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Redactioneel
De afgelopen maanden waren we in een ‘intelligente lockdown’, nu zijn we langzaam-
aan onderweg naar het ‘nieuwe normaal’. Maar wat is dat nieuwe normaal? Veel grote 
bijeenkomsten kunnen nog altijd geen doorgang vinden. Bij alles wat we doen moe-
ten we afstand blijven bewaren. Bij de KNR is ook een ‘nieuw normaal’ begonnen. Er 
heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. In de Bulletin vindt u een interview 
met de vertrekkende en met de nieuwe secretaris-generaal.

Corona heeft ook de religieuzen flink geraakt. Diverse instituten moesten in korte tijd 
afscheid nemen van verschillende leden. Voor veel religieuzen is het een zware tijd 
geweest, waarin vooral ook het gemeenschapsleven werd gemist. Op verschillende 
plaatsen zal hier in het najaar nog bij worden stilgestaan.

Het gedwongen thuisblijven gaf sommigen echter ook de ruimte om te schrijven. We 
vroegen enkele religieuzen mee te doen met een schrijfproject in het kader van het 
jaarthema ‘Omgaan met verschillen’. In dit Bulletin kunt u lezen wat de briefwisselin-
gen tussen twee van de koppels heeft opgeleverd.

Verder in dit Bulletin ook aandacht voor het Laudato Si’ jaar dat in mei door de paus 
werd uitgeroepen. Opnieuw vraagt hij ons meer aandacht te hebben voor onze schep-
ping en ons gemeenschappelijk huis. De coronatijd heeft ons wellicht ook geleerd dat 
sommige dingen anders kunnen en dat we op een aantal vlakken beter niet terug kun-
nen naar het ‘oude normaal.’
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In beeld

Samen tastend de weg zoeken
Op 2 juli nam de KNR afscheid van Patrick Chatelion Counet, secretaris en hoofd bu-
reau KNR. Verderop in de Bulletin leest u het verslag van het afscheidssymposium. 
Op deze plaats nog eenmaal het woord aan Patrick, om terug te blikken op de tien 
jaren allerminst rustig verlopen jaren.

Tien jaar KNR zijn niet bepaald rustig 
geweest. Het hele misbruik schandaal 
barstte los vlak nadat (niet omdat, zoals 
je zelf vaak zegt) jij was aangetreden, 
een dossier dat nog altijd niet gesloten 
kan worden. De laatste maanden van 
je loopbaan was er opnieuw sprake van 
een grote crisis, dit maal door corona. 
Hoe kijk je terug op die tien jaar? Hoog-
tepunten, dieptepunten?

Ja, ook de corona is bijna voorbij, niet 
ómdat ik wegging, maar nadat ik 
wegging. Er waren veel hoogtepun-
ten. Die hebben allemaal met ont-
moetingen met mensen te maken. 
Ook tijdens de dieptepunten. Juist 
tijdens de dieptepunten misschien 
wel. We kwamen samen met de hot-
spots, dat vreselijke woord van de 
onderzoekscommissie Deetman, 
met de oversten van congregaties 
waar veel zaken van misbruik speel-
den. De grote verantwoordelijkheid 

waarmee dat is opgepakt door de 
oversten is onvergetelijk. “Wat 
moeten we doen om het goed aan te 
pakken, voor de slachtoffers, voor 
onze aangeklaagde medebroeders 
en -zusters? Goed maken kunnen 
we het niet. Maar we willen recht 
doen, aan alle partijen”. Ik wist ook 
niet hoe dat moest, maar we dachten 
er samen over na. Tastend vonden 
we de weg, en misschien ben ik een 
paar keer verkeerd gelopen. Maar 
ik ben gelukkig nooit alleen komen 
te staan. En ik hoop dat ik zelf ook 
nooit iemand alleen heb laten staan.

De baan is ongetwijfeld anders geweest 
dan je verwacht had. Heb je ooit spijt ge-
had dat je eraan begonnen bent?
In het eerste jaar van mijn aanstel-
ling, toen de kranten het zoveelste 
schandaal aan de kaak stelden, heb 
ik er wel een paar keer doorheen ge-
zeten. Totdat iemand zei: “maak het 

niet tot jouw oorlog. Voer oorlog voor 
de mensen voor wie je werkt, maar 
doe niet alsof het jou raakt.” Dat heb 
ik geprobeerd, maar ik kan niet wer-
ken als iets me niet raakt. Maar door 
die opmerking ben ik wel meer gaan 
denken, het is ónze strijd, niet de 
mijne alleen. Ja, waar ging die strijd 
over? Ik zei het al, recht doen aan alle 
partijen. De politiek, de publieke 
opinie, de pers zei dat de Kerk altijd 
alleen naar zichzelf had gekeken, het 
eigen imago, de eigen belangen. Wel 
dat zou geen tweede keer gebeuren. 
Tegelijk bleven die verwijten voort-
duren. Tot in de onderzoekscommis-
sies toe. Ik vond en vind dat zeer on-
terecht. Die partij, de oversten en de 
congregaties, is geen recht gedaan. 
Daar heb ik proberen tegen te strij-
den. Dankzij het crisisteam [Tom 
Boesten, Jeroen Crajé, Janneke Doe, 
Erica Op ’t Hoog en Will van de Ven, 
red.], dankzij vele bestuursleden, 
dankzij talloze oversten en religieu-
zen, dankzij de staf en de secretari-
ele ondersteuning (ik vergeet om de 

een of andere reden altijd Nita) was 
het niet mijn strijd alleen en daarom 
heb ik eigenlijk nooit spijt gehad van 
deze baan. Sterker nog, ik was er zo 
druk mee, dat ik over spijt niet eens 
heb kunnen denken. 

Is je kijk op de religieuzen en de kerk ver-
anderd in de loop van de jaren?
Ja natuurlijk. Dat kan niet anders. 
Iedereen die tien jaar intensief met 
wie dan ook werkt krijgt op die wie 
dan ook een andere kijk. Mijn kijk 
werd minder naïef en tegelijk beves-
tigde het wat ik naïef tevoren altijd 
dacht. Het échte christendom, dacht 
ik, vind je bij de religieuzen, in de 
congregaties en de kloosters. Nu 
denk ik: zou er zoiets bestaan als het 
échte christendom dan vind je dat in 
de kloosters en de congregaties. Na-
tuurlijk is het religieuze leven zo di-
vers als het leven zelf. Niets zo gek of 
je vindt het wel ergens in een congre-
gatie. Mijn visie op de kerk is overi-
gens sterker veranderd. Als theoloog 
en werkend aan een universiteit, met 
veel religieuzen onder de professo-
ren ooit nog, zag ik de kerk als een 
‘wij’, nu steeds meer als een ‘zij’, een 
hiërarchie van vooral bisschoppen, 
die zich terugtrekt op een eiland en 
vergeet uit te bouwen. Ik ben bang 
dat ik dus niet meer als theoloog kijk 
met de vraag ‘wat is kerk idealiter’, 
maar als een gewone gelovige die ‘de’ 
kerk steeds verder weg van zich af 
ziet drijven. Misschien kan het reli-
gieuze leven hier iets betekenen. Ja, 

die mogelijkheid werp ik wel laat op, 
maar had de vraag dan ook eerder 
gesteld!

Waar ben je trots op? Wat had misschien 
anders gekund?
Moet ik ergens trots op zijn? Ja, ik 
was trots dat ik kon zeggen: “Ik ben 
van de KNR en ik werk voor de reli-
gieuzen”. Ik merk dat ik allerlei lof 
krijg toegezwaaid die niet bij mij 
hoort, over Laudato Si’, dat was Ge-
rard Moorman, over Cor Orans, dat 
was Tom Boesten, over het Huis van 
de Roeping, dat was Pierre Humblet, 
en ga maar door. Wat ik wel mooi 
vind is dat we het Fonds Apostolaat 
gestalte hebben gegeven, Jeroen en 
ik, door gewoon te beslissen dát 
we het hadden. We zeiden tegen 
iedereen: de KNR heeft een Fonds 
Gemeenschappelijke Belangen Reli-
gieuzen – en we zagen dat het goed 
was. Waar ik nooit goed in was, was 
netwerken. Misschien had dat an-
ders gekund. Maar ja, ik ben ook 
een onopvallend, bescheiden mens. 
Na bijvoorbeeld zo’n vijftig vergade-
ringen met één bepaalde bisschop, 
waaronder vele onder vier ogen, na 
zelfs met hem voor de televisie ver-
schenen te zijn, vroeg hij een keer op 
een receptie: “Wie bent u eigenlijk?”. 
Door die vraag wist ik het zelf ook 
even niet meer. Omdat het misbruik 
mijn tijd opslorpte, zijn veel onder-
werpen door de stafleden opgepakt, 
en dat is voortreffelijk gedaan. De 
secretariële ondersteuning van de 

KNR is daarbij van het grootste be-
lang. Daar zal ook de kracht van het 
Bureau KNR in de toekomst liggen.

Heb je adviezen voor je opvolgers?
Volg mij in alles na, zou ik zeggen, 
als je er een puinhoop van wil ma-
ken. Nee, zonder gekheid. Jeroen 
werkt al zoveel jaren voor de KNR, 
langer dan ik, die hoef ik niets te ver-
tellen – hij wees mij vaker de weg. Si-
mon kent de wereld van de bestuur-
ders beter dan ik die ooit gekend heb. 
Hij heeft een groot netwerk – waar 
die ene bisschop ook in zit –, dus ik 
kan hem niets leren. Er zijn mensen 
die van alles van je willen, als je in 
deze positie zit. Soms is het moeilijk 
te onderscheiden in wiens belang nu 
eigenlijk iets gebeurt. Daar moet je 
mee leren omgaan. Ik had het bijna 
te pakken. Net te laat. Ik denk dat zij 
daarin geen advies nodig hebben.

In 2016 hield Will van de Ven haar laat-
ste interview met jou. Op haar vraag hoe 
de KNR eruit zou zien als je met pensioen 
zou gaan, sprak je over de te verwachte 
problemen rond de bestuurbaarheid van 
sommige congregaties en pleitte je voor 
een sterk bureau dat de congregaties op 
allerlei vlakken deskundig bij zou kun-
nen staan samen met experts van buiten. 
Daarnaast zou je willen dat er rond 2020 
een voorafspiegeling in het Bestuur KNR 
te zien zou zijn met jonge en buitenland-
se religieuzen. Hoe kijk je hier nu tegen-
aan? Zijn Bestuur en bureau klaar voor 
de toekomst?
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Ik ben wel blij dat de leden van de 
KNR besloten hebben een substanti-
eel bedrag bij elkaar te leggen zodat 
we voorlopig een bureau van zo’n 11 
fte in de lucht kunnen houden, af-
bouwend naar 5 fte in 2030. Dat is 
absoluut noodzakelijk. Het Bureau 
moet het middelpunt zijn van krin-
gen van experts, deskundigen en ad-
viseurs die de instituten gaan onder-
steunen, structureel, individueel. 
Dat moet georganiseerd worden. Die 
organisatie verloopt vanuit het Bu-
reau. De leden van het Bestuur – in 
de toekomst met zeven religieuzen 
(ja, de afspiegeling zit er in) – zullen 
de religieuze aandachtsvelden ster-
ker in het oog moeten gaan houden 
dan nu, zodat de beide commissies 
en de Staf weten wat hen te doen 
staat. Dat gaat allemaal lukken.

Wat zijn je toekomstplannen na 2020? In 
2016 was je antwoord o.a. boeken schrij-
ven, maar niet over misbruik. Dat wilde 
je voor die tijd doen. Is dat er nog van ge-
komen? Wat ga je nu verder doen met de 
vrijgekomen tijd?
Er komt geen boek over misbruik, 
misschien wel over het gedoe er-
omheen, de procedures, de politiek, 
de mechanismen, de persophef, de 
commissies, zoiets. In mijn vrije tijd 
wil ik weer studeren en schrijven. 
Zoals over Bob Dylan en Leonard Co-
hen, twee joden. Dylan werd chris-
ten, Cohen Boeddhist. Voer voor een 
theoloog.

Je hebt voor je afscheid nu ook al een an-
der boek geschreven. Kun je hier wat over 
zeggen?
Het boek bevat 50 artikelen, essays 
en columns over nijlpaarden, het 
Johannesevangelie, de geslachts-
daad, het vegetarisme van Jezus, de 
vermeende oerknal en Bernadette 
(onder andere). Bijna alle geschreven 

in mijn tijd bij de KNR. Het heet ‘Vijf-
tig tinten God’, hoewel God onein-
dig meer tinten heeft. De ondertitel 
luidt ‘Essays en columns op de rand 
van Capgras’. Capgras ontdekte het 
syndroom van Capgras dat naar hem 
genoemd is omdat hij het ontdekte. 
Iemand met dat syndroom denkt 
dat al zijn geliefden zijn vervangen 
door dubbelgangers en dat zijn ver-
trouwde werkelijkheid is vervangen 
door replica’s en toneelrekwisieten. 
Niets is meer echt. Naarmate we ou-
der worden raken we steeds meer op 
de rand van Capgras, denk ik. In elk 
geval is het de ondertoon van mijn 
boek.

Heb je tot slot zelf nog iets wat je kwijt 
wil aan de lezers van het Bulletin?
Ja, heel graag. Intussen is mijn af-
scheid ‘gevierd’, op donderdag 2 juli 
jl. in Concertgebouw De Vereeniging 
in Nijmegen. Ik stel het enorm op 
prijs dat zoveel mensen zijn geko-
men dwars door de risico’s van het 
coronavirus heen. Tegelijk heb ik 
alle begrip voor degenen die dit ri-
sico niet namen, sterker nog: ik heb 
me bezwaard gevoeld u voor deze 
keus te stellen. Hartverwarmend 
(cliché, maar het was hartverwar-
mend) om zoveel attenties te mo-
gen ontvangen, brieven, kaartjes, 
geschenken, telefoontjes en lieve 
woorden. Ik wist van tevoren dat ik 
me na afloop wekenlang tekort zou 
voelen schieten in het danken van 

eenieder, en dat ik zou gaan denken 
‘ik heb die niet bij naam genoemd, 
en die niet, en o ja, waarom heb ik 
hem en haar niet apart en speciaal 
bedankt’ – en zo voel ik me ook, te-
kortschietend. Er zijn zovelen met 
wie ik heb samengewerkt binnen de 
KNR – ik zei zojuist dat ik geen net-
werk had, maar dat heb ik wél: de 
KNR! – ik moest noodzakelijkerwijs 
falen eenieder persoonlijk te bedan-
ken. Ik doe dat bij deze virtueel en 
hoop dat nog vaak écht en persoon-
lijk te kunnen doen!

Het afscheid was georganiseerd 
rond een minisymposium getiteld 
 ‘Boeddha en de Bijbel’. Dat heeft er-
mee te maken dat ik bijna ooit Boed-
dhist werd, maar uiteindelijk toch 
gewoon lekker rooms-katholiek bleef 
en exegeet werd, van de Bijbel. Paul 
van der Velde, mijn oud-collega aan 
de KUN, sprak over Boeddha, zuster 
Angela Holleboom over de Bijbel. 
Voorzitter broeder Bernardus sprak 
vervolgens veel te lovende woorden 
en memoreerde ook een aantal za-
ken die ik liever niet gememoreerd 
zag. Uit handen van vicevoorzit-
ter zuster Monica ontving ik, hoe-
wel men aan de Pius-Orde gedacht 
had maar bang was dat ik die zou 
weigeren, het beeldje van de KNR-
waarderingsprijs, waarmee ik me 
– inderdaad – ongelooflijk vereerd 
voel. Het boek ‘Vijftig tinten God’ 
werd gepresenteerd, maar mooier: 
ik ontving uit handen van Nita een 
glossy waarin ze meer dan tachtig 
bijdragen van mensen van binnen en 
buiten de KNR had verzameld onder 
de titel ‘De Patrick’, waarmee ik in 
de annalen kom naast ‘De Linda’ en 
‘De Donald Duck’. Ik dank nogmaals 
eenieder. Vergeten doe ik niemand.

PATR iCK 	ChATeL iON	COUNeT	

Het voelt als thuiskomen
In gesprek met de nieuwe secretaris-generaal  
van de KNR

Met ingang van 1 juni 2020 is Simon Evers aangetreden als nieuwe secretaris-gene-
raal van de KNR. Hij volgt daarmee Patrick Chatelion Counet op die op 2 juli afscheid 
nam (zie ook elders in dit Bulletin). Direct op de eerste dag van zijn aantreden, Twee-
de Pinksterdag, was Simon al te gast bij het Radio 1 journaal om te spreken over zijn 
nieuwe functie. Ook diverse andere media gingen met hem in gesprek hierover. Zo 
ook de redactie van het KNR-Bulletin.

Simon Evers (1959) werd geboren in 
Amsterdam en groeide op in een 
katholiek ‘kerkelijk meelevend ge-
zin.’ Op twintigjarige leeftijd trad 
hij in 1979 in als monnik in de Sint 
Andriesabdij van Zevenkerken bij 
Brugge. “Dat het geloof handen en 
voeten kreeg in het praktisch ge-
leefd dagelijks leven, gecombineerd 
met gebedsleven trok mij zeer aan,” 
zei hij in een van de eerdere inter-
views hier al over. Hij vult aan: “Ik 
ben met hart en ziel daar ingetre-
den, niet met de bedoeling priester 
te worden, maar om het leven in ge-
meenschap en het geloof concreet 
te maken. In de Sint Andriesabdij 
is het echter bijna vanzelfsprekend 
dat je uiteindelijk als monnik en 
bij geschiktheid ook priester wordt. 
Dat past bij het apostolaat van deze 
abdij. En zo werd ik in 1988 priester 
gewijd.” Simon studeerde monastie-
ke theologie aan de Universiteit van 
Sant’Anselmo te Rome en volgde de 
postdoctorale opleiding ‘Ethiek in 
de Zorgsector’ aan de Radbouduni-
versiteit in Nijmegen.
“Ik ben jong ingetreden en dat was, 
zoals ik zei, ook met volle overtui-
ging. Toch kwam er een moment dat 
ik mijn talenten graag buiten de ab-
dij wilde ontplooien. Met toestem-
ming heb ik toen een aantal jaren 
buiten de abdij gewoond en gewerkt 
als ziekenhuispastor. In 2001 moest 
ik een keuze maken en ben ik uitge-
treden als benedictijn en geïncar-
dineerd als priester in het bisdom 

Haarlem-Amsterdam. Maar ik voel 
me nog altijd zeer verbonden met de 
benedictijnen en heb veel concrete 
vriendschappen onder de religieu-
zen opgebouwd. Ik was daarom ook 
blij dat toenmalig abt Gerard Math-
ijssen me vorig jaar vroeg lid te wor-
den van de redactie van het Benedic-
tijns Tijdschrift.”

