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Redactioneel
Na een lange periode waarin corona het nieuws en ons dagelijks leven beheerste, 
lijkt het dagelijks leven weer wat meer op gang te komen. De mondkapjes mogen 
af, de terrassen gaan weer open, en er mogen weer meer mensen aanwezig zijn 
bij de kerkelijke vieringen en andere bijeenkomsten. Dat is ook goed nieuws voor 
bijvoorbeeld de abdijen en kloosters met gastenverblijven. Eindelijk kunnen zij hun 
gastvrijheid, die vaak zo’n belangrijk deel van hun spiritualiteit is weer vorm geven. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Benedictijnen van de Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Hun gastenverblijf is geheel vernieuwd en wordt 23 september officieel ingezegend. 
Abt Henry Vesseur vertelt er alles over in dit Bulletin.

Ook de KNR hoop dat na de zomer een aantal bijeenkomsten fysiek gehouden kunnen 
worden en dat het weer mogelijk wordt om elkaar echt te ontmoeten. Een van de 
geplande bijeenkomsten is de Algemene Vergadering van de KNR en aansluitend de 
uitreiking van de KNR-Waarderingsprijs. In dit Bulletin leest u welke initiatieven zijn 
genomineerd.

In het kader van het jaarthema ‘Religieus leven vandaag’, stelde we opnieuw een 
aantal religieuzen de vraag: ‘Broeder, zuster, wie ben je?’  Het leverde een paar mooie 
korte beschouwingen op. Graag wil de KNR alle religieuzen stimuleren na te denken 
over de vraag wat voor hen persoonlijk nu de kern is van het religieuze leven? Daartoe 
stelde een werkgroepje een aantal gespreksvragen op. Deze zullen via verschillende 
wegen worden verspreid onder de communiteiten. We hopen dat u, alleen of in een 
kleine gespreksgroep met deze vragen aan de slag gaat. We zijn benieuwd welke 
mooie beschouwingen dit gaat opleveren. Wellicht kunt u ze teruglezen in het 
volgende Bulletin.

Maar eerst wensen we u veel leesplezier met dit zomernummer.
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In beeld

De oude staldeuren herinneren nog aan de eerdere functies van het pand en zorgen nu voor veel licht in de ruimtes | foto: Erica Op ‘t Hoog

Sint-Willibrordsabdij | foto: Erica Op ‘t Hoog

Sint-Willibrordsabdij is klaar 
voor de toekomst

Zoals meer kloostergemeenschappen, moesten de bene-
dictijnen van de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem 
zich enkele jaren geleden gaan bezinnen op de toekomst 
en op nieuwe manieren om in het levensonderhoud te 
blijven voorzien. Abt Henry: “Zo’n veertig jaar geleden 
zijn we voorzichtig begonnen met een klein gasten-
verblijf en het geven van meditaties en stilteretraites. 
Maar belangrijkste bronnen van inkomsten waren toen 
een stierenmesterij, een microfiche-bibliotheek en een 
paramentenatelier. De ontvangst van gasten hoort na-
tuurlijk bij onze benedictijnse spiritualiteit en dat de-
den we ook. Maar we zagen dat niet, om in economisch 
termen te spreken, als verdienmodel. Er was een mooie 
meditatiezolder boven de stallen en er waren enkele 
gastenkamers.”

In het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam 
er een belangrijke wending. Met de toenmalige regelge-
ving in de landbouw was het niet langer rendabel om de 
stierenmesterij te handhaven, zeker omdat schaalver-
groting op het landgoed Slangenburg waarop we wonen 
niet mogelijk was. Ook de vraag naar microfiches en pa-
ramenten liep hard terug. Een deel van de stallen werd 
daarom verbouwd tot stiltecentrum met achttien logeer-
kamers. Maar alleen dit bescheiden stiltecentrum zou 
niet genoeg opbrengen om de gemeenschap te kunnen 
onderhouden. Met alle broeders en met enkele adviseurs 
uit onze kring van oblaten zijn we gaan nadenken over 
andere mogelijkheden. Een brouwerij of een appelcider-
stokerij vielen af. Het vraagt te veel specifieke kennis en 
risicovolle investeringen. Uiteindelijk is besloten ons 
te concentreren op het gastenverblijf en vormingswerk. 
Daar hadden we immers al ervaring mee opgedaan en 
een goede naam mee verworven. Voordeel is ook dat onze 
broeders met verschillende kwaliteiten en talenten zich 
hier voor allerlei taken kunnen inzetten zonder een al te 
zeer gespecialiseerde opleiding. En er blijkt in deze tijd 
in onze maatschappij heel veel vraag te zijn naar stilte 
en bezinning. In ons bestaande gastenverblijf ontvingen 
we een paar duizend gasten per jaar, maar moesten we 
ook vaak ‘nee’ verkopen.”

