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Het verhaal gaat over twee mannen die op een 
regenachtige dag de trein uitstapten. Het was 
koud en guur. Ze besloten om voordat ze door 
de regen naar hun werk zouden lopen eerst 
een kop koffie te drinken. In de rij bij de kassa 
stond een dame die voor haar cappuccino net 
tien cent te weinig geld bij zich had. Zonder 
iets te zeggen gaf een van de twee haar tien 
cent. ‘De normaalste zaak van de wereld.’

‘Waarom deed je dat nou’, vroeg zijn vriend 
hem een aantal minuten later. ‘Je kent die 
vrouw niet eens.’ Het antwoord was helder. 
‘Stel dat ze voor de klas staat. Dan hebben haar 
leerlingen een heerlijk begin van hun lesdag. 
Lelijkheid en chagrijn zijn besmettelijk. Maar 
schoonheid en vriendelijkheid zijn dat ook. De 
leerlingen die een fijne les hebben gehad gaan 
ook weer vrolijk naar hun volgende les. En zo 
maken we de wereld zonder moeite net iets 
mooier.’
Dat je met een druppel honing meer kunt berei-
ken dan met een liter azijn, wist Ambrosius van 
Milaan in de vierde eeuw na Christus al. En Je-
zus zelf had oog voor hen die dit van niemand 
meer verwachtten. De tollenaars, overspeligen, 
misdadigers die door iedereen werden afgewe-
zen. Hij zag ze en genas ze. Hij gaf ze perspec-
tief en het gevoel dat je nooit zó ver van God 
kunt weglopen dat er geen weg terug meer mo-
gelijk is. We weten het allemaal. God is liefde. 
En liefde is een werkwoord. 

Bij het televisieprogramma Pauw, sprak Anita 
Witzier. En wel over de actie #ikgeefomje van 

het tijdschrift Margriet. Ze wil mensen oproe-
pen voor elkaar in actie te komen; op wat voor 
manier dan ook. Voor iemand in de nabije om-
geving of verder weg. Die aandacht kan in klei-
ne dingen zitten: een gesprek aanknopen of een 
maaltijd delen tot samen een uitstapje maken of 
het tuinpad aanvegen. Hoe simpel kan het zijn! 
Ik vind het een mooie actie. Zeker tijdens deze 
donkere dagen voor Kerstmis. Want hoe lief 
zijn we eigenlijk? We nemen elkaar maar al te 
graag de maat. We weten precies hoe het moet 
en we weten vooral erg goed hoe een ander het 
verkeerd doet. Daar de nadruk op leggen, lijkt 
soms onze belangrijkste bezigheid. Nu en dan 
is dit grappig, maar meestal niet. Het maakt de 
wereld zeker niet mooier.
De donkere dagen voor Kerstmis zijn een tijd 
van bezinning. Hoe mooi zou het zijn als we 
wat vriendelijker voor elkaar waren. Niet altijd 
van die grote woorden. Wat minder ‘schande’ 
en wat minder ‘kop er af’. Wat meer aandacht 
voor het mooie, lieve, vriendelijke. Wat minder 
het opgeheven vingertje. En wat meer #ikgeef-
omje. Ik ga mijn best doen. Wie volgt?

R.P.
Vertrouwen in het leven 

vraagt om een hechtere basis 
dan kennen en kunnen.

Normen en waarden 
vragen om een vastere grond 

dan nut en fatsoen. 

(Peer Verhoeven)

De prijs die wij 
voor ons gouden leven 
betalen is - denk ik - 
het onvermogen om totaal 
in de liefde te geloven ...

(Douglas Coupland *1961)

In de liefde geloven en je 
aan ’t leven toevertrouwen -

je thuis voelen in ’t mysterie 
van Gods schepping -

alle leven respecteren - 
ziek en zwak eerbiedigen -

mensen trouw nabij
in hun lief en leed.

Dit is Hij en dit
zíjn christendom ...

niet bijgesteld, 
aangelengd of gekerkerd.

Peer Verhoeven

Een rijk gevulde Roerom 
valt pas tegen Kerstmis op 
de mat maar blijft ook later 
interessant. Sander de Hos-
son schrijft over omgaan 
met terminale zieken (4), 
Nel Beex over een eigen er-
varing (5). Andere verhalen 
over Jezus’ geboorte (8) en 
gevoelige belevenissen die 
nu ‘boven komen’ (9). Ma-
rio Coolen doet een beroep 
op De Roerom (10). Henk 
Peters schrijft over ver-
borgen armoede (12). Een 
ontroerend verhaal over 
een destijds achtergelaten 
gestorven zusje (14). Een 
bijdrage over samenwonen 
van religieuzen en leken; 
met een geloofsbelijdenis 
van Frans Boddeke (18). 
Weer een jonge religieuze 
gemeenschap (17). Met de 
bijdragen van de vaste me-
dewerkers, met name de 
slotpagina (24), levert dit 
een echt lezenswaardige 
Roerom op voor de laatste 
dagen van het jaar. Zin-
nige feestdagen, een plezie-
rig oud- en een gezegend 
nieuwjaar toegewenst. 

Redactie
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Geen stal zonder herders

Nog enkele dagen en de kerst-
groepententoonstelling Geen 
stal zonder herders in het Oud-
heidkundig Streekmuseum 
van Alphen is er weer. Voor 
de achtste keer! En dit jaar is 
het - met drie exposanten - wel 
heel bijzonder.

Papieren kerstgroep

Jos Damen, lid van heemkun-
dekring Carel de Roy met tra-
ditionele stallen. U kent ze 
wel die stallen uit de jaren 
vijftig zestig van de vorige 
eeuw, berkenstammetjes met 
een strooien dak erboven en 
die gipsen beeldjes erin. Maar 
hij heeft ook hele bijzondere 
kunstig gemaakte kerstgroe-
pen staan. De hele achterzaal 
van ons museum staat vol met 
stallen in een natuurlijke om-
geving! Elly Verheijen uit Ul-
venhout exposeert haar mini-
kerstgroepjes van een paar 
tot vijftien centimeters groot. 
Ze staan veilig opgeborgen in 
twee vitrines. Het overgrote 
deel van haar verzameling 
komt uit de Filipijnen waar de 
familie Verheijen een bijzon-
dere connectie mee heeft. Kom 
maar eens kijken, dan ziet u 
waarom. In de voorzaal expo-
seert Toon Timmermans, voor-
zitter/conservator van het mu-
seum, zijn papieren kerstgroe-
pen: eenvoudige, alleen Jozef, 
Maria en Jezus maar ook groe-
pen waar zo’n honderd men-
sen het ‘kindje Jezus’ bezoe-
ken. Iedereen wil erbij zijn: de 

bakker, de ganzenhoeder, de 
boswachter, de slager, de boer, 
de kinderen, de buurvrouwen 
en noem maar op. Heel bijzon-
der is de uitbeelding van het 
kerstverhaal met de zogeheten 
pop-upboeken in verschillen-
de talen. En bekijk ook maar 
eens de coulissen-, de leporel-
lo- of decorgroepen. Daarnaast 

is er ook een mooie grote Na-
politaanse kerstgroep; die de 
bezoekers tegemoet schittert.

Het Oudheidkundig Streekmu-
seum is elke zondagmiddag, 
donderdagmiddag en eerste 
en tweede kerstdag van 13.30 
tot 16.30 uur te bezoeken. 
Met een groep op afspraak, 
gemaakt via 06-53755033. 
Zondag 3 december vindt de 
opening plaats en de exposi-
tie blijft tot zondag 7 januari 
2018. Van harte welkom in 
het Oudheidkundig Streekmu-
seum, Baarleseweg 1, 5131 BA 
Alphen. Gratis entree! Voor de 
kinderen liggen kerst-kleur-
platen, uitknip-stalletjes enzo-
voorts klaar. Zie verder op: 
www.streekmuseumalphen.nl

Traditionele kerststal. (© Foto’s: Oudheidkundig Streekmuseum, Alphen)

La Cordelle Cadzand
26 dec. 20.00 u.-30 dec.
16.00 u. Winterretraite. 
Loslaten en toelaten.
(0117) 39 11 88; 
www.lacordelle.nl
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Allereerst het gegeven leven vieren 
Peer Verhoeven

Kerstmis

Laat deze dagen niet
voor evenveel passeren.
Geef zelf het beste en
neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet
en laat wat zeer doet.

Laat deze dagen niet door
te veel en nog meer bederven.
Voed jezelf en elkaar in rust
en stilte met warmte en aandacht.
Vraag binnen die buiten staan,
heet vreemde, vluchteling welkom.
 
Laat deze dagen niet
loos en leeg voorbijgaan.
Zie om naar die alleen zijn,
mensen schuwen, pijn hebben;
die het niet gegeven is
met deze dagen thuis te zijn.

Begroeting

Al zomert het een dag of wat
overheerlijk en lokken zon
en zee mensen naar buiten

toch verraadt de ochtendsfeer
en de vroeg invallende
avondschemer dat het herfst is,

dat de donkerste dagen van
het jaar in aantocht zijn en
beleefd en gevierd willen worden

als getuige en bode van het
Leven dat de mensen te groot
en te machtig, te bezield is

en waarin zij tegelijk 
als hun eigen bestaan zeer doet 
rust en vertrouwen vinden. 

Voorbeden

Bid en vertrouw vast
op een betere wereld, 
een hechte samenleving,
begrip en waardering over en weer.  

Bid en gá voor mensen 
ziek, zwak naar lichaam of geest,
die aan alles zwaar tillen en 
het lachen en huilen is vergaan.

Bid en bouw van onderop mee
aan een levende open kerk, een
gemeenschap van mensen op
God, elkaar en alle leven bedacht.

Gebed

Als we toch eens beseften 
dat alles en allen 
U ter harte gaan -

dat Gij ongezien de Ziel 
van alles bent, Leven Liefde 
in ons kwetsbaar bestaan -

wat zouden we dan deemoedig 
zijn, dankbaar en eerbiedig 
met mens en schepping omgaan -

wat zouden we dan van harte 
doen wat ons te doen staat
en diep tevreden opgaan naar U.

Bezinning

Een advies:
leef bewust en ontvankelijk
voor wat het leven zegt.

Een wijze raad: besef
dat je als kleintje deel uitmaakt
van een groot bezield geheel.
      
Een weet: 
Leed wordt draaglijk als je 
jezelf ingebed, gedragen voelt.

Welkom

Wie u ook bent 
vanwaar ook gekomen;
hoe ook geaard en 
in het leven gevaren -
mensen van goede wil,
welkom vanavond hier.

Wat u ook bezighoudt,
bezielt, parten speelt;
hoe u ook in ’t leven staat
en gelooft, denkt en doet -
mensen van goede wil,
welkom vanavond hier.

Wat u ook achter de rug
of nog voor de boeg hebt;
wat u ook verwacht en
naar hier heeft gebracht -
mensen van goede wil,
welkom op kerstavond hier.

Gebed

Iets in ons,
rotsvast verankerd en tegelijk 
speelbal voor storm en wind,   
staat voor grenzeloos vertrouwen.

Iets in ons,
vreemd en aangeboren,
kinderlijk en manmoedig, stamelt
van leven onverwoestbaar.

Iets in ons, ondoorzichtig
als dauw in de morgen
en stralend als de middagzon,
weet U de ziel van ons bestaan.

Dat we dit beleven bij wat 
er ook gebeurt, ons overkomt -
dit vertrouwen koesteren,
dit blije vermoeden voeden -

vandaag en alle dagen
voor nu en straks, 
in Gods naam.

Karlheinz Geissler - geciteerd door Anselm Grün in Tijd van je leven, 2016; 
p.146) - stelt zich ten doel ‘bij de vormgeving van het leven in de tijd méér re-
kening te houden met de natuurgebondenheid van de mens’. Al tijden denk ik 
dat dit ook geldt voor de grote religieuze feestdagen die alle wortels ‘van nature’ 
hebben die mogelijk door de leerstellige invulling van het kerkelijk christendom 
overruled zijn. De grote feestdagen bewust vieren betekent minstens óók onze 
band met het leven vieren, wat dit levensnoodzakelijke besef voedt. En het omge-
keerde gaat waarschijnlijk ook op: deze grote gedenkdagen niet vieren betekent 
de band met het leven verwaarlozen en het besef hiervan uiteindelijk verliezen.

Herinneringen aan Italië; Tivoli, Villa Adriana, Biblioteca 
Graeca. Pastelpotlood 1992. Jan Lurinks, oud-docent gymna-
sium Beekvliet St. Michielsgestel.
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Sander de Hosson

Merlot

‘Ping’. Mijn telefoon toont diep in de 
avond een WhatsApp-berichtje van de 
dienstdoende arts-assistent. Het is een 
kort bericht. Misschien klinkt het als een 
kleinigheid, een detail. Maar nee, dat is 
het beslist niet. Integendeel. ‘Hé Sander, 
kom net kamer 18 binnen en mevrouw 
zit tussen haar zonen met een supertrotse 
glimlach aan een glas Merlot. Kon het niet 
laten je dit even te laten weten. Ze ziet er 
super gelukkig uit.’ Eerder die dag had ze 
het gevraagd. Ze had onze verbouwereer-
de gezichten verwacht. Maar niet om de 
reden die ze dacht. ‘Mag ik nu eigenlijk 
nog wel een glas wijn?’

Tegenover me zit een vrouw die in een 
jaar veel tegenslag te verduren heeft ge-
kregen. In dat tijdsbestek werd een long-
kwab verwijderd en ik zie nog haar stra-
lende gezicht toen de snijranden vrij ble-
ken te zijn en de verwijderde lymfeklieren 
geen uitzaaiingen bevatten. Nog geen vijf 
maanden later toont longkanker zijn wer-
kelijke aard. Haar gedragsverandering in 
weken tijd blijkt veroorzaakt te worden 
door uitzaaiingen in de hersenen. Bestra-

lingen volgen. Chemotherapie omdat er 
ook bijnieruitzaaiingen blijken te zijn. 
Forse bijwerkingen. Misschien wel de 
belangrijkste is het verlies van het haar. 
Het kost haar eer en zelfvertrouwen. Een 
symptoomvrije tijd volgt. Ze zal me vaak 
beschrijven hoe waardevol die is. Maar 
nu, aan het einde van een weg tussen ver-
driet, vreugde en afscheid, is ze stervende. 
Ze is blij als dit ‘vonnis’ valt. ‘Eindelijk’, 
zegt ze. ‘Eindelijk’.

Een paar dagen tevoren hebben we haar 
opgenomen met een darmafsluiting. Ze 
vertelt al dagen, misschien al wel ruim 
een week, nauwelijks meer gegeten te 
hebben en ze kan met moeite nog wat 
water drinken. De darmen liggen vrijwel 
helemaal stil. Kanker heeft weinig oog 
voor anatomische grenzen. De bruut be-
kommert zich niet om verstoring van de 
bloedvoorziening van een vitale structuur. 
Met verbluffend weinig moeite ontneemt 
hij haar decorum.

Ze kijkt me serieus aan. ‘Mag dat echt 
wel?’ Haar blik verandert in een vragende 

Terminale zorg is niet alleen 
medicijnen ... geven. Niet alleen 
méér dan duidelijke slechtnieuws-
gesprekken voeren. Niet alleen 
uitleggen welke mogelijkheden er 
zijn om het lijden in een sterfbed 
te verlichten ... 

verbazing als ze naar mijn glimlachend 
gezicht kijkt. Het is verrassend hoeveel 
vaker deze en soortgelijke vragen gesteld 
worden. Alsof mensen die gaan sterven 
ineens helemaal niets meer mogen. Dat 
ze muisstil in bed moeten liggen wachten 
tot de dood voorbijkomt. Dat al die dingen 
die het leven mooi maakten, ineens niet 
meer zouden gelden, omdat ze niet meer 
zouden kunnen of mogen.