Met een aantal Franciscanessen van 
Dongen heb ik ook een goede band 
opgebouwd. In de tijd dat ik in Nij-
megen werkzaam was kwam ik vaak 
in hun communiteit in Dukenburg. 
Zuster Rafaël Kops was toen inmid-
dels al Algemeen Overste van de con-
gregatie, maar woonde nog enkele 

dagen in de week in Nijmegen. In 
die tijd was ze ook voorzitter van de 
KNR geworden en de ontwikkelin-
gen daar kwamen dan ook regelma-
tig ter sprake aan de eettafel. Ik had 
haar graag nog willen spreken in 
mijn nieuwe functie, maar dat heeft 
helaas niet zo mogen zijn. Zij mar-
keert de kantelpunten in mijn leven. 
In de tijd in Nijmegen rond mijn 
eerste baan als ziekenhuispastor en 
nu haar overlijden bij het begin van 
mijn aantreden bij de KNR.”

Thuiskomen
“Nu de functie van secretaris-gene-
raal bij de KNR op mijn pad is geko-
men voelt dat echt als thuiskomen. 

Simon Evers | Foto: Mathijs van der Vinne
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Bestuurswisselingen

Benedictijnen, Sint Adelbertabdij, Egmond
 – Broeder Thijs Ketelaars, abt

Zusters Clarissen ‘De Bron’, Nijmegen
 – Zuster Ria van Dinther, abdis
 – Zuster Hannah van Ginkel, vicares
 – Zuster Mirjam van Schaijk, raadzuster

Zusters Clarissen van de Sint-Josephsberg, Megen
 – Zuster Angela Holleboom, abdis
 – Zuster Rebecca Braun, vicares
 – Zuster Johanna Schuts, raadzuster

Het gaat dan wel om bestuurlijk 
werk en het is vooral een bureautaak, 
maar toch kan ik op deze manier 
weer handen en voeten geven aan 
het religieuze leven. Mijn bedoeling 
is niet alleen maar op het kantoor te 
blijven, maar ook echt de contacten 
met de religieuzen aan te gaan. Het 
bestuurlijke werk moet zich verbin-
den met de concrete beleving van het 
religieuze leven.”

Naast zijn taak als SG van de KNR 
blijft Simon voor twee dagen in de 
week werkzaam als pastor in het 
OLVG in Amsterdam. “Daar werk ik 
al bijna 25 jaar en ook daar voel ik 
me heel erg thuis. Ik heb er veel mee-
gemaakt. Ben zeer nauw betrokken 
geweest bij de bouw van de nieuwe 
kapel. De laatste maanden in de co-
ronatijd zijn we er vooral ook veel 
geweest voor de zorgmedewerkers.”
Van 2010 tot 2016 was Simon voorzit-
ter van de Vereniging van Geestelijk 
VerZorgers en sinds 2016 is hij coör-
dinator van het European Network 
of Healthcare Chaplains. “Daardoor 
heb ik inmiddels ook de nodige be-
stuurservaring op gedaan en ik heb 
gemerkt dat dat werk me wel ligt. 
Maar besturen moet wel altijd bete-
kenen dat je je dienstbaar maakt aan 
de mensen die het werkelijk betreft.”

Balans zoeken
In zijn nieuwe taak als SG zullen er 
ook enkele lastige dossiers op de 
agenda komen. Het dossier mis-
bruik is nog altijd niet afgesloten, 
er spelen nog zaken rond vermeende 
dwangarbeid en rond afstandsmoe-
ders. Daarnaast zijn er dossiers rond 
bestuurbaarheid en voltooiing van 
religieuze instituten en de benoe-
mingen van administratoren die 
soms veel energie vragen. “Ik hoop 
een goede balans te kunnen vinden 
tussen deze lastige dossiers en de 
mooie dingen. Er zijn enkele speer-
punten die de komende jaren de aan-
dacht vragen zoals de afbouw, waar-
bij het belangrijk is recht te doen aan 
wat de religieuze instituten hebben 
opgebouwd. Hoe kunnen we het 
materiële maar vooral ook het im-
materiële erfgoed en de spirituali-
teit op een goede manier bewaren en 
doorgeven?”
Daarnaast vragen ook opbouw en 
internationalisering aandacht. Het 
Bestuur heeft al aangegeven dat het 
belangrijk is na te gaan denken over 
een ‘theologie van het religieuze le-
ven’. “Dat is iets waar ik graag, sa-
men met anderen, mee aan de slag 
zou gaan. In mijn ogen gaat het dan 
om vragen als: hoe is het religieuze 
leven in Nederland ontstaan, hoe 

heeft het gestalte gekregen hier? Hoe 
ziet de huidige realiteit er uit? Welke 
vormen van religieus leven treffen 
we nu aan? Hoe wordt het institu-
tionele religieuze leven in onze tijd 
bevraagd door andere vormen en be-
wegingen. Wat kunnen we leren van 
hen en omgekeerd.”

In eerdere interviews sprak Simon 
al over nieuwe vormen van religieus 
leven. “De grote maatschappelijk in-
stituten, die kloosters vaak waren 
in het verleden, zullen verdwijnen. 
Wat blijft zijn kleine groepen van 
religieuzen die mensen zullen blij-
ven inspireren. Om hen heen zul-
len cirkels ontstaan van mensen die 
zich dichterbij of verder weg voor 
een kortere of langere tijd met deze 
gemeenschappen verbonden zullen 
voelen. We zien dat al gebeuren, ook 
vanuit de protestantse hoek. Het re-
ligieuze leven wordt veelkleuriger.” 
Een belangrijke vraag is in zijn ogen 
dan ook: wat zijn de criteria om die 
vormen religieus leven te noemen? 
“En dat kan verder gaan dan alleen 
de canonieke criteria.”

Verbinden
In zijn functie zal verbinden een be-
langrijke taak zijn. “Ik denk dat het 
belangrijk is dat de KNR ook kijkt 
naar die kringen om de religieuze in-
stituten heen. Hoe kunnen we daar 
verbinding mee krijgen. Verbonden-
heid tussen de onderlinge institu-
ten is daarnaast van groot belang. 
Verbinden gaat niet alleen over de 
formele structuren die er zijn. Juist 
informele contacten zijn soms be-
langrijk. Bij lastige kwesties moet je 
niet altijd direct officiële brieven en 
notities schrijven, maar is het juist 
goed om even de telefoon te pakken 
voor een persoonlijk gesprek. Dan 
kun je het badwater voelen.”

De start op het bureau was wat an-
ders dan gepland. Vanwege de coro-
namaatregelen, werken nog steeds 

veel medewerkers zoveel mogelijk 
thuis. Toch heeft Simon inmiddels 
de meeste collega’s ontmoet en ken-
nis met hen gemaakt. Over zijn eer-
ste indrukken zegt hij: “Ik vond het 
best spannend om te beginnen. Het 
is toch weer een nieuwe uitdaging. 
Je moet de cultuur op zo’n nieuwe 
werkplek leren kennen en leren in-
voelen. Wat wordt er van mij ver-
wacht? Maar ik heb de eerste weken 
als een warm welkom ervaren. Er is 
een grote mate van openheid en ik 
heb het gevoel dat het me gegund 
wordt de tijd te nemen om te wen-
nen. Het is erg prettig dat ik nog een 
maand samen met Patrick hier ben. 
Hij probeert me goed in te werken in 
alle dossiers en er is sprake van een 
goede overdracht.”

In de loop van de weken is de werk-
kamer van Patrick langzaamaan ge-
transformeerd naar de kamer van 
Simon. Hij heeft er wat eigen per-
soonlijke spulletjes in geplaatst, 
waaronder drie kleine iconen (Jezus, 
Maria en Johannes de Doper), ooit 
gekregen van zijn broer. “Die zijn 
me heel dierbaar en verhuizen al 

mijn hele leven mee naar mijn werk-
plekken.” Verder een afbeelding van 
Charles de Foucauld, een groot voor-
beeld voor Simon, en van Christo-
foor. Het meest opvallend is een veel-
kleurig fantasiebeeld dat op de tafel 
staat en direct je blik trekt bij bin-
nenkomst. “Dat is mijn mascotte,” 
legt Simon uit. “Die heb ik gevonden 
in het ziekenhuis. Het is een soort 
houten vogel, maar er klopt niets 
aan. Zijn ogen staan naar buiten, 
hij heeft vier vleugels en het hart zit 
omgekeerd. Hij herinnert me eraan 
dat je niet altijd alles te serieus moet 
nemen. Maar soms wat afstand moet 
nemen om de werkelijke betekenis 
van iets te ontdekken. Hij staat ook 
voor vrolijkheid. Met humor kom je 
soms heel ver in moeilijke kwesties.”

eR iCA	OP 	‘ T 	hOOG

Bestuur van de Clarissen ‘De Bron’

Mascotte van Simon

Simon tijdens het radio-interview voor  Zin 
in Weekend | Foto: KRO-NCRV
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Missionaire denktank blijft belangrijk
Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen

In het rijtje wetenschappelijke instituten opgericht door religieuze instituten mag 
het NIM, Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen niet ontbreken. De redactie 
van het KNR-Bulletin sprak met professor Frans Wijsen en diens assistente Maria 
Inggrid Nabubhoga over verleden, heden en toekomst van het NIM en over missie in 
Nederland.

Het NIM is in 1992 opgericht door 
een aantal missionerende congrega-
ties. Aanleiding was het sluiten van 
hun theologische opleiding in Heer-
len. Frans Wijsen: “Deze congrega-
ties vonden het van belang dat er een 
centrum bleef waar de theologische 
doordenking van missie werd voort-
gezet. Voorkomen moest worden dat 
missiologische kennis in ons land 
zou verdwijnen. In de eerste jaren 
was het NIM nog gevestigd in Heer-
len, samen met het Missionair Cen-
trum. Ook dat was, naast het Mis-
siologisch Instituut, opgezet door 
congregaties maar meer gericht op 
actie. In 1996 is het NIM naar Nijme-
gen verhuisd en ondergebracht bij 
de Radboud Universiteit. Ongeveer 
25 ordes en congregaties participeer-
den in het Instituut. Dat waren con-
gregaties die opgericht waren voor 
de missie of instituten die vanuit 
hun werk en charisma in Nederland 
ook actief werden in andere landen 
en continenten.”

Met de terugloop van het aantal re-
ligieuzen in ons land is er ook een 
neergang gekomen in het aantal in-
stituten dat participeert in het NIM. 

Volgens Frans ligt de oorzaak onder 
andere in het feit dat provincies in 
Nederland opgingen in grotere in-
ternationale provincies. “De gelden 
gingen naar Rome en werden van-
daaruit beheerd. Ze waren daarom 
niet meer beschikbaar voor de mis-
siewetenschappen in ons land. Op 
dit moment zijn er zo’n tien tot twaaf 
participanten van het NIM.”
Het NIM is een zogenaamde ‘der-
degeldstroomorganisatie’ van de 
Radbouduniversiteit onder auspi-
ciën van de hoogleraar missiologie. 
Dat wil zeggen dat het wel onder-
gebracht en gelieerd is aan de uni-
versiteit, maar dat de onderzoeken 
en activiteiten, meestal op project-
basis, extern gefinancierd worden. 
De organisatie heeft de laatste jaren 
een flinke verandering ondergaan. 
Frans: “Er zijn geen mensen meer in 
dienst van het NIM. Medewerkers 
worden aangesteld bij de universi-
teit. Alle activiteiten worden zoals 
gezegd gefinancierd door derden. 
Naast het instituut is er de Stich-
ting NIM. Deze draagt zorg voor de 
fondsenwerving en beslist welke 
activiteiten en onderzoeken van het 
instituut financieel ondersteund 

worden. Wij kunnen daartoe een 
aanvraag indienen en omgekeerd 
kan de Stichting ook onderzoeks-
voorstellen bij ons neerleggen. De 
gelden komen van de participerende 
religieuze instituten maar ook van 
andere organisaties en fondsen”

Het NIM heeft op dit moment drie 
soorten activiteiten. Allereerst ui-
teraard het onderzoek, ten tweede 
de kerkelijke inburgering waar Ma-
ria verantwoordelijk voor is en ten 
derde een nieuw project dat voort-
komt uit de erfenis van Missie en 
Jongeren.

Jongerenwerk
Frans: “Missie en Jongeren, later Jon-
geren en Missie en nog later Dare2go, 
werd ook ooit opgericht door mis-
sionaire congregaties om jongeren 
kennis te laten maken het leven en 
werken in het zuidelijk halfrond en 
met missie in brede zin. Toen de or-
ganisatie in 2016 ophield te bestaan 
heeft het NIM een deel van het reste-
rende vermogen gekregen met de op-
dracht hiermee iets op te zetten voor 
jongeren, passend in de traditie van 
Missie en Jongeren.

Dit heeft geleid tot het project  
E@motion. We bieden jonge school-
verlaters, de mogelijkheid van een 
‘tussenjaar’. In dit jaar kunnen ze 
uitzoeken wat ze verder willen met 
hun studie en zelfs verdere leven. Het 
bestaat uit drie fases; gedurende de 
eerste maanden wordt er een eerste 
stap gezet in het helder krijgen wie 
de leerling is, wat hij of zij belangrijk 
vindt en waar hij of zij door gemoti-
veerd raakt en bewogen wordt. Daar-
na gaan ze drie maanden wonen en 
werken in een geloofsgemeenschap 
op het zuidelijk halfrond.
Ook hier zal door middel van con-
tact met de begeleider in Nederland 
en een mentor op locatie het zelf-
onderzoek doorlopen. Na terugkeer 
wordt het ‘eigen verhaal’ weer opge-
pakt en waar kan, concreet gemaakt 
met oog op vervolgstappen voor de 
toekomst (waaronder bijvoorbeeld 
studiekeuze). Dit project wordt ge-
leid door Juliette de Valk en wordt 
op dit moment opgestart. Ze is nu 
bezig met het werven van jongeren 
die hieraan mee willen doen. Dat 
wordt nu echter wel wat bemoeilijkt 
door de coronamaatregelen. Er zijn 
contacten met o.a. de zusters Onder 

de Bogen. Zij bieden zowel in Tanza-
nia als Indonesië straks plekken aan 
waar de jongeren kunnen verblijven. 
Ook zijn er goede contacten met de 
zusters hier. Voordeel is dat de zus-
ters die de jongeren straks in het 
buitenland gaan begeleiden, Neder-
land kennen en zich ook goed kun-
nen inleven in de achtergrond van 
die jongeren. Doel is niet deze jon-
geren te werven voor het religieuze 
leven of om ze te laten kiezen voor 
een studie theologie of missiologie. 
We hopen ze wel wat mee te kunnen 
geven waar ze de rest van hun leven 
profijt van hebben en dat ze na dit 
jaar meer zelfkennis hebben en wel-
licht op een andere manier naar hun 
studiekeuze kijken.”

Leergang kerkelijke inburgering
Maria is op dit moment aan het pro-
moveren bij Frans. Zij doet onder-
zoek onder Indonesische migranten 
in Nederland over religie en moder-
niteit. Hiervoor deed ze in Indonesië 
al onderzoek naar zendelingenvrou-
wen in Indonesië. Destijds vanuit 
de koloniale geschiedenis, nu bij 
het NIM als religiewetenschapper. 
Naast promovenda is Maria ook 

coördinator van de leergang kerke-
lijke inburgering voor buitenlandse 
missionarissen. Deze leergangen 
zijn ontstaan als gevolg van het 
overleg in BEMIN, het Beraad Mis-
sionarissen in Nederland. Dit is een 
overleg van oversten of vertegen-
woordigers van congregaties die 
buitenlandse leden in Nederland 
hebben. Maria: “Nederland is heel 
anders dan veel andere landen als het 
gaat om de kerk. Voor buitenlandse 
religieuzen die naar hier komen is 
dat enorm wennen. Naast het leren 
van de taal en cultuur is het daarom 
goed om ook te leren hoe de situatie 
in de Nederlandse kerk is. De mate 
van secularisering is hier heel hoog. 
Onder veel Nederlanders is er sprake 
van een religieus analfabetisme. De 
buitenlanders die hier komen zijn 
niet gewend aan die lege kerken. Ook 

  Deelnemers aan de leergang kerkelijke inburgering hebben hun certificaat ontvangen | foto NIM
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Maria Nabubhoga en Frans Wijsen | Foto: Ed Arons, Katholiek Nieuwsblad
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Projectenheeft de vrouw hier vaak een heel an-
dere positie in de kerk dan in andere 
delen van de wereld.”
Frans vult aan: “Uit het overleg bij 
BEMIN bleek dat er veel frustratie 
was onder nieuwe buitenlandse reli-
gieuzen. Vaak zijn ze in het land van 
herkomst niet goed voorbereid op 
wat hen hier te wachten staat. Ter-
wijl in het verleden missionarissen 
die naar de zuidelijke continenten 
trokken wel goed werden voorbereid. 
De inburgering lijkt aan een grote 
behoefte te voldoen en zal dit najaar 
opnieuw starten. (zie ook kader)
BEMIN fungeert hierin als een raad 
van advies voor het NIM. Na een eva-
luatie van de eerste leergang zijn er 
nu ook inleidingen over grensover-
schrijdend gedrag en preventie en 
over de liturgie opgenomen.”

Naast Maria zijn er momenteel nog 
vier andere promovendi verbonden 

aan het NIM. De onderzoeksgebie-
den zijn breed gevarieerd. Er wordt 
o.a. onderzoek gedaan naar de Afri-
kaanse migranten in de VS. Naar de 
theologie van pater Schonenberg SJ, 
die ook een belangrijke rol speelde 
bij het Tweede Vaticaans concilie, 
maar wellicht veel minder bekend 
is dan Schillebeekx OP. Ook wordt 
er onderzoek gedaan naar rechtvaar-
digheid en vrede in Ethiopië, inter-
religieuze dialoog in Tanzania, en 
religie en ecologie in Indonesië.

Vette en magere jaren
Hoewel het NIM heeft moeten in-
krimpen, ziet Frans Wijsen de toe-
komst positief in. “Er is op dit mo-
ment veel meer behoefte aan goed 
wetenschappelijk onderzoek en aan 
een gedegen doordenken van wat 
missie is in deze tijd. De rol van re-
ligie in de samenleving verandert en 
ook de wijze waarop mensen spreken 

Het Project Activiteiten 
Ongedocumenteerden (PAO)  
tijdens de coronacrisis
Het PAO is een van de projecten van het ASKV /Steunpunt Vluchtelingen in Amster-
dam. Omdat afgewezen asielzoekers en andere geïllegaliseerde migranten worden 
uitgesloten van sociaaleconomische rechten en vaak niet toegelaten worden tot het 
reguliere onderwijssysteem, kunnen zij niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien 
en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven 
daadwerkelijk stilstaat. Het PAO organiseert dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en 
cursussen waarmee deelnemers zich bekwamen in het meubel maken, kappen, web-
design, kleding maken, fietsen repareren en veel meer. Maar nog belangrijker, men-
sen krijgen weer hoop, grip op hun eigen leven en nemen hun toekomst in eigen 
handen. De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op deze activiteiten. 
Coördinator Arja Oomkens vertelt hoe het PAO de beperkende maatregelen op een 
positieve manier heeft om weten te zetten in nieuwe activiteiten.