Groot project
Daarom werd besloten de overige leegstaande stallen om 
te bouwen en daarmee het stiltecentrum te vergroten. 

“Het oude centrum werd niet altijd efficiënt gebruikt,” 
licht abt Henry toe. “we konden maximaal achttien gas-
ten ontvangen, maar groepen zijn meestal kleiner. Dus 
stonden er vaak kamers leeg. En meerdere groepen tege-
lijk ontvangen was niet mogelijk. Volgens onze econoom 
lag de bezettingsgraad onder de 50%.” Door de stallen 
en schuren die in de andere vleugel van de oude hoeve 
lagen te verbouwen tot gastenkamers met een eigen 
gebedsruimte, eetzaal en een conferentiezaal, kunnen 
we nu twee groepen van max. 21 personen tegelijkertijd 
ontvangen, zonder dat deze elkaar storen. Alle kamers 
hebben douche en toilet omwille van de privacy van de 
gasten. Ook moest een eigen keuken worden ingericht 
die voldoet aan de nieuwste eisen.”

Het hele project vroeg om een enorme investering, 
de kosten kwamen op zo’n 3,5 miljoen euro. Tot grote 
vreugde van de abt was de provincie Gelderland bereid 
om hiervan een aanzienlijk deel, zo’n 1,2 miljoen, te sub-
sidiëren in het kader van de restauratie, herbestemming 
en verduurzaming van het religieuze erfgoed. Zowel 
de abdij als de hoeve en het deel van het landgoed, dat 
eigendom is van de abdij, zijn (gemeentelijke) monu-
menten. Ook werd bij de KOS aangeklopt. “Dat was voor 
de tweede keer in korte tijd. In 2012 kwam er een nieuw 
bouwbesluit en bleek dat er de nodige aanpassingen no-
dig waren in de abdij zelf, omdat we niet meer aan de 
nieuwe strengere eisen voldeden. Toen hebben we geïn-
vesteerd in het bij de tijd brengen van de eigen ruimtes 
van de broeders en in de verduurzaming van de abdij. 
We hebben een veld met zonnepanelen aangebracht en 

Op 23 september 2021 vindt eindelijk de langverwachte opening plaats van het ge-
heel vernieuwde gastenverblijf en stiltecentrum van de Sint-Willibrordsabdij in Doe-
tinchem. Na een verbouwing van ruim twee jaar werd in november 2020 het pro-
ject afgerond. Maar nadat slechts een handjevol gasten had kunnen genieten van 
de stilte en de gastvrijheid van de benedictijnen kwam de tweede lockdown en ging 
de boel op slot. Tot twee keer toe werd de officiële opening uitgesteld: nu zullen abt 
Henry Vesseur van de Willibrordsabdij en abt Bernardus Peeters, als voorzitter van 
de KNR, in september dan toch de Abdijhoeve Betlehem officieel inzegenen. Onder-
tussen worden er alweer mondjesmaat gasten ontvangen. En ook de redactie van 
het Bulletin kreeg een uitgebreide rondleiding van een trotse en dankbare abt.

een nieuwe houtversnipperaar en hoogrendementsketel 
voor de verwarming. Deze stoken we met hout uit onze 
eigen productiebossen. Gelukkig besloot de KOS ook nu 
positief en waren er enkele andere religieuze instituten 
die, via de KOS, wilden investeren in ons nieuwe stilte-
centrum. Daarnaast waren er nog andere sponsoren zo-
dat de investering die we zelf nog moesten doen haal-
baar was.”

