Levensherinneringen. Valkhofpers 2011

ISBN 978 90 5625 359 2; 420 blz. € 22,50
Van heinde en ver, Boekscout 2012 

ISBN 978 94 6206 340 2; 81 blz. € 14,95

Ongewone wegen

Van Lucette Verboven is een soort vervolg 
op haar Pelgrim in het leven, estafette-ge-
sprekken uit 1999 verschenen. Zeventien 
gesprekken met rondtrekkende predikers, 
onder wie negen mannen en acht vrou-

wen. Haar boek uit 1999 was mondialer. 
In Ongewone wegen beperkt Verboven 
zich op één na tot mensen die in Europa 
wonen. En zoals de ondertitel doet ver-
moeden komen alleen dominicanen en 
dominicanessen aan het woord. Dit neemt 
niet weg dat ook dit boek weer zeer le-
zenswaardig is. Het gaat om mensen met 
een zeer uiteenlopend, maar steeds inte-

Al is het maar om wetenschappelijk ver-
antwoord te vernemen dat bij de zorg-
vraag van ouderen aan de jeugd voorlopig 
de balans doorslaat in de richting van een 
grotere zorgvraag van de jeugd aan de ou-
deren: oppas, hulp bij klusjes/onderhoud, 
financieel. En dat ouderen ervan genieten 
om bij de samenleving actief betrokken te 
mogen blijven; niet voortijdig afgeschre-
ven en weggekeken worden maar mogen 
blijven meedoen. Het vergroot hun wel-
bevinden en verlengt hun zelfredzaam-
heid. En behalve dat zij zich aanspeelbaar 
blijven opstellen vereist het van de ouder 
wordende mensen: niet roken, weinig al-
cohol, geen overgewicht, in beweging blij-
ven en gezond eten. Overigens ook zaken 
waar je niet jong genoeg mee kunt begin-
nen. Een bundel, jong en oud aan te beve-
len.           Henk Peters

Toon Verlaan en Max Coole (red.) Ouder 
worden in de 21e eeuw; ISBN 978 90 8850 2842 

uitg. SWP Amsterdam 2012

Spiritualiteit van de ouderdom

Meer geluk dan grijsheid is de sprekende 
titel van een goed leesbaar, open en fris 
boekje dat iedereen aan te bevelen is maar 
natuurlijk vooral de ouderen. In de huidi-
ge samenleving waarin fysiek en intellec-
tueel krachtig, jeugdig en productief ver-
eerd worden en oud worden bij gevolg ge-
zien als uit de running raken, is dit boekje 
van zestig pagina’s zeer welkom. Ouder 
worden kan ook groei inhouden. Groei 
naar het besef van een uiteindelijke wer-
kelijkheid waartoe de mens behoort en 
waarmee hij zich verbonden gaat voelen 
en waarin geborgen. Dit ‘meditatieboekje’ 
van Jean-Jacques Suurmond over de spi-
ritualiteit van de ouderdom zal bij velen 
zeer welkom zijn. ‘Besef van onze eindig-
heid haalt de grijze routine, de vanzelf-
sprekendheid uit het bestaan. Dit werkt 
ook door naar de volgende generatie. Als 
ouders niet bang zijn voor de dood, zijn 
de kinderen niet bang om te leven.’ Zeer 
aanbevolen om in alle rust te lezen. 

Peer Verhoeven 

Jean-Jacques Suurmond Meer geluk dan 
grijsheid. Meinema Zoetermeer 2013

ISBN 978 90 2114 341 5; € 8,50

Verstilde woorden

Verstilde woorden, gedichten/gedachten/
liederen die vaak en bij velen erg welkom 
zijn. Aanbevolen!     Peer Verhoeven  

Marinus van den Berg/Eva de Mooij Verstilde 
woorden, teksten bij afscheid

Ten Have 2012; ISBN 978 90 2590 205 6;
€ 17,95

Redactie

Boeken

ressant leven. De geloofsopvattingen van 
de gesprekpartners verschillen nogal van 
elkaar. Maar dat mag. Natuurlijk is het 
een ‘geruststelling’ dat je hoofdstuk voor 
hoofdstuk kunt lezen. Een goed boek dat 
kan inspireren.      Peer Verhoeven 