Door de coronacrisis en de lockdown 
heeft het PAO een grote ommezwaai 
moeten maken, zowel in werkwijze 
als in het cursusaanbod. De dage-
lijkse praktijk van het PAO –samen-
komen, samen leren en een sociaal 
netwerk creëren op een veilige plek 
– was niet meer aan de orde. De on-
zekerheid van het bestaan die onge-
documenteerde mensen dagelijks 
ervaren werd nog groter; zonder 
vaste slaapplaats, op straat, of juist 
in een opvang met veel andere men-
sen. Er waren veel vragen en er was 
behoefte aan individuele begelei-
ding. Team-PAO ging op zoek naar 
alternatieven om het cursusaanbod 
voort te zetten en aan de vraag naar 
informatie en extra ondersteuning 
te voldoen.

Online cursusaanbod
Nadat de lockdown werd aangekon-
digd is het PAO direct overgestapt 
naar een online cursusaanbod. 
Deelnemers en docenten waren heel 
gemotiveerd om de lessen in aange-
paste vorm voort te zetten, al waren 
de online aanpassingen voor elke 
cursus verschillend. Tijdens het 

traject kleding maken stuurden de 
docenten bijvoorbeeld filmpjes met 
opdrachten naar de deelnemers. Met 
behulp van de stoffen en naalden die 
de deelnemers van het PAO kregen, 
hebben zij hun eigen schorten, pan-
toffels en sleutelhangers gemaakt. 
Andere lessen werden via Zoom 
voortgezet, zoals de cursus Plan 

Deelnemer van het praktijkleertraject 
kleding maken met haar zelfgemaakte 

pantoffels en schort | foto: AKSV

daarover. Missie is zenden en ontvan-
gen.” Twintig jaar geleden schreef de 
CMBR een reeks brochures ‘Op zoek 
naar sporen van God.’ Volgens Frans 
is het tijd om hier een opvolger van 
te schrijven. Op dit moment zijn er 
ontwikkelingen gaande die toen niet 
aan de orde waren. Het charismati-
sche christendom begint wereldwijd 
de overhand te krijgen. Het christen-
dom uit zich in andere vormen en 
dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. 
Frans: “Er zijn nu maar weinig mis-
siologen meer, toch blijft een goede 
denktank noodzakelijk. Als NIM wil-
len we in de toekomst trouw blijven 
aan onze kerntaak en onderzoek blij-
ven doen naar wat missie is in onze 
tijd. Er zijn voor een organisatie al-
tijd vette en magere jaren. Het lijken 
nu magere jaren maar ik blijf ervan 
overtuigd dat het goed nadenken 
over missie van belang blijft.”
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Leergang kerkelijke inburgering

In het najaar van 2020 zal de leergang kerkelijke inburgering opnieuw worden aangeboden. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de geschiedenis van kerk en missie in Nederland, de 

scheiding tussen kerk en staat, de verhouding tussen missie en parochiepastoraat, de relatie tussen 

de Nederlandse kerk en het Vaticaan, de Nederlandse identiteit, religieus leven, secularisatie en 

nieuwe spiritualiteit, de positie van de vrouw, grensoverschrijdend gedrag en de liturgische praktijk 

in Nederland. Naast de colleges - die gegeven zullen worden door dr. Castillo Guerra en dr. Duncan 

Wielzen, met medewerking van prof. dr. Maaike de Haardt en dr. Anke Bisschops – zullen er dit 

keer ook vaardigheden geoefend worden. De lesdagen zijn 4 september, 18 september, 2 oktober, 

16 oktober, 6 november en 20 november. Opgeven bij het secretariaat (nim@nim.ru.nl) tot 15 augustus.

NIM Symposium 2020

Het NIM-symposium zal dit jaar gehouden worden op 9 oktober 2020, in de Senaatzaal van 

de Radboud Universiteit (met inachtneming van COVID-19 maatregelen die dan gelden). De 

hoofdspreker is dr. Edmund Chia, sinds begin dit jaar gastonderzoeker bij het NIM. Hij zal 

spreken over zijn boek over Aziatisch Christendom. Het unieke van de Aziatische kerken is dat 

ze minderheidskerken zijn die bestaan, met uitzondering van de Filipijnen, te midden van niet-

christelijke godsdiensten. De Aziatische kerk is derhalve een dialogische kerk. Ook de kerken 

in Europa zijn minderheidskerken geworden. Dit is de focus van het NIM Symposium. Wat kan 

de Europese kerk van de Aziatische dialoogkerk leren? In de meeste Europese landen is de kerk 

immers ook een minderheidskerk geworden. Deelname is gratis maar aanmelden bij het NIM-

secretariaat (nim@nim.ru.nl) is nodig en kan tot 2 oktober 2020.

Een aantal projecten van het NIM zijn mede gefinancierd door de religieuzen via KNR-PIN
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bij het opbouwen van een sociaal 
netwerk in Amsterdam; toegang te 
bevorderen tot veilige plekken in de 
stad; en deelnemers te ondersteunen 
bij het versterken van zelfredzaam-
heid, zelfregie en het vertellen van 
hun eigen verhaal. Na deze lastige 
periode weten wij nu zeker: samen-
komen en samen activiteiten organi-
seren op veilige plekken zorgen voor 
vertrouwen in jezelf en in elkaar. 
Op deze manier kunnen mensen 
weer stappen zetten en voorzichtig 
nadenken over wat de toekomst te 
brengen heeft.

A R JA  O O M K E N S ,

PROjeC TCOöRD iNATOR	PAO	/ASK V

Your Future, vloggen en persoonlijk 
leiderschap. Deze laatste cursussen 
zijn gericht op het ondersteunen en 
opbouwen van zelfregie, waardoor 
deelnemers de ruimte krijgen om 
hun ervaringen in Nederland (en 
de vertelling ervan) vorm te geven. 
Bij het vloggen leren deelnemers 
bijvoorbeeld hoe zij kunst en vlog-
gen inzetten om hun verhaal onder 
de (maatschappelijke) aandacht te 
brengen.

Sommige cursussen en trajecten 
bleken minder geschikt om online 
aan te bieden, zoals het meubel ma-
ken. De deelnemers voerden de te-
ken- en ontwerpopdrachten wel uit, 
maar naar eigen zeggen gaf het niet 
dezelfde voldoening die ze ervoeren 
bij het echte proces van houtbewer-
king. Daarom heeft PAO dit traject 
recentelijk opnieuw opgestart op 
onze vaste locatie, zodat de deelne-
mers hun opdrachten in een werk-
ruimte kunnen afronden.

Andere vormen van 
ondersteuning
PAO probeerde tijdens de lockdown 
ook op andere manieren ondersteu-
ning te bieden aan ongedocumen-
teerde deelnemers. Het PAO heeft, 
deels in samenwerkingsverband, de 
volgende faciliteiten georganiseerd:

 – Het PAO heeft toolkits uitgedeeld 
aan alle PAO-deelnemers van de 
praktijkleertrajecten zodat zij de 
cursus online konden afmaken. 
De toolkits waren bedoeld voor 
de deelnemers van de trajecten 
kleding maken, meubel maken en 
fietsen maken.

 – Het PAO heeft fietsen uitgedeeld 
aan ongedocumenteerde mensen 
die in de noodopvang verbleven, 
zodat zij overdag naar de dag-
opvang aan de andere kant van 
de stad konden fietsen en het OV 
konden vermijden.

 – Tijdens de Ramadan heeft een 
van de ambassadeurs van het PAO 
op onze locatie ‘het Blauwe Huis’ 

gekookt voor andere ongedocu-
menteerde mensen die in de nood-
opvang verbleven en daar niet zelf 
konden koken. Zo konden zij toch 
de Ramadan vieren.

 – Via Gemeente Amsterdam heeft 
het PAO tien laptops uitgedeeld 
aan deelnemers, zodat zij het 
online cursusaanbod konden 
volgen. Voor de cursus vloggen 
zijn verschillende smartphones 
verzameld en uitgedeeld aan 
deelnemers.

Ook boden de lockdown-maatrege-
len ruimte om nieuwe onlineactivi-
teiten op te zetten, mede in samen-
werking met partnerorganisaties. 
Het PAO heeft onder meer een on-
line schildercursus georganiseerd 
voor de bezoekers van de dagopvang 
van het Wereldhuis in Amsterdam-
Noord; er zijn twee Nederlandsta-
lige en twee Engelstalige taalcafés 
gestart via Zoom; en het PAO or-
ganiseerde de cursus storytelling, 
eindigend in een online voorstel-
ling. Om echt contact te maken met 
deelnemers, heeft team-PAO daar-
naast samen met docenten sterk in-
gezet op individuele begeleiding en 
coaching.

Het team heeft ervoor gezorgd dat 
al deze activiteiten gestructureerd 

werden gemonitord en geëvalueerd. 
PAO sprak met deelnemers over hun 
ervaringen in de stad en met het 
nieuwe online cursusaanbod en eva-
lueert momenteel hoe deze ervarin-
gen meegenomen kunnen worden 
in de algemene werkwijze van het 
project.

Begeleiden naar regulier 
onderwijs
Voorts dacht het PAO ook tijdens de 
lockdown na over het verbreden van 
toegang tot onderwijs en (vrijwilli-
gers)werk voor ongedocumenteerde 
mensen. Het onderhield contact met 
reguliere onderwijsinstellingen en 
experts op het gebied van onder-
wijs en begeleidde twee deelnemers 
naar een opleiding. Door draagvlak 
te creëren voor ongedocumenteerde 
jongeren bij onderwijsinstellingen 
hoopt het PAO bij te dragen 
aan een versterkte positie van 
mensen zonder papieren in 
Nederland.

Ondanks de bijzondere en 
nieuw opgedane ervaringen 
tijdens de coronacrisis kijkt 
team-PAO ernaar uit om weer 
in de praktijk te kunnen werken. 
Vanaf september hoopt PAO weer 
in te zetten op de ondersteuning 
van ongedocumenteerde mensen 

Bezoeker van dagopvang Wereldhuis doet mee aan de schildercursus | foto: AKSV

Flyer die gebruikt is in de coronatijd | foto: AKSV

Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluch-
telingen (ASKV) en het Steunpunt vluchtelingen 
zijn in 1987 opgericht. Zij fuseerden in 1997 tot 
het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. 
 
Voor ongedocumenteerde vluchtelingen die 
niet terug kunnen of durven te keren bestaan 
in Nederland nauwelijks voorzieningen, en hun 
bestaan in de marge maakt hen kwetsbaar voor 
uitbuiting of misbruik. Het ASKV steunt deze 
doelgroep al ruim 30 jaar en toont al jaren aan dat 
– met behulp van zorgvuldige dossieranalyse en 
contacten met betrokken advocaten – verrassend 
veel mogelijk is in de zaken van zogenaamde 
‘uitgeprocedeerden’. De hulpverlening maakt een 
eind aan een precair bestaan in de illegaliteit en 
stelt mensen in staat te werken aan hun toekomst. 
 
Het PAO is een van de projecten van het ASKV. 
Diverse projecten van het ASKV, waaronder het 
PAO, krijgen financiële ondersteuning van de 
religieuzen via KNR-PIN

Meer informatie: www.askv.nl/wat-doen-we/pao
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via sociale media als zeer verontrus-
tend. Na de circulatie van de video 
over de moslim-fruitverkoper belde 
een vriendin uit Bangalore hem hui-
lend op. “Ik ben zo bang! Ik koop 
nooit meer iets bij een moslim.” 
Christy: “Ik was geschokt. Zo werkt 
het dus, dacht ik. Eén valse video en 
de bestaanszekerheid van een hele 
bevolkingsgroep staat op het spel.” 
Helaas is die vrees niet ongegrond, 
zo hoorde hij van Abdul Basheer, 
een moslim groenteverkoper in zijn 
wijk. Door de coronamaatregelen 
is de plaatselijke groentemarkt ge-
sloten. De lokale overheid heeft een 
schoolplein aangewezen als nieuwe 
plek, omdat de kraampjes daar ver-
der uit elkaar kunnen staan. Verko-
pers konden een vergunning voor 
zo’n kraampje aanvragen. “Maar 
geen enkele moslim heeft een ver-
gunning gekregen,” zegt Abdul. “Er 
gaan geruchten dat moslims expres 
het virus verspreiden. Ik weet niet 
hoe het nu verder moet. Mijn gezin 

De spanningen tussen hindoes en 
moslims in India zijn het afgelopen 
jaar sterk toegenomen. De coronacri-
sis verergert deze situatie. Op sociale 
media is een regelrechte campagne 
gaande die moslims de schuld geeft 
van de verspreiding van het virus in 
India.

De zondebok in India
We zien een fruitverkoper achter 
zijn kar in een drukke straat, ergens 
in India. Hij is duidelijk herkenbaar 
als moslim, aan zijn kleding en zijn 
baard. De man is zijn fruit aan het 
herschikken. Ieder keer nadat hij een 
sinaasappel heeft opgepakt en her-
schikt, likt hij aan zijn vingers.
Deze video circuleerde aan het begin 
van de coronacrisis op sociale me-
dia in India. De begeleidende bood-
schap: hier is iemand bewust bezig 
om het virus te verspreiden! Hoe on-
hygiënisch het gedrag van de man 
ook mag zijn, inmiddels is duidelijk 
dat het om een oude video gaat. En 
de video staat niet op zichzelf. Be-
gin maart vond in de Indiase hoofd-
stad New Delhi een internationale 
bijeenkomst plaats van de Tablighi 
Jamaat, een wereldwijde moslim-
beweging. Het blijkt nu dat dit een 
belangrijke besmettingsbron is ge-
weest voor de verspreiding van co-
rona in India, zoals het carnaval dat 
was in Nederland.
Er is terechte kritiek op de organisa-
tie van deze bijeenkomst, met gasten 
uit landen waar de corona-epidemie 

al volop gaande was. Maar die kritiek 
gaat ook uit naar de Indiase over-
heid, die op dat moment nog nau-
welijks maatregelen nam tegen de 
verspreiding van het virus. De storm 
die losbrak na het bekend worden 
van deze bron van coronabesmetting 
richtte zich echter uitsluitend te-
gen de moslimminderheid in India. 
Moslims worden er niet alleen van 
beschuldigd de veroorzakers van de 
verspreiding van het virus te zijn, 
maar dit zelfs bewust te doen. Zoals 
zou blijken uit de video. De term ‘co-
rona Jihad’ is inmiddels een gevleu-
geld begrip in India.

Anti-moslim sentimenten vanuit 
de overheid
Deze campagne komt niet uit de 
lucht vallen. De verhoudingen tus-
sen de hindoes (80% van de bevol-
king) en de moslims (14%) is altijd 
gespannen geweest, mede vanwege 

de vijandschap met Pakistan. De In-
diase overheid probeert van oudsher 
die spanningen te temperen door 
alle religies in het land gelijk te be-
handelen. Maar dat is sinds de mon-
sterzege van de hindoe-nationalis-
tische BJP-partij bij de verkiezingen 
van twee jaar geleden veranderd. 
Die partij heeft nooit een geheim 
gemaakt van haar anti-moslim sen-
timenten. Met de vrijwel absolute 
macht in parlement en regering in 
handen, heeft zij – onder nationaal 
en internationaal protest – al ver-
scheidene wetten en maatregelen in-
gevoerd met nadelige gevolgen voor 
de positie van Indiase moslims.
Zoals de wet die moslims uit omlig-
gende landen uitzondert van mo-
gelijke naturalisatie in India. Of de 
wet die alle Indiërs op grond van 
hun geloof en herkomst wil regis-
treren. Het is niet ondenkbaar dat 
de regering een combinatie van deze 

wetten in de toe-
komst gaat gebrui-
ken om bepaalde of 
zelfs groepen mos-
lims in India hun 
burgerrechten te 
ontnemen.

De gevolgen voor 
Indiase moslims
Ook onze coördina-
tor in India, Ambro-
se Christy, ziet de 
negatieve beeldvor-
ming over moslims 

heeft geen inkomen, en hulp van de 
overheid krijgen we ook niet.” Ook 
Fatima Begum, uit dezelfde wijk, 
heeft die ervaring: “De overheid 
heeft hulppakketten uitgedeeld in 
onze wijk, maar moslims hebben 
die niet gekregen. Ik heb ook het idee 
dat er anders naar mij gekeken wordt 
sinds de crisis.”
De coronacrisis leidt overal in de 
wereld tot nieuwe crisissen. In In-
dia komt daar de stigmatisering en 
discriminatie van moslims nog bo-
venop. Hoe dat in de toekomst gaat 
uitpakken, is volstrekt onzeker.

Scheidslijnen overbruggen
Mensen met een Missie werkt in In-
dia met ondersteuning van AMA 
donoren aan het overbruggen van 
scheidslijnen tussen gemeenschap-
pen met verschillende etnische, reli-
gieuze en kaste-achtergronden. Dat 
doen we door lokale vredescomités 
op te richten en te ondersteunen. 
Via deze commissies leren vrouwen, 

Moslims krijgen de schuld van de 
verspreiding van het coronavirus in 
India
Het coronavirus raakt ons allemaal. Er is veel leed in Nederlandse zieken- en ver-
pleeghuizen. Een economische crisis lijkt onontkoombaar. Gelukkig heeft de Neder-
landse overheid ‘diepe zakken’ en kunnen steunpakketten in het leven geroepen 
worden. In de landen waar Mensen met een Missie actief is, is dit meestal niet het 
geval. Daar zijn de gevolgen van deze pandemie voor veel mensen desastreus. Zo 
ook in India.

jongeren en studenten hoe ze con-
flicten op lokaal niveau kunnen her-
kennen, voorkomen of oplossen.
We promoten vredesopbouw op 
scholen, en doen onderzoek naar 
geschikte methodes van vredesop-
bouw. Samen met gemeenschaps- en 
religieuze leiders worden uitwisse-
lingsbezoeken georganiseerd tussen 
religieuze, etnische en kaste-groe-
pen. Door deze bezoeken leren deel-
nemers met verschillende achter-
gronden elkaar kennen. Ze vertellen 
elkaar over hun tradities, geschiede-
nis en rituelen. Zo nemen vooroor-
delen af.

Noodzakelijke hulpverlening
In deze crisistijd ondersteunen wij 
vanuit ons coronanoodfonds 200 
moslimfamilies in de stad Chennai. 
Zij ontvangen onder andere eten en 
andere basisbenodigdheden.

FE M K E  VA N  D E R  B I E Z E N

MeNSeN	Me T 	eeN	M iSS i e

Ambrose Christy | Foto: Mensen met een Missie

Moslima in India | Foto: Mensen met een Missie

Via AMA geven de religieuzen een financiële bijdrage aan programma’s voor vredesopbouw en dialoog in India.
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Omgaan met verschillen
O M G A A N  M E T  V E R S C H I L L E N

God als levengevende, of als  
verrezen Heer

Briefwisseling zuster Ancilla en pater Dominiek
In het kader van het jaarthema ‘Omgaan met verschillen. Eenheid en verscheiden-
heid in het religieuze leven’, nodigde de KNR enkele religieuzen uit voor een brief-
wisseling over dit thema. Een van de koppels die hieraan meedeed bestond uit zus-
ter Ancilla Martens, Algemeen Overste van de Franciscanessen van Etten en pater 
Dominiek Deraeve van de Salesianen van Don Bosco.
Zij vertelden elkaar over hun roeping en de waarden die voor de beleving van hun re-
ligieuze leven belangrijk zijn. Gaandeweg bleken er behoorlijk wat overeenkomsten.