Terminale zorg is niet alleen medicijnen 
zoals morfine of dormicum geven. Niet 
alleen meer dan duidelijke slechtnieuws-
gesprekken voeren. Niet alleen uitleggen 
welke mogelijkheden er zijn om het lijden 
in een sterfbed te verlichten. Terminale 
zorg is veel meer dan dat. Terminale zorg 
is vooral ook niet naar de anders vaak no-
dige of zinnige regels kijken. Het is ook 
de vrijheid nemen om daarvan af te wij-
ken en om binnen de mogelijkheden die 
welke zorgverlener dan ook heeft alles 
voor een stervende patiënt te kunnen be-
tekenen. Terminale zorg is toch nog even 
langskomen, ook als het echt helemaal 
niet meer nodig is. Een aanraking, als dat 
kan en gepast is. Toestaan dat de hond of 
de kat gedag komt zeggen en natuurlijk, 
als het even kan, blijft slapen. Terminale 
zorg is aan het bed zitten. Er simpelweg 
gewoon zijn en luisteren. Om aan te ho-
ren, vaak niet eens om antwoorden te ge-
ven. Het blijkt dat de antwoorden vaak 
allemaal op zijn. Terminale zorg is vragen 
wat nu nog echt belangrijk is. Wijzen op 
een glas wijn. Zelfs als er ‘niets per os’ op 
het bordje naast het bed prijkt.

Haar vragende ogen veranderen als ze 
onze reactie hoort. ‘Natuurlijk kan dat!’ 
roepen de verpleegkundige en ik in koor. 
‘En neem dan vooral geen slobberwijn,’ 

voegt de keuze-co eraan toe. ‘Neem ove-
rigens nooit slobberwijn’, spreekt de ver-
pleegkundige een stoel verderop wijselijk.

Sander de Hosson is longarts in het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zijn 

specialisaties zijn longkanker en palliatieve
zorg. Zijn veel gelezen columns verschijnen ge-

bundeld in Slotcouplet maart 2018 
bij De Arbeiderspers.

Terminale zorg is toch nog even 
langs komen ... een aanraking als 
dat kan en gepast is ... toestaan dat 
de hond of de kat gedag komt zeg-
gen en natuurlijk, als het even kan, 
blijft slapen. Terminale zorg is aan 
het bed zitten, er simpelweg ge-
woon zijn en luisteren ...

Kinderen - zo is te vrezen - 
die nu geboren worden, 

kennen straks naast geen privacy 
ook geen Kerstmis meer. 

Rob Schouten, Trouw 27.12.13

In de grote feesten resoneren 
herfst, winter, lente, zomer en 
beleven mensen ritme en sfeer 

van het gegeven leven. 

In een samenleving die deze feesten 
verslonst, vervreemden mensen 
van natuur en gegeven leven, 

van elkaar en tenslotte van zichzelf.

Peer Verhoeven
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Er zijn voor de ander

Nel Beex

Een monumentale poort gaat langzaam, 
bijna plechtig open. Net zo indrukwek
kend is het hele terrein van Glorieux 
Eindhoven met zijn vele voor zorg be
stemde gebouwen te midden van een 
prachtig stukje natuur. Wie had zoiets 
hier verwacht?

Huize Terhaeghe
Huize Terhaeghe is achter op het terrein te 
vinden. Het vraagt een stukje rijden. Maar 
dan kun je met een beetje fantasie de in-
druk krijgen dat je er meer dan welkom 
bent. Het gebouw lijkt voor mij op een fi-
guur, die met wijd uitgespreide armen je 
wil ontvangen. Geen vergissing. Eenmaal 
in huis omgeeft je een warme en hartelij-
ke sfeer. Dit is fijn binnenkomen.

Mijn huisgenoten
Naarmate de dagen vorderen merk ik, dat 
men er ook daadwerkelijk naar streeft de 
sfeer warm en hartelijk te houden, ge-
woon door er voor de ander te zijn met 
aandacht en belangstelling en door naar 
de ander te luisteren. Geen grootse geba-
ren; alles gaat op een eenvoudige, dood-
gewone manier. Dit kan ook bijna niet an-
ders, daar de leeftijd van de mensen hier 
veelal ligt tussen de tachtig en de hon-
derd. Bovendien heeft zwaar, lichamelijk 
werk van weleer bij menigeen wel heel 
veel van het lichaam gevergd. Ook gees-
telijk zal het niet altijd meegevallen zijn. 
Door de spiritualiteit, die behoorlijk wat 

offers van hen gevraagd zal hebben. Om 
een voorbeeld te noemen. Je mocht niet 
aanwezig zijn bij de begrafenis van je ou-
ders. Nu bijna niet voor te stellen. Toen 
misschien ook niet, maar je wilde je toch 
in dienst van God stellen. Nu mogen we 
hen prijzen dat ze zo maatschappelijk be-
wogen zijn geweest en daardoor tot pio-
niers geworden zijn in onze gezondheids-
zorg, ouderenzorg en het onderwijs in 
Nederland en België; maar ook in andere 
Europese landen en ver daar buiten zoals 
in Afrika en Azië. 

Met wie ben ik er?
Met wie mag ik dit huis delen? Er is een 
groep religieuzen behorend tot de Zus-
ters van Liefde JM (van Jezus en Maria), 
gesticht in België. Ik bof geweldig, want 
deze zusters vieren 4 november de stich-
tingsdag. De hele dag staat dan in het te-
ken van dit herdenken onder de mooie 
naam Congregatiedag. De zusters zien er 
stemmig en feestelijk uit. Er is koffie met 
taart, een uitgebreid, heerlijk middagmaal 
en een goede Eucharistieviering. Dankzij 
zuster Truike, die tot voor zeer kort een 
bloemenperk tot nieuw leven bracht met 
prachtige meest (pluk)bloemen - hierin 
regelmatig bijgestaan door Mark - zien 
ook de tafels er feestelijk uit. Kortom, een 
mooie feestelijke dag. 

Toekomstgericht
Er is een tweede groep zusters, onze Witte 
Zusters van Boxtel, zoals wij hen meestal 
noemen, al is de officiële naam Missiezus-
ters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Ik 
merk dat ze in de kamer naast mij kun-

Redactie

Samen op pad

De Roerom ruimt maandelijks plaats in voor mensen met een beperking in de 
brede zin van het woord. Het is een niet geringe opgave om in deze maandelijks 
iets nieuws of opvallends te kunnen vertellen. Het is echter wonderbaarlijk hoe
veel er gaande is en hoeveel nieuwe initiatieven er worden genomen.

nen samenkomen. Ze mogen dan wel op 
leeftijd zijn, maar dit wil niet zeggen dat 
ze niet bezig zijn met de toekomst. Er 
is zelfs een vergaderdag gepland ten be-
hoeve van het postkapittel Noord-Europa 
in Helvoirt, dat plaats vindt van 11 t/m 
15 december 2017. Op dat kapittel zal het 
gaan over belangrijke thema’s. Men wil 
meer leken medewerkers aanstellen, meer 
samenwerken met anderen, zelfs met an-
dere nieuwe vormen van communiteitsle-
ven. Ze gaan na hoe ze kunnen inspelen 
op de noden van deze tijd. En uiteraard is 
de - spirituele - aandacht voor de ouder-
dom en de laatste levensfase natuurlijk 
heel erg belangrijk voor hen. Ik mag op 
verhaal komen en me laten verwennen, 
hoef in feite niets te doen. Zij brengen het 
op, hun laatste restje energie in te zetten 
ten behoeve van ons allemaal. Chapeau.

Zo simpel samen op pad 
Ik heb nooit vermoed nog eens ooit onder 
één dak met deze zusters te slapen. Het is 
voor mij een heel rijke ervaring geweest. 
Ik ben ook heel erg blij, dat ik in deze pe-
riode wat nader kennis mocht maken met 
Cor Peters, oud-deken van Eindhoven en 
ook huisgenoot hier. Bij veel Roerommers 
is hij wel bekend. Ook iemand met veel 
oog voor wat kwetsbaar is, terwijl hijzelf 
lichamelijk zeker niet gespaard wordt. 
Prettig gezelschap bij het middagmaal in 
ons groepje van vijf tot zes leken. Zo een-
voudig kan het zijn om samen op pad te 
gaan, al is het maar van het ene einde van 
het gebouw naar het andere. En allemaal 
zijn we in een bepaalde mate zo kwets-
baar als een kind. 

Klooster Terhaeghe Eindhoven (© Foto: Jos Bollen)
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Verwondering
Naast foto’s van mijn moeder en vader, 
grootouders, overgrootouders, heb ik zelfs 
een foto van mijn betovergrootmoeder. 
‘Grootje Keus’ zoals mijn grootmoeder, 
háár grootmoeder nog liefkozend noem-
de. Zij werd rond 1840 geboren en ik ken 
haar van een foto uit 1900. Hier begint 
ook bij mij de fascinatie die ik herken bij 
Rick Nieman in het Italiaanse kerkje. Hoe 
verder terug in de tijd, hoe groter de ver-
wondering is wanneer je contact maakt 
met je voorouder. 

Vernevelde oorsprong
Hoe verder terug in de tijd, hoe meer te-
rug naar je oorsprong. Ligt daar, ingevou-
wen in de tijd, immers niet de kern van je 
identiteit, - je ingekapselde levensbestem-
ming? De mystieke essentie van het leven 
beschikbaar in een tijdscapsule. Hier dient 
zich echter de ontnuchtering aan. Tenmin-
ste als je eenmaal beseft dat je oorsprong 
zich vernevelt in een groot aantal voorou-
ders naarmate je verder in de tijd terug-
gaat. Mijn betovergrootmoeder concur-
reert - als ik het zo mag noemen - met ze-
ven andere betovergrootmoeders. En dan 
zijn er nog mijn acht betovergrootvaders. 
Ze waren er immers met z’n zestienen. 
De Italiaanse voorvader van Rick Nieman 
werd een eeuw eerder geboren, hij vormt 
samen met de andere oerouders een co-
lonne van minstens tweehonderdzesen-
vijftig voorouders! 

Stille reisgenoot
Wat is je oorsprong? Wat telt? Wie telt? Al-
leen diegenen met wie je je achternaam 
deelt? Daar wordt het aantal voorouders 
niet kleiner van. DNA trekt zich niets aan 
van achternamen. Je oorsprong is geen 
punt in het verleden, maar lijkt een DNA-
wolk in de tijd. Tenminste als we afstem-
men op het genesisverhaal van de biologie 
waarin de essentie van het leven gepeild 
wordt, vermeende echo’s en rimpelingen 
‘gespot’ en met formules ‘geplot’. Formules 
als de denkbeeldige coördinaten op een ge-
droomde wetenschappelijke atlas van het 
leven. Maar het is een kaart zonder reisbe-
stemmingen. Lastig. Want de essentie van 
het leven is ieders reisgenoot. Een reis-
genoot echter die zich slechts toont in de 
gedaante van het verlangen naar harmo-
nie en heelheid. Het is de stille metgezel 
wiens aanwezigheid voortdurend vragen 
oproept naar oorsprong en bestemming. 

Kerstverhaal
Het kerstverhaal dan. De oorsprong van 
Jezus van Nazaret, middelpunt van het 
christelijk geloof, wordt er verhalend in 
verbeeld. Maar eerst ook hier de speur-
tocht naar voorouders. Matteüs begint zijn 
evangelie met de geslachtslijst van Jezus, 
zoon van David, zoon van Abraham. In 
het geheel zijn er dus van Abraham tot 
David veertien geslachten, van David tot 
de Babylonische ballingschap ook veertien 
geslachten en van de Babylonische bal-
lingschap tot de Christus eveneens veertien 
geslachten. (Matteüs 1, 17) Hij wil aanto-
nen dat Jezus van Nazaret de door God be-
loofde Messias is die als een tweede Mozes 
Gods volk naar vrijheid zal voeren. Het 
kerstverhaal zit vol theologische motieven 
die waarschijnlijk weinig te maken heb-
ben met de daadwerkelijke omstandighe-
den van de geboorte van Jezus. Het ging 
erom dat in zijn oorsprong al de bijzon-
dere bestemming van Jezus kon worden 
gezien.

Nu
Tussen oorsprong en bestemming ligt 
het heden. Jezus trekt erop uit en maakt 
naam als prediker. Zijn stem klinkt nog 
helder in zijn parabels. De stof ervoor ont-
leende hij aan het alledaagse leven, de si-
tuaties van mensen, de dingen waarmee 
zij omringd waren. Het alledaagse is ook 
het decor van het Koninkrijk Gods. Wie 
het wil zien, kan het zien en mag meebe-
wegen in die heilige en heilzame choreo-
grafie die onheilsmachten tempert en de 
wonden van schepping en geschiedenis 

Rob van der Zwan

Kerstmeditatie

In de achttiende eeuw trok een voorvader van Rick Nieman  journalist en tv
persoonlijkheid  vanuit Italië naar Amsterdam. In een oud NoordItaliaans 
kerkje werd dit stukje familieverleden van Rick Nieman voelbaar; het ontroer
de hem. Dat leverde mooie plaatjes op voor het televisieprogramma Verborgen 
verleden waarin in elke aflevering een Bekende Nederlander op reis gaat om 
een deel van zijn of haar stamboom te onderzoeken.

heel maakt. Ingeklemd tussen oorsprong 
en bestemming ligt het nú. Jezus maakt 
een trechter naar het nu. Jezus spreekt 
over het nu. De parabels gaan over het 
nu. De essentie van het leven verschuilt 
zich in het geleefde leven met alle pijn en 
liefde die erbij hoort. Stel je ervoor open 
met de openheid van een kind. Want aan 
hen die zijn zoals zij behoort het Konink-
rijk Gods (Marcus 10, 14)

Mede op initiatief van de paters redempto-
risten van Wittem wordt er van 22 febru-
ari tot 5 maart 2018 een twaalfdaagse reis 
georganiseerd naar Suriname, waar Peerke 
Donders heeft geleefd en in 1887 stierf te 
midden van de melaatsen in het afgelegen 
kamp Batavia. Deze uit Tilburg afkomsti-
ge redemptorist-missionaris werd in 1982 
door de Kerk zalig verklaard vanwege zijn 
onbaatzuchtige inzet voor verstoten en 
rechteloze bevolkingsgroepen in de toen-
malige kolonie Suriname.

Pater Henk Erinkveld en de heer Jelle 
Wind van Klooster Wittem hebben samen 
met reisdeskundigen in Suriname een af-
wisselend programma samengesteld waar-
door men door deze reis een goed beeld 
krijgt van de multireligieuze samenleving. 
Er is onder meer een meerdaagse excursie 
naar het tropische regenwoud van Suri-
name. Deze reis wordt organisatorisch on-
dersteund door Het Huis voor de Pelgrim 
in Maastricht, dat veel ervaring heeft met 
pelgrimsreizen vanuit het Bisdom Roer-
mond. 

Meer informatie: (043) 321 57 15 
info@huisvoordepelgrim.nl Hier kan ook de 

brochure worden aangevraagd. 
De digitale brochure staat op de website van 

Peerke Donders, www.peerkedonders.nl

Per korjaal het binnenland in. (© Foto: Ageeth Potma)

Naar Suriname
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Teruggeketste woorden
 
Het gebeurde. 
Nog pas enkele maanden 
geleden, maar de weerklank 
is blijven hangen. 

En die maakte diepe indruk 
in de katholieke gemeenschap, 
de christelijke gemeenschap 
en trilde ook 
ver daar buiten nog na.
 
Bisschop Gerard de Korte 
heeft de eerder toegezegde 
toestemming om op 
Roze Zaterdag in de 
Sint-Jan te Den Bosch
een oecumenische gebedsdienst 
te houden, ingetrokken.
 
Er zou teveel commotie van 
komen, religieuze gevoelens 
zouden gekwetst worden 
en goede verhoudingen 
zouden in het geding komen. 