Lucette Verboven Ongewone wegen
Gesprekken met rondtrekkende predikers

Pelckmans/Adveniat 2012
ISBN 978 94 9104 260 7

Nu ouder worden

De gemiddelde levensverwachting van de 
Nederlander neemt al jaren sterk toe en 
toch gingen we met elkaar in plaats van 
langer, juist korter werken. Ouderen zou-
den het tempo in de snel veranderende 
samenleving immers niet kunnen bijhou-
den. Daarmee rechtvaardigde men het 
voortijdig afschrijven van ouderen. Terwijl 
de groep vitaalgrijs groter wordt, voelen 
veel jongeren zich al overvraagd bij de 
gedachte dat ze voor die groeiende groep 
zullen moeten gaan zorgen. Tegenover 
hun angst staat het botte egoïsme van de 
vakbeweging en oudere demonstranten 
die vinden dat er niks mag veranderen, 
want hun verworven rechten ...
Het is een feestje om tegenover het ge-
noemde gejammer kennis te nemen van 
optimisme gevende feiten beschreven in 
de bundel Ouder worden in de 21e eeuw. 
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Nel Beex

Uw parochieblad

Luister: het nieuwe is er al…

Het aanleveren van de parochiebladen 
loopt niet parallel met het uitkomen van 
De Roerom. Dit betekent concreet, dat in 
de voor me liggende parochiebladen Kerst-
mis nog volop aanwezig is. Is dat erg? 
Oordeelt u zelf. 
Op de Hoogte, Boskapel Nijmegen leert 
luisteren. ‘De canon van Huub Oosterhuis 
naar Jesaja 43 - Blijf niet staren op wat 
vroeger was./ Sta niet stil in het verleden./ 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen./ het 
is al begonnen, merk je het niet? - wekt op 
het eerste gezicht de indruk, dat je hele-
maal niet achterom mag kijken. Maar als 
je de canon in vier stemmen zingt, dan 
hoor je dat er altijd wel een stem is die on-
der al het ‘blijf niet staren en sta niet stil’ 
constant zingt: het is al begonnen, merk 
je het niet? Dus niet je blindstaren op het 
verleden of in het verleden blijven han-
gen, maar wel naar het verleden kijken om 
daarin het nieuwe te zien, dat al begonnen 
is.’ Daar kunnen we mee vooruit.

Nieuwsbrief Levenskerk Oisterwijk geeft 
een dialoog weer tussen Leonardo Boff 
en de Dalai Lama. ‘…. Uwe heiligheid, 
welke is volgens u de beste religie? De Da-
lai Lama stond stil, glimlachte en keek me 
recht in de ogen… De beste religie is deze 
die je nader tot God brengt. Het is deze 
die van jou een beter mens maakt…. Mijn 
vriend, ik ben niet geïnteresseerd in jouw 
religie, noch in het feit of je religieus bent 
of niet… Het belangrijkste voor mij is de 
wijze waarop je omgaat met anderen, jouw 
familie, jouw collega’s op het werk, jouw 
gemeenschap en met de hele wereld. Denk 
eraan dat het universum de echo is van 
onze daden en gedachten. De wet van ac-
tie en reactie is niet beperkt tot het fysieke. 
Het gaat ook over onze menselijke relaties. 
...’ Een gedachte zo oud als Methusalem 
en toch zo nieuw

Denis Hendrickx, zeer recent gekozen 
tot abt van Berne Heeswijk (Proficiat De-
nis!) laat ons kennis maken met een ta-
melijk jonge Norbertijnse gemeenschap 
in Canada. Mooi Meegenomen, parochie 
Heikant-Quirijnstok Tilburg. ‘….In 1949 
gingen 12 norbertijnen van Tongerlo in 
België naar Saint Bernard de Lacolle in de 
buurt van Montreal. Een breed samenge-
steld gezelschap: 4 priesters, 4 norbertij-
nen-niet priesters en 4 norbertijnse studen-
ten. Bijna 20 jaar later besloot de norber-
tijnse gemeenschap om het studentenpas-
toraat van de universiteit van Montreal te 
gaan verzorgen. Daarnaast werd basispas-
toraat ter hand genomen… Een jaar later 
werd de gemeenschap in de gelegenheid 
gesteld prefab units te kopen van de we-
reldtentoonstelling die in 1967 was gehou-
den … In 1998 nam de gemeenschap het 
besluit een meer definitief kloostercomplex 