Op het oog lijken ze heel verschil-
lend; de 76-jarige Brabantse francis-
canes en de 62-jarige Vlaamse salesi-
aan, maar ze blijken veel gemeen te 
hebben. Ancilla geboren als een van 
de jongsten in een groot boerengezin 
en kreeg daar al een aantal waarden 
mee die passen bij de franciscaanse 
spiritualiteit: “…mooie waarden van 
solidariteit, verbondenheid en omkijken 
naar elkaar… Het is ook een dragende 
kracht van onze religieuze gemeenschap 
geweest en nu zeker. Alsook de eenvoud 
en de soberheid. We leven ten koste van 
‘Moeder aarde’ en dat is iets anders dan 
er mee omgaan als ‘onze moeder, of broe-
der of zuster’ zoals St. Franciscus uit-
zingt. Ook die waarde hoort wezenlijk bij 
ons, in ieder geval bij mij, als Francisca-
nes. Maar eerlijke gezegd heb ik het ook 
in mijn aard en oorsprong zitten.”

Ook Dominiek heeft naar eigen zeg-
gen “al van kindsbeen af, ik zou zelfs 
durven zeggen met de moedermelk, op 
de een of andere manier Don Bosco en het 
geloof meegekregen.” Door haar werk 
kwam zijn moeder al jong in aanra-
king met de zusters van Don Bosco. 
“Wat haar vooral in Don Bosco getrof-
fen had was zijn pedagogie: vertrouwen 
kunnen geven aan kinderen, geloven 

in hun mogelijkheden. Dit heeft ze in de 
opvoeding van haar kinderen ook zo pro-
beren te beleven. Ook al werden wij niet 
‘geïndoctrineerd’ met Don Bosco, hij was 
toch aanwezig. Ik heb me pas heel laat 
gerealiseerd (ik was toen al salesiaan) 
hoe sterk hij in ons gezin aanwezig was.
De vreugde die voor Don Bosco zo ken-
merkend is in zijn omgang met de jon-
gens, eigenlijk met iedereen, wil ik ook 
in mijn leven tentoon spreiden. Vreugde 
als een diep gevoel omdat je weet dat je 
geliefd bent, dat je er mag zijn, omdat 
er een God is die om je geeft en wil dat je 
gelukkig bent. In mijn omgang met ande-
ren probeer ik die vreugde ook te tonen, 
niet als een façade, maar als een realiteit. 
Ik word maar echt gelukkig wanneer ik 
bij (jonge) mensen ben, wanneer ik voor 
hen iets kan betekenen, wanneer ik voor 
hen priester mag zijn. Dat was de voor-
bije jaren in Amsterdam voor mij een 
enorme ervaring: dit te ontdekken als een 
grote kracht in me die me vooruit stuwt.”

Beiden hebben eerst in het onderwijs 
gewerkt en zijn later in het pasto-
raat gaan werken. Na 27 jaar diverse 
functies, als leerkracht en later ook 
in het management van de Don Bos-
coscholen in België, werd Dominiek 
gevraagd naar Amsterdam te gaan. 

In het huis in Amsterdam waar hij 
met twee buitenlandse broeders sa-
menwoonde, kwamen veel jongeren 
over de vloer van verschillende Don 
Bosco projecten. “Het was fijn om 
voortdurend jongeren in huis te krijgen, 
maar soms ook een opgave: je was steeds 
beschikbaar in gastvrijheid.” In 2019 
zouden de drie salesianen verhuizen 
naar Amsterdam Nieuw-West waar 
zij sinds 2016 in de parochies actief 
waren met o.a. jongerenwerk. Kort 
voor de verhuizing werd Dominiek 
echter gevraagd te verhuizen naar 
Assel, midden op de Veluwe.

Corona
De coronatijd heeft op beiden veel 
impact. Ancilla voelde zich als Al-
gemeen Overste verantwoordelijk 
om vanuit haar eigen appartement 
naar het klooster te gaan om dicht-
bij haar medezusters te zijn. In deze 
coronatijd lukt het haar goed om 
“stil te staan bij wat ik tegenkom, wie 
ik ontmoet en niet in het minst wat ik 
zie in de natuur.” Dit heeft ze geleerd 
van Maaike de Haardt en haar theo-
logie van het alledaagse. “zij heeft mij 
geleerd dat ik juist op die plaatsen en in 
deze wijze van leven God mag ontmoe-
ten. En dat geeft een rust en een kracht 

tot op vandaag. Niet alleen aan mij maar 
ook voor ontelbare vrouwen is haar theo-
logie tot steun.”
Voor Dominiek maken de corona-
maatregelen de overgang van Am-
sterdam naar Assel extra zwaar. Het 
was de bedoeling dat hij jongeren-
groepen zou gaan begeleiden in het 
centrum in Assel, maar nu het cen-
trum gesloten is, is het er stil en ook 
eenzaam. Als enige jongere heeft hij 
nu vooral de zorg voor oudere me-
debroeders en dit valt hem zwaar en 
heeft hem in een nieuw zoekproces 
gebracht.

Woorden voor God
Ancilla noemt twee belangrijke 
symbolen die staan voor hoe zij God 
ziet en die alles te maken hebben met 
haar jeugd op de boerderij: ‘Grond 
en Water’. Omdat er geen waterlei-
ding was had de familie een put, 
een bron. “Wij hadden er een die zelfs 
in de droogste zomer nog water gaf, heel 
helder, gezond, fris water. Een kostbaar 
geschenk!... Als ik God de bron van mijn 
bestaan noem, dan hebben deze ervarin-
gen daar intens mee van doen: helder, 
natuurlijk, fris, puur… Om het te ver-
krijgen moet je het opdiepen, oppompen 
in dit geval, om het te kunnen ontvangen 

en je dorst te kunnen lessen, alsook die 
van de koeien..... Het drukt ook uit, wat 
jij [Dominiek] aangeeft, die verbonden-
heid met alles, ook met mijn manier van 
gelovig leven , de ‘LevenGevende Bron’, 
én dan van daaruit delend met ande-
ren naast mij in mijn leven; ook weer in 
verbondenheid. Voor mezelf kan ik daar 
ook gerust het woord God, het beeld, de 
relatie met God en het goddelijke mee 
verbinden. Voor mij wordt het veran-
kerd in de ‘Grond’, de ‘Aarde’, dat wat ons 
fundamenteel draagt en ook weer leven 
geeft: in God zelf. Een naam voor God is 
bij mij vaak: Gij, God, Grond van mijn 
bestaan…, of Bron van alle leven… Beide 
symbolen Bron en Aarde, beide beelden, 
relaties en alles wat er uit voort komt, 
hebben heel mijn leven veel voor mij be-
tekend tot op de dag van vandaag… Ze 
zijn verankering en levengevend.
Vanuit het bovenstaande verhaal over 
Bron en Aarde die levengevend zijn en 
voor mij zo wezenlijk, spreek ik bijna 
nooit over de ‘verrezen Heer’ en ‘verrij-
zenis’, maar zo goed als altijd over: de 
Levende Heer die in ons midden is. Ook 
dat dit dankzij onze wijze van leven 
zichtbaar is, of moet zijn. Het getuige-
nis is aan ons. Een getuigenis voel ik bij 
jou heel sterk, mooi is dat… begeesterde 
mensen zijn mooie mensen!”

Dominiek spreekt juist wel over die 
verrezen Heer. Bij zijn priesterwij-
ding werd Joh. 21,15-22 gelezen. “Het 
is het evangelie van mijn leven, ik heb er 
al heel mijn religieus leven mee gewor-
steld en deze worsteling is nog steeds niet 
voorbij. Daarin vraagt Jezus aan Petrus 
(en aan mij): ‘Heb je me lief’, waarbij ik 
niet anders kan zeggen: ‘Heer, Je weet 
dat ik je bemin’. Daarbij geeft Hij me 
de opdracht zijn schapen te weiden en 
voorspelt Hij dat ik zal omgord worden 
en gebracht naar een plaats waar ik niet 
naartoe wil. Met dit laatste stuk heb ik 
veel geworsteld (en doe het soms nog…) 
Ik heb er dus een tekening van gemaakt. 
Het stelt een kring van mensen voor, die 
samen een gordel vormen. De gesp van 
deze gordel, wat deze mensen dus samen-
houdt is brood en wijn en de H. Schrift: de 
Eucharistie. Degene die omgord wordt is 
Christus, die zichtbaar aanwezig is in 
die eucharistie. Hij wordt voorgesteld als 
de Verrezene. Zo zie ik ook mijn priester-
zijn: mensen samenbrengen rond de ver-
rezen Christus in de eucharistie. Als je 
goed kijkt naar de figuurtjes uit de kring, 
dan zie je er een aantal dansen: dat is de 
vreugde van het samenzijn met de Heer. 
Dat is ook mijn grootste vreugde: dat ik 
Christus tot bij de mensen mag brengen.”

Zuster Ancilla Martens Pater Dominiek Deraeve
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Ook Ancilla heeft 22 jaar in het pas-
toraat gewerkt waarbij de verbon-
denheid met de mensen cruciaal 
voor haar was. “… daarin weet ik God 
tegenwoordig en ik beleef dat ook zo. Ik 
heb zoveel mensen op wezenlijke mo-
menten in hun leven mogen begeleiden, 
nabij mogen zijn en tot steun. … en het le-
ven van mensen verbinden met gelovige 
woorden en dat weer in gebed verwoor-
den, vaak ook vanuit een symboliek.”

Omgaan met verschillen en 
ongelijkheid
Hier ligt ook een pijnpunt van Ancil-
la. Als ‘kind van de verandering’ die 
als jonge kloosterlinge Vaticanum II 
meemaakte, doet het haar zeer dat de 
veranderingen die toen ingezet zijn 
rond verbreding van de leiding in de 
kerk en meer gedeelde verantwoor-
delijkheden, niet zijn voortgezet. “… 
vrouwen en trouwens ook gehuwde pas-
tores zijn een waardevolle toevoeging!”
Ook zelf heeft Ancilla ervaren hoe 
het is om ongelijk behandeld te 

worden in haar jaren als vrouwelijke 
pastor en door sommigen niet als ge-
lijk te worden gezien. Gelukkig heeft 
zij veel meer andere ervaringen, die 
wel ondersteunend waren.
Dominiek heeft als Vlaming te ma-
ken gehad met andere verschillen. 
“Mijn ervaring is dat, ook al doe je nog 
zo je best om anderen te aanvaarden zo-
als ze zijn, je toch met elkaar in conflict 
kunt komen omwille van de verschillen 
die je t.o.v. elkaar ervaart.” Zelf merkte 
hij dat ten aanzien van de direct-
heid waarmee Nederlanders soms 
spreken en een conflict dat ontstond 
over de zichtbare aanwezigheid van 
God en Don Bosco in de woonkamer 
in Amsterdam waar ook veel jonge-
ren kwamen. “Wat ik toen geleerd heb 
was dat je zeker moet blijven staan voor 
wat belangrijk en waardevol is, dat je 
dit goed moet kunnen motiveren en on-
ophoudelijk in gesprek moet blijven met 
elkaar. Praten is in Nederland veel be-
langrijker: iedereen moet volop de kans 
krijgen zijn/haar inbreng te doen. Maar 

tegelijk - en dat is een voordeel t.o.v. de 
Vlamingen - als een beslissing gevallen 
is, dan aanvaardt men deze beter.”

Na een aantal brieven over en weer, 
kan geconcludeerd worden dat er 
naast verschillen ook zeker over-
eenkomsten zijn: kleine, zoals dat 
beiden graag tekenen om hun ge-
dachten vorm te geven en grotere. 
Beiden hebben immers belangrijke 
waarden die zij nu nog mee dragen 
in hun religieuze leven al van huis 
uit meegekregen. En ook daarin zijn 
overeenkomsten te zien. De eenvoud 
van Franciscus en Don Bosco en het 
belang dat beiden hechten aan ver-
bondenheid. Een verbondenheid die 
er ondanks de verschillen ook is in 
het religieus zijn.

eR iCA	OP 	‘ T 	hOOG

Er kwam een tijd van:  
waar is het samen?
Riet Hendriksen en Yosé Höhne-Sparborth zijn beide Zusters van ‘De Voorzienig-
heid’ Heemstede. Ze zijn niet lang na elkaar ingetreden. Hun wegen lopen echter 
verder niet parallel. Terwijl Yosé zich in Nederland en diverse andere landen inzet 
voor gerechtigheid en vrede, is Riet al lange tijd betrokken bij het bestuur van de 
congregatie en bij het wel en wee van de zusters. De briefwisseling waarvoor de 
KNR hen aan elkaar koppelde, werd een diepgaande nieuwe kennismaking. De hele 
tekst van de briefwisseling is rijk genoeg voor een boek, in dit artikel brengen we 
enkele passages bijeen.

Waar draait het om in het leven
Riet kenschetst zichzelf met de 
woorden: “Ik ben wel iemand die be-
wust zoekt naar ‘waar draait het om in 
het leven’. Ik heb tijd nodig voor mijzelf 
om te mijmeren, te reflecteren, te lezen, 
creatief bezig te zijn om steeds terug te 
keren naar de kern van mijn leven: waar 
wil ik voor gaan en staan.” Naar bui-
ten toe komt ze niet strijdbaar over, 
maar haar strijd is “meer een innerlijk 
gevecht voor een vrijheid in denken, mijn 
vrij staan tegenover de traditionele vor-
men van en gedachten binnen de kerk.” 
Ieder mens moet de kans krijgen tot 
haar/zijn recht te komen. In de titel 
van de geloofsbrief van de zusters 
herkent zij zich: ‘Baant een stroomdal 
dwars door het onbewoonbare’. In haar 
vroegere werk op school stond cen-
traal het “opkomen voor een rechtvaar-
dige kans voor elk kind, en daar met an-
deren voor kunnen gaan.” Nu zet Riet 
zich vanuit dezelfde spiritualiteit 
in, binnen het bestuur van de con-
gregatie en in het project Menslie-
vende Zorg. “Ik begin het liefst eerst bij 
de persoon zelf en dat wat bij de persoon 
is uit te bouwen aan kracht en goeds. En 
soms loopt er parallel iets in de organisa-
tie; moet het breder aangepakt worden.”

Yosé wordt bezield door een crea-
tieve woede. Van jongs af aan leerde 
ze: “Goed begrijpen wat er in deze we-
reld gebeurt”. In de tijd van de bevrij-
dingsoorlogen “zoog ik alles in me op 
over kritiek op Nederlandse en Europese 
geschiedenis. Dat kolonialisme leerde ik 

snappen als diepe ellende die wij ande-
ren aandeden, wat we dienden te weten 
en vooral moesten pogen af te schaffen.” 
Daar is ze nog steeds mee bezig, in 
Nederland, in El Salvador, in Colom-
bia en in Irak. Ze werkt aan trauma-
verwerking, onder meer via massa-
ge. “Trauma’s gaan namelijk in het lijf 
zitten. (..) De man die mij ooit in deze on-
derrichtte, diagnostiseerde overigens dat 
ik meer in evenwicht kom door anderen 
te helpen dan door rechtstreeks in mezelf 
te keren. Hij weet niet hoezeer hij het bij 
het goede eind had, dat hebben de jaren 
intussen bewezen.” “Het is niet zo dat 
ik de grotere maatschappelijke wereld 
zoek. Ik beweeg me ook in de heel kleine 
wereld. Ik ben als een soort koorddanser 

heen en weer aan het springen tussen al 
die niveaus.” “Wat ik beluister en waar-
neem en beleef in de kleine wereld van 
mensen direct om me heen, levert voort-
durend vragen op naar wat ginds kenne-
lijk wordt georganiseerd.”

Beginjaren
Riet Hendriksen was het oudste 
meisje in een groot gezin op een af-
gelegen boerderij. In 1960, vlak voor 
het Concilie, trad ze in. “Doen wat ge-
zegd wordt kost me niet zoveel moeite.” 
Maar toch: “Ik zou geen baas over mijn 
gedachten zijn?! Het gewoon, normaal 
menselijke zou niet meer gelden?! De ver-
antwoordelijkheid voor mijn eigen leven 
gaat bewuster een grotere rol spelen.”

De tekening bij de evangelielezing bij de 
priesterwijding van Dominiek

Een wandkleed ontworpen en gemaakt door Ancilla 
waarin de verbondenheid van de verschillende 

wezens in de schepping te zien is

Riet Hendriksen Yosé Höhne-Sparborth
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Ze gaat mee met de veranderingen in 
de jaren zestig, maar houdt wel haar 
beroep: “het lesgeven waar ik mij heel 
goed bij voel. Soms denk ik -achteraf- 
dat heeft me staande gehouden. Want 
er komt een vreemde tijd. Letterlijk van 
rouwen: veel verdriet en onzekerheid. 
Waar is het samen?” Woont ze in 1965 
in een huis met 85 zusters, vanaf 1974 
woont ze alleen. Ze blijft vrij in haar 
denken en zoeken, wat niet altijd op 
begrip kan rekenen.

Yosé Höhne-Sparborth heeft als 
dochter van een Duitse vader veel 
te maken met het anti-Duitse senti-
ment in Nederland. Daarbij valt het 
op dat het voor Nederlanders niet 
uitmaakt dat haar vader in het verzet 
had gezeten. “U begrijpt, geschiedenis 
kennen werd mijn roeping. Goed weten 
wat er gebeurt. Dat werd een oerdrift in 
mij en verder was er niet veel ruimte voor 
emotie.” In 1964, als 18-jarige, treedt 
ze in bij ‘De Voorzienigheid’. “Wat 
een socialisatie tot het kloosterleven 
had moeten worden, werd een doolhof 
van mogelijkheden waarin ik mijn eigen 

weg moest vinden. Leerden we iets kloos-
terlijks aan, dat werd een maand later 
afgeschaft.” Na het noviciaat maakt 
ze de Kweekschool af, in het roerige 
Amsterdam. “Op de kweekschool leer-
den we alles over PROVO, onze missie-
zusters met name uit Brazilië vertelden 
ons waarom die oorlogen gaande waren. 
Zij werkten onder de armgemaakten, zij 
wisten waar Abraham dat soort mosterd 
haalde. Ineens was ik niet meer alleen 
met zo’n te grote zware alomvattende 
verantwoordelijkheid. We konden het 
samen doen.” Ze hoopte in haar me-
dezusters bondgenoten te vinden, 
maar dat viel zwaar tegen.