Ik stel me voor, hoe 
mgr. Gerard de Korte zich voelt. 
Waarschijnlijk 
als in volgend gedicht.

dialoogloos

ricocherend 
met tegenklank 
zo hard als staal 
weerkaatst mijn taal 
zonder te zijn ontvangen

het vindt geen bed 
geen warmte als onthaal 
geen klankbord 
om te resoneren 
wat in mijn gedachten klinkt 
en ik in woord wil uitproberen 
omdat het mij zo zint

de afgeketste zinnen 
keren weer als speren 
die verwonden

ik sta alleen 
en luister 
naar mijn binnensmonds 
gefluister

Ria van Amelsvoort, 
Valkenswaard

Redactie

Gedicht gedacht

Voltooid einde

kanaal dat zonder atlas
naar onbekende doelen stroomt
en gedachten meevoert
een koude berg wind
rukt vergeefs aan de jas
van de eens vertwijfelde

rimpels in zijn gelaat
rimpels in het kanaal
staand aan het stuur van de boot
blik naar voren
naar het waarom
boven aan een diep ravijn
is het niet anders dan
de peilloze neergang in water

al staande aan de vergaande
herinneringen mist hij de brug
die zijn leven verbindt met de dood
drempel naar voorspelde eeuwigheid
brug als taal van symbool
bij een terugtocht naar het leven
waar hij afstand van had willen doen

Uit de teksten, ideeën en beelden, De Roerom door het creatieve veld toege
stuurd, maakt de redactie een keuze voor publicatie,  soms her en der in 
het blad, iedere maand op deze pagina. Of de redactie steeds de beste keu
zes maakt, daarover mogen de meningen verschillen.

hij was apart en afgedwaald
van wat het leven hem te bieden had
een dimensie met een zwart gat
waarnaar hij verlangde
omdat de vreugde verdwenen was
de vreugde die hij in zijn kindheid
geschonken kreeg voor de toekomst
die hij later mocht delen met 
een wederhelft
die niet meer was

o overbrug mij naar 
de onvoltooide kinderjaren
geef mij de kracht 
met leven door te gaan

Klaas de Graaff, Nuenen

Een nieuwe generatie gaat denken dat je een sneeuwbui, mocht die nog vallen, met een app kunt uitzetten 
(Tony van der Meulen Seizoenen Brabants Dagblad, eind oktober 2017 - © Foto: Berna Verhoeven)

Oud lied, nieuwe tekst

Er is een kindeke 
geboren op aard.
Dwars door de aarde 
voor ons allemaal ...

Fiene, net vier Kerstmis zaligen! De Roerom.
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De geboorte van Jezus 
komt onder meer aan de 
orde in het Proto-evange-
lie van Jakobus. De naam 
‘proto-evangelie’ geeft aan 
dat dit geschrift gaat over 
de periode vóór Jezus’ pu-
blieke optreden. Dit boekje 
is waarschijnlijk in de loop 
van de tweede eeuw in het 
Grieks geschreven en daar-
na zijn er vertalingen van 
verschenen in het Syrisch, 
Arabisch en Ethiopisch en 
bewerkingen in het Latijn. 
Het geschrift staat op naam 
van Jakobus, die hier te 
boek staat als een kind uit 
een eerder huwelijk van 
Jozef. 

De kuisheid van Maria
Het Proto-evangelie van 
Jakobus besteedt veel aan-
dacht aan de kuisheid van 
Maria en aan de maag-
delijke geboorte van Je-
zus. Maria is de dochter 
van Joachim en Anna, die 
lang kinderloos zijn geble-
ven. Als ze drie jaar oud 
is groeit ze verder op in de 
tempel, net als de jonge Sa-
muël. Aan het begin van 
haar puberteit kan ze daar 
niet langer blijven, want 
dan zou de tempel veront-

een engel te horen dat haar kind komt van 
de heilige Geest. Maar daarmee is de ver-
denking van overspel nog niet de wereld 
uit. Op last van de priesters moeten Jozef 
en Maria hun onschuld bewijzen door al-
lebei de proef van ‘het bittere water’ te 
ondergaan. Deze test staat beschreven in 
Numeri 5,19-24, maar daar moet alleen de 
vrouw deze proef afleggen. Deugdzaam 
als zij zijn doorstaan Jozef en Maria de 
test natuurlijk glansrijk. 

Maria altijd maagd?
Het verhaal van Jakobus over Jezus’ ge-
boorte steunt op de versie van Lucas 
(2, 1-20), maar Jakobus is sterk gebio-
logeerd door de vraag of Jezus’ moeder 
wel maagd is gebleven. Nadat Jozef en 
Maria in Betlehem onderdak hebben ge-
vonden in een grot, ziet een Hebreeuwse 
vroedvrouw in de grot een groot licht 

stralen dat het kind Jezus omgeeft. Daar-
na vertelt zij aan een andere vrouw, Sa-
lome geheten, dat zij iets heeft gezien 
wat nog nooit vertoond is: ‘Een maagd 
heeft een kind gekregen, wat natuurlijk 
onmogelijk is.’ Daarop zegt Salome: ‘Zo-
lang ik mijn vinger niet naar binnen heb 

Wim Weren

Jezus' geboorte

Behalve de vier evangeliën die tot het Nieuwe Testament behoren, zijn er tien
tallen andere vroegchristelijke teksten over episodes uit Jezus’ leer en zijn le
ven. Ze zijn niet in het Nieuwe Testament opgenomen. Wel bevatten ze stof die 
in een aantal lokale geloofsgemeenschappen hoog stond aangeschreven. Soms 
gaat het om stof die ook in het Nieuwe Testament te vinden is, maar vaak ook 
om stof die daar niet verwerkt is. 

Robert Campin. De geboorte van Christus. Ca. 1423. Dijon (F), Musée des Beaux-Arts. 
Rechts Salomé met haar verdorde hand; boven haar een engel met een banier met de woor-
den: Tangue puerum et sanabaris - Raak het kind aan en je zult genezen.

reinigd worden als ze gaat menstrueren. 
Ze wordt toevertrouwd aan Jozef, een 
oude weduwnaar, die al kinderen heeft uit 
een eerder huwelijk. Hij wordt gekozen 
uit alle weduwnaars onder het volk, op 
grond van een bijzonder teken. Als Ma-
ria zestien is, wordt ze na een ontmoeting 
met een engel zwanger. Het verhaal daar-
over lijkt sterk op wat Lucas in zijn evan-
gelie vertelt. 

Beschuldigd van overspel
Wanneer Jozef, die beroepshalve een tijd-
lang van huis is weggeweest, bij zijn te-
rugkeer merkt dat Maria zwanger is, is 
hij in alle staten. Hij beschuldigt haar van 
overspel, maar Maria beweert bij hoog en 
laag dat ze geen omgang heeft gehad met 
een man en dat zij zelf ook niet weet waar 
het kind dat zij draagt, vandaan komt. 
Evenals in Matteüs krijgt Jozef daarop van 

gebracht om haar toe-
stand te onderzoeken, zal 
ik niet geloven dat een 
maagd een kind kan krij-
gen.’ Deze hang naar een 
empirisch bewijs lijkt op 
de reactie van Tomas op 
het getuigenis dat Jezus 
na zijn dood ten leven is 
gewekt. Salome voegt - 
net als Tomas - de daad 
bij het woord, maar haar 
hand wordt door vuur 
verteerd en herstelt pas 
weer als Salome het pas-
geboren kind heeft aan-
geraakt.

Matteüs en Lucas
In het evangelie van Ja-
kobus wordt het zoeken 
naar een bewijs voor de 
maagdelijkheid van Maria 
dus hardhandig afgestraft. 
Het verhaal over Salome 
leert dat je maar beter niet 
je vingers kunt branden 
aan de maagdelijkheid 
van Maria. Toch heeft juist 
dit evangelie het idee dat 
haar maagdelijkheid als 
een biologische realiteit 
moet worden opgevat, al-
leen maar versterkt. Aan-
zetten tot deze visie zijn 
al te vinden in Matteüs en 
Lucas. Volgens deze evan-
gelisten heeft Maria heeft 

geen seksuele omgang gehad met een 
man. Haar kind wordt geboren ‘uit de hei-
lige Geest’, die over haar zal komen. De 
kracht van de Allerhoogste zal haar over-
stelpen. Het Proto-evangelie voegt daaraan 
toe dat Jozef een weduwnaar is, zodat ‘de 
broers van Jezus’ die hier en daar in de 
evangeliën voorkomen, kunnen worden 
opgevat als kinderen uit zijn eerdere hu-
welijk. Daarmee wordt het idee dat Maria 
na Jezus nog andere kinderen kreeg, de 
pas afgesneden. 

Invloed op het credo en de kunst
Al deze gegevens hebben bijgedragen aan 
de groei van de geloofsformule dat Jezus 
ontvangen is uit de heilige Geest en ge-
boren is uit de maagd Maria. Ook in de 
schilderkunst is eeuwenlang dankbaar ge-
bruik gemaakt van voorstellingen uit het 
evangelie van Jakobus.
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Advent 2017
In veel kerken wordt in deze weken 
gelezen uit de profeet Jesaja.
‘Troost, troost mijn volk’ , zo begint 
het veertigste hoofdstuk in dat boek.

Een paar maanden geleden sprak ik 
een jonge man, Mohamad Baghdadi, 
afkomstig uit Syrië.
In 2013 is hij als bootvluchteling, 
samen met zijn moeder, 
naar Nederland gekomen 
en nu woont zijn familie in Deurne 
en hij studeert geneeskunde in Amsterdam.

Hij vertelde over de boottocht, 
de angst en de eenzaamheid 
op dat grote water. 
En over het bidden tot Allah, 
dat soms heel even hielp.
En hij vertelde 
hoe verloren en bang ze zich voelden 
en hoe hij zich toen afvroeg 
of er wel iemand was 
die aan hen dacht op dat moment …

Maanden later hoorde hij 
dat er in Nederland jaarlijks 
een Nacht van de Vluchteling is 
en dat precies in de maand 
dat zij op het water waren, 
in de nacht van 9 op 10 mei 2013, 
er zeshonderd mensen in de buurt 
van Arnhem hebben gelopen 
om aandacht te vragen en geld 
in te zamelen voor vluchtelingen.
Hij heeft daarover dit jaar 
een brief geschreven naar de organisatie 
van de Nacht van de Vluchteling. 
Om de mensen te bedanken 
die daar toen gelopen hebben, 
omdat het hem, al was het pas achteraf, 
zó getroost heeft.
Een bijzondere en ontroerende brief.
Voor wie die brief zou willen lezen, 
hij is bij de video’s op de 
facebookpagina van de 
Nacht van de Vluchteling te vinden …
https://www.facebook.com/
nachtvandevluchteling/
videos/1857157137868264/

Troost, troost mijn volk….

Ik leerde van Mohamad Baghdadi
dat troost er zelfs achteraf kan zijn.

En wat is het voor de mensen 
die daar liepen in die nacht troostend 
dat Mohamad zijn brief schreef.
Ze wisten niet voor wie ze liepen
en op sommige momenten 
misschien ook niet waaróm ze liepen.
Het antwoord is eenvoudig. Daarom.

Margreet Spoelstra

troost
Emile van Stokkum, oud do-
cent tekenen te Boxmeer en 
negenentachtig heeft jaren-
lang zijn kerstwensen ge-
stuurd in de vorm van kerst-
verhalen - inmiddels ge-
bundeld in Negen Kerstver-
haaltjes - die deels op feiten 
berusten en deels fantasie 
zijn. Een ervan heet Daags 
voor Kerstmis.

Na het afrekenen kan ik 
hem niet goed verstaan. Op 
mijn verzoek herhaalt hij: 
‘Ik heb de griep.’ Beter de 
griep dan verdriet, hoor ik 
mezelf zeggen. Even is het 
stil ... Dan hij ernstig: ‘Héél 
mijn leven heb ik al ver-
driet. Een soort melancholie 

Emile van Stokkum, Lino jaren zestig vorige eeuw.

of verlangen naar liefde, die mij om haar te vinden naar het uiteinde van de 
wereld zou kunnen brengen.’ Weer is het stil. Wat bedoelt hij eigenlijk?, vraag 
ik mij af. All you need is love? Lief zijn voor elkaar? De Korenbloem, een win-
kel voor natuurvoeding in Boxmeer, lijkt me niet de meest geschikte plaats 
voor zo’n onderwerp, al is het daags voor Kerstmis.
Bedoelt hij soms dat wij elkaar ‘ruimte’ moeten laten. Een lege plek om te 
blijven, zoals dichter Rutger Kopland het noemt. Die wij niet mogen invullen? 
Waarin de ander, zonder onderscheid en hoe verschillend ook, zichzelf kan 
zijn? Om ons gesprek toch gaande te houden merk ik op: ‘Laatst beweerde 
iemand dat in Derdewereldlanden kinderen met meer liefde worden grootge-
bracht dan in het rijke Westen.’ En ik zeg erbij dat ik het met zo’n uitspraak 
totaal niet eens ben. ‘Een tijdje geleden ben ik in Marokko geweest’, gaat hij 
verder ‘gewoon bij mensen thuis. Opa’s, Oma’s, kinderen en kleinkinderen 
wonen daar allemaal samen in één huis. Daar is pas liefde onder elkaar. Ik ga 
zo gauw mogelijk terug.’ Hij hoeft dus niet naar het uiteinde van de wereld te 
reizen ... De bel gaat, de tijd is om. Een klant komt de winkel binnen en we 
zwijgen. Jammer ... over liefde raak je nooit uitgepraat.

Emile van Stokkum

daags
voor ...
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Mario Coolen

Dank en dringend verzoek

Allereerst wil ik jullie hartelijk danken voor de 
toezending van De Roerom van nov. 2017 met 
daarin de bijdrage van mijn dorpsgenoot Pe-
ter van Overbruggen over de bijeenkomst over 
Guatemala met parochianen van Nuenen. Het 

Van Mario Coolen ontving de redactie een dankbetuiging voor het artikel Bevlogen over 
Guatemala van Peter van Overbruggen in De Roerom van november 2017, p.10. Deze 
dankbetuiging laat hij gepaard gaan van een verzoek waarvan hij vurig hoopt dat de le
zers van De Roerom er gehoor aan willen en zullen geven. Zijn oproep hebben wij aange
vuld met enkele foto’s en twee kaderteksten, ontleend aan het interview van Elze Riemer 
met Mario Coolen in Volzin, oktober 2017. 

‘Het gaat er niet om dat je een fijn en 
goed gevoel hebt bij het goddelijke en het 
mystieke; het gaat erom je met inspan-
ning en soms met tegenzin te onderwer-
pen aan de dingen die gedaan dienen te 
worden’, zegt Mario Coolen, als pastor en 
theoloog getuige van de hel en de hoop 
van Guatemala. (Elze Riemer in Volzin, 
oktober 2017)

Weduwen luisteren naar uitleg over het Archief van de Nationale Politie. (© Foto: Piet den Blanken)

is niet de eerste keer dat Guatemala een plaats 
krijgt in De Roerom. Ik herinner me onder an-
dere het artikel over de zoektocht van de na-
bestaanden van Santa Lucía naar hun vermiste 
geliefden die ze hoopten te vinden in de mas-
sagraven uit de tijd van het geweld en de rol die 
DNA-onderzoek daarbij speelt.