te bouwen ...’ Nieuwsgierig geworden? Zie 
www.premontre.ca 

In Winssen, Parochie H. Antonius van 
Padua kan het nieuwe niet over het hoofd 
gezien worden. ‘In het vorig parochieblad 
werd iets geschreven over de naderende 
nieuwe parochie van de vier kerkdorpen 
van Beuningen, die in 2015 gestalte moet 
krijgen. Begin deze maand zijn er twee bij-
eenkomsten/vergaderingen geweest over de 
toekomst van deze, onze parochie. Beslis-
singen zijn er nog niet genomen, maar het 
zette ons wel aan het denken hoe we met 
ONS kerk-zijn moeten omgaan ... Dat er 
naast eucharistievieringen met priester ook 
plaats moet zijn voor vieringen in weeken-
den zonder priester, maar met toegewijde 
voorgangers, daar was iedereen het in gro-
te lijnen wel mee eens, maar zoals gezegd 
beslissingen werden niet genomen … In dit 
blad staat dat we graag een DENKTANK 
willen oprichten, mensen die mee willen 
denken over onze toekomst in Winssen en 
in onze nieuwe parochie.’ Bied je aan en ga 
ervoor! 

In Nuenen, Gerwen en Nederwetten doet 
de oecumene het goed, floreert al veertig 
jaar. Parochienieuws, Pastorale Eenheid 
Heilig Kruis laat weten: ‘Veertig jaar vie-
ringen waarin gedachten en emoties wor-
den gedeeld om met gezamenlijke inzet het 
geloof bij de mensen te brengen. De krach-
ten worden gebundeld in de Raad van Ker-
ken waar vanuit de parochies John Haen 
en Jacq v.d. Graaf al jarenlang actief zijn. 
De oecumenische vieringen in Nuenen ken-
nen een grote diversiteit. Naast Woord en 
Gebedsdiensten en Vespervieringen zijn er 
ook zogenaamde Agapè-vieringen…. Spe-
ciaal is de viering van Palmzondag! Er is 
nog meer tot stand gebracht: Bijbelgroepen, 
lees- en gespreksgroepen, diaconie, bezoek-
regeling, catechese en thema-avonden. In 
het oude van Goghkerkje worden regelma-
tig Taizévespers gehouden.’ Het nieuwe is 
niet veraf. 

In het Parochieblad H. Franciscus van 
katholiek Bommelerwaard lezen we: 
‘…. De volgende aflevering is de start van 
de tweede jaargang. Dan krijgt het blad 
ook een nieuwe naam, met dank aan Tiny 
van Steenbergen voor deze klinkende sug-
gestie ‘Franciscus tussen de rivieren’. Tus-
sen de rivieren dat is het gebied van Heere-
waarden tot aan het punt waar de (af-
gedamde) Maas en Waal samenstromen, 
dat is het gebied waar de zeven katholieke 
kerken staan, die sinds 1 januari 2013 de 
parochie H. Franciscus vormen, die zoeken 
hoe ze in de eenentwintigste eeuw kerk 
kunnen zijn … In de komende jaren moe-
ten kerken gesloten gaan worden en dat is 
een diep ingrijpend proces voor al die men-

sen die zo gehecht waren aan een kerkge-
bouw in hun eigen dorp.’ Zou Franciscus 
kerken gesloten hebben of kwam hij op 
een ander ‘heel nieuw idee? 