De congregatie nu
Zowel Riet als Yosé hebben binnen 
‘De Voorzienigheid’ veelal hun eigen 
weg gelopen. Yosé heeft in diverse 
groepen gewoond, maar niet met 
medezusters. Ze heeft veel affiniteit 
met de Dominicanen. Op sommi-
ge punten vindt ze ook binnen ‘De 
Voorzienigheid’ haar bondgenoten. 
Riet woont al heel lang in Steenwijk, 
tamelijk ver van alle medezusters. Ze 

is wel al lange tijd betrokken bij het 
algemeen bestuur.

Beide zusters horen bij de ‘jongeren’ 
in hun congregatie. Riet heeft tame-
lijk nauw contact met alle zusters. 
Zij schrijft hierover: “En we staan voor 
heel nieuwe uitdagingen, hoewel we het 
waarschijnlijk niet als een uitdaging er-
varen. Het klaar staan voor de mens die 
je nodig heeft, is voor velen nu een arm 
geven aan een groepsgenoot. Nog nooit 
is denk ik de soberheid zo groot geweest. 
We kunnen geen grootse dingen meer 
doen. We staan bij wijze van spreken met 
lege handen. En daarin toch ervaren en 
weten en laten zien dat het leven goed is. 
Daar waar we samenvallen met meer-
dere zijstromen … ongemerkt misschien 
wel oplossen, maar de waarden die we 
hoog willen houden nog altijd willen la-
ten gelden en uitstrooien bijvoorbeeld in 
jouw werk Yosé, in het project ‘menslie-
vende zorg’, in de omgang met elkaar, in 
de houding binnen leefsituaties, zoals nu 
in de coronatijd.”
Yosé vertelt in dit verband over 
een oude medezuster die ze aan de 

telefoon had. Die had haar verteld: 
“ ‘Ik weet precies op hoeveel minuten 
hulp ik recht heb. 15 minuten. Ik krijg 
ze niet. Dat is niet erg, zeker nu hebben 
anderen de zorg nodig. Wat ik erg vind, 
is dat ik precies weet op hoeveel minu-
ten ik recht heb.’ En dan spreekt ze over 
de meest intieme handelingen die er 
aan haar verricht moeten worden: dou-
chen en afdrogen, plus bed opmaken. 
Samen 15 minuten. Dan voel ik wel een 
innerlijke drift, dan mobiliseer ik al mijn 
woede, om goede woorden te vinden, die 
ik ook aan Lilian [Marijnissen] schrijf, 
in de hoop dat ze dat teruggeeft aan onze 
VVD-ers plus CDA-ers in die regering. Je 
leest nu mijn woede. Bij mij ligt die wel 

altijd heel dicht bij mijn mededogen dat 
ik voel met mensen die zo weerloos ge-
maakt worden.”

Raakpunten en wrijving
Riet en Yosé hebben in deze briefwis-
seling op een nieuwe manier elkaar 
leren kennen. Riet heeft ervaren dat 
je door de verschillen je eigen beeld 
opdelft; door de verschillen mag je 
als het ware jezelf ontvangen. Beiden 
ontdekken dat ze meer raakpunten 
hebben, dan ze voorheen dachten. Ze 
herkennen in elkaar vooral een be-
paalde eenzame weg binnen de con-
gregatie. Ondanks die eenzaamheid 
is het beiden gelukt de persoonlijke 
roeping vorm te geven.

Het onderlinge verschil hebben ze 
beschreven in het beeld van een ge-
vaarlijke bocht. Yosé: “Stel, een ge-
vaarlijke bocht in een weg, waar telkens 
ongelukken gebeuren. Je hebt mensen 
die de gewonde helpen; je hebt mensen 
die ervoor werken om die gevaarlijke 
bocht uit de weg te krijgen. Die twee 
hebben elkaar nodig en maken samen 
een leefbare wereld langs die ene weg. 
Voor mijn gevoel ben jij die ene en ik die 
andere. En zolang we dat van elkaar 
weten, kunnen we goed samenleven. 
En dan heb ik ook nog best wel wat ge-
wonden geholpen. En jij hebt het ook best 
nog wel over die weg die misschien wat 
bijstelling behoeft.” Riet herkent zich 
in dat beeld, constateert dat zij zelf 

terugschrikt wanneer ze geweld en 
machtsmisbruik ziet. Het lopen van 
het Westerborkpad was daarom een 
indringende ervaring. “Het pad lopen 
en het horen van verhalen, het zien van 
leed, de plekken bezoeken waar gedood 
en gemarteld werd … het voerde mij toch 
naar de mens. De mens die het ondergaat 
en de mens die het veroorzaakt. Ook wel: 
waar zou ik zelf in zo’n situatie gestaan 
hebben?? Vanuit een persoonlijke be-
wustwording naar begrijpen, meeleven, 
mededogen en veel vragen stellen. Mijn 
persoonlijke ervaringen en vragen zijn 
dus wel het uitgangspunt. Bewustwor-
ding oproepen. Hoe bereik je de spirit, 
dat wat mensen beweegt en roep je re-
flectie op? Geen meeloper zijn maar de 
werkelijke persoonlijke verantwoorde-
lijkheid voor je leven op je nemen.”

Hebben Riet en Yosé elkaar in deze 
briefwisseling gevonden? Zeker 
niet helemaal. Terwijl Riet werkelijk 
thuis is bij ‘De Voorzienigheid’, stelt 
Yosé dat de congregatie niet zomaar 
de eerste thuisplek is. Ook het ver-
schil van optreden bij de gevaarlijke 
bocht is markant zichtbaar: Yosé 
verbindt op een radicale manier de 
problemen van de kleine mens met 
die van de grote wereld; Riet pro-
beert de medemens nabij te zijn en 
te helpen zelf een weg te vinden om 
het leefbaar te houden. Ze kennen el-
kaar nu beter, en zien ernaar uit om 
elkaar weer in levenden lijve te kun-
nen ontmoeten.

TOM	BOeSTeN

Boven: Beeldje van Jezus aan het einde van de kruisweg waarover Yosé schrijft: 
Jezus zit droevig te kijken naar wat wij ‘christenen’ in Europa ervan maken

Onder: ‘Verzoening met mezelf’, een creatief werk van Riet Hendriksen

  Yosé temidden van enkele kinderen in Kirkuk, Irak
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H et coronavirus heeft veel slachtoffers gemaakt. Zoals bekend ook 
onder de religieuzen. Enkele instituten verloren in een korte periode 
een aantal  medebroeders en -zusters. Van sommigen is bekend dat 
zij besmet waren met corona, van anderen is het onbekend of zeker 
dat er een andere oorzaak was. 

Voor ieder van hen geldt dat door de strenge beperkingen het afscheid anders ver-
liep dan we als gemeenschap gewend zijn. Geen kapel of kerk vol met medezusters 
en –broeders, familieleden en vrienden, maar slechts een handjevol mensen dat de 
overledenen kon begeleiden naar de laatste rustplaats. En ook het nabij kunnen zijn 
in de laatste dagen en uren, was vaak niet mogelijk. 

We gaan hier in dit Bulletin en ook niet op de KNR-site alle overleden noemen, om-
dat we op dit moment ook geen compleet overzicht hebben. Wellicht komt daar-
voor nog wel een ander moment. Hier op deze pagina willen we wel stil staan bij 
deze periode van isolement, verdriet en het elkaar niet fysiek nabij kunnen zijn. 
Er zijn door veel mensen in deze periode woorden van bemoediging en troost ge-
schreven. En ook woorden om aan het verdriet uiting te geven. Ook werd nagedacht 
over wat deze periode ons te zeggen had en wat we er van kunnen leren. Hier een 
kleine greep uit wat er in diverse (congregatie)bladen verscheen.

Gedachten in coronatijd

”“Het zal anders zijn dan vroeger, maar om het echt te ervaren, moeten we 
vandaag onze realiteit doorstaan. We moeten alles wat sterven is, leren aan-
vaarden. Vaak brengt psychisch lijden meer uitputting mee dan ziekte en 
dood. Want er is geen verrijzenis zonder lijden, er is geen leven zonder dood, 
geen echte vrede zonder de eigen haat overwonnen te hebben, geen vreugde 
zonder door verdriet te zijn gegaan. We zouden het willen benoemen, deze 
trage omvorming in onszelf die te midden van de beproeving ontstaat, deze 
zelfwording… maar daar hebben we geen woord voor.”
José Mizzotti, Italiaans missionaris in Peru, werd tijdens een opname in Bergamo 
Italië besmet met het coronavirus. Bron: Pro Nostris juni/juli 2020 (Montfortanen)

”We kunnen de huidige tijd, met zijn lege en stille kerken, 
simpel beschouwen als een tijdelijke maatregel die we 
snel weer zullen vergeten. Maar we kunnen deze tijd ook 
omarmen als kairos, als het juiste moment voor veran-
dering, om ‘het diepere water op te zoeken’, om te zoeken 
naar een nieuwe identiteit voor het christendom in een 
wereld die voor onze ogen radicaal verandert.
Tomás Halik in Trouw. (uit SSS-contact)

”“Biedt deze crisis niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen 
zijn van een eenvoudige levensstijl of nieuw economie? En zouden we als christenen binnen 
onze verschillende verbanden daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep 
christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: rust en aandacht voor elkaar, zorg 
voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg. Veel belemme-
ringen en onzekerheden voor morgen heeft de crisis teweeg gebracht, maar misschien heeft 
ze ook nieuwe wegen voor morgen geopend.”
Abt Denis Hendrickx, zomernummer Berne

”“Misschien is het wel goed om een tijd lang niet ter com-
munie te kunnen gaan, en opnieuw te beseffen dat Chris-
tus niet alleen Aanwezig is in de Eucharistie, maar even-
zeer in de helpende hand, in de onderlinge zorg en liefde, 
in de gemeenschap die Hem wil volgen. Want ‘waar er twee 
of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden’, is 
de gedachte.”
Emmanuel Gerritsen, pastoraal werker bij de Zusters van 
Onzè Lieve Vrouw van Amersfoort in de Roerom.

”Er voor elkaar zijn, is een gebeuren op ooghoogte. Ik ben niet alleen gever – 
van mijn tijd, mijn kracht, mijn capaciteiten – maar ook ontvanger. Voor mij 
als (met afstand) de jongste in Nederland is dit wennen. Maar het is een goede 
ervaring. Ik ben er niet alleen voor de anderen, de anderen zijn er ook voor 
mij. In een tijd waarin ik niet in actie mag komen, ervaar ik dit op een bij-
zondere manier. Pas als er een echte wisselwerking is, zijn we er voor elkaar.
Ik merk dat dit vooral een houding is, een bepaalde kijk op de mens. Niemand 
is alleen ontvanger en niemand alleen gever. Het hangt niet af van leeftijd of 
kracht, maar van de betrokkenheid met elkaar. Voor elkaar kunnen we veel 
betekenen.
Zuster Sara Böhmer op. in het blad Zusters nr.73 (van de Zusters van Liefde Tilburg)

Zonneharpen bij zonsopkomst | Foto: Reint Harkink
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Varia / korte berichten

Afscheidssymposium Patrick Chatelion Counet
Op 2 juli nam de KNR afscheid van Patrick Chatelion Counet, nadat hij ruim tien 
jaar secretaris en hoofd bureau was geweest. Het was lange tijd onzeker of de 
bijeenkomst door kon gaan vanwege alle coronamaatregelen. Uiteindelijk von-
den symposium en receptie toch doorgang, zij het in aangepaste vorm.

Westers boeddhisme
Het minisymposium had als titel ‘Boeddha en de Bijbel.’ 
Onder de aansprekende titel ‘Hoe Boeddha in Jorwert 
verscheen’, nam de eerste spreker, prof. dr. Paul van der 
Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud-
universititeit, de aanwezigen mee in de vraag hoe Azi-
atisch het westerse boeddhisme nu eigenlijk is. In het 
Westen is een groeiende belangstelling te zien voor het 
boeddhisme. Veel mensen voelen zich ertoe aangetrok-
ken omdat ze het niet als een religie zien, vanwege de 
vermeende geweldloosheid, het emancipatorische ka-
rakter, het ontbreken van regels en dogma’s en het ge-
richt zijn op het geluk in het hier en nu. In zijn inleiding 
liet Van der Velde zien dat veel van deze aannames niet 
stroken met de Aziatische stromingen van het boed-
dhisme. Monnikken en nonnen kennen tal van regels, er 
is wel degelijk ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de vergankelijkheid van het lichaam speelt een grote 
rol in sommige stromingen. Hij liet zien dat er al in de 
klassieke oudheid uitwisseling was tussen de Grieken 
en boeddhistisch Azië. Grote aandacht voor het boed-
dhisme kwam er in de 19de eeuw in de VS mede door de 
aandacht voor de esoterie. Daar ontstond ook het Theo-
sofisch Genootschap. Dat is uiteindelijk weer van grote 
invloed geweest op het zelfbewustzijn van Azië.

De clarissen en de bijbel
Tweede spreekster was zuster Angela Holleboom, syste-
mathisch theologe en abdis van de clarissen in Megen. 
Zij hield een inleiding over de rol die de bijbel speelt bij 
de clarissen en de manier waarop de clarissen de bijbel 

tot zich nemen via de Lectio Divina. Haar inleiding 
vindt u elders in dit Bulletin.

Buitengewone KNR-waarderingsprijs
Na deze sprekers was het de beurt aan de KNR-voorzitter 
abt Bernardus Peeters die Patrick toesprak en namens 
alle religieuzen zijn dank overbracht voor zijn enorme 
inzet in de afgelopen tien jaar. Deze waren zeker niet de 
makkelijkste geweest.
Als blijk van deze grote dank ontving hij hiervoor een 
buitengewone KNR-waarderingsprijs.

Deze prijs wordt normaal gesproken eens in de twee jaar 
uitgereikt namens de religieuzen aan een project dat 
past in de traditie van de religieuzen. De uitreiking hier-
van die gepland stond voor de Algemene Vergadering 
van 5 november 2020 voor een project dat bijdraagt aan 
het overbruggen van verschillen, heeft dit jaar vanwege 
de situatie rond het coronavirus geen doorgang.
Het Bestuur KNR heeft echter besloten om Patrick Cha-
telion Counet bij zijn afscheid een buitengewone KNR-
Waarderingsprijs toe te kennen namens de religieuzen. 
Deze prijs is een blijk van waardering en dank voor zijn 
werk en inzet voor de religieuzen in een zeer moeilijke 
periode. De tien jaar dat Patrick secretaris van de KNR 
was, werden voor een groot deel beheerst door het dos-
sier seksueel misbruik. In al die jaren heeft hij zich inge-
spannen om de Hogere Oversten bij te staan en is hij hen 
trouw gebleven. Daarnaast werd onder zijn leiding niet 
alleen gewerkt aan afbouw maar was er ook aandacht 
voor opbouw en kwamen er vele zaken tot stand. Voor dit 

alles willen de religieuzen hem danken door het toeken-
nen van deze buitengewone KNR-waarderingsprijs. Een 
speciaal beeldje, gemaakt door pater Math van Kampen 
ofm conv. dat twee handen laat zien die een vlam vast-
houden. Het vuur van het religieuze leven, dat Patrick 
altijd brandend heeft proberen te houden, ook in de zwa-
re tijden.

Vijftig tinten God
Aan het eind van de bijeenkomst werd de bundel ‘Vijftig 
tinten God’ gepresenteerd. Een verzameling van eerder 
verschenen columns en essays van Patrick Chatelion 
Counet. Uitgever Philippe van Heusden die het eerste 
exemplaar uitreikte aan de schrijver, roemde zijn oor-
spronkelijke gedachten en zijn ‘vlegelachtigheid’. “Het 
boek is geen vijftiggangen maaltijd die je in een keer 
moet nuttigen. Het is een buffet met vijftig verschillende 
grote en kleine gerechten, vaak wat pittig, waarvan je re-
gelmatig wat moet proeven en moet herkauwen.”

Het andere verhaal van de religieuzen
In zijn dankwoord had Chatelion Counet een speci-
aal woord voor zijn veel te vroeg overleden collega Will 
van de Ven. Zij gaf hem de ruimte voor de exegetische 
bijdragen in het KNR Bulletin die onderdeel van deze 
bundel zijn. Maar zij was het ook die in de verschillende 
gesprekken in de begin van het misbruikschandaal hem 
wees op het andere verhaal van de religieuzen; de vele 
goede dingen die zij hadden gedaan voor de armsten. De 
scholen, de ziekenhuizen, de opvang van dak- en thuis-
lozen, de inzet voor de mensen in de marge. Dat verhaal 
mag niet vergeten worden, ondanks de verschrikkelijke 
verhalen over misbruik. In de loop van de tien jaar heeft 
hij de religieuzen en zeker de Hogere Oversten ook leren 
kennen als integere mensen die zich met hart en ziel in-
zetten voor anderen. En ook in deze misbruikzaken het 

Het boek ‘Vijftig tinten 

God. Essays en columns 

op de rand van Capgras’ 

van Patrick Chatelion 

Counet is te koop voor 

€ 24,95 bij Uitgeverij 

Berne Media.  

ISBN 978 90 8972 392 5

beste wilden voor de slachtoffers. “Mede door hen, en 
door de steun van het bestuur en de collega’s heb ik het 
vol gehouden en ben ik ondanks de zware dossiers al die 
jaren met plezier blijven werken,” sprak hij tot slot.

Na afloop van het symposium was er gelegenheid om, op 
gepaste afstand afscheid te nemen.

Links: Paul van der Velde, rechts: Patrick ontvangt de buitengewone 
KNR-waarderingsprijs uit handen van zuster Monica Raassen 

Onder: Kinsmit zorgde voor de muzikale omlijsting 
Foto’s: Miranda Roijers, Erica Op ‘t Hoog: KNR

  Zaalopstelling was coronaproof
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Twee maal twee eeuwen
Zowel de Franciscanessen van Etten als de Congregatie 
Dochters van Maria en Joseph vierden in de afgelopen 
maanden hun 200-jarig jubileum. Voor beide congrega-
ties geldt dat de feestelijkheden voornamelijk gevierd 
werden in kleine kring vanwege de coronamaatregelen. 

Op 19 maart, op de feestdag van de H. Joseph, herdachten 
de  Franciscanessen van  Etten hun 200-jarig bestaan. De 
congregatie werd gesticht in 1820 vanuit Dongen door 
Marie Raaymakers (1781-1867) en de zusters vestigden 
zich aanvankelijk te Etten. Het moederhuis van de zus-
ters bevindt zich tegenwoordig aan de San Francesco-
laan te Etten. De zusters begonnen met een pensionaat 
om onderwijs en vorming aan meisjes te geven. Ook in 
Etten gaven ze meisjesonderricht in een dorpsschool.

Vanuit Etten volgden veel scholen voor lager en middel-
baar onderwijs en diverse nieuwe kloosters met name in 
West-Brabant en Zeeland. Vanaf 1922 wijdden de zusters 
zich ook aan de wijkverpleging. Later toen de overheid 
de zorg voor onderwijs meer en meer overnam, legden 
de zusters zich toe op nieuwe noden zoals bejaarden- en 
gehandicaptenzorg. Daarnaast vertrokken verschillende 
zusters naar Congo en Indonesië. In Indonesië heeft dit 
geleid tot een nieuwe zelfstandige congregatie die een 
kleine 200 leden telt. 