Te boek gesteld
In de bijdrage van Peter wordt gesproken over 
de drie gedenkboeken die we samen met de na-

Doña Cándida Ajquijay neemt het boek van Mario Coolen in 
ontvangst met daarin het verhaal van haar twee ontvoerde 
zoons. (© Foto: Julius Timmermans)

Klooster Wittem
27, 28, 29 dec. 13.30-16.30 
u. Kerststallententoonstel-
ling. (043) 450 17 41;
www.kloosterwittem.nl  

Hooge Berkt 
23 dec. 11.00 u.-26 dec. 
10.00 u. Kerstmis in de ge-
meenschap. (0497) 55 17 20; 
www.hoogeberkt.nl 

Petrus en Paulus Tilburg
25 dec. 14.30-16.30 u. Pe-
trus- en Pauluskerk. Kerststal 
bekijken. 
(013) 467 05 80; www.
parochiedegoedeherder.nl/
petrusenpauluskerk. 

Zwanenhof Zenderen
23 dec. 17.00 u.-27 dec. 
10.00 u. Kerstdagen  in de 
Zwanenhof. (074) 265 95 25; 
www.zwanenhof.nl

Casella Hilversum
23 dec. 18.00 u.-25 dec. 
16.00 u. Meeleven met 
kerst. 06-42340142; 
www.casella.nl

Kapel Uden
Iedere donderdag 19.00u. 
Stilte meditatie.
(0413) 71 24 42; 
www.kapelgemeenschap.nl 

Thomashuis Zwolle
3 ja. 16.00 u. De zeven-
geheimentocht door het 
klooster.
(038) 425 44 06;  
www.kloosterzwolle.nl  

Gesprekken Eindhoven
21 jan. 10.30-12.30 u. Her-
berg. ‘Op u wacht ik’.  
(040) 242 12 63; www.
begijnhofgesprekken.nl

Onder de Bogen 
16 febr. 18.00 u.- 18 febr. 
14.30 u. Woestijndagen op 
weg naar Pasen.
(043) 321 92 41; 
www.onderdebogen.nl

De Wonne Enschede
Iedere tweede zondag van 
de maand 11.30u. Zondag-
viering; daarna koffie, brood, 
soep; 13.45-15.00 u. Thema-
tische bezinning.
(053) 431 87 87; 
www.dewonne.nl
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bestaanden samenstelden over de mannen 
en vrouwen die slachtoffer werden van 
moord en verdwijning nadat zij hadden 
deelgenomen aan een staking in het sui-
kerriet. ‘Wat een prachtig boek’, waren de 
woorden van paus Franciscus toen hij in 
Rome een exemplaar in ontvangst nam. 
Ook wordt in het artikel van Peter ver-
meld dat de boeken veel bewijsmateriaal 
bevatten voor het aanspannen van een ju-
ridisch proces.

Groot nieuws
En nu is er plotseling groot nieuws. Zon-
der dat iemand dit durfde hopen heeft 
de Inter-Amerikaanse Commissie voor de 
Mensenrechten in Washington te kennen 
gegeven de moorden en verdwijningen 
van Santa Lucía alsnog tot op de bodem te 
willen uitzoeken. Het nieuws van de mo-
gelijkheid van een juridisch proces is bij 

Het ‘altaar van de martelaren’ in het kantoortje van AMDE met de tekst: ‘Zij spraken de waarheid en stierven 
voor de waarheid’ (© Foto: Piet den Blanken)

Wat is er door de jaren heen overge-
bleven van uw geloof? ‘Het omhoog 
rollen van de steen blijft over. Ik 
herken me in wat Einstein zei: ‘Hei-
lige eerbied voor het wonder van de 
werkelijkheid’, daar gaat het om en 
dat je die eerbied vervolgens ver-
taalt in goede daden.’ (Elze Riemer 
in Volzin, oktober 2017)

de nabestaanden ingeslagen als een bom. 
Na jaren van zwijgen en onzekerheid is er 
nu een reële kans dat duidelijk wordt wat 
er met de verdwenen personen is gebeurd 
en dat de slachtoffers alsnog waardig kun-
nen worden begraven.

Maar de kosten?
In een eerste reactie zeggen de nabestaan-
den, die zich hebben verenigd in de Ver-
eniging voor Herinnering, Eerherstel en 
Hoop (AMDE), dat het proces voor hen een 
gouden kans is en éénendertig families 
hebben al aangegeven dat zij officiële aan-

klagers willen zijn. Maar naast grote blijd-
schap is er ook grote zorg. Met het proces 
dat drie tot vier jaar kan gaan duren zijn 
ook kosten voor de nabestaanden verbon-
den: zij moeten geregeld deelnemen aan 
sessies in de hoofdstad over de voortgang 
van het proces en er is behoefde aan goe-
de begeleiding rond juridische procedures 
en de psychologische impact van wat er te 
gebeuren staat. Een eerste schatting leert 
dat het daarbij over een bedrag van zo’n 
€ 20.000,- zou gaan. En dit terwijl de ge-
troffen families, die al jaren moeten zien 
rond te komen zonder kostwinners, wer-
kelijk staatarm zijn.

Solidaire bijdrage
Nu kom ik tot mijn punt: zou het moge-
lijk zijn dat De Roerom, na jaren informa-
tievoorziening over onrecht en onmacht 
in Guatemala, een rol speelt nu er in 
Santa Lucía een nieuw perspectief ont-
staat waarbij de internationale gemeen-
schap zo’n belangrijke rol zou kunnen 
spelen? Concreet is mijn vraag: Mag ik 
voor het volgende nummer van De Roer-
om een bedrage aanleveren van zo’n 250 
à 300 woorden over de geweldige kansen 

op recht - dankzij het nieuwe proces - en 
de lezers vragen een solidaire bijdrage 
te leveren? Solidaridad is in het verleden 
steeds betrokken geweest bij de strijd van 
de suikerrietkappers en is graag bereid 
het rekeningnummer van de organisatie 
beschikbaar te stellen voor het overma-
ken van steun. Bij een mogelijke bijdrage 
in De Roerom zou ook een foto van de 
weduwen van Santa Lucia kunnen wor-
den afgedrukt. Ik stuur je hierbij het pdf 
van een van de boeken. Op pag. 26-27 zie 
je de van pijn en verdriet vertrokken ge-
zichten van de vrouwen. En op pag. 30-
31 de foto van het altaar met portetten en 
kruisen voor de verdwenen personen en 
boven het altaar, rond Christus aan het 
kruis, het opschrift: ‘Zij spraken de waar-
heid en stierven voor de waarheid.’

Van harte gegund
Zou de redactie van De Roerom mijn voor-
stel willen overwegen? Misschien past 
het plaatsen van een oproep voor steun 
niet meteen binnen het beleid. Maar wat 
zou het mooi zijn als De Roerom een in-
strument van concrete solidariteit rond 
het proces van de weduwen van Santa 
Lucía zou kunnen zijn. En natuurlijk zijn 
we graag bereid met regelmaat verslag 
te doen van de voortgang van het pro-
ces. Gisteren zag ik op de tv de weduwen 
uit Srebrenica die aanwezig waren toen 
de veroordeling van Mladic werd uitge-
sproken. Wat zou ik het de weduwen van 
Santa Lucía gunnen dat ook zij, voor het 
oog van de Internationale gemeenschap, 
erkenning krijgen en hen recht wordt ge-
daan. Mede dankzij De Roerom. Ik hoop 
van jullie te mogen horen. Met een vrien-
delijke groet.

Mario Coolen, http://www.denblanken.com/0/ 

Hasta ver la justicia
Memoria y Esperanza en la Costa Sur de Gua-
temala. ‘Totdat we gerechtigheid zien. Herinne-
ring en Hoop aan de Zuidkust van Guatemala’.

Zo heet het boek door Mario Coolen samen-
gesteld. De auteurs zijn de vijfentwintig nabe-
staanden die in het boek het levensverhaal ver-
tellen over hun vermoorde of ontvoerde vader, 
moeder, man, vrouw, broer, zus, zoon, dochter, 
kleinzoon. Het Spaanstalige boek is uitgege-
ven door de Organisatie van Nabestaanden van 
Santa Lucía AMDE, wat Vereniging voor Herin-
nering, Waardigheid en Hoop betekent. 

Het boek is in Guatemala in de boekhandel te 
koop en is via pdf ook in andere landen van 
Latijns Amerika verspreid. 

Mario Coolen
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Verborgen armoede
Henk Peters

Op www.deroerom.nl  de site van ons blad De Roerom  en onze nieuwsbrief 
Opzien las ik resultaten van een representatief onderzoek over hoe inwoners 
van verschillende Europese landen tegenover geloof en kerk stonden. Dan 
blijkt dat 63% van de Nederlandse bevolking geen enkel vertrouwen meer 
heeft in de invloed van kerk op de samenleving. In België is dat percentage 
zelfs 68%. 

Kennelijk is de mensheid snel vergeten 
wat het instituut en haar mensen voor 
onze hedendaagse samenleving hebben 
betekend waar het gaat om onderwijs, ge-
zondheidszorg, bestrijding van armoede, 
ontwikkelingssamenwerking en noem 
maar op. 

Meer credit verdiend
De voormalige VN secretaris generaal, 
Ban Ki-moon, maakte er echter geen ge-
heim van, dat zonder de invloed die paus 
Franciscus heeft bewerkstelligd met zijn 
encycliek Laudato si, er in Parijs absoluut 
geen klimaatakkoord tot stand was geko-
men. Dezelfde paus riep ook de Jaarlijkse 
dag van de armen uit naast de Dag van de 
Armoede - 17 oktober - want ook bij dat 
probleem gaat het om mensen. En de bis-
schop van Den Bosch viert in november 
met zijn priesters en diakens het jubileum 
van de Vincentiusverenigingen om daar-
mee duidelijk te maken dat de kerk haar 
zorg voor de armen niet vergeet. De kerk 
verdient derhalve méér credits dan een 
overgrote meerderheid in ons land haar 
wil geven; ook wat ondersteuning bij ar-
moede betreft.

Wat meet je?
Als je alleen al kijkt naar wat er aan 
vrijwillige hulptroepen in de benen ko-
men om kinderen van 4 tot 18 jaar, die 
moeten opgroeien in gezinnen met een 
inkomen dat lager is dan 120% van de 
bijstandsnorm, te ondersteunen. In een 
plaats als Uden betreft het dan volgens de 
belastingdienst maar liefst bijna tweedui-
zend kinderen. En dan is die constatering 
alleen nog maar gebaseerd op het inko-
men van een gezin. Zou er gemeten zijn 
met wat gezinnen, die gebukt gaan on-
der schuldenlasten, aan besteedbaar in-
komen overhouden dan wordt het beeld 
helemaal treurig. Elke gemeente laat dit 
beeld zien.

Druk van de reclame
Als we het hebben over de doelgroep - ge-
zinsinkomen lager dan 120% van de bij-
standsnorm - dan betreft het in meerder-
heid gezinnen waar buitenshuis gewerkt 
wordt voor de kost en is het aantal gezin-
nen van uitkeringsgerechtigden zwaar in 
de minderheid. Heel veel mensen kunnen 
de druk tot kopen waarmee consumenten 
worden belaagd niet weerstaan. Ze kun-
nen niet met geld omgaan; willen te veel, 
te vaak. We vinden allemaal dat we min-
stens een gemiddeld welvaartspakket ver-
dienen en onze kinderen moeten niet uit 
de toon vallen en ook kunnen meedoen 
met mode en mobieltjes. We hebben een 
beetje het gevoel gekregen dat we alle-
maal recht hebben op welvaart.

Gaten vullen
De kerken hebben hun diaconale taken 

altijd ernstig genomen. We kennen alle-
maal nog wel de Vincentiusvereniging of 
de parochiële diaconie. Toen de Bijstands-
wet werd ingevoerd leken deze diaconale 
taken door de overheid te worden overge-
nomen. Al snel werd duidelijk dat er ga-
ten gingen vallen. Daarom begonnen Vin-
centiusverenigingen zich aan te bieden als 
schuldhulpmaatje, zorg aan dak- en thuis-
lozen, instantie voor bijzondere bijstand. 
Maar uit dezelfde vereniging ontstaat ook 
de Stichting Leergeld, die zich tot taak 
stelt dat alle kinderen met leeftijdgenoten 
moeten kunnen meedoen op school en in 
vrije tijd, ongeacht het inkomen van hun 
ouders of verzorgers. 

Door de kerk opgezet
De rij helpers en ondersteuners is veel 
groter: Stichting Jeugd Sportfonds (JSF), 
de Stichting Jeugd Cultuurfonds (JCF), 
KITZTAS, Fonds Kinderhulp, Stichting Ja-
rige Job en Interkerkelijke Noodfondsen al 
of niet in samenwerking met scholen en 
jeugdhulpinstellingen. Allemaal bemensd 
door onbetaalde vrijwilligers. Niet alleen 
uit de kerken maar vaak wel daardoor op 
de been gebracht. Ze timmeren niet aan 
de weg maar zijn er als ze geroepen wor-
den. En om die vrijwilligers te faciliteren 
en aan geld te helpen om hen te kunnen 
laten helpen zijn er dan kerken en kloos-
ters, Rotary en Lions, golfclubs, mensen of 
instanties die iets te vieren hebben, buurt-
verenigingen en personeelsverenigingen 
die allerlei acties om inkomsten te gene-
reren opzetten. En de overheid zorgt voor 
een gedegen financieel fundament zodat 
er altijd geholpen kan worden. 

Geen geld
Wat al die helpende handen dan te bieden 
hebben? Geen geld. Ze betalen alleen de 
rekening van aanschaffingen of diensten 
waar om gevraagd wordt; dan kan het 
geld ook alleen daarvoor gebruikt worden. 
Voor een fiets om naar school te kunnen, 
lesmateriaal, een laptop als leermiddel, 
ouderbijdragen, bijdrage aan een school-
reisje, huiswerkbegeleiding, balletles of 
deelname aan een muziekvereniging, lid-
maatschap sportclub of scouting, dansles, 
zwemles, een pakket om je verjaardag te 
kunnen vieren en om op school ook te 

Vincent Depaul (1581-1660)
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Woorden voor elke dag 

In 1617 beleefde Vincent Depaul zijn be-
keringsjaar. Hij was toen zesendertig jaar. 
In zijn jonge priesterjaren werkte hij aan 
zijn carrière en had goedbetaalde functies 
bij adellijke families. Toen hij geconfron-
teerd werd met een arme, stervende boer 
en op een andere plaats met een zeer arm 
gezin werd hij diep geraakt, bewogen in 
hart en ziel. Hij koos definitief voor een 
andere levensrichting, ging werken voor 
de armen. Zelf zegt hij daarover:

kunnen trakteren, Sinterklaasfeest en der-
gelijke.

Geblokkeerd
Je zou zeggen dat het armoedeprobleem 
met zoveel helpende handen op te lossen 
moet zijn. Maar die helpende handen be-
reiken maar éénderde van de doelgroep. 
Nog steeds schamen heel veel mensen 
zich voor hun armoede. Van boerenge-
zinnen is die schaamte misschien nog te 
volgen. Ze lijken vaak rijker dan ze zijn 
en blijken over nauwelijks besteedbaar 
inkomen te beschikken bij inzakkende 
prijzen of weer besmetting van vee. Maar 
omdat er alleen hulp verstrekt wordt na 
een inkomenstoets, weten we altijd zeker 
dat hulp terecht is. Veel mensen laten bij-
voorbeeld liever de huurschuld oplopen 
of kopen op de pof en proberen daarmee 
te voorkomen dat hun kinderen niet ge-
lijkwaardig met leeftijdgenoten mee kun-
nen doen. Het geld is er, de helpende 
handen zijn er, maar te veel gezinnen 
worden door schade en schande geblok-
keerd om daadwerkelijk hulp in te roe-
pen.

Dit mag ook gezegd
Alles hangt met alles samen. Duurzaamheid en 
consuminderen - met minder genoegen nemen - 
in plaats van een wegwerpmaatschappij van al-
tijd weer méér, méér. Dit wordt vooral geroepen 
door mensen die iets te kiezen hebben. De doel-
groep heeft geen keuze en is aangewezen op 
gelijkwaardig helpen. De kerken hebben als het 
hierover gaat nog voldoende moreel gezag om 
mensen in de benen te krijgen voor elkaar en 
voor een betere wereld. Dat mag ook gezegd!