Het doet gewoon goed om met het krijgen 
van een parochieblad ook een groet te mo-
gen ontvangen. Zomaar kort en krachtig: 
‘Groet’. Geweldig en bedankt! In Parochie-
blad van parochie Bokhoven, de kleinste 
van de zeven parochies die bediend wor-
den door de Norbertijnen van de Abdij 
van Heeswijk: ‘Zolang de Abdij met kerk 
bestaat en Norbertijnen werkzaam zijn in 
de zeven parochies kunnen zij zelfstan-
dig blijven. Bij elk woord van deze laat-
ste zin kan men de vraag stellen: Zo lang, 
hoe lang is dat? Wat is de toekomst van 
de Abdij? Komen er nieuwe leden? Wat is 
werkzaam? Op afstand bedienen? Wat is 
zelfstandigheid en waarin is samenwerken 
wenselijk of noodzakelijk? Het antwoord 
hangt mede af van de visie op Norbertijns 
parochiepastoraat ... We willen als paro-
chie zolang mogelijk zelfstandig zijn met 
eigen verantwoordelijkheid ...’ Daarom 
en dat is echt niets nieuws onder de zon: 
‘Elke parochiaan als lid van de gemeen-
schap moet zich de vraag stellen wat heb 
ik te bieden, wat is mijn bijdrage?’

De Titus Brandsmaparochie Oss is erin 
geslaagd om de titel Fairtrade Kerk in de 
wacht te slepen. ‘Twee jaar geleden besloot 
het Diaconaal Beraad in overleg met het 
bestuur om ervoor te gaan die titel te be-
machtigen. ... En we hebben veel onderno-
men de laatste twee jaren: bezoeken aan 
Kringloop, EkoPlaza en Waterzuivering. 
We hielden een driedaagse cursus over de 
huidige economie. De vasten- en advents-
acties hielden we voor een eigen project 
van parochianen, een koken met kliekjes-
middag en een avond over duurzaam on-
dernemen. We stelden een tentoonstelling 
samen en hielden, samen met de Ruilkring 
Oss een herfstmarkt. Schreven elk paro-
chieblad een reeks tips over duurzaamheid 
en fair trade etc. ...’ Op een zondag in het 
voorbije jaar is dat feestelijk gevierd met 
allerlei activiteiten, ook een musical over 
Pesten door het jeugdkoor.
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Jeanne van Leijsen

Kassabon

Of ik de kassabon ook wil? Eh….ja, want 
dan kan ik nog mooi even nakijken of het 
daadwerkelijk wel een koopje is geweest 
dit winterrokje boven de knie dat met 
Kerst nog voor de volle prijs in de winkel 
hing. De medewerkster van de goed aan-
geschreven modezaak in ons dorp stopt de 
kassabon bij mijn rokje en terwijl ze mij 
een trendy stijfpapieren draagtas aanreikt, 
zegt ze: ‘In de stad krijgt u de bon niet 
meer, als u er niet specifiek naar vraagt.’ 
‘Oh, en waarom niet?’. ‘Tja, als u de aan-
koop afhandig wordt gemaakt of u laat 
die staan op een terras of in het toilet, dan 
kan een ander die gewoon komen omrui-
len. Dus aankoop en kassabon geschei-
den houden.’ Ach zo. Die boze stad toch. 
Die grote boze buitenwereld, die mij nu 
even een lesje in oplettendheid leert. Vind 
het overigens wel een inventieve manier 
van ‘proletarisch winkelen’. Zo heette dat 
toch? De crisis maakt mensen heus crea-
tief, stel ik vast. 

Het is januari en van oudsher uitverkoop-
maand. Tegenwoordig heet dat ‘sale’ of 
bij onze Zuiderburen ‘solden’. Jaren gele-
den, toen ik nog maar een kindermondje 
Engels kende, vond ik dat zo’n onzin. 
Sale, for sale, te koop, dat is toch logisch 
als je een winkel hebt? En ‘solden’, bete-
kent dat niet reeds verkocht? Hoezo dan 
nog mensen lokken? Waarom dat Engels 
overal? Het is gewoon uitverkoop. Spul-
len die uit de verkoop moeten. Hoewel, af 
en toe denk ik dat het altijd uitverkoop is. 
Niet dat ik zoveel in de stad kom, maar 
als ik er heen ga heb ik een duidelijke 
boodschappenlijst. Als ik dan al die afge-
prijsde artikelen zie, vraag ik me vaak af: 
Wat verdient de verkoper hier nog aan? 
En welke (kinder)handen hebben dit ge-
maakt? Om nog maar niet over barre wer-