In de loop der jaren legden 1.285 zusters de eeuwige ge-
loften af. In 1942 was de congregatie het grootst: 638  zus-
ters. Op dit moment zijn er nog ruim twintig zusters.

Space for grace

Space for Grace is een programma van Porticus dat zich 
richt op het vitaliseren van katholieke geloofsgemeen-
schappen, in samenwerking met Kaski Onderzoekscen-
trum van de Radboud Universiteit en Firma Hoe Dan 
Wel. Het vindt gelijktijdig plaats in België en Duitsland. 
Deelname aan het communityprogramma duurt een 
jaar en bestaat uit vijf bijeenkomsten met inspiratie, 
uitwisseling en verdiepende trajecten. Ook bevat het 
een externe evaluatie & monitoring en een financiële 
bijdrage aan het project. Er is elk jaar ruimte voor tien 
projecten in het programma. 

In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken men-
sen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de 
ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich 
verbonden telaten voelen met de gemeenschap. Dit 
vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschap-
pen en andere organisaties. 

Vanuit haar eigen missie en visie vindt Porticus het be-
langrijk dat dit gebeurt en met Space for Grace wil zij 
deze zoektocht ondersteunen.

Als je mee wil doen, wordt er verwacht dat je als team 
van twee of meer personen vanuit het project deelneemt 
aan de vijf bijeenkomsten en de evaluatie. 

Aanmelden kan tot 1 september.  

Meer informatie tijdens de online info-meeting 

op 21 augustus en via www.spaceforgrace.nl  

Uitreiking KNR-
Waarderingsprijs uitgesteld
Begin dit jaar deed de KNR een oproep 
voor nominaties voor de KNR-waar-
deringsprijs (voorheen Religieu-
zenprijs). De prijs zou op 5 novem-
ber aansluitend aan de Algemene 
Vergadering uitgereikt worden aan 
een initiatief dat zich door onder-
wijs of vorming in brede 
zin, inzet voor het over-
bruggen van de verschillen. 
De KNR reikt in principe ie-
dere twee jaar deze prijs uit aan 
een persoon of project dat aansluit 
bij de traditie van de religieuzen 
en dat zij willen waarderen en 
bemoedigen.

Kort na de oproep kwam het co-
ronavirus ook in ons land en stond 
vrijwel alles in het teken daarvan. Dat bracht 
met zich mee dat veel projecten stil kwamen te liggen of 
anders vormgegeven moesten worden. Daarnaast hiel-
den de zorgen om corona veel religieuzen zodanig bezig 
dat zij niet toekwamen aan het nomineren van goede 
initiatieven. Inmiddels heeft het Bestuur KNR besloten 
dat ook in november de Algemene Vergadering niet door 
kan gaan. Dit alles heeft de jury doen besluiten het be-
stuur van de KNR te vragen de uitreiking van deze prijs 
uit te stellen naar volgend jaar. Het bestuur kon hier mee 
instemmen. De projecten die al zijn voorgedragen zullen 
door de jury op de hoogte worden gebracht en worden 
meegenomen in de procedure voor volgend jaar. Eind dit 
jaar zullen we opnieuw een oproep doen en de procedure 
opnieuw opstarten.

Zoals u elders in dit Bulletin heeft kunnen lezen, is er op 
2 juli wel een Buitengewone KNR-waarderingsprijs uit-
gereikt aan Patrick Chatelion Counet.

Scholingsdagen rond ouder wordende religieuzen

De kunst van het begeleiden 
van de ouder wordende 

religieus  

InziGt

Aanmelden en meer informatie: k.bos@knr.nl of communicatie@knr.nl

Dochters van Maria en Joseph
Op 6 en 7 juli vierden de zusters van de Congregatie 
Dochters van Maria en Joseph, ook wel bekend als de 
zusters van de Choorstraat dat zij twee eeuwen geleden 
zijn gesticht. Het begon 200 jaar geleden met een jonge 
Bossche vrouw, Anna Catharina van Hees die een visi-
oen had. Samen met pastoor Jacobus Heeren stichtte zij 
in 1820 de Congregatie Dochters van Maria en Joseph in 
een pand aan de Choorstraat, in de schaduw van de Sint 
Janskathedraal. 

In de loop van deze 200 jaar groeide de Congregatie uit. 
Meer dan duizend vrouwen sloten zich aan en sticht-
ten kloosters door het hele land en ver daar buiten. De 
zusters zetten zich in voor het werken onder blinden en 
doven en mensen met een handicap. Ze stonden daarbij 
aan de wieg van onder andere het Instituut voor Doven 
in Sint Michielsgestel, de Sint Maartenskliniek in Nij-
megen en Sint Jozefoord in Nuland. 

Naast zorg voor mensen met een handicap zetten de zus-
ters zich in voor zorg voor mensen in de marge en waren 
betrokken bij het Woonwagenwerk en het bedrijfsapos-
tolaat bij bijvoorbeeld de Hoogovens, waar de zusters 
in de fabriek te vinden waren. De zusters breidden hun 
werk uit naar andere delen van de wereld en gingen naar 
Brazilië, Congo, China en Indonesië. Dat gaat nu nog al-
tijd door in Indonesië en Timor Leste.

van religieuze instituten die te maken krijgen met de 
‘laatste zorg’ en de vele vormen van verdriet. Ook hier 
geldt: maximaal 20 deelnemers.

De werkgroep InziGt organiseert in 2020 weer scho-
lingsdagen in het Kloosterhotel ZIN in Vught. Deze 
Scholingsdagen zijn een vervolg en verdieping van de 
eerder aangeboden scholing in 2019. Vanwege de corona-
maatregelen is het aantal deelnemers per dag beperkt.

 – 28 september 2020: Scholingsdag voor religieuzen die 
mantelzorgtaken verrichten: maximaal 12 deelnemers

 – 12 oktober 2020: Scholingsdag over de ouder 
wordende religieus voor leidinggevenden- 
beleidsmedewerkers: maximaal 20 deelnemers

Nieuw is een scholingsdag over de laatste zorg op 9 no-
vember. Deze is bedoeld voor religieuzen en medewerkers 
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Religieus leven
R E L I G I E U S  L E V E N

Levenseindezorg in het klooster
Het Tilburgse Notre Dame is het moederhuis van de Dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart. Al meer dan tien jaar vinden ook de missionarissen van het Hei-
lig Hart er een goed onderkomen. Notre Dame is tevens een woon-zorgcentrum met 
als zorgaanbieder De Wever. Als zorgaanbieder wil De Wever er zijn voor iedereen, 
die zorg nodig heeft, religieus of niet, gelovig of niet gelovig. De bewoners zijn al 
lang niet meer alleen de zusters, paters en broeders. In feite zijn die hard op weg 
een minderheid te worden. Dat kan soms tot lastige dillema’s leiden.

De kloosterlingen in Notre Dame 
zien niet graag dat in hun klooster 
een controversiële handeling als 
euthanasie plaats vindt. De Wever 
daarentegen voelt zich niet vrij om 
een verzoek tot levensbeëindiging 
naast zich neer te leggen, zeker niet 
als dat verzoek duidelijk binnen de 
bepalingen van de Nederlandse wet 
valt. Dit kan gaan botsen tussen de 
leidinggevenden van De Wever en de 
kloosterlingen. 
Binnen de communiteiten van beide 
congregaties is uitvoerig gesproken 
over de laatste levensfase. De zusters 
en broeders geven aan dat oud wor-
den bij het leven hoort. Zij geven aan 
dat een aantal van hen nu zelf  ook 
broos, kwetsbaar en afhankelijk is 
van anderen, maar dat zij dit met el-
kaar aanvaarden door elkaar en ook 
de andere bewoners zo goed moge-
lijk bij te staan, in goede en kwade 
dagen. Daarbij wordt ook gerekend 
op de goede zorg van alle medewer-
kers binnen het zorgcentrum van 
De Wever.
In Notre Dame is na overleg geko-
zen voor een compromis. Zowel de 
Wever als de broeders en zusters 
respecteren de levenskeuze van de 
bewoners in het zorgcentrum, maar 
hebben gezamenlijk afgesproken dat 
op Notre Dame geen actieve levens-
beëindiging plaats kan vinden. Dit 
vanuit de overtuiging dat alleen God 

beschikt over leven en dood. Wan-
neer bewoners worstelen met angst 
en onzekerheid rond het levens-
einde, en deze fase misschien als 
ondragelijk of zinloos ervaren, gaan 
medewerkers van de Wever met hen 
in gesprek. Indien na een zorgvuldig 
proces, de vraag om actieve levens-
beëindiging blijft bestaan, wordt 
met deze persoon en de naasten be-
paalt waar en wanneer deze wens ge-
hoor kan krijgen.

Om dit besluit te toelichten is wor-
den er in oktober drie informa-
tiebijeenkomsten gehouden voor 
medewerkers van de Wever, voor 
bewoners en hun familie en voor 
religieuzen. Hierbij komen vier on-
derwerpen aan de orde: 1. het levens-
einde vanuit de christelijke traditie; 
2. palliatieve sedatie en euthanasie; 
3. de afspraken tussen De Wever en 
de kloosterleiding; 4. pastorale zorg 
rondom het levenseinde. 
Voor het eerste onderdeel maakte 
Ton Zwart msc een powerpoint pre-
sentatie, waarin hij probeert, op een 
niet wettische wijze, de waarde van 
het leven invoelbaar te maken. Het 
gaat niet zozeer om wat mag en niet 
mag, maar hoe iemand in het leven 
wil staan en hoe iemand het levens-
einde onder ogen wil zien. Geen ver-
oordeling van wie dan ook maar een 
keuze voor de aloude ars moriendi, de 

kunst van het sterven, zonder ove-
rigens dit begrip uitdrukkelijk te 
noemen. Hiermee probeert hij het 
standpunt van de kloosterlingen en 
van andere gelovige christenen te 
verhelderen. De tekst is hieronder 
weer gegeven.

Het leven als geschenk
Wij mensen hebben het leven ont-
vangen. Allereerst van onze ouders. 
We hebben er niet zelf om gevraagd. 
Dat konden we ook niet, want we wa-
ren er nog niet. Het betekent wel dat 
de tijd waarin we leven, het milieu 
waarin wij geboren zijn, ons alle-
maal geschonken is. 
De gave van het leven gaat nog dieper 
dan tijd en plaats. Ook wie wij zijn, 
onze talenten, onze karaktereigen-
schappen, onze unieke persoonlijk-
heid zijn grotendeels aangeboren. 
We kunnen er aan werken, ze ont-
wikkelen, maar alleen op basis van 
de mogelijkheden die er al waren. 

Het besef dat wij allereerst ontvan-
gers zijn, roept de vraag op: waar 
komen we vandaan? Van onze ou-
ders, allereerst, maar die hebben het 
weer van hun ouders en zo kunnen 
we door gaan en heel de evolutie van 
mens en levende wezens doorlopen. 
We kunnen er zelfs het hele heelal 
bij betrekken. Alles hangt tenslotte 
met alles samen.  

Gelovige mensen maken hier een 
sprong: Zij zijn niet alleen de ont-
vangers, er is ook een Gever, een 
Schepper. Hun leven is een geschenk 
en alles wat zij voor dit leven nodig 
hebben is een gave. Dat maakt het 
leven tot iets bijzonders, tot iets wat 
boven jezelf uitstijgt, tot iets groters 
dan jezelf, tot iets heiligs, waar je 
eerbiedig en terughoudend mee om-
gaat. Dat is niet zozeer een moeten, 
een wet, een regel, maar een waarde.

Het leven als doortocht
Maar we moeten ook nuchter blij-
ven. Ons leven verloopt in fases met 
hoogte- en dieptepunten. Het begint 
klein en groeit tot volwassenheid en 
dan zet een daling in die uiteindelijk 
uitloopt in de dood.  Er is niets zo ze-
ker dan dat het leven eindig is, voor 
iedereen. 
Het is reëel om deze eindigheid te 
accepteren. We mogen een tijdje op 
aarde rondlopen en dan is het met 
ons gebeurd en neemt een nieuwe 
generatie het stokje van ons over. Of 
dat moeilijk te aanvaarden is, hangt 
er maar vanaf;  Als je een mooi leven 
hebt gehad, is het makkelijker om je 
met de dood te verzoenen dan als je 
de ene rottigheid na de andere hebt 
meegemaakt. 

Christenen kijken hier ook naar Je-
zus van Nazareth, die aan het kruis 
gestorven is, een wrede dood be-
doeld voor opstandelingen en weg-
gelopen slaven. Ze zeggen dan: Jezus 
heeft die dood ondergaan zonder 
zich tegen zijn vijanden te keren. 
Hij verkondigde juist de liefde voor 
de vijand. En daar was hij trouw in. 
Zelfs op het kruis bad hij voor hen:  
“Vader, vergeef het hun, want zij we-
ten niet wat zij doen.”
Het kruis is daarom niet alleen maar 
lijden en pijn, het is ook opperste 
liefde. Niet alleen maar dieptepunt 
maar ook hoogtepunt. Niet alleen 
maar dood, maar ook opstanding. 

Zo’n leven, zo’n levenseinde kan 
niet verloren gaan. Zo’n leven, zo’n 
levenseinde is sterker dan de dood. 
Het is leven door de dood heen. 

Met Jezus verbonden
Christenen willen met Jezus Chris-
tus verbonden zijn. Dat is niet on-
dubbelzinnig.  Aan de ene kant is 
Jezus een genezer, die met mensen 
meevoelde in hun menselijke leed en 
zich inzette om mensen gezond en 
heel te maken. Aan de andere kant 
wilde hij zijn eigen lijden en ster-
ven niet uit de weg gaan. Trouw en 
vertrouwen waren nog belangrijker 
voor hem. Trouw aan zijn manier 
van leven, de waarden waar hij voor 
stond. Vertrouwen dat een uit han-
den gegeven leven in goede handen 
terecht zou komen.

Het levenseinde een uitdaging
Het levenseinde stelt het geloof van 
christenen op de proef. Het begint 
met de erkenning dat het normaal is 
om met de jaren in geest en lichaam 
zwakker te worden, je onafhankelijk-
heid te verliezen en om in je zwak-
heid een beroep te doen op anderen 
en je aan hen toe te vertrouwen.
Dat is niet gemakkelijk, het doet 
pijn, voor de een meer dan voor de 
ander. Pijn is heel persoonlijk. Je 
kunt nooit helemaal invoelen wat 
een ander voelt. Daarom geen ver-
oordeling maar respect voor de keu-
zes die anderen naar eer en geweten 
maken, ook als die keuze indruist 
tegen het christelijke gedachtegoed. 
Voor mezelf hoop ik, dat mijn keuze 
zal aansluiten bij het leven dat ik 
tot nu toe geleid heb, in verbonden-
heid met Jezus Christus. Met hem 
hoop ik het aan te kunnen door lij-
den en sterven te gaan en terug te 
keren naar de bron, waaruit ik ben 
voortgekomen. Dit te kunnen in zijn 
geest, in zijn geestkracht, is voor mij 
pas voltooid leven.

TON	ZWART 	MSC

Voor wie belangstelling heeft, de powerpointpresentatie kan opgevraagd 

worden bij Karin Bos (k.bos@knr.nl) of bij Ton Zwart (azwartmsc@gmail.com) Enkele dia’s uit de Powerpointpresentatie
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De Bijbel bij de clarissen
Tijdens het afscheidssymposium van Patrick Chatelion Counet was zuster Angela 
Holleboom een van de sprekers. Haar verhaal over hoe de clarissen omgaan met de 
Bijbel en de Bijbel lezen, is hieronder in iets ingekorte vorm afgedruk.

Wij hebben bij ons thuis vele Bijbels, 
in verschillende talen en een heel 
scala Nederlandse vertaligen van de 
Statenvertaling tot een kinderbijbel 
en uiteraard ook de Kloosterbijbel. 
En voor de vorsers onder ons ook de 
Biblia Hebraica, de Septuaginta, de 
Vulgaat en Novum Testamentum 
Graece. De Bijbel is bij ons rijkelijk 
aanwezig. Maar wat betekent dat? 
Laten we de titel van deze lezing 
omkeren, indachtig dat Joodse ver-
haal over de man die in gesprek met 
zijn rabbi opmerkt dat hij al zo vaak 
door de Tenach is heengegaan. Als 
antwoord vraagt de rabbi hem of de 
Tenach al eens door hem is heenge-
gaan. Daarom ga ik het omgekeerd 
hebben over de clarissen bij de Bijbel.

Lectio Divina volgens Guigo II
Je kunt de Bijbel wel lezen en her-
lezen, maar hoe worden die oude 
woorden van verre voor ons hier en 
nu geest en leven? De schriften moe-
ten ontsloten worden. De apostel Fi-
lippus doet het voor de hoge ambte-
naar van de koningin van Ethiopië, 
op de terugreis van zijn bedevaart 
naar Jerusalem; de ‘vreemdeling’ die 
zich onderweg aansluit doet het voor 
de Emmaüsgangers. 
De zusters doen ook zelf aan Bijbelle-
zing en maken daarbij vaak gebruik 
van een oude en vertrouwde methode 

om de Schriften ontsloten te krijgen, 
die van de lectio divina. Daarvoor kun-
nen we te rade gaan in de Brief over 
het beschouwende leven van Guigo 
II, de Karthuizer (+1188). Hij beschrijft 
daarin de vier fases van de lectio di-
vina: lectio, meditatio, oratio en con-
templatio. De vierde fase is voor hem, 
Karthuizer, contemplatio, maar de 
vierde fase kan ook praedicatio zijn, 
in geval van bijvoorbeeld een ge-
loofsverkondiger, of actio of operatio, 
voor zeg maar iemand die zich wijdt 
aan de werken van gerechtigheid of 
gewoon het goede wil doen. Guigo 
II omschrijft de aard van elke fase 
kortweg als volgt: De lezing zoekt, de 
overweging vindt, het gebed vraagt, de 
contemplatie smaakt. En hij vergelijkt 
deze wijze van bidden met het proces 
van eten: De lezing geeft aan de mond een 
stevig voedsel; de overweging kauwt dit 
(van het werkwoord ruminare) en maalt 
het fijn; het gebed vraagt om de smaak 
van de zoetheid van de aanschouwing en 
de aanschouwing geeft de zoetheid zelf.
Het mooie van deze methode is dat 
die een in feite natuurlijk proces 
met een eigen innerlijke dynamiek 
in woorden vangt en zo inoefenbaar 
maakt. Op ons noviciaat worden 
onze nieuwe zusters in deze me-
thode gevormd en in de permanente 
vorming blijft er aandacht voor.