‘Als je liefde niet daad werkelijk is, zien 
de mensen niet dat je om hen geeft.’ Ge-
bed en goede gedachten waren voor Vin-
cent Depaul de krachtbron voor zijn on-
vermoeibare inzet voor de armen. In dit 
boekje laat hij de lezer daarin delen. Voor 
elke dag van het jaar een gedachte. 

Persbericht

Vincent Depaul De armen nabij. 
Woorden voor elke dag. Berne Media
Heeswijk; ISBN: 978 90 8972 220 1

216 blz. € 14,90

Tunnelvisie of licht aan het einde van de tunnel (© Foto: Tim Regout)

Vincentiusvereniging-Nederland, Emmaplein 15 
5211 VZ Den Bosch (070) 380 00 11

secretariaat@vincentiusvereniging.nl

Voor een dubbeltje geboren wordt 
nooit een kwartje.
Volkse wijsheid

De ergste armoede is de nette 
armoede die je moet zien te 
verbergen. 
Isabelle Allende

Zelfs de armste koe draagt een 
leren jas.
Texas Big Bender
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Misschien mag ik een persoonlijk verhaal 
vertellen, wat verder weg van de zoete 
geur van Kerstmis over een geschenk dat 
ons in de schoot werd geworpen de afge-
lopen maanden. Het gaat over een kindje 
dat opnieuw tot leven kwam. 

Vandaag ons Toosje jarig
Hoe vaak heb ik dat via de telefoon ge-
hoord in de voorbije jaren. Mijn oudste 
zus - vijfentachtig nu - memoreert met 
enige regelmaat de belangrijke data van 
de familie. Ze staan haar in het geheugen 
gegrift. Deze keer blijft het bericht in mijn 
gedachten hangen. Het is niet zo maar 
een datum. Het betreft een zusje dat ik 
moet hebben gekend, maar van wie elke 
herinnering is uitgewist. Een beduimeld 
bidprentje met de mooie naam Catharina 
Anna en een vrome tekst die ik uit het 
hoofd ken. Zeven maanden oud was ze. 
Nooit jarig geweest. Geen foto, niets is er 
van haar over. Het was oorlog en wij met 
ons gezin, net als zoveel anderen, op de 
vlucht naar het noorden. Vanuit het sper-
gebied van de Bommelerwaard door de 
dorpsomroeper gesommeerd om huis en 
haard te verlaten. Te voet met de kinder-

wagen, een baby van twee maanden oud 
en met nog vijf kinderen op een boeren-
kar, steken we Maas en Waal over. 

Achtergebleven
Na maanden genadebrood bij diverse ge-
zinnen of onderdak in een leegstaand 
pand - en soms zelfs dat niet - zijn we per 
nachttrein vervoerd en gestrand in Leeu-
warden; angstig wachtend op wat komen 
gaat. Daar is Toosje overleden en achter-
gebleven op een vreemd kerkhof. Na de 
begrafenis - saillant detail: mijn vader op 
klompen, zijn schoenen waren onderweg 
gestolen - reizen we in het ruim van een 
vrachtschip zonder haar dóór naar Dok-
kum. Mijn ouders met nu nog zes kinde-
ren worden verspreid over vier adressen 
om een ongewisse terugkeer af te wach-
ten. In totaal zijn we tien maanden onder-
weg. Nooit meer terug geweest. Of daar 
een excuus voor is? Ik weet ik niet. Geen 
vervoer, geen telefoon, een kapotgescho-
ten huis en nieuw verdriet: twee jaar later 
sterft mijn grote zus van veertien. 

Van toen naar nu
Ik ben vroeg wakker, half zes. Mijn iPad 

binnen handbereik. Ik surf door de mo-
gelijkheden die het mij biedt en tik bijna 
achteloos Leeuwarden in. In het archief 
van deze gemeente zoek ik naar namen 
van overledenen 1944-’45. Het levert veel 
historie op, maar later dan 1850 kom ik 
niet. Dan valt mijn oog op een e-mailadres 
en doet de automatische piloot de rest. 
Met een korte, achteraf gezien indrin-
gende tekst, vraag ik om een teken van 
leven van een overleden zusje van zeven 
maanden oud en druk op send. Het is in-
tussen zeven uur. Rond het middaguur is 
er antwoord; en mooier dan ik had dur-
ven hopen. Een uiterst sympathieke reac-
tie met een link naar het gewenste archief 
waar ik alles vind wat zolang verborgen 
bleef. Met enige opwinding lees ik haar 
naam, de precieze tijd van overlijden, de 
namen en het beroep van mijn ouders en 
van de aanspreker, aan wie het droeve be-
richt bekend werd gemaakt. Ook de mo-
gelijke begraafplaats staat in de mail ver-
meld. Het telefoontje naar mijn zus levert 
bij haar een emotionele reactie op.

Dan gaat alles snel
De evacuatie-ervaringen van ons gezin 
staan bij stukjes en beetjes vermeld in een 
boekje waar oma‘s hun wederwaardighe-
den kwijt kunnen voor hun kleinkinde-
ren. In dit geval ingevuld door mijn zus. 
Ik maak er een geheel van en stuur het 
op naar het archief in Leeuwarden dat er 

Gevlucht naar het noorden
Ria Schoenmakers van Osch

December staat in het teken van Sinterklaas en Kerstmis. Hoe logisch zou het 
zijn als ik daar mijn aandacht op richtte. Vrijgevigheid, gulle gaven en natuur
lijk het intieme gebeuren van het kerstverhaal waar Lucas ons jaarlijks op 
trakteert. Menswording wereldwijd. Hoe belangrijk is dat!

‘De beheerder van de begraafplaats, een zeer invoelend man, ontvangt mij ... met de plattegrond van de do-
denakker voor zich en opengeslagen het dikke schrift waarin ik opnieuw de naam kan lezen die mij zo dier-
baar is.’ 
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Wie was Luther en wat maakte hem tot 
zo’n invloedrijk icoon? Museum Catha-
rijneconvent gaat in de tentoonstelling 
Luther, die nog tot 28 januari 2018 loopt, 
op zoek naar de man achter 500 jaar Re-
formatie. Een unieke kans om met een 
nieuwe blik te kijken naar deze ‘man van 
het jaar’. 
We zien daar de veelzijdige Luther in 
het verstaanbare woord, met zijn verta-
ling van de Bijbel, in het krachtige beeld 
van de kunst, in de taal van de muziek. 
Vele pamfletten en spotprenten, schil-
derijen en kerkelijk zilver, spotprenten, 
maar ook muziek en theater brengen de 
ware Luther opnieuw tot leven. Kunst-
werken zijn tentoongesteld van onder 
anderen Luthers vriend Lucas Cranach 
en Albrecht Dürer, afkomstig uit de ei-
gen collectie; verder werk uit onder meer 
Rijksmuseum Amsterdam, Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam.

Luther, de veelzijdige 
Peter van Overbruggen

grote belangstelling voor blijkt te hebben. 
Een mogelijke plaatsing in hun historisch 
tijdschrift wordt mij in het vooruitzicht 
gesteld.

Sint Vitushof
Intussen is er contact gelegd met de be-
heerder van de begraafplaats. Een zeer 
invoelend man. Hij ontvangt mij in au-
gustus ter plekke met een kopje koffie. De 
plattegrond van de dodenakker ligt voor 
hem en opengeslagen het dikke schrift 
waarin ik opnieuw de naam kan lezen 
die mij zo dierbaar is. Vak K, legt hij uit, 
maar verontschuldigt zich dat plek 51 
waarschijnlijk overgroeid is door een bre-
de haag. Een monumentje staat er; wel 
bestemd - zoals ik daarop lees - voor de 
kinderen die naamloos en ongedoopt zijn 
gestorven. Ongewijde aarde? Het is even 
slikken, zelfs nu nog. Gedoopt is ze en 
haar naam hebben wij weten te bewaren.

Na drieënzeventig jaar
Als ik op de ongewijde plek sta grijpt 
de ontroering mij naar de keel. Vooral het 
besef dat mijn ouders haar in vreselijke 
oorlogsomstandigheden op deze eenzame 
plek moesten achterlaten. Ik heb het mijn 

‘Een monumentje voor de kinderen die naamloos en ongedoopt zijn gestorven. Ongewijde aarde? Het is even 
slikken ...’ 

leven lang geweten. Nu heb ik het ge-
voeld. Mijn kleine zusje, Catharina Anna 
van Osch, door toedoen van welwillende 

ambtenaren voor ons na drieënzeventig 
jaar opnieuw tot leven gewekt.

Hervormer, begaafd theoloog, sluwe populist, revolutionair, rebel, mediaman, 
antisemiet, vrouwenhater? Het is allemaal van toepassing op de man die een 
van de grootste omwentelingen in de westerse geschiedenis teweegbracht.

De kracht van Luther
Bij de tentoonstelling verschijnt de publi-
catie De kracht van Luther. Dit prachtig 
geïllustreerde boek van bijna tweehonderd 
pagina’s is geschreven door elf gerenom-
meerde auteurs. Zij gaan o.a. in op het le-
ven van Luther, zijn invloed in de Neder-
landen, zijn stellingen tegen de aflaten, 
zijn theologie en zijn invloed op de kunst-
vormen van die tijd. Hoe lukte het Luther 
om zijn ideeën zo breed te verspreiden, 
met welke propagandamiddelen? Boven-
dien wordt aandacht gegeven aan de rele-
vantie van Luther en de Reformatie voor 
de huidige tijd. 

Een hippe Luther bij een kerk in Münster w 
(© Foto: Peter van Overbruggen, augustus 2017)



16 DE ROEROM n JAARGANG 32 n NUMMER 4 n DECEMBER 2017 www.deroerom.nl

Assistente uit mannelijke rib…? 
Lukas de Groote en Arie Verhoef

Als jonge tiener was ik onder de indruk van Thea Beckman. Zeker ook van 
haar Thule-trilogie, waarin mannen ondergeschikt zijn aan vrouwen. Dat idee 
was niet alleen schokkend. Het stond ook lijnrecht tegenover de bijbeluitleg 
die ik als tiener kreeg. Maar achter de bijbelwoorden gaat een heel andere we
reld schuil. Direct al in Genesis 2. De vrouw als assistente uit de mannelijke 
rib? Onzin. De bijbelschrijver heeft het nooit zo op schrift gezet. 

God maakt Eva uit Adam. Reliëf op de façade van de kathedraal van de Assumption, Orvieto (It)

Er waren verschillende feministische gol-
ven voor nodig. Felle suffragettes in Groot-
Brittannië. Vasthoudende dolle mina’s 
die stonden voor de heerschappij in eigen 
buik. Feministische theologen. Ja, er was 
héél véél overtuigingskracht nodig, voor-
dat mannen óm wilden. In de samenle-
ving, maar zeker ook in de kerk. 

Helper en rib
Het idee dat God de verhouding tussen 
man en vrouw misschien anders had be-
doeld dan jarenlang was aangenomen, 
was moeilijk te verteren. En toch is de Bij-
bel daar glashelder over. Die helderheid 
begint al in het scheppingsverhaal dat 
steevast pasklaar is vertaald door rabbij-
nen en christelijke theologen, door man-
nen. Kernwoorden waren voor hen: ‘hel-
per’ en ‘rib’.

‘Als tegenover’
En zie, het was goed. Het staat er vaak zo 
in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Alle 
scheppingsdagen: en zie het was goed. 
Dan klinkt in Genesis 2 vers 18 een ander 
geluid. ‘God, de HEER, dacht: Het is niet 
goed dat de mens alleen is. Ik zal een hel-
per maken die bij hem past.’ Het zijn van 
de mens is nog niet goed. Om het goed te 
maken, heeft de mens een helper nodig 
die bij hem past. 

Maar zo’n ‘passende helper’ komt in het 
Hebreeuws helemaal niet voor. Daar staat: 
een hulp als zijn tegenover. Niet de assis-
tente. Niet het hulpje. Nee, een partner die 
behalve steun ook tegenwicht biedt - ‘te-
genover’. Niet alleen maar als tegenpool. 
De vrouw is een hulp ‘als tegenover’. 
Wanneer situaties zwaar zijn, werkt deze 
helper samen met de man. Wanneer de 
man een verkeerde keus dreigt te maken, 
houdt zij hem de spiegel voor: confronte-
rend, sturend. Het is een voorrecht wan-
neer iemand samenleeft met zo’n hulp 
als tegenover. Onbegrijpelijk dat sommige 
mannen dan toch nog schitteren in eigen-
wijsheid …! 

Waarom een rib?
Om te voorzien in een ‘hulp als tegenover’ 
bouwt God een vrouw uit de rib die hij 
bij de mens heeft weggenomen. Althans 
zo staat het in Genesis 2, 22a. Waarom uit 
de rib van Adam? De rabbijnen weten wel 
raad met deze vraag. Dat lichaamsdeel ligt 
het dichtst bij het hart van de man. Som-
mige voegen daaraan toe dat de gebogen 
vorm van een rib iets laat zien van het 
wispelturige karakter van de vrouw. Wat 
geleerden al niet aan het papier hebben 
toevertrouwd …
In vers 22a gaat het niet over scheppen 
door te scheiden, maar om opnieuw op-

bouwen. In Genesis 1 scheidde God het 
mannelijke en het vrouwelijke tot een 
bijzondere twee-eenheid. Hier wordt als 
het ware die twee-eenheid verbroken en 
bouwt God de helften weer op tot een ei-
gen eenheid.

Het Hebreeuwse woord voor ‘rib’ - tsela - 
betekent vaak zijde, flank of bijkamer. 
Het is afgeleid van het werkwoord tsala: 
één kant opgaan. Vers 22a doelt helemaal 
niet op de mannelijke rib. Pieter Oussoren 
vertaalt hier dan ook terecht het woord 
met ‘zijde’. God bouwde de kroon op zijn 
schepping zo, dat de mensheid voor de 
ene helft is gaan bestaan uit mannen, 
voor de andere helft uit vrouwen. Zonder 
daarmee de vrouw een ondergeschikte rol 
te geven.

De Schepping van Eva en de zondeval, anoniem, ca. 
1560 - ca. 1570. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Brandsma Instituut Nijmegen
26 jan. 20.00-00.00 u. Lux Nijmegen. 
Nacht van de mystiek.
www.titusbrandsmainstituut.nl 

Elim Tilburg
Tjeu van Knippenberg cm, Vincent 
Depaul-400 jaar. Boegbeeld van 
barmhartigheid. (013) 463 85 05;
www.elimgroep.nl 

Abdij van Egmond
23 april 15.00 u.-26 april 17.00 u. 
Abdij. Project ‘De levende aarde’. 
Binnen en buiten verbinden. 
(072) 506 14 15 
www.abdijvanegmond.nl
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De monniken hielden zich bezig met 
landbouw, baden en zongen zevenmaal 
per dag de getijden en trokken in hun 
eenvoud mensen aan die op zoek wa-
ren naar stilte, gebed, rust en vooral naar 
God. In 2014 waren er nog acht monni-
ken over en besloten werd dat vier van 
hen naar het omaklooster Westmalle (B.) 
terugkeerden; de vier jongsten trokken 
naar Schiermonnikoog, het eiland van de 
schiere - grijze - monniken waar ooit cis-
terciënzers woonden en werkten en die 
het eiland zijn naam gaven. Over hen wel-
licht later.