In 2018 is gestart met de verbouwing, die uiteindelijk 
twee jaar duurde. Het interieur van het nieuwe deel 
kreeg een eigentijds uiterlijk. Eenvoudig en strak, waar-
bij enkele oude elementen zichtbaar bleven. Hier en 
daar werden ook de oude kloostermoppen gebruik en 
zijn de balken van de hooizolder in het zicht gebleven. 
Voor deze uitvoering tekende het bureau van Boerman 
Kreek Architecten uit Steenderen. “De bouwvakkers die 
hier bezig waren hebben zich daar echt voor ingezet. 
Met veel creativiteit en vakmanschap, hebben ze oplos-
singen gezocht. Tussen de eetzaal en de conferentiezaal 
is op advies van de aannemer een inschuifbare wand 
gekomen, zodat er één grote ruimte kan ontstaan. Ook 
is er een multifunctionele ruimte gekomen die dienst 
kan doen als kapel en meditatie- of yogazaal.” Een van 
de grote glazen puien is versierd met een prachtig glas-
in-loodwerk, geschonken door een van de gastvrouwen 
(zie coverfoto van dit Bulletin). Ook hangt er een mooi 
aardewerk kruisbeeld. “Dat is gemaakt door de stichte-
res van het Liobaklooster in Egmond. Haar naam staat 
op de achterkant. Het hing in de kamer van de vorige abt, 
maar komt hier veel beter tot zijn recht.”
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Toegang naar het stiltecentrum en gastenverblijf | foto: Erica Op ‘t Hoog

Foto: kruisbeeld gemaakt door Liobaklooster

Daarnaast hebben de kamers in het al bestaande deel 
van de abdijhoeve een opknapbeurt gekregen en zijn 
voorzien van nieuw meubilair. De bestaande meditatie-
zolders zijn gebleven. “Dit deel van het gebouw heeft wel 
een andere uitstraling. Destijds is meer gekozen voor 
een wat klassieker ‘kasteelsfeer’, met bewerkte lambri-
seringen en andere kleuren. Dat hebben we, mede om 
kosten te besparen, wel behouden en alleen opnieuw 
geschilderd.”

Die kasteelsfeer komt voort uit het kasteel Slangenburg 
dat op het landgoed staat waar ook de abdij op ligt. 
Dit kasteel diende in de eerste jaren van de stich-
ting van de abdij in 1945 als huisvesting. In 1948 is 
begonnen met de bouw van de huidige abdij. “Het 
kasteel is aanvankelijk als gastenverblijf gebruikt 
voor vrouwelijke gasten van de abdij en voor 
familieleden. In de loop der jaren 
groeide het uit tot een gasten-
huis voor mensen die op zoek 
zijn naar rust en bezinning. We 
huurden dit van de overheid voor 
een lage prijs en het werd zonder 
winstoogmerk geëxploiteerd. Maar nadat dit pand 
in 2016 was overgegaan in andere handen werd de 
huur met 500% verhoogd. Dit vereiste een ander 
beheer en was voor ons aanleiding om de be-
stuurlijke banden te verbreken. Lange tijd was de 
abt qualitate qua lid van het bestuur, maar daar 
ben ik enkele jaren geleden uitgestapt. Nu is 
die bestuurstaak overgenomen door enkele van 
onze oblaten. Er zijn nog wel banden met Slan-
genburg, mensen die daar verblijven komen naar 
onze vieringen en soms willen ze een pastoraal gesprek 
met een van de broeders. Slangenburg is vooral bedoeld 
voor individuele gasten. Abdijhoeve Betlehem is uitslui-
tend gericht op groepen.”

Drie pilaren
In de toekomstplannen was het centrum gericht op drie 
pilaren: meditatie, vorming en studie
Meditatie is al decennialang een belangrijk onderdeel 
van het gastenwerk. Er wordt daarbij samengewerkt met 
verschillende organisaties die in het stiltecentrum met 
groepen komen voor (zen-)meditaties en stilteweeken-
den. Ook organiseren de broeders, al dan niet met mede-
werking van mensen van buiten, (o.a. pater Kees van den 
Muijsenberg ofm cap), zelf dergelijke activiteiten.
Ook de vormingspilaar is belangrijk. “We ontvangen 
groepen uit bisdommen en parochies, alsook uit Pro-
testantse gemeenten, voor bezinning en toerusting.  
Avicenna (Academie voor leiderschap) organiseert hier 
regelmatig leiderschapstrainingen waarbij ook de regel 
van Benedictus een rol speelt. Daar komen vaak CEO’s 

van grote bedrijven en managers vanuit de overheid 
voor. Ikzelf ben daar ook als docent bij betrokken, even-
als broeder Thomas Quartier en een van onze oblaten, 
Wil Derkse. Verder ontvangen we verschillende onder-
wijsinstellingen die hier retraites voor hun medewer-
kers houden.
De pilaar studie is op dit moment wat minder groot. Er 
vinden hier studieweken plaats voor novicen en kleinge-
profesten van het samenwerkingsverband van benedic-
tijnen en trappisten. Verder zijn er regelmatig studen-
tengroepen in huis van universiteiten en hogescholen. 