komstandigheden te 
spreken. Ik doe wat 
ik doe en ik laat wat 
ik laat. Heb als grap, 
toen het ging over mo-
gelijke grote aankopen 
in het komende jaar, 
een lijstje gemaakt 
van niet-gekochte-din-
gen in het afgelopen 
jaar. Dat is ook een 
vorm van bezuinigen, 
toch? Niet een I-pad, 
-pod of –phone ge-
kocht, of hoe die din-
gen ook allemaal he-
ten. Geen dvd’s; geen 
boeken buiten de boe-

papierboom weegt, maar aan mij is het 
niet besteed. Die reclame bedoel ik. Moet 
maar eens zo’n nee-sticker halen.

Nu we toch aan het rekenen zijn. Bij de 
grootgrutter vragen ze nu ook elke keer of 
ik de kassabon wil. Zou dat om dezelfde 
reden zijn als in de modewinkel? Maar dat 
is niet zo. Op de achterkant van deze kas-
sabon staat dat er al ruim 100.000 kilome-
ter kassabonpapier is bespaard sinds de 
kassamedewerkers de klanten vragen of 
die de bon willen. Dat is 2,5 keer de aarde 
rond staat er nog bij. Hoeveel bomen zijn 
dat wel niet? Een andere vorm van be-
zuinigen of om verspilling tegen te gaan 
is naar mijn mening met een boodschap-
penlijstje werken. En je daar dan ook aan 
houden. Niks geen gehamster; geen drie 
voor de prijs van twee; geen grabbelbak. 
Net als met reiskleding: één setje aan, één 
in de was, één in de tas, zo ook met rollen 
beschuit en potten pindakaas. Eén bijna 
op, één in de kast, één op de lijst. 

Boodschappenbriefjes. Houd ik van, maar 
ook om een andere reden. Als ik ze zie 
of vind, het liefst handgeschreven, kan ik 
net als Tefke van Dijk, die wekelijks in het 
Volkskrantmagazine zulke briefjes ana-
lyseert, een heel verhaal bedenken bij de 
schrijver van dat boodschappenlijstje. Hoe 
die woont, leeft, kookt, eet. Afgelopen za-
terdag heeft Tefke een lijstje laten afdruk-
ken met op het eerste gezicht Arabisch 
ogende tekens. Maar bij nadere bestude-
ring blijkt er doodgewone Nederlandse 
kost op te staan in een zwierig hand-
schrift. Netjes opgesomd onder elkaar te-
gen de rechtse kantlijn weliswaar. Ik kijk 
nog eens goed en concludeer dat me dit 
prima ingrediënten lijken voor een winter-
se stamppotmaaltijd. Met het seizoen mee 
eten is gezond en goedkoop. Meteen maar 
werk van maken. Maar eerst nog even 
naar de stad, want mijn mobiele telefoon 
heeft nu echt de geest gegeven. Toch maar 
naar die schreeuwlelijk? 

kenbonnen; geen losse tijdschriften. Geen 
nieuwe fiets; geen nieuwe wandelschoe-
nen; geen specifieke sportkleding. Als ik 
dat zo zie, zijn er wensen genoeg, maar 
genoeg is genoeg. Ik ben niet zo’n beste 
voor de economie. 

Waarschijnlijk zijn er meer zoals ik, want 
de reclame die ons tot kopen moet lokken, 
wordt schreeuwender en schreeuwender. 
Heb er deze week eens even op gelet. Een 
brillenboer, een bezorgservice, een tele-
foonverkoper en zelfs een voorlichtings-
spotje voor voldoende groente en fruit 
(2x2) schreeuwen om aandacht door hard 
schreeuwende mensen. Moet dit nou? Elk 
weekend valt er een met cellofaan omhuld 
pakket reclamefolders op onze mat. Net-
to gewicht: 350 gram. In de loop van de 
week komt daar zeker nog eens zo’n pak 
bij en samen met de huis-aan-huis-bladen 
maakt dat zeker een kilo papier. Dat zijn 
er jaarlijks dus zo’n 50 en alleen al voor 
onze straat met 15 huizen is dat dus 750 
kilogram hout. Geen idee hoe zwaar één 