Dankzij één en velen
Abdij Sion stond leeg, maar zoals vaker 
weerklonk dat aloude woord ‘Blijf niet 
staren op wat vroeger was, sta niet stil in 
het verleden. Ik, zegt de Eeuwige, ga iets 
nieuws beginnen, het is al begonnen, merk 
je dat niet?’ Het was al begonnen in het 
hart van Peter Dullaert, theoloog en anti-
quair, afkomstig uit de omgeving en een 
bevlogen mens. Vanaf zijn jeugd was hij 
al bij abdij Sion betrokken en hij wilde de 
abdij niet opgeven, maar het complex om-
vormen tot een spiritueel centrum. 
Met mensen uit diverse richtingen - katho-
liek, protestant, leerkrachten van Windes-
heim - begon hij iets nieuws. Het gebouw 
en de aangrenzende werkplaatsen werden 
aangekocht en de landbouwgrond werd 
verkocht. Een gewaagd experiment dat 
slechts kon slagen dankzij de medewer-
king van vrijwilligers, veel vrijwilligers. 
Momenteel zijn er zo’n zestig van hen ac-
tief; een vriendelijk echtpaar bewoont de 
poortwoning en er zijn allerlei activiteiten 
gaande of in ontwikkeling.

Met inzet pro Deo
Ik werd rondgeleid door Ruud Pragt die 
zelf, na zijn tijd als pastor in Zevenaar, 
het Assel Don Bosco Centrum bij Apel-
doorn mede nieuw leven had ingebla-
zen. Nu is Ruud een van de vrijwilligers 
op klooster Nieuw Sion, de nieuwe naam 
voor de abdij. Hij verzorgt onder meer 
rondleidingen, vaak drie keer per week, 
en vertelt met liefde over de diverse ruim-
tes, hun historie en het huidige gebruik 
ervan. Ik was er op een vrijdag en dat is 
de dag van de klussers. Dit zijn een kleine 
twintig vrijwilligers die de tuinen verzor-
gen, schoonmaken, reparaties verrichten, 
oud meubilair opknappen en zoveel meer 
kleine en grote werkzaamheden verrich-
ten, alles pro Deo en met veel inzet.

Het getijdengebed
Belangrijk in Nieuw Sion is het getijden-
gebed, dat wordt gebeden in de oude kerk-
ruimte; hoog, sober, met koorbanken waar 
de sfeer van de monniken nog bijna waar-
neembaar hangt. Een zeer eenvoudig al-
taar, enkele brandende kaarsen, een stan-
daard met kruis, enkele heiligenbeelden, 
veel meer is er niet. We baden psalmen, 
zongen samen, spraken voorbeden en wa-
ren zeven minuten stil. Die stilte kwam te-
rug toen we daarna samen lunchten - zelf 
brood meenemen - met pompoensoep. Na 
de stilte stelde iedereen zich voor. Velen 
van hen werkten in de diverse tuinen, ie-
mand restaureerde oude meubels, iemand 
anders ging gangen schoonmaken en allen 
waren zeer trouw aanwezig op de vrijda-
gen. Sommigen reisden honderd kilometer 
om er te zijn. Mensen om op te bouwen. 
Ruud Pragt leidde mij rond en we dwaal-
den door de gangen, bezochten de grote 
keuken en de kleermakerij, waar de stof-
fen voor de pijen en de scapulieren nog 
lagen. Je kunt zo weer intreden bij de cis-
terciënzers. Er is de bibliotheek met stu-
dieruimte - ooit 30.000 boeken, nu toch 
nog 3000 - ; er is een eetzaal en er zijn 
werkplaatsen, waar mogelijk woonhuizen 
komen voor gezinnen die een getijdenge-
meenschap gaan vormen. 

Volop actie 
Eén keer per maand is er een Anglicaanse 
Evensong met zo’n honderd aanwezigen. 
Er komen regelmatig groepen jongeren 
voor een weekend. Er was het klooster-

boerderij-festival en een eigen koor is in 
oprichting, Het IJssellandschap bestond 
750 jaar en vierde dit met een concert van 
het Orkest van het Oosten en een zogehe-
ten Rentmeestersdag, beide bezocht door 
ruim honderd gasten. Op Nieuw Sion is 
veel aandacht voor de natuur, voor ver-
duurzaming, voor verantwoord omsprin-
gen met onze woon- en werkomgeving. 
Bestrijdingsmiddelen worden niet ge-
bruikt en de maaltijden zijn vegetarisch 
en eenvoudig. Dit is niet nieuw; die zorg 
en aandacht kenden de cisterciënzers ook 
al. De provincie denkt erover subsidie te 
geven om de gebouwen te verwarmen met 
aardwarmte. Zo worden belangrijke waar-
den doorgegeven. Iedereen kan er zijn 
voordeel mee doen.

Jongeren
Er komen, zoals gezegd, regelmatig jonge-
ren naar Nieuw Sion. Het is de bedoeling 
hier een speerpunt van te maken. ‘Jon-
geren begeleiden in de stilte’, zo drukte 
Ruud Pragt het uit. En het ideaal is om 
een jongerenklooster te beginnen, in een 
eigentijdse vorm. Er zijn veel jongeren - 
leert de ervaring - die op zoek zijn naar 
zichzelf, behoefte hebben aan spirituali-
teit, zoeken naar het wezenlijke in hun 
leven, naar rust en gebed. Het komt mij 
voor dat vooral hier veel energie in wordt 
gestoken en aandacht aan besteed. Een 
hoopvol initiatief.

Het bruist
Op de middag dat ik in Nieuw Sion was, 
bereidde men zich voor op de komst van 
parochianen van twee anglicaanse paro-
chies in Nederland. Eerder was het Pro-
testants-Christelijk Dienstencentrum op 
bezoek geweest. Het bruist van de activi-
teiten en er lijkt toekomst te zijn voor dit 
prachtige initiatief.

Abdij Sion van oud naar nieuw
Nico Smit

Verscholen achter een, zeker in de herfst prachtige oprijlaan, ligt abdij Sion 
aan de rand van Diepenveen bij Deventer. Sion is gesticht in 1890 door de cis
terciënzer monniken uit de abdij van Achel (B.). In de hoogtijdagen woonden 
er zo’n zestig monniken. De familie Van der Lande, industriëlen uit Deventer, 
hielpen bij de financiering. 

Mooie omgeving van Abdij Sion (© Foto: Anthoon Budel)
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Zo bestaan er tegenwoordig ook samengestelde 
religieuze gemeenschappen: zusters en broeders 
die, voortkomend uit verschillende ordes en 
congregaties, met elkaar een nieuwe samenle-
ving vormen. Neem Catharinahof in Nijmegen. 

Catharinahof
Catharinahof is een appartementencomplex dat 
ruimte biedt aan een dergelijke samengestelde 
religieuze gemeenschap. Van oorsprong is het 
een huis van de zusters dominicanessen van 
Neerbosch. Net als andere ordes en congregaties 
kregen zij in de jaren zestig/zeventig van de vo-
rige eeuw te maken met de crisis van het kloos-
terleven. Het gemeenschappelijk leven stond 
door de groeiende mondigheid van het individu 
op de tocht. Allemaal hetzelfde denken en doen 
en een strakke dagorde waren geen ideaal meer. 
Daarom gingen steeds meer zusters alleen of in 
kleine groepjes wonen. Om verdere versplin-
tering tegen te gaan zocht de congregatie naar 
een mengvorm van samen wonen, die recht zou 
doen én aan het gemeenschappelijk leven én 
aan ieders zelfstandigheid. 

Mengvorm
In 1981 werd Catharinahof ingezegend door bis-
schop Jan Bluyssen. Zesendertig jaar geleden 
dus, toen een aantal zusters nog volop actief 
was in scholen en ziekenhuizen. Op de vraag of 
het huis een priorin nodig had, stemde de meer-
derheid met nee. Ieder had een eigen apparte-
ment met keuken, zodat je niet meer hoefde te 
hollen en te draven om aan de dagorde te vol-
doen. Je kon je eigen tijd indelen, terwijl er wel 
gelegenheid werd geboden om samen de warme 
maaltijd te gebruiken. En om samen te komen 

voor gebed en ontmoeting werd het huis ook 
voorzien van een kapel, een huis- en een verga-
derkamer. 

Verbreding
In de loop der jaren kromp het aantal dominica-
nessen door opname in het zorgcentrum en door 
overlijden. Zo kwam er plaats voor andere reli-
gieuzen. In 1994 werd het spits afgebeten door 
Frans Boddeke, redemptorist én eerste man in 
huis! De Roerom kent hem van zijn gedichten 
en sympathieke stimulerende reacties. Naast de 
huidige negentien dominicanessen wonen er nu 
religieuzen van dertien verschillende ordes en 
congregaties, vrouwen en mannen. Onder hen 
een zeventigjarige zuster van de communauté de 
Grandchamp, de vrouwelijke tak van Taizé. Ook 
de pastoor van de aangrenzende parochie, pries-
ter van het heilig Hart, woont hier samen met 
zijn medebroeder. De fraters Maristen zijn met 
z’n drieën en de medische missiezusters vormen 
met z’n achten een grotere groep. Nieuw is de 
groep zusters van het Heilig Hart uit Maliskamp 
bij Rosmalen. Omdat hun Bernadetteklooster 
te groot is geworden zijn ze bezig om naar Nij-
megen te verhuizen en wonen er al tien op Ca-
tharinahof. Hun eigen klooster wordt, volgens 
de plannen, omgebouwd tot een beschermde 
woonvorm voor kinderen en jongeren van zes 
tot drieëntwintig jaar met autisme of een psychi-
sche kwetsbaarheid. Zelf ben ik hier, na de slui-
ting van ons klooster Mariënhage van de augus-
tijnen in Eindhoven ook gaan wonen. Terug naar 
het voor mij vertrouwde Nijmegen. 

Bewonerscommissie
Naast de religieuzen wonen hier ook nog twee-

Kleurrijk samenleven
Joost Koopmans

‘Wij hebben een samengesteld gezin’, hoor je mensen soms zeggen. Meestal bedoelen ze 
dan een gezin dat wordt gevormd door ouders die de kinderen uit een eerdere relatie heb
ben meegenomen naar hun nieuwe relatie. 

Bloemen aan de winterboom op Catharinahof Nijmegen (© Foto’s Ine Verhoeven)

Klooster Huissen
27 dec. 11.00-1 jan. 16.00 
u. of 27 dec.11.00 u.-29 dec. 
16.00 u. of 30 dec. 11.00 
u.-29 dec. 16.00 u. Van Oud 
naar Nieuw. Met groepsover-
nachting. (026) 326 44 22; 
www.kloosterhuissen.nl 

Boskapel Nijmegen
 9 jan. 20.00-22.00 u. Bos-
kapel. Lezing: Ik en de ander.
(024) 377 69 68; 
www.boskapel.nl 

Barmhartigheid Vught
4 febr. 11 maart en 8 april 
10.00-16.00 u. Zinhotel. 
CompassieLab. 
(073) 657 70 44; 
www.bewegingvan
barmhartigheid.nl

Stadskanaal
Elke laatste zondag van de 
maand 17.00 u. De Renne 1: 
Avondgebed en bezinning.
(0599) 61 53 29  

Salesianum Schijndel
Eerste en derde zondag van 
de maand 10.30 u. Viering. 
(073) 549 56 71; 
www.oblaten.osfs.nl 

Berne Heeswijk
9 jan. 16.00 u.-12 jan. 16.00 
u. Geraakt door de Liefde. 
Retraite over het Hooglied. 
Winfried Timmers: 
06-45606119; 
win.timmers@home.nl  

Wake Amsterdam
Elke tweede zondag van de 
maand 14.00-15.30 u. Voor 
de vluchtelingen bij Justitieel 
Complex Schiphol. 
06-30295461; 
www.schipholwake.nl

Oecumene Den Bosch
18 -25 januari 2018 Week 
van Gebed voor de Eenheid.
(073) 737 00 26; 
www.oecumene.nl 

Franciscaanse beweging
26 jan. 18.00 u.-28 jan. 
16.00 u. Bij de Broeders van 
Huijbergen: Franciscus voor 
het voetlicht.
(073) 613 13 40); info@
franciscaansebeweging.nl
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entwintig andere mensen. Zij kunnen zich 
vinden in de sfeer van het huis waarin 
waardering bestaat voor iedereen. De be-
wonerscommissie ziet het als haar belang-
rijkste taak om als een antenne het wel en 
wee van alle bewoners te signaleren en op 
tactvolle wijze knelpunten op te lossen. 
Zij bespreekt ook allerlei zaken die met 
samen wonen en leven te maken hebben, 
zoals de inrichting van de algemene ruim-
tes, de spiritualiteit van het huis, de jaar-
feesten en jubilea. 

Feesten 
De bewoners van Catharinahof vormen 
dus een veelkleurig palet, maar in leeftijd 

Koortsachtig op zoek naar God
 
Er is vandaag handengeklap.
Uiting van dankbaarheid, 
verwondering, blijheid. 
Maar bij zo’n hoge jubilea 
klapt de dood mee.
Hij pikt een graantje van de vreugde mee.
De dood wil ook leven. Ten koste van. 
Zo is het. 

De vraag die we als kind meekregen was:
waartoe zijn we op aarde?
Bekend antwoord: om God te dienen 
en daardoor in de hemel te komen.
Wie is God?

Toen Eli Wiesel, overlevend slachtoffer 
van meedogenloze kampervaringen,
gevraagd werd wie God is, zei hij 
zonder aarzeling: ‘God is God.’ 
God is God. Ik Ben Die Ik Ben.
Zo is het.
 
Juist als priester heb ik 
koortsachtig naar God gezocht,
en nog altijd ben ik op tocht naar Hem.
Van de oordelende naar de liefdevolle God.
Van de God van de donder 
naar de God van barmhartigheid.
Van de pasklare God 
naar de God van het mysterie. 

Ja, God is zo’n niet te vatten mysterie 
dat Hij niet lijkt te bestaan.
Al doende voedt God zelf 
mijn geloof in Hem: God is gave.
God is niet de God van het negativisme,
maar de God van het positivisme. 
Hij is de God van de juiste balans.
God is geen god van de oerzonde 
maar van het oergoede.
Wij zijn geen mislukte mensen.
Wij zijn dochters en zonen van God 
op Gods niveau. God is in ons, 
is mijn credo. Zo is het. 

De zekerheid over God vastgelegd 
in dogmata, is voorbij. Het is zoals 
de onlangs overleden theoloog 
Harrie Kuitert zo pregnant stelde:
‘Alles van Boven komt van beneden …
Eerst was er niets, toen was er de 
mens en toen was er God.’
God overschrijdt tijd en ruimte, 
God is derhalve onkenbaar, onzichtbaar.
God is God. Ik Ben Die Ik Ben. Zo is het. 

Aan het einde van mijn levenstocht 
leef ik in raadsels; raden maar!
Maar ook is er de overgave;
kome wat komt! 
Het enige wat ik nu nog kan doen, 
is goed zijn voor de ander, 
voor mens en dier en verheugd zijn 
met mijn priesterschap dat mij, 
hoe dan ook, al heel mijn leven lang 
met God verbindt, met Hij Die Is,
met Ik Zal Er Zijn Voor Jullie,
met Ik Ben Die Ik Ben.
Zijn Naam zij gezegend. Zo is het. 

behoren ze allemaal tot de categorie oude-
ren. En hoe ouder je wordt, hoe meer ju-
bilea je ten deel vallen. Neem pater Frans 
Boddeke, de spitsafbijter. Onlangs vierde 
hij zijn vijfenzestigjarig redemptoristen-
bestaan én zijn zestigjarig priesterschap! 
Zesentachtig is hij nu en dat mag een 
wonder heten, want door een ernstig hart-
falen is hij door de medische wetenschap 
allang opgegeven. Toch verraste hij ons bij 
zijn feest op zo’n wonderlijk uitgewogen 
woord - noem het zijn zwanenzang - dat 
het, met zijn toestemming, verdient door-
gegeven te worden.

Frans Boddeke, zesentachtig jaar oud, zestig jaar priester, vijfenzestig jaar redemptorist, in 1994 eerste ‘vreem-
deling’ in Catharinahof. 