De praktijk
Hoe gaat dat in de praktijk? De eerste 
fase is de meest basale. Om de schrift 
ontsloten te krijgen moet je hem wel 
eerst leren kennen. Het is ook de mak-
kelijkste fase en je kunt er jaren het 
accent op blijven leggen. Veel zusters 
gaan uit van de lezingen van de dag 
volgens het lectionarium. Wat staat 
er precies? Welke andere Bijbeltek-
sten klinken erin door? Zeker als je 
de Hebreeuwse of Griekse grondtekst 
erbij neemt, valt er heel veel te ont-
dekken. De profeet Ezechiël profe-
teert hoe God zichzelf als Goede Her-
der aanbiedt: Het verdwaalde dier zal ik 
zoeken, het verlaten dier terughalen, het 
gewonde dier verbinden, het zieke dier 
sterken, maar de vette en sterke dieren 
verdelgen Ez. 34,16). Het lectionarium 
maakt (om pastorale redenen) van 
dit verdelgen het tegenovergestelde: 
maar de vette en sterke dieren zal Ik blij-
ven verzorgen. Schokkend, vond ik. 
Ik herinner me ook hoe ik er achter 
kwam dat met gezag in het Grieks te 
maken heeft met eksousia – vanuit het 
wezen. Marcus vertelt in de vaart en 
verve van zijn eerste hoofdstuk hoe 
Jezus onderricht geeft in de synagoge 
te Kafarnaüm en een geestdriftig ge-
hoor vindt. Want Hij spreekt als ie-
mand met gezag, eksousia – vanuit het 
wezen, en niet als de schriftgeleerden. 

Er ging me een licht op over wat ge-
zag, gezag hebben, gezag dragen ei-
genlijk is.

Wie de Bijbel gaat lezen, raakt ook 
verzeild in de verhaalcultuur van 
het oude Oosten, een betoverende 
wereld. De Jozefcyclus uit het boek 
Genesis met zijn drama, fijngevoe-
ligheid en familiezin: fascinerend 
en ontroerend. De ragfijn gespon-
nen verhalen over koning David in 
2 Samuël: gewoonweg onthutsend, 
hoe David Batseba zomaar bij zich 
ontbiedt en zwanger maakt, daarna 
haar man Uria voor het kind pro-
beert te laten opdraaien en hem als 
dat niet lukt geniepig in de strijd laat 
omkomen. In de confrontatie daar-
na tussen de profeet Natan en David 
voelt de goede verstaander de clou 
al aankomen als Natan vertelt over 
de rijke die het ene lammetje van de 
arme steelt, dat lammetje was voor 
de arme als een dochter bat – deze 
confrontatie gaat over Batseba!
Nog één ander facet: de perikoop. 
De liturgie selecteert, knipt (en ver-
knipt soms) uit de Bijbel volgens het 
patroon van het kerkelijk jaar. Lezin-
gen, perikopen, zijn altijd ‘losgekapt’ 
uit een doorlopend geheel en het lec-
tionarium maakt er dan een begin 
aan, vaak met In die tijd. Bijvoorbeeld 
als uit het evangelie volgens Matthe-
us gelezen wordt hoe Jezus vijfdui-
zend mensen te eten geeft. (Mt. 14,13-
21): In die tijd week Jezus met een boot 
uit naar een eenzame plaats om alleen te 
zijn. Mattheüs zelf legt in zijn evan-
gelie een duidelijk verband met het 

voorafgaande: Toen Jezus dat hoorde, 
week Hij met een boot uit naar een een-
zame plaats om alleen te zijn. Wat had 
Jezus dan gehoord? Hij had gehoord 
dat Johannes de Doper om een gril 
van Herodes onthoofd was en op dat 
bericht zocht Hij de eenzaamheid op. 
Kennis van dat verband met het voor-
gaande geeft de lezing die volgt extra 
diepgang en betekenis.

Je kunt lang zo bezig blijven en deze 
ontdekkingen leveren heel wat ge-
spreksstof op bij de koffie. Maar de 
weg gaat verder.
We kennen de weg wel. De Heilige 
Geest bidt en werkt verborgen in ie-
der van ons persoonlijk, maar Hij 
bidt en werkt wel consistent. De zoe-
kende lectio gaat over in meditatio, 
het kauwend en herkauwend sabbe-
len op soms maar één woord dat ons 
hart raakt. Zo zuigen we de honing 
uit de raat, het merg uit de mergpijp 
en kunnen woord en leven elkaar 
ontmoeten. De meditatio leidt weer 
tot oratio, een biddende dialoog met 

het woord, een vriendschappelijk 
gesprek waarin wederzijds vragen 
gesteld kunnen worden en gehei-
men gedeeld. En tenslotte de uit-
bloei in het persoonlijke leven naar 
gelang de eigen levensinvulling: de 
contemplatio, de praedicatio, de ac-
tio, de operatio.

De brede invulling van de Lectio 
Divina bij Clara
Kende de heilige Clara, geboren vijf 
jaar na de dood van Guigo II, deze 
methode ook? Ja, we vinden die bij-
voorbeeld in een passage uit haar 
vierde Brief aan Agnes (15-32), waarin 
zij Agnes aanspoort elke dag in de 
spiegel te kijken die Christus is en 
daarin voortdurend haar eigen ge-
zicht te spiegelen om zich door Hem 
mooi te laten maken. En ze werkt 
dit exemplarisch uit in de vier fasen 
van de lectio divina. Maar er is wel 
iets opvallends: Clara gebruikt in 
de beschrijving van dit proces zes 
werkwoorden die vooral met aan-
dacht en zien te maken hebben. Was 

Zuster Angela Holleboom tijdens het afscheidssymposium

Clara spoorde haar medezusters aan ook God te loven als ze bloeiende bomen zagen
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Gerechtigheid en vrededat omdat een aantal zusters niet konden lezen? 
Omdat manuscripten zeldzaam en duur waren? 
Omdat gebed voor haar eerder ging om de per-
soon van Christus dan om zijn woord in de Bij-
bel? In elk geval gebruikt zij hier woorden van 
aandacht en zien; intuere (vertaald met kijk in), 
speculare (vertaald met spiegel je), contemplari 
(vertaald met aanschouwen), attende (let op…), 
considera (overweeg), attendite et videte (kijk al-
lemaal aandachtig).
Met deze keuze van woorden geeft zij een bredere 
invulling aan het woord lectio dan wij meestal 
doen, wij vertalen het vaak met lezing en dan 
vooral met lezing uit de Bijbel. Maar die bredere 
betekenis vinden we nog terug in bijvoorbeeld 
de uitdrukking aren lezen – zoals Ruth dat deed 
achter de maaiers aan op het land van Boaz. 
Clara kijkt, heeft aandacht, ziet. Zo kan de lec-
tio divina een bredere invulling krijgen, niet al-
leen in de boeken van de Schrift, maar ook in het 
boek van de schepping. Alle schepselen laten iets 
van God zien, overal zijn Gods sporen te lezen, 
te vinden en te verzamelen. Voor Clara was de 
schepping een vindplaats van God. In het Proces 
van Clara’s heiligverklaring getuigt zr Angeluc-
cia dat Clara als ze de dienstzusters buiten het 
klooster stuurde, hen aanspoorde om God te lo-
ven wanneer ze mooie bomen met hun bloesem 
en bladeren zagen. En ook wanneer ze de mensen 
en de andere schepselen zagen, moesten ze om 
alles en in alles God loven (Proces XIV,37-38).

Leefwijze
Deze verbreding brengt ons bij de lectio divina 
niet alleen als leeswijze, maar ook als leefwijze. 
Heel kort gezegd met woorden van Jos Douma: 
een manier van leven die wordt gestempeld door 
oprechte en gastvrije aandacht voor wat of wie 
zich aandient (lectio), door een zich echt en per-
soonlijk willen verdiepen in het andere en de 
ander (meditatio), door een kijken met Gods ogen 
en een luisteren met Gods hart (oratio) en door 
de verwondering dat we leven, in deze situatie, 
samen met deze naasten, onder de genadige 
blik van de Heer (contemplatio). Zo kan de lectio 
divina, verstaan als leefwijze, bijdragen aan wat 
paus Franciscus  bepleit in de encycliek Lau-
dato si: “dat wij allen, als wezens van het heelal 
en geschapen door dezelfde Vader, met elkaar 
verbonden zijn door onzichtbare banden en een 
soort universele familie vormen, een verheven 
gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, lief-
devol en nederig respect.”

ZUSTeR 	ANGeLA	hOLLeBOOM	OSC

Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de 

bevordering van integrale ontwikkeling heeft een 

bijzonder Laudato Si’-jaar afgekondigd. Dit startte 

op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar nadat paus 

Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijk-

namige encycliek. Die dringt zich meer en meer op 

als de evenknie en actualisering van Rerum Nova-

rum, de baanbrekende sociale encycliek uit 1891 

die na ruim 100 jaar nog telkens herdacht wordt op 

Hemelvaart.

Laudato Si’ schetst de contouren van een nieuw 
model van welvaart en welzijn voor iedereen en 
voor de hele aarde. Ook de huidige coronacrisis 
doet velen beseffen dat wij als mensheid en als 
schepping met elkaar verbonden zijn. Het Lau-
dato Si-jaar moet een jubileum voor de aarde be-
tekenen, een tijd van herstel. Het is bij uitstek ook 
een periode om ons als katholieken wereldwijd te 
bezinnen op onze verantwoordelijkheid voor de 
schepping.

Agenda Laudato Si’-jaar
 – 16-24 mei 2020: speciale Laudato Si-week, met een groot 
aanbod aan online activiteiten, georganiseerd door het 
Vaticaan, de Global Catholic Climate Movement en vele 
andere katholieke organisaties waaronder de USG/UISG. In 
deze periode bood de KNR ook een speciaal Noveen aan.

 – 18 juni: webinar om vijf jaar laudato Si’ te evalueren en een 
koers uit te stippelen naar de toekomst

 – 1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode. Voor 
Vlaanderen en Nederland is een speciaal katern ontwikkeld 
met liturgische suggesties en ideeën voor bijzondere 
activiteiten, waaronder het planten van een Laudato Si-
boom. Deze kan worden gedownload op: www.laudato-si.nl

 – 15 oktober: Webinar over onderwijs en vorming tot 
verantwoordelijk sociaal en ecologisch gedrag.

 – 21 november: Internationale conferentie voor jonge 
economen over ‘De economie van Franciscus’.

 – 26-29 januari 2021: Tijdens het Wereld Economisch Forum in 
Davos zal het Vaticaan een rondetafel organiseren over ‘Ons 
gemeenschappelijk huis’.

 – Voorjaar 2021: Bijeenkomst van religieuze leiders, 
georganiseerd door het Vaticaan.

 – 22 maart 2021: Wereld Water Dag.
 – 20-22 mei: Conferentie ter afsluiting van het Laudato Si’-jaar, 
met uitreiking van Laudato Si’ Awards en lancering van een 
actieplatform. Het actieplatform richt zich op de komende 
zeven jaar en heeft de ambitie om een duurzame beweging 
vanuit de basis van de kerk te stimuleren: van gezinnen en 
scholen tot religieuze instituten en bisdommen.

Het Laudato Si’-jaar in Nederland
Het Vaticaan is zich uitermate bewust van de noodzaak om 
nieuwe wegen in te slaan als mensheid om ervoor te zorgen dat 
Gods schepping wordt behoed. Het bovenstaande is slechts een 
greep uit de officiële activiteiten die de Dicasterie organiseert. 
Voor meer informatie, kunt u kijken op de website van de dicas-
terie: www.humandevelopment.va/en/news/laudato-si-special-
anniversary-year-plan.html
De KNR is actief betrokken bij de Laudato Si’-werkgroep Neder-
land. Deze zal ook activiteiten organiseren die aansluiten bij dit 
jubileumjaar. Kijk daarvoor in het najaar op www.laudato-si.nl

G E R A R D  M O O R M A N

Vaticaan lanceert Jaar van Laudato Si’

Foto: : Unsplash
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Zoomen over Laudato Si’
Hoe kunnen wij als jonge religieuzen Laudato si’ beleven?

In de encycliek roept paus Franciscus op tot gesprek 
en bekering. Daarom was de gedachtewisseling voor-
al gericht op twee algemene vragen: ‘Wat kunnen wij 

als jonge religieuzen aan het gesprek bijdragen?’ En: ‘Op 
welke manier worden we als jonge religieuzen opgeroe-
pen tot bekering?’
Er namen uiteindelijk acht mensen deel; naast de twee 
organisatoren van de CPR zes religieuzen uit verschil-
lende gemeenschappen (SSpS, Het Werk, OSB, Do-
minicanessen van Nashville en Dominicanessen van 
Neerbosch).
Het was een inspirerende en vruchtbaar gesprek. De vol-
gende thema’s kwamen aan bod:

Houdingen van ecologische spiritualiteit
 – Een houding van eenheid en verbondenheid, die niet 
in de eerst plaats is gericht op jezelf, maar op het 
geheel. De aarde is een huis van ons allen. Wij maken 
deel uit van de gehele schepping.

 – De huidige ecologische crisis is een signaal dat we als 
mensheid de orde van de schepping hebben verstoord. 
Een ecologische spiritualiteit betekent die orde leren 
zien, begrijpen en respecteren.

 – De schepping is een kostbaar geschenk van God uit 
liefde gegeven. Dat besef moeten we ontwikkelen en 
koesteren. Meester Eckhardt schreef dat achter zelfs 
het kleinste blaadje de aanwezigheid van God te zien 
is. De eucharistie kan ons helpen te leven vanuit deze 
houding van verwondering en dank.

 – De encycliek spreekt over ‘de schreeuw van de armen 
en de schreeuw van de aarde’. De armen hebben het 
meest te lijden van de huidige crises. Een ecologische 
spiritualiteit heeft speciale aandacht voor de armen.

Hoe contrasteert ecologische spiritualiteit met de 
‘menselijke wortel van de ecologische crisis’?
De ecologische crisis - en ook de coronacrisis - confron-
teert ons met het feit dat niet alles maakbaar is, dat er 

grenzen zijn aan de menselijke macht, dat we kwetsbaar 
zijn. Individualisme en consumentisme versus verbon-
denheid. Mooi zoals de encycliek ons leert dat er geen 
ecologie mogelijk is zonder adequate antropologie. De 
crisis stelt ons vragen over de rol en plaats van mensen 
in het geheel van de schepping. De techniek maakt grote 
vorderingen. Maar het is essentieel dat deze plaatsvin-
den binnen een ethisch kader.

 – We zijn geroepen tot een eucharistische en ascetische 
leefwijze. Eucharistisch: leven vanuit verwondering, 
dank en eerbied voor de schepping en de Schepper. 
Ascetisch: tevreden zijn met het noodzakelijke.

Wat kan onze bijdrage zijn als jonge religieuzen?
 – Soberheid, nederigheid en dankzegging vormen 
integraal onderdeel van het religieuze leven.

 – Wat we kunnen bijdragen aan een oplossing is heel 
beperkt. Maar het gaat er niet per se om grote dingen 
te doen. Voor sommigen onder ons is het een valkuil 
te sterk gericht te zijn op het verrichten van taken. Als 
we de kleine dingen van het leven, afwassen of andere 
taken, met aandacht doen, is dat al een bijdrage. Een 
houding van dankbaarheid koesteren, verkeren in 
Gods aanwezigheid. Aandacht hebben voor de noden 
van mensen om ons heen.

 – Voor contemplatieve gemeenschappen is de stabilitas 
loci een stimulans om zorgvuldig om te gaan met de 
plaats waar men leeft. Het biedt ook openingen om 
met anderen te spreken over ecologie.

 – Gemeenschapsleven kan een uitdaging zijn, maar 
leert ons ook open te staan voor anderen. Dat heeft 
ook te maken met een ecologische spiritualiteit.

 – In de vorming moet meegenomen worden hoe we 
onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Er 
is zoveel dat we op individueel of gemeenschappelijk 
niveau kunnen veranderen of verbeteren. Vertrouwen 
in Christus helpt ons om deze weg te gaan.

Hoe kunnen we in onze gemeenschappen en de 
samenleving werken aan veranderingen?

 – Ecologische bekering is een voortdurend proces. 
Het gaat om bewustwording, het gaat om leven met 
aandacht voor anderen en de Ander.

 – In de gemeenschap moeten we evenwicht zoeken 
tussen gezamenlijk stappen zetten op ecologisch vlak 
en de behoeften en wensen van anderen respecteren. 
Het goede voorbeeld geven is beter dan oordelen 
vellen. Wederkerig geduld en respect zijn belangrijker 
in een gemeenschap dan het eigen gelijk.

 – Het kan helpen om samen te proberen de 
gemeenschappelijke waarden onder woorden te 
brengen en die te delen met anderen.

 – De huidige coronacrisis heeft een diepe impact op ons 
leven. De vraag is hoe dit zal leiden tot veranderingen, 
en tot welke.

G E R A R D  M O O R M A N

In het kader van de Laudato si’-Week (16 tot 24 mei 2020) 
nodigde de Commissie Presentie Religieuzen van de KNR 
de jonge religieuzen in Nederland uit voor een online 
gedachtewisseling over Laudato si’. Een korte impressie.
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Investeren in een rijstfabriek in 
Sierra Leone. Wie durft?

Geld inzetten voor een rechtvaardige wereld (II)
Een jaar geleden sprak Koert jansen met Gerard Moorman om in het Bulletin iets 
te vertellen over beleggen op de beurs. Over hoe je daar je invloed als belegger 
kan gebruiken om rechtvaardigheid aan de orde te stellen. En over de oecumenische 
vereniging De Nieuwe Beurskoers, dat daar een instrument voor wil zijn. Dit maal 
laat hij graag een andere plek laten zien waar geld vruchtbaar kan zijn vanuit Bij-
belse rechtvaardigheid. Niet de effectenbeurzen van Amsterdam, London, Frankfurt 
of New York, maar de rijstvelden van Sierra Leone.

In mei van dit jaar investeerde een groep christelijke in-
vesteerders, een ontwikkelingsorganisatie en een kerk € 
750.000 in het rijstbedrijf Mountain Lion in Sierra Le-
one, één van de armste landen ter wereld. Dat deden ze 
via het Fair Factory Development Fund, waarin ze in to-
taal vier miljoen euro investeerden om Mountain Lion 
en vergelijkbare producenten van voedingsmiddelen in 
ontwikkelingslanden te financieren.

Vanuit financiële optiek zijn deze investeerders niet 
goed wijs. Wie investeert nu zijn geld in zulke risicovolle 
zaken, met uitzicht op slechts een beperkt en onzeker 
rendement? Een verstandig mens brengt zijn geld im-
mers naar de bank of naar de beurzen van Amsterdam, 
London, Frankfurt en New York? Vanuit Bijbelse optiek 
echter zijn deze investeerders misschien juist wel wijs te 
noemen. Want zij stelden in hun investeringsbeslissing 
de ander voorop, niet zichzelf.
Als het niet primair om financieel gewin gaat, waarom 
is het deze investeerders dan wél te doen? Om die vraag 
te beantwoorden kijken we wat dieper naar het bedrijf 
Mountain Lion.