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

Toon van Beek

Opsporing verzocht

Cees Remmers

Tijdens lezingen voor een ou-
der publiek met katholieke 
wortels vraag ik geregeld wie 
het volgende schietgebedje 
toepast - toepassen is hier toe-
passelijker dan bidden: Heilige 
Antonius beste vrind, maak 
dat ik asjeblieft mijn auto-
sleuteltjes terugvind. Vrijwel 
iedereen steekt dan de vinger 
op. En we stellen vast dat we 
dit schietgebedje vaker bidden 
naarmate we grijzer en kaler 
worden. En vaak blijkt de hulp 
van Antonius van Padua inroe-
pen te werken!

Hij is de patroon van verloren 
zaken sinds hij het bij Onze 
Lieve Heer gedaan kreeg dat 
Hij een afgerukt been van een 
jongeman weer deed vastgroei-
en. Het volksgeloof zag in dit 
wonder de bevestiging dat je 
bij Antonius van Padua moet 
zijn als je iets kwijt bent. En 
inderdaad, het schietgebedje 
heeft écht nut. 

Dat bleek nog onlangs op een 
opvallende manier. Het was 
landelijk nieuws toen er een 
verdachte van de aanslag op 

het gemeentehuis van Waalre 
werd aangehouden.
Zomer 2012 werd dit monu-
mentaal gemeentehuis door 
een aangestoken brand ver-
nietigd. Een schok ging door 
Nederland; hier was sprake 
van een aanslag op de grond-
vesten van onze democratie. 
Voor Nederland een ongehoor-
de misdaad. Hoezeer deze de 
gemoederen nog steeds be-
zighoudt bleek in het najaar 
van 2012 toen een onbekende 

een eenvoudig kapelletje ter 
ere van Antonius van Padua 
tegen het hekwerk rond de 
ruïne van het gemeentehuis 
hing. Niet veel later werd 
voor het eerst een verdachte 
aangehouden. Het misdrijf is 
nog niet opgelost, maar wie 
weet helpt het als we allemaal 
het schietgebedje uit Waalre 
bidden: ‘Heilige Antonius van 
Padua zorg ervoor dat ook de 
daders van dit misdrijf gevon-
den worden.’

* ‘Sinds de onthulling van 
seksueel misbruik binnen 
de katholieke kerk zijn 
de bisschoppen bevangen 
door pleinvrees en ver-
schuilen zij zich achter 
de dikke muren van hun 
paleizen…interviews wor-
den geweigerd…ze trekken 
zich terug achter de dijken 
en het gevaar bestaat dat 
ze doen alsof zij het slacht-
offer zijn.’
J.W.Wits, 
oud-perschef bisschoppen

* ‘Ze proberen van hoger-
hand godsdienstvrijheid 
buiten de deur te houden. 
Binnen blijft dus alles 
zoals ‘t was. Dus alles blijft 
verboden, behalve wat 
mag. En dat is verplicht.’
Fons Jansen, jaren zeventig

* ‘Ajax…op papier zijn ze 
de beste; op gras een stuk 
minder.’
Gehoord

* ‘Ons wereldbeeld is vaak 
egocentrisch en klein…je 
ziet mensen uit het vlieg-
tuig stappen en meteen 
hun mobieltje pakken. Ze 
bellen naar huis en zijn 
in feite daar; ze zitten aan 
hun keukentafel in plaats 
van aan de andere kant 
van de wereld.’
Robbert Dijkgraaf

* ‘Opvallend was - die car-
navalsavond in Uden - het 
geheel ontbreken van grap-
pen over de kerk, vanouds 
een favoriet onderwerp in 
de Brabantse humor. Ook 
hier schrijdt de tijd voort. 
Maar als er zelfs met car-
naval geen grappen meer 
over je worden gemaakt, 
dan is het pas echt tijd om 
je zorgen te maken.’
Gerard Rooijakkers

* ‘Kijk in plaats van om-
hoog ook eens opzij.’
Ooit gelezen