Frans met zijn Cindy. 
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Berichten
Redactie

Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans introduceert voor de 
campagne van 2018 een nationale foto-
wedstrijd waar alle kerkleden aan mee 
kunnen doen. Voor het eerst wordt nu aan 
al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd 
om de waarde van de eigen kerk weer te 
geven in één foto. Er zijn drie categorie-
en: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent 
(12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+). De 
vakkundige jury staat onder leiding van 
Ramon Mangold. Winnaars van de Natio-
nale Fotowedstrijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ 
winnen de ‘Kerkblik-award’, een geldbe-
drag van € 250,- voor hun lokale Actie 
Kerkbalans én een masterclass fotografie 
van Ramon Mangold. ‘Voor mij staat de 
kerk voor ontmoeting. Met God en tussen 
mensen onderling. In dit beeld komt veel 
samen: kerk en individu, jong en oud, 
vreugde en verwelkoming. In de jury zul-
len we kijken naar het verhaal dat de foto 
vertelt. We willen voelen wat een foto met 
je doet.’ Inzenden kan t/m vrijdag 22 de-
cember 2017. Actie Kerkbalans start op 
zaterdag 20 januari en loopt tot 3 februari 
2018.De winnaars van de fotowedstrijd 
worden zaterdag 20 januari om 13.00 u. 
bekend gemaakt.
    Meer informatie 
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/

Rijke gedachten over vrede

In aansluiting bij de vredesboodschap 
van paus Franciscus aan het begin van dit 
jaar, koos de Konferentie Nederlandse Re-
ligieuzen in 2017 voor het jaarthema ‘Ge-
weldloosheid en rechtvaardige vrede’. Het 
is een thema dat uitnodigt om buiten de 
eigen kring te treden. De vredesbooschap 
van de Kerk is belangrijk in een wereld 
vol geweld. Om deze boodschap verder te 
verspreiden heeft de KNR het boekje Mijn 
vrede geef Ik je met de ondertitel Geweld-
loosheid en vrede in de geschriften van re-
ligieuze ordes en congregaties gemaakt met 
bijna honderd teksten van religieuzen over 
vrede. In de grote verscheidenheid aan ma-
teriaal kwamen verschillende aspecten van 
vrede naar voren: innerlijke vrede, vrede 
in gemeenschap, vrede met de schepping, 
vrede en dialoog, vrede en verbonden-
heid, hoop en vechten voor vrede. Rond 
deze zeven thema’s zijn de bijdragen ge-
ordend. Teksten van oude heiligen zoals 
Augustinus en Benedictus, maar ook reli-
gieuzen uit onze tijd zoals André Lascaris 
dominicaan en Frans van der Lugt jezuïet. 
Bekenden als Titus Brandsma en Clara van 
Assisi en minder bekenden zoals Ro-
bert Regout jezuïet en zuster Veronika 
Racková. Om al deze bijzondere religi-
euzen een gezicht te geven, zijn er klein 
portretjes van hen toegevoegd. Daarnaast 

maakte Simone Weijs prachtige penteke-
ningen, die de thema’s mooi weergeven.  
    Erica Op ’t Hoog

Te bestellen bij KNR; € 12,50 exclusief 
verzendkosten; communicatie@knr.nl 

(073) 682 13 21

Gratis kerst-cd

Vanaf eind november is het al mogelijk 
om een gratis kerst-cd te bestellen via 
www.daaromkerst.nl. Kerken of scho-
len die de cd’s in grote aantallen uitde-
len, betalen een kleine vergoeding. Voor 
particulieren is het geheel gratis. Met de 
productie van de cd’s wil de organisatie 
van Daarom Kerst mensen in Nederland 
op een toegankelijke wijze laten erva-
ren waar het met kerst daadwerkelijk om 
draait. ‘De hele wereld viert komende 
maand kerst. Kerstbomen, kerstconcerten 
en cadeaus bepalen voor een groot deel 
onze kerststemming. In de kerk draait het 
nog altijd om het eeuwenoude feest van 
de geboorte van Jezus. Dit jaar is gekozen 
voor artiest Joke Buis met onder andere 
het lied Nu Is Er Hoop, een nieuwe Neder-
landse uitvoering van het bekende kerst-
lied Joy to the world. Voor kinderen is een 
speciale kinder-cd beschikbaar. Waarom 
Kerst? is een project van de Protestantse 
Kerk in Nederland en Kerk in Actie. Met 
dit project willen zij kerken en particu-
lieren ondersteunen bij het bekendmaken 
van de werkelijke betekenis van Kerstmis. 
Op www.daaromkerst.nl zijn de cd’s gra-
tis te verkrijgen. Bij grote oplage wordt 

een onkostenvergoeding gevraagd van € 2,50 
per stuk. Kijk voor meer informatie op de web-
site www.daaromkerst.nl/bestellen-bulk.

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk 
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht;

(030) 880 18 80

Kerstival

Kom in de kerstvakantie tussen 23 decem-
ber en 7 januari met je familie naar Ker-
stival! Het museum is van binnen en van 
buiten helemaal in kerstsfeer. Haal bij de 
kassa de speurtocht en kom alles te we-
ten over het gezelligste feest van het jaar. 
Ook zijn er elke dag extra kinderactivitei-
ten. Maak zelf sneeuw terwijl je schom-
melt, versier een kerstkoek, doe mee 
met het wintercircus of knutsel je eigen 
kerstwens. Bewonder ook de schitterende 
kerststallen. Van echte dieren in de muse-
umtuin tot aan een gigantische achttien-
de-eeuwse stal uit Napels. Wie lukt het 
om Jozef, Maria en hun pasgeboren baby 
te vinden? Er is elke dag een doorlopend 
programma, voornamelijk voor kinde-
ren tot circa 8 jaar. De levende kerststal is 
aanwezig van 25 tot en met 30 december. 
Kom gezellig langs met de hele familie! 
Op www.catharijneconvent.nl is alle laat-
ste informatie te vinden.

Kerstival open tijdens beide kerstdagen, oude-
jaarsdag. Nieuwjaarsdag is het museum dicht. 

Kaartjes voor Kerstival € 6,- p.p. (museum-
kaart geldig, tot 6 jaar gratis).

Kerstgroep Majorca (© Foto: Rob Bakker, Internationale Kerststallen expositie 2012 Ansfridus kerk Amersfoort). 
Voor meer informatie Kerststallenexpositie 2017 zie De Roerom november 2017, blz. 20.
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Symboliek van een toren

Brabant, ook heel Nederland, staat vol to-
rens. Iedere stad en elk dorp is trots op 
zijn torens. Ze zijn er in allerlei vormen. 
Veel hierover is te lezen in de zojuist ver-
schenen prachtig geïllustreerde uitgave 
over de toren van de Nicolaaskerk in Hel-
voirt van de hand van Jan Verstijnen. En 
hoe zat het eigenlijk met de toren van Ba-
bel? Dr. Theo Hoogbergen vertelt hier o.a. 
iets over in zijn openingsparagraaf. Een 
mooi idee voor onder de kerstboom! 

Alice Dik

Jan Verstijnen Symboliek van een toren, te 
koop voor € 10,- bij Foto Henk Pijnenburg 

Kastanjelaan 19, info@fotohenkpijnenburg.nl 
en bij het Parochiecentrum Kastanjelaan 14a 
Helvoirt, parochiecentrumhnicolaas@gmail.

com; ook voor € 14,- (incl. verzendkosten) te 
bestellen via janwmverstijnen@gmail.com

Op weg naar Kerstmis 2017

Dit boekje vol afbeeldingen en bijzondere 
teksten biedt in de advent een voorberei-
ding en verdieping op weg naar Kerstmis. 
Het thema dit jaar is Hoe word je mens? 
Het gaat over de menswording van Chris-
tus maar ook over ons eigen mens-zijn. 
De blijde geheimen van de rozenkrans 
vormen een leidraad door de advent en 
kersttijd heen: de aankondiging aan Ma-
ria, de visitatie, de geboorte van Jezus en 
de opdracht in de tempel. Een mooi boek-
je voor persoonlijk gebruik, vergaderope-
ningen en andere bijeenkomsten. Op weg 
naar Kerstmis bevat meditatieteksten bij 
Maria-afbeeldingen uit de kunstgeschiede-

spreksavond. Met dagboekpagina’s voor 
eigen gedachten en een feestelijk recept. 

Persbericht

Op weg naar Kerstmis. Meditatieboekje met 
dagkalender, Berne Media, Heeswijk 2017

ISBN: 978 90 8972 199 0; 64 blz.; € 5,95

Geloof verloren en gevonden

Er zijn in de voorbije jaren al veel pogin-
gen gedaan om de ontwikkelingen rond 
het katholiek geloof te beschrijven: secu-
larisatie, ontkerkelijking, vernieuwing. 
Het Thijmgenootschap heeft nu een bun-
del uitgegeven waarin van binnenuit een 
beeld gegeven wordt van die ontwikkelin-
gen. Tien Nederlandse schrijvers worden 
gevolgd in hun relatie tot het katholiek 
geloof; van de traditionele Marie Koenen 
tot de hedendaagse bekeerling Willem Jan 
Otten; over een zoeker als Godfried Bo-
mans en een mysticus als Henri Nouwen. 
De keuze is beperkt en onvermijdelijk 
enigzins willekeurig en betwistbaar, maar 
het geheel geeft wel een beeld van enkele 
generaties denkende en voelende schrij-
vers die op een zeer persoonlijke wijze 
de grote veranderingen in het katholiek 
geloof beleven en in beeld brengen. Zij 
staan voor de brede groep van hun gene-
raties die diepgelovig, twijfelend, zoekend 
of creatief met de traditie omgaan, terwijl 
deze houdingen in deze denkers en kun-
stenaars uitvergroot worden. Het boek 
geeft daardoor een beeld van de eigen er-
varingen van mensen die opgegroeid in of 
geraakt zijn door het geloof en de ontwik-
kelingen ervan. Als je de schrijvers kent 
van hun werk is het gemakkelijker om de 
bijdragen te volgen en te smaken, maar 
ook zonder dat spreken de meeste aan. 
Velen zullen er iets van zichzelf in her-
kennen.     Jef De Schepper

Frank G. Bosman en Arnold Smeets (red.) 
Gods letterproeverij. Portretten van katholieke 

literatoren. Valkhof Pers 2017; ISBN 978 90 
5625 480 3; 181 blz.; € 17,50

Verdwenen kerken

Je weet niet wat je leest. Treurniswekken-
de aantallen Brabantse kerken zijn de 
afgelopen eeuwen verdwenen: na 1800 
zo’n 450. Waarom? Niet alleen verdwenen 
ze door oorlogsgeweld, brand en storm. 
Maar ook werden de veelal middeleeuwse 
kerken, na eeuwen van verwaarlozing, 
moedwillig gesloopt. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw maakten ze, 
dikwijls op aandringen van ambitieuze 
pastoors, plaats voor prestigieuze neogo-
tische bouwwerken. Maar ook veel van 
deze godshuizen in de diverse neo-stijlen 
zijn aan het eertijds silhouetrijke kerken-

landschap onttrokken. Natuurlijk ging 
dat niet zonder emotionele discussies en 
strijd, vaak tussen ambitieuze kerkbe-
sturen en pastoors enerzijds en rijksad-
viseurs anderzijds. ‘Vandalen zijn het,’ 
schreef Vincent van Gogh al in 1885, toen 
de gemeente Nuenen besloot om de oude 
middeleeuwse toren van de Clemenskerk 
af te breken en de stenen te gebruiken 
voor de weg naar Eindhoven. Meer dan 
twintig keer was die oude toren door hem 
getekend of geschilderd, liefdevol als ging 
het om een mens. 
De laatste halve eeuw leidt vooral de ont-
kerkelijking tot afbraak van kerkgebou-
wen. Met de nog bestaande gebouwen 
kan wellicht respectvoller worden omge-
sprongen. Want een ding is zeker: wat in 
dit boek aan kerkgebouwen aan ons oog 
voorbijtrekt, is weliswaar onherroepelijk 
verloren, maar kan een waarschuwing 
zijn aan de slopers van morgen. Waarde-
volle kerkgebouwen zijn meer dan een 
verzameling stenen, ze horen tot ons cul-
tuurhistorisch en landschappelijk erfgoed. 
Wat verdwenen is, komt nooit meer terug. 
Wies van leeuwen heeft de lijdensweg van 
de verdwenen kerken prachtig geschetst 
in de prettig leesbare inleidende hoofd-
stukken. Daarna volgen per plaats de af-
beeldingen met een korte beschrijving. 
Tot slot een indrukwekkende lijst van alle 
in Noord-Brabant verdwenen kerken, met 
vermelding van de jaren van bouw en 
sloop. Gelukkig dat dit boek er is. 

Peter van Overbruggen 

Wies van Leeuwen De verdwenen kerken van 
Noord-Brabant, W-Books, Zwolle 2017 

ISBN 978 94 6258 210 1; 128 blz.; € 24,95

nis en een doorlopende dagkalender voor 
de advent en de kersttijd. Daarnaast en-
kele verdiepingsteksten waarin ingegaan 
wordt op het thema. Deze teksten kun-
nen dienen als uitgangspunt voor een ge-

Boeken
Redactie
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Nel Beex

Licht(puntjes) in donkere tijden

Uw parochieblad

Het kan ooit behoorlijk donker zijn in 
een mensenleven. Wat is er dan mogelijk 
om toch overeind te blijven? Zoeken naar 
lichtpuntjes, naar iets positiefs. Althans dit 
hoop ik. 

In een wereld vol brandhaarden, een 
lichtpuntje in een toespraak van onze 
paus over zijn bezoek aan Egypte. In De 
Augustinus, parochieblad van de parochie 
H. Augustinus, Katwijk, Oegstgeest, Voor
schoten en Wassenaar. ‘Voor heel de we-
reld is Egypte het symbool voor een antieke 
beschaving en kennis en dit herinnert ons 
eraan, dat de vrede wordt opgebouwd door 
middel van onderwijs, door de vorming van 
kennis, door een humanisme waar de re-
ligieuze dimensie, de relatie met God een 
integraal deel van is’, zoals de groot-imam 
zei in zijn toespraak. De vrede wordt ook 
opgebouwd door te vertrekken vanuit het 
verbond tussen God en de mens, de basis 
van het verbond tussen alle mensen, dat 
gebaseerd op de Tien Geboden, neergeschre-
ven op de stenen tafelen in de Sinaï, maar 
nog dieper neergeschreven in het hart van 
ieder mens in elke tijd en op elke plaats een 
wet die samengevat kan worden in de twee 
geboden om God en de naasten lief te heb-
ben…’ Voor wie durft te vertrouwen.

Er bestaan gelukkig mensen met een war-
me uitstraling. Gewoon door hun manier 
van zijn. In Rondom Johannes, Parochie 
H. Johannes XXIII, Beuningen, Ewijk, 
Winssen en Weurt. ‘Een prachtig gouden 
priesterfeest! Ik denk er met heel veel ple-
zier en dankbaarheid aan terug… In grote 
lijnen kan ik wel zeggen: de eerste helft 
van mijn priesterleven heb ik bij de Daya 
mensen op Borneo door mogen brengen, 
de tweede helft in het Land van Maas en 
Waal vooral in Winssen en Ewijk. Ik heb 
samen met veel mensen lief en leed mogen 
delen en zo hebben we samen geprobeerd 
het Volk Gods Onderweg te zijn… Het ver-
haal van de Emmausgangers heeft me al-
tijd bezig gehouden. Twee mensen die moe-
deloos en teleurgesteld teruggingen naar 
hun dorp werden opgebeurd door de (ver-
rezen) vreemdeling. Ze kregen weer nieuwe 
energie en enthousiasme. Zo kunnen wij die 
verrezen vreemdeling tegenkomen in onze 
medemensen, die ons dagelijks helpen met 
lief en leed…’ Wie gelooft in het goede van 
de ander!