Het land en zijn rijst
Sierra Leone is een vruchtbaar land en is ook zeer ge-
schikt voor het telen van rijst. Niet de Aziatische vari-
ant, maar de lokale variëteit: rode rijst, die veel minder 
water behoeft. Lang produceerde Sierra Leone zoveel 
rijst, dat het zijn overschotten kon exporteren naar om-
liggende landen. Maar toen kwam de oorlog. En daarna 
kwam de ebolacrisis. Het kostte enorme aantallen men-
sen hun leven. Bovendien verloor het land veel van zijn 
infrastructuur en landbouwbedrijven. Het gevolg was 
dat het land rijst moest gaan importeren. Goedkope, 
vaak slechte kwaliteit rijst met lage voedingswaarde. Dat 
is om meerdere redenen jammer en daarom is het land 
er veel aan gelegen weer terug te keren naar volledige 
zelfvoorziening.

De fabriek
Gelukkig heeft één rijstfabriek de ebolacrisis doorstaan: 
Mountain Lion. Het was spannend - één van de mana-
gers verloor zijn leven - maar dankzij de inspanningen 
van alle betrokkenen bleef het bedrijf overeind. Nu is het 
zaak om te gaan groeien, en bij te dragen aan de nationa-
le doelstelling om Sierra Leone weer zelfvoorzienend te 
maken in zijn rijst. Niet zo maar rijst, maar de eigen, rode 
rijst die rijk is aan vitamines, proteïnen en mineralen.
Maar Mountain Lion wil niet alleen groeien, het wil ook 
duurzamer worden. Nu blijft nog veel van het kaf, de 
rijstvelletjes die overblijven na het pellen, onbenut. Het 
bedrijf wil dit afval omvormen tot grondstof voor haar 
energievoorziening en zo meer circulair gaan produce-
ren. Daarnaast ziet het ook nog volop kansen om de le-
venssituatie van de rijstboeren verder te verbeteren.

De boeren
Circa 6.000 rijstboeren kunnen jaarlijks al hun rijst 
kwijt aan Mountain Lion. Dat geeft zekerheid en tevens 
de mogelijkheid om vooruit te plannen. Wat ook helpt is 
dat ze van het bedrijf renteloze microkredieten krijgen, 
als voorschot op hun oogst. Dat helpt hen om het zoge-
naamde hongerseizoen te overbruggen: de tijd dat de 
oude voorraden op zijn en er nog geen nieuwe oogst is. 
Dat is de meest kwetsbare periode voor de boeren, waar-
in ze vaak in de handen vallen van zogenaamde loan 
sharks, die hen woekerrentes berekenen. De boeren zijn 
dus erg gelukkig met de renteloze leningen van Moun-
tain Lion, net als met de training en begeleiding die ze 
ontvangen van de lokale partnerorganisatie van Woord 
en Daad (de eerder genoemde ontwikkelingsorganisatie, 
één van de investeerders in het Fair Factory Development 
Fund). Maar er is nog veel meer te doen voor de boeren, 
en daar wil Mountain Lion zich de komende jaren sterk 
voor maken.

Bijbelse opdracht
Voor Jason Dudek, één van de twee ondernemers van 
Mountain Lion, is de Bijbel de leidraad voor zijn manier 
van zakendoen. Hij kwam vanuit Canada naar Sierra Le-
one, niet omdat hij rijk wilde worden, zoals zoveel Wes-
terse avonturiers (denk aan de beruchte bloeddiaman-
ten), maar omdat hij mogelijkheden zag om zijn verre 
naaste te helpen. Hij wilde zijn ervaring als succesvolle 
ondernemer inzetten om het land vooruit te helpen, te 
beginnen met duizenden rijstboeren. Hij ziet zijn bedrijf 
als een Bijbelse opdracht: Business as Mission.

Rendement, Risico en Rechtvaardigheid
Zoals ik het interview met Gerard vorig jaar aangaf wordt 
de financiële wereld geregeerd door de grootheden Ren-
dement en Risico, die zich in een gesublimeerde verhou-
ding tot elkaar bewegen als vormden zij een natuurwet. 
Als christenen mogen we ons echter vrijgesteld weten 
van dat keurslijf en worden we geroepen ook de notie 
van Rechtvaardigheid - als ‘derde R’ - in onze financiële 

overwegingen mee te nemen. Of u dat doet op de beurs – 
door een stem te geven aan uw geld – of op de rijstvelden 
van Sierra Leone – als een social impact investor – is aan 
u. Het één is niet beter dan het ander, waar het om gaat 
is dát die derde R zijn geëigende plek inneemt het beheer 
van onze financiën.

Mocht het verhaal van Mountain Lion u aanspreken: er 
zijn er meer van deze bedrijven en er ís nog plek in het 
Fair Factory Development Fund. Mocht u uw geld liever 
op de beurs (blijven) beleggen kijkt u dan eens naar De 
Nieuwe Beurskoers, mocht u nog geen lid zijn.

Tot slot: als directeur van beide genoemde organisaties 
schrijf ik een beetje voor eigen parochie natuurlijk. Ik 
voelde daarom enige schroom dit stuk te schrijven. Daar 
heb ik me uiteindelijk overheen kunnen zetten vanuit de 
overtuiging dat er uiteindelijk maar één parochie is.

KOeRT 	jANSeN

Koert jansen is directeur van Incluvest BV, de beheerder van het Fair Factory Development Fund  

(meer informatie over Mountain Lion zie www.mlbr.org. Of over Fair Factory Development Fund zie:  

www.fairfactoryfund.org) en tevens directeur van De Nieuwe Beurskoers (www.denieuwebeurskoers.nl).

Boven: De rode rijst  
Rechts: De fabriek van Mountain Lion

De boeren op de rijstvelden 
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Hoe word ik een levenskunstenaar? 
Wat is er nodig voor gelukkige da-
gen? Job mijmerde al over deze vra-
gen, te midden van zijn ellende. Kan 
zelfs een lijdende mens het leven 
zien als hogere kunstvorm? Het ant-
woord is ‘ja’. De levenskunst is een 
weg waarlangs we veel wijsheid vin-
den. Maar wie wijst ons de weg er-
heen? Het pad is verborgen. De me-
ditaties in deze bundel geven geen 
pasklare antwoorden, maar laten 
steeds nieuwe aspecten van levens-
kunst oplichten.

Rode draad in deze bundel met veer-
tig meditaties is het besef dat ware 
wijsheid en levenskunst begint bij 
het aanvaarden van je werkelijkheid. 
Doorleef vreugde en verdriet, pijn en 
herstel, duisternis en licht - en om-
arm ze als een geschenk.

De auteurs van deze bundel zijn 
vrouwen en mannen die staan in de 
ignatiaanse traditie, de spirituali-
teit die zijn oorsprong vindt bij
Ignatius van Loyola (1491-1556). Ze 
schreven hun meditaties voor

Leven, een kunst. Ignatiaanse meditaties | Rick Timmermans (red.) |  

Uitgeverij Berne Media | Abdij van Berne | Prijs € 17,90 | ISBN: 9789089723741

Ignis, het webmagazine van de je-
zuïeten in Nederland en Vlaanderen 
over geloof, spiritualiteit en samen-
leving, bij gelegenheid van het tien-
jarig bestaan van het webmagazine.

Rick Timmermans (1987) is hoofd-
redacteur van Ignis Webmagazine 
en werkzaam bij het Platform voor 
ignatiaanse spiritualiteit. Als jour-
nalist schreef en werkte hij mee aan 
verschillende boeken over christe-
lijke spiritualiteit.

Leven, een kunst
Ignatiaanse meditaties

B O E K E N  &  B E E L D E N

Duurzame Duurzaamheid. Ecologische 
bekering en betrokkenheid | Krijn 

Pansters (red.) | Uitgeverij Eburon | 

Prijs: € 28,00 | ISBN 9789463012683

In de hedendaagse duurzaamheids-
discussies gaat het vooral over wet- 
en regelgeving of over technologi-
sche oplossingen om vervuiling en 
verspilling te verminderen. Maar 
hoe zorg je ervoor dat duurzaam-
heid blijvend verankerd is in het 
gedrag van mensen? In deze bundel 
verkennen meerdere auteurs de ‘bin-
nenkant’ van duurzaamheid: onze 
innerlijke motivatie en de inspira-
tie die religieuze en morele tradities 
kunnen bieden.

Duurzame duurzaamheid
Ecologische bekering en betrokkenheid

In feite onderzoekt de bundel daar-
mee wat de ‘ecologische bekering’ 
inhoudt waarover paus Franciscus 
in zijn encycliek Laudato Si’ zo vaak 
spreekt. We kunnen als mensheid 
alleen dan werken aan een wereld 
die echt toekomst heeft, als onze 
blik verandert van een gerichtheid 
op onszelf naar gerichtheid op het 
belang van alle anderen. Beleidsma-
kers kunnen nog zoveel plannen 
maken, maar als het de mensen niet 
in hun hart raakt dan is fundamen-
tele verandering niet mogelijk. In 

de verschillende bijdragen komen 
zaken aan de orde als de rol van con-
templatie en de kracht van verhalen. 
De christelijke traditie heeft veel te 
zeggen over levensgeluk. Het gaat 
om echte betrokkenheid op anderen 
en op de schepping, om het vermo-
gen tot verwondering en dank.

Psalmen interpreteren en vertalen. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint 
Hiëronymus | Archibald van Wieringen, joke Brinkhof (red.) | Prijs € 18,95 | 

Uitgeverij Berne Media | Uitgeverij Abdij van Berne | ISBN: 9789089723802

In 2019 bestond het katholieke Bij-
bels Werkgenootschap Sint Hië-
ronymus 75 jaar. Deze bundel is 
gebaseerd op de voordrachten op 
de studiemiddag over psalmen en 
psalmcitaten ter gelegenheid van 
dat jubileum. Verschillende psal-
men, psalmgroepen en psalmcitaten 

Psalmen interpreteren en vertalen
75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus

komen aan de orde. Twee recente exe-
getische benaderingswijzen staan 
daarin centraal. De bijbelexegese 
beschouwt een psalm niet meer als 
een geïsoleerd gedicht, maar als on-
derdeel van de gehele Schrift. Tege-
lijkertijd heeft de exegese aandacht 
voor de communicatie die opgeroe-
pen wordt. Wie spreekt er tot wie 
in de psalmtekst? En hoe is daar in 

nieuwtestamentische teksten mee 
omgegaan? Deze benaderingswij-
zen bieden nieuwe mogelijkheden 
voor het gebruik van psalmen in een 
geseculariseerde wereld.
Archibald L.H.M. van Wieringen 
(1963) is priester van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam en hoogleraar 
Oude Testament aan Tilburg School 
of Catholic Theology. Hij is tevens 

voorzitter van het Bijbels Werkge-
nootschap Sint Hiëronymus. Joke 
H.A. Brinkhof (1957) is exegeet en 
theoloog. Zij werkte in diverse func-
ties in het pastoraat en de theologi-
sche opleidingen. Ze publiceert re-
gelmatig op het gebied van exegese. 
Ze is tevens secretaris/penning-
meester van het Bijbels Werkgenoot-
schap Sint Hiëronymus.

Boeken en beelden
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Hoe kun je bidden wanneer je levens-
pad soms minder duidelijk is dan je 
zou willen? Wie is God wanneer alle 
menselijke vanzelfsprekendheden 
en zekerheden op losse schroeven 
komen te staan? Br. Thomas Quartier 
schreef rond zijn Plechtige Professie 
bij de Benedictijnen van de Willibror-
dabdij te Doetinchem in het voorjaar 
van 2020 achtentwintig gebeden en 

Missie is vertellen over het Rijk Gods 
en bouwen aan een betere wereld. 
Met die opdracht vertrokken zes Ne-
derlandse spiritijnen in 1946 naar 
een gebied in hartje Afrika. In totaal 
79 spiritijnen hebben daar tot 2012 
aan hun missionaire taak uitvoe-
ring gegeven. Het is duidelijk dat in 

Dit boekje is de vijfde in een serie 
levenswerkboeken die het Pastoraat 
voor Woonwagenbewoners, Roma 
en Sinti (PWN) heeft uitgegeven. In 
de boekjes worden aan de hand van 
gesprekken rond bepaalde thema’s 
de levensverhalen van Roma en Sinti 
opgetekend. 
In de eerdere boekjes kwam het the-
ma werkgelegenheid al vaker aan de 
orde. Nu is er een extra uitgave aan 
gewijd. Er zijn interviews gehouden 
met verschillende Roma en Sinti die 
langdurig werkeloos zijn. Daarnaast 

In 1628 schreef Willem Teellinck zijn 
Soliloquium, een mystieke tekst in 
de traditie van middeleeuwse ‘al-
leenspraken van de ziel’. Centraal in 
de tekst staat het diepe en hartstoch-
telijke verlangen van een zondaar 
naar een ontmoeting met Christus 
(als bruidegom en zaligmaker) en 
naar zekerheid van uitverkiezing. So-
liloquium is een prachtig voorbeeld 
van een calvinistische mystieke 
tekst, geschreven in gepassioneerde 
en rijke taal. Deze nieuwe vertaling 
door Thom Mertens stelt deze bij-
zondere mystieke tekst opnieuw ter 

beschouwingen. Het is in de hele sa-
menleving door de pandemie een tijd 
van crisis – onderscheiding. Daarbij 
ontstaan geen gebeden in de klassie-
ke zin. Eerder zijn het articulaties van 
een hedendaags monastiek leven, in 
het aangezicht van God. Niet dogma-
tisch, maar ook niet zweverig. Niet 
oubollig en ook niet modieus Wie zo 
bidt, verandert zijn leven en daarmee 

die periode hun missieopvatting en 
missiepraktijk veranderden.
Na een groepsportret van deze paters 
en broeders wordt ingezoomd op 
bisschop Toon Maanicus, pater Ben 
van Breen en broeder Klaas Hettinga. 
Zij speelden een sleutelrol bij kerk-
opbouw en gemeenschapsvorming. 

is gesproken met een familiegroep 
die vertelt hoe zij een uitweg probe-
ren te vinden uit de werkeloosheid. 
Daarin stuiten zij vaak op veel on-
begrip en gebrek aan kennis over de 
geschiedenis van de Roma en Sinti. 
Tegelijk met het vertellen en uitwer-
ken van de verhalen wordt gewerkt 
aan een stappenplan om de weg naar 
werk uit te zetten.
Het eerste deel van de brochure be-
schrijft de geschiedenis van de Roma 
en Sinti in Europa en Nederland en 
hun werkzaamheden. Zij kennen een 

beschikking en legt hem open voor 
een geïnteresseerd publiek. Willem 
Teellinck (1579-1629) was bij leven 
predikant in Middelburg en een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers 
van de Nadere Reformatie. Door zijn 
stichtelijke, devotionele en ook mys-
tieke teksten kreeg hij de naam een 
‘tweede Thomas a Kempis’, te zijn, 
maar dan ‘gereformeerd’.
Thom Mertens (1953) is neerlandicus, 
gespecialiseerd in de Nederlandse 
religieuze literatuur. Hij was 
tot voor kort hoogleraar aan het 
Ruusbroecgenootschap (Universiteit 

Open einde van je verlangen. Bidden met een hedendaagse monnik | Thomas Quartier |  

Uitgeverij Adveniat | Prijs: € 14,90 | ISBN: 9789493161337

Zij hadden de Geest. Nederlandse spiritijnen in Centraal Afrika 1946-2012 | jan jacobs | Uitgeverij Verloren | 

Prijs: € 17,00 | ISBN: 9789087048594

Kostwinning van Sinti en Roma, Toen en Nu! Levenswerkboek over werkgelegenheid | Samenstelling jan van der 

Zandt msc. | Uitgave: Stichting Media PWN | Prijs: € 5,00 | Bestellen: pwin@telfort.nl

Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen | Thom Mertens, Herman Westerink | Uitgeverij Berne Media, 

Abdij van Berne i.s.m. Halewijn en Titus Brandsma Instituut | Prijs € 24,95 | ISBN: 9789089723871

ook de werkelijkheid. Lezers zijn uit-
genodigd om de monnik in zichzelf 
en hun eigen bidden te ontdekken.

Thomas Quartier osb (1972) is mon-
nik van de Sint Willibrordsabdij in 
Doetinchem, hoogleraar Liturgie 
aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen en de KU Leuven en medewerker 
van het Titus Brandsma Instituut.

Voor hun levensverhalen en de bre-
dere context eromheen heeft jan Ja-
cobs onder meer geput uit brieven, 
dagboeken en interviews. Zo krijgt 
de lezer een verrassende, persoon-
lijke inkijk in de dynamische we-
reld van de Nederlandse katholieke 
missiegeschiedenis.

lange geschiedenis van rondreizen en 
zo hun kost verdienden als muzikan-
ten, kleine handelaren, scharenslij-
pers etc.  Door gebrek aan opleiding 
en veranderende maatschappelijke 
omstandigheden is het voor de huidi-
ge generaties vaak moeilijk een vaste 
baan te krijgen en te behouden. 
Met de brochures wil het PWN meer 
begrip kweken voor de situatie van 
Roma en Sinti in ons land en hen 
tegelijkertijd helpen bij het zoeken 
naar nieuwe wegen om een bestaan 
op te bouwen.

Antwerpen), instituut voor de studie 
van spiritualiteit in de middeleeuw-
se en vroegmoderne Nederlanden. 
Dr. Herman Westerink (1968) ver-
zorgde de inleiding. Hij is weten-
schappelijk medewerker aan het 
Titus Brandsma Instituut, universi-
tair hoofddocent godsdienstfiloso-
fie en interculturele filosofie aan de 
Radboud Universiteit en gasthoogle-
raar aan de KU leuven.
Het boek is een onderdeel van de 
reeks vertalingen van mystieke tek-
sten onder redactie van het Titus 
Brandsma Instituut.

Open einde van je verlangen
Bidden met een hedendaagse monnik

Zij hadden de Geest
Nederlandse spiritijnen in Centraal Afrika 1946 -2012

Kostwinning van Sinti en Roma, Toen en Nu!
Levenswerkboek over werkgelegenheid

Soliloquium
Een mystieke oefening in verlangen



Agenda

 19 sept. Herdenking overleden religieuzen in coronatijd ‘S-HERTOGENBOSCH

 28 sept. Scholingsdag voor religieuzen die mantelzorgtaken verrichten, VUGHT

 12 okt. Scholingsdag voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers, VUGHT

 23 okt. Atelier Huis van de Roeping, TILBURG (onder voorbehoud)

 9 nov. Scholingsdag over de ‘laatste zorg’ en vele vormen van verdriet, VUGHT

20
20

Mussen | Foto: Reint Harkink

2
Regiodagen Vanwege de coronacrisis heeft het Bestuur KNR 

moeten besluiten zowel de Algemene Vergadering van juni als 
de Algemene Vergadering van 5 november niet door te laten 
gaan. Omdat ook de regiodagen in het voorjaar al afgelast waren 
is nu besloten om dit najaar wel een zestal regiodagen te gaan 
organiseren voor kleine groepen. Deze dagen is er onder andere 
tijd voor ontmoeting en gesprek over de achterliggende coronatijd, 
kennismaking met de nieuwe secretaris-generaal Simon Evers en 
bespreking van het beleidsplan 2021 – 2025. Meer informatie en 
data zullen worden toegestuurd aan de Hogere Oversten.