In Rond de Lindense Toren van Geloofsge
meenschap H. Lambertus Linden gedach-
ten over het lichtpuntje hoop. ‘Het zijn 
maar woorden: hoop en vertrouwen. Ieder 
mens kent een eigen betekenis toe aan deze 
begrippen. De onderstaande tekst wordt 
vaak toegeschreven aan Václav Havel, de 
voormalige president van Tsjechië. In de 
tekst komen wel zijn opvattingen naar vo-

ren en die kunnen ons helpen ons te oriën-
teren.’ De weg van de hoop. Diep in onszelf 
dragen we hoop: als dat niet het geval is, is 
er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de 
ziel en hangt af van wat er in de wereld ge-
beurt. Hoop is niet (te) voorspellen of voor-
uit (te) zien. Het is een gerichtheid van de 
geest, een gerichtheid van het hart, voorbij 
de horizon verankerd. Hoop in deze krach-
tige betekenis is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat of bereidheid je in 
te zetten voor wat succes heeft. Hoop is er-
gens voor werken omdat het goed is, niet 
omdat het kans van slagen heeft. Hoop is 
niet hetzelfde als optimisme, evenmin de 
overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel 
de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van 
de afloop, het resultaat.’ Hoop doet leven. 
Altijd!

Welk lichtpuntje geeft De Boskapel Nijme
gen ons mee? In Op de Hoogte een paar 
lichtpuntjes. ‘Houd die ervaringen van 
dankbaarheid vast. Plaats ze in je hart. 
Haal ze weer naar boven en herinner je die. 
Ze geven je moed, vertrouwen en vriend-
schap. Paul de Blot had ons dat voorgehou-
den. Het was ontroerend hoe deze doorleef-
de man zijn dankbaarheid uitzong. Maak-
baarheid en marketing horen niet thuis in 
werkvelden als zorg, welzijn en onderwijs. 
Dat is een interessante uitspraak voor een 
hoogleraar van Nyenrode Business Univer-
siteit. Hoe zou het dan met maakbaarheid 
en marktwerking in de kerk zitten? Moeten 
we ons in de markt positioneren? Of moeten 
we leven van wat komt?... Toch zijn we al-
lemaal min of meer geconditioneerd te den-
ken vanuit bekende constructies en syste-
men. Onze leefwereld verandert snel, maar 
de systeemwereld heeft de neiging kost wat 
kost te overleven, ook ten koste van de leef-
wereld.’ Haal dankbaarheid daarom maar 
naar boven! 

Ook het parochieblad van de parochie H, 
Willibrord, Aalst, Waalre, Valkenswaard 
en Borkel & Schaft helpt ons. ‘In het 
Lutherjaar is het document Van conflict 
naar gemeenschap te downloaden via 
www.lutheranworld.org Het idee is om van-
uit het conflict naar vormen van gemeen-
schap te zoeken. De kerk is het lichaam 
van Christus en daar is er maar één van, 
ofschoon verdeeld. We kennen allemaal 
wel de conflicten, maar vergeten dat er ook 
een reactie was in de vorm van het Concilie 
van Trente. Nog hoopgevender was dat tij-
dens het Tweede Vaticaanse Concilie in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw de rooms-
katholieke kerk toetrad tot de oecumeni-
sche beweging. De erkenning van het Va-
ticaan dat er ook elementen van heiliging 
en waarheid buiten de rooms-katholieke 
kerk te vinden zijn bracht andere kerken 
voor hen in zicht als serieuze gesprekspart-

ners. De doorerkenning gaf een solide basis 
voor groeiende contacten. Dit maakt ons tot 
broeders en zusters van elkaar.’ Een schitte-
rend lichtpunt.

Met welk lichtpuntje maakt Norbertus
bode, van de R.K. Parochie H. Norbertus 
Diessen ons blij? Met de zegswijze: Zeg 
het met muziek. ‘Er zijn van die momenten 
in ons leven dat we geen woorden vinden 
voor wat we willen zeggen. De intensiteit 
van vreugde of verdriet overstijgt soms de 
taal… dan uiten we ons graag op een an-
dere manier: met muziek bij voorbeeld. Ook 
in onze kerken is muziek een belangrijke 
factor om intenser te beleven wat we vieren. 
De klanken van het orgel of van een goed 
gezongen, aansprekend lied brengen ons 
in een andere dimensie. Hart en geest ver-
ruimen zich. Niet toevallig zeggen we: zin-
gen is twee maal bidden … Onze parochie 
is rijk gezegend met organisten en dirigen-
ten die hun kennis weten over te dragen op 
hun koorleden. Dat vraagt permanente vor-
ming, waarbij de wekelijkse repetitieavond 
een must is… ‘ Maar … hoe intenser, hoe 
mooier.

Open Venster, parochieblad R.K. paro
chie Paus Johannes XXIII Werkhoven 
roept nog een keer de herinnering op aan 
de wereldjongerendagen in Polen. ‘Ik was 
diep getroffen door de vreugde en de vrien-
delijkheid van de jongeren. Bijzonder hoe 
sommige jongeren voor het eerst de ervaring 
opdeden dat God bestaat en dat hij per-
soonlijk van hen houdt. Vooral het samen 
zingen, samen bidden en stil zijn voor God 
maakte indruk op me. Ieder uit zijn eigen 
land met verschillende talen en culturen en 
kerkelijke achtergronden, maar we waren 
één in Christus. Dit festival van geloof en 
vertrouwen vond plaats in een tijd waarin 
er zoveel aanleiding was om bang te zijn. 
Bang voor wat mensen kunnen aanrichten 
met hun woorden en daden. Bezorgd om de 
wereld waarin onze kinderen en kleinkin-
deren groot zullen worden .Angst om onze 
toekomst als katholieken in Nederland. 
Paus Franciscus moedigde de jongeren aan: 
Wees niet bang.’ Een zalig kerstfeest en 
houd vriendschap vast.
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Jeanne van Leijsen

Bomen over Bomen

(© Foto: Jac van Leijsen)

De laatste blaadjes vallen. Zeg maar gerust 
bladeren, want het zijn intussen giganti-
sche esdoorns geworden die onze straat 
groen maken. Of liever oranjebruin op dit 
moment. Machtig van kleur, prachtig van 
vorm. Gelijkend op de ‘maple leaf’, het 
nationale symbool van Canada, waar de 
herfst nooit zo lang duurt als hier. Ik vind 
de herfst het mooiste seizoen en dit na-
jaar blijft het ook erg lang zo. We schrij-
ven momenteel eind november en het is 
nog niet echt onder nul geweest. Hou er 
wel elke dag rekening mee en veeg regel-
matig hopen met bladeren de straat op. En 
ik ben dan niet alleen, want meer buren 
grijpen de bezem, de hark of liever nog 
de blazer. Dat vind ik dan weer minder, 
want dan schiet een praatje er vaak bij in. 
Hoewel, buurman vindt het maar lastig 
met die woudreuzen voor de deur. In het 
voorjaar volop ‘vuil’ van helikopterzaad-
jes en nu dus van bladeren. Hij heeft de 
Gemeente gebeld, want de reuzenfamilie 
esdoorn in onze straat neemt volgens hem 
teveel water weg van zijn planten in de 
voortuin en geeft teveel schaduw op zijn 
zonnepanelen. Hij heeft gehoord dat onze 
bomen nog niet zijn ‘afgeschreven’ en dus 
de komende jaren nog niet gerooid zullen 
worden. Ik glimlach en werk ijverig door. 
Maar ben wel verbaasd over het feit dat le-
vende natuur klaarblijkelijk ook al aan het 
fenomeen ‘afschrijving’ bloot staat. Is dit 
nou een vorm van natuurbeheer of van na-
tuurbeheersing? Ergens in mijn hoofd cir-
kelt de quote: ‘Het beste moment om een 
boom te planten was twintig jaar geleden 
en het op één-na-beste moment is nu.’ Wij 
wonen precies twintig jaar in deze straat. 
Destijds vooral ‘gevallen’ voor de bomen 
en dus hark en veeg ik met liefde de sei-
zoenen aan elkaar.

Boom-roos-vis-vuur … de eerste woord-
jes, die ik zo’n zestig jaar geleden leerde. 
Destijds een vrij nieuwe leesmethode met 
een frisse jonge onderwijzer in de eerste 
klas. Ik zie hem nog met de ‘brommert’ de 
speelplaats oprijden met iets aanschouwe-
lijks voor het woord wat we die dag te le-
ren kregen. Natuurlijk kon hij geen echte 
boom meesjouwen, maar had wel die al-
lereerste schooldag een ‘knoeperd’ van 
een berkentak achter op zijn pakkendra-
ger gebonden. In de klas zaagde hij bij de 
stam daar nog een paar O-schijven vanaf 
en mijn liefde voor letters was geboren. De 
fietstocht naar school was lang en de eer-
ste kilometer was het altijd ploegen door 
los zand of zware modder. Halverwege 
stond een jonge eikenboom langs de toen 
nog onverharde weg. In de verder kale pol-
der een icoon van betekenis en we noem-
den die eik met eerbied ‘De Boom’. Een 
baken op ons pad, iets om naar uit te zien 
en zeker als we terug naar huis fietsten en 
soms plassen moesten. Boom groeide er 
goed van en Ma die op de uitkijk stond, 
zag ons dan nog even rondscharrelen bij 
de Boom. Er speelde altijd wel een verhaal 
en die boom en die afstand van een halve 
kilometer tot thuis integreerden in mijn le-
venssysteem en zijn er nooit meer uit van-
daan gegaan.
Bomenliefde, liefde voor bomen. Van Pa 
geërfd waarschijnlijk, want toen hij met 
Ma halverwege de vorige eeuw in de kale 
polder ging boeren, plantte hij als eerste 
een ‘windvang’ van populieren langs de 
Leijvaart voor onze deur. Op het noorden 
en nog hoor ik het ruisen van die blade-
ren. Vind het ‘kouwe’ bomen en weet nu 
ineens waarom. Langs het hele perceel 
kwam een afrastering van struikplanten 
en een paar verloren hoeken rondom onze 

boerderij veranderden in de loop van de 
tijd in minibossen van vooral berkenbo-
men. Vind ik ook al zulke mooie bomen 
en zeker die met die witte vellenstammen. 
Scheur elk jaar wel een stuk af om er een 
verhaal of een gedicht op te pennen. On-
langs nog als een aubade aan de inmiddels 
gekortwiekte plataan in onze achtertuin. 
’s Zomers een levende parasol en ’s win-
ters een soort van reuzenhand, die uit de 
grond oprijst en naar de hemel opreikt. Vol 
symboliek wat mij betreft. 

Heb vaak het beeld van de boom gebruikt 
in mijn werk. Er zijn ook zoveel mooie 
teksten over bomen in relatie tot het Le-
ven. Jaarringen, takken- en wortelstelsels, 
schors en levenssappen, groei van knop-
pen, bloei van vruchten en de jaarlijkse 
seizoencyclus. Vond tijdens een opruim-
woede, die spontaan ontstond na het le-
zen van een krantenartikel over ‘De laatste 
opruiming’, nog een tekst over littekens 
in het kader van verliesverwerking. Kort 
gezegd over drie bomen die elk op een ei-
gen manier omgingen met het verlies van 
een tak. De eerste is klein gebleven, nooit 
meer doorgegroeid en altijd in het verle-
den blijven hangen. De tweede is van bin-
nen helemaal opgeteerd, kwetsbaar gewor-
den en door de laatste storm geveld. De 
derde heeft zich herpakt en een prachtig 
litteken gemaakt. Een wondteken dat nu 
bijdraagt aan de schoonheid van een grote 
sterke boom, die weer volop in het zon-
licht staat. Mooi toch?

Mijn ruimwoede is nog niet gekalmeerd 
en ik vind een voordracht over ‘Hanna’s 
Boom’, die mijn vertelcollega ooit hield 
tijdens een netwerkdag voor zorgmede-
werkers en handelde over concurrentie. 
Prima toegesneden op deze organisatie 
door gebruikmaking van alle elemen-
ten uit de zogenaamde huisstijl. Kleuren, 
cijfers, kernwaarden, beleidsvisie, func-
tieduidingen, beheerssystemen. Moraal 
van het verhaal: De leidinggevende, maar 
oververmoeide Hanna valt achter haar bu-
reau in slaap en beleeft een sprookjesach-
tige droomreis, waarin allerlei bosdieren 
iets van de dikste boom willen. Maar de 
boom wil overzicht houden en houdt veel 
af. Tot de dieren en masse verhuizen naar 
een ander bos en de boom in kwestie een-
zaam achterblijft. Het inzicht gloort en als 
Hanna wakker schrikt, roept ze al haar 
medewerkers bijeen en deelt haar zorgen. 
En de verantwoordelijkheid. Een zelfstu-
rend team wordt geboren en men com-
municeert vanaf nu in de boommetafoor. 
Een goed gevulde boomtekening op een 
flap, vormde toen een blauwdruk voor een 
mooi nieuw project. Ik wens ieder veel zin 
ín de kerstperiode en veel bezinning ónder 
de kerstboom.
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’’
Aanhaling-
Steken’’
Cees Remmers

De kat en het vlees

“Zou er nu ook 
geen kip komen ?”

Vertaald door Piet Reesink

* ‘Jonge mensen warmen 
zich aan de zon van de 
hoop; ouderen aan de ka-
chel der herinnering.’
J. Blater

* ‘Mama waarom zijn er dit 
jaar zoveel zwarte Pieten 
die wit zijn geschminkt?’
Keesje

* ‘Kardinalen zijn de man-
nen die overblijven als een 
paus gekozen is.’
Anoniem

* ‘Er is geen enkele kans 
dat het probleem van de on-
der-ontwikkelde gebieden 
zal worden opgelost zolang 
de wereld geregeerd wordt 
door onder-ontwikkelde 
geesten.’
Anoniem

* ‘Midden in de win-
ternacht ging de hema 
open…’
Kleine Joris

* ‘Ge moet geen beleid ma-
ken vóór mensen maar mét 
mensen.’
Vliegenthart

* ‘Sterven is net als leven 
een kunst.’
Joris Vercammen

* ‘Als de Sint al wat dagen 
vertrokken is naar Spanje, 
vraagt kleine Sjors: Mama, 
is Jezus al in ’t land?’
Opgevangen

* ‘We willen graag oud 
worden zonder oud te zijn.’
Gehoord op tv

* ‘Een goed geweten is 
vaak het gevolg van een 
slecht geheugen.’
Onbekend

* ‘Sluit je niet op in rigide 
standpunten; christenen 
moeten geen angst hebben 
om te veranderen…cate-
chisten zijn geen standbeel-
den in een museum maar 
ze moeten creatief zijn.’
Paus Franciscus

Op zekere dag ging Nasreddin vroeg voor het ochtendgebed langs de slager 
om drie pond lamsvlees te bestellen. Het zou worden thuisbezorgd. ’s Middags 
nodigde zijn vrouw enkele vriendinnen uit die ze trakteerde op dit vlees, dat 
ze op een bijzonder manier had klaargemaakt. ’s Avonds zet de hodja zich vol 
verwachting aan tafel en ontdekt daar een eenvoudig bord rijst. ‘Waar is het 
vlees dat ik vanochtend heb gekocht?’ ‘Ik zou het niet weten. 
Tijdens de afwas heeft die boef van een kat zich er stil-
letjes over ontfermd en het meegenomen.’ 
Nasreddin stortte zich op de kat, greep hem bij
zijn nekvel en woog hem aan de balans. Hij 
woog precies drie pond. ‘Als dit de kat is die ik 
weeg, waar is dan het vlees? En als dit het vlees
is dat ik weeg, waar is dan de kat?