We staan open voor samenwerking met andere 
instellingen, zoals het TBI. En we bieden ook 
graag ruimte aan kapittels van congregaties 
voor hun onderling overleg.”

De keuze voor het uitbouwen 
van het gastenwerk, ging 
niet zonder slag of stoot. “Ik 
heb veel met alle broeders 
gesproken. Sommigen wa-
ren in eerste instantie wat 

terughoudend. Bang dat 
het te veel impact zou hebben op het contem-
platieve karakter van onze gemeenschap. Maar 
gastvrijheid is een belangrijk onderdeel van de 
benedictijnse spiritualiteit. Hoofdstuk 53 uit 
de Regel van Benedictus luidt kort samengevat: 
‘ontvang elke gast alsof het Christus zelf is. Als 
er een gast komt, moeten de abt en alle broe-
ders hem verwelkomen, zijn voeten wassen en 
hem te eten geven.’ Dat voeten wassen, doen 
we natuurlijk niet meer, daarvoor hebben ze 

nu een eigen douche op de kamer,” zegt de abt lachend. 
“Maar als groepen komen zit er altijd een van ons aan 
de receptie om hen welkom te heten. Dat wordt enorm 
op prijs gesteld, het laat de band tussen het centrum en 
de abdij ook zien. Ieder van ons heeft wel een taak in het 
centrum ofwel in praktische zin of meer inhoudelijk. 
Daarnaast hebben we enkele mensen in dienst voor m.n. 
de coördinatie, onderhoud en schoonmaak. Met 36 ka-
mers is het op de wisseldagen, vaak vrijdag en maandag, 
hard werken voor ze. En tenslotte hebben we een grote 
groep vrijwilligers die als gastheren en gastvrouwen de 
groepen bijstaan.”

Basis voor de toekomst
Wat de toekomst betreft is de abt vol vertrouwen, hoe-
wel hij vele slapeloze nachten heeft gehad gedurende het 
bouwproces. “Ik heb me echt regelmatig afgevraagd of 
we wel de goede keuze gemaakt hadden. Zeker omdat we 
in die periode ook van twaalf naar acht broeders terug-
gingen. Dat heeft uiteraard impact op de gemeenschap. 
Maar er is altijd sprake van een golfbeweging. Toen ik, na 

twintig jaar als benedictijn in Vaals geleefd te hebben, 
besloot naar hier te komen, waren er vijf broeders van 
gemiddeld 75. Toch straalden zij een kracht en vitaliteit 
uit en keken vol vertrouwen naar de toekomst. Ik voelde 
me hier thuis. Na mij kwamen er meer jonge broeders bij 
en groeiden we uit tot twaalf. Het vertrek van vier broe-
ders, om verschillende redenen was een lastige periode. 
We hebben nu een aantal communiteitsgesprekken ge-
voerd onder externe begeleiding. Dat heeft goed gedaan 
en ik heb het gevoel dat de groep weer hechter is gewor-
den. Op dit moment ben ik, heel voorzichtig, in gesprek 

met een mogelijke kandidaat. Je moet altijd veel energie 
stoppen in de begeleiding en vorming van nieuwelingen 
en je weet nooit of het uiteindelijk blijvend is, maar het 
is de moeite waard. Het blijft altijd het werk van een zaai-
er, die niet de garantie heeft dat de oogst goed zal zijn. 
Maar met de communiteit die we op dit moment hebben 
en het vernieuwde stiltecentrum hebben we een mooie 
basis, waarin het zaad kan kiemen. Voor de rest moeten 
we vooral blijven vertrouwen op God.”

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G

Bestuurswisselingen

Missiezusters van het Kostbaar Bloed
Provinciaal bestuur:

 – Zuster Pallotti Findenig, overste
 – Zuster Magdalena Mikus, lid
 – Zuster Maria Luise Wagner, lid
 – Zuster Ingrid Geißler, lid
 – Zuster Anna Mirijam Kaschner, lid
 – Zuster Kitonyi Nthenya, lid

In juni werd ook het bestuur van het Religieus Huis  
in Aarle-Rixtel benoemd:

 – Zuster Marie-Benedicte Schildkamp, overste
 – Zuster. Madeleine Bouman, assistent
 – Zuster Johanna Brandstetter, assistent

Montfortanen
 – Pater Peter Denneman, provinciaal overste
 – Pater Charolus Albertus Leta Natal, lid
 – Broeder Jan Lathouwers, lid

Franciscanessen van Denekamp
De Provincie van de zusters is per 15 maart omgevormd tot 
de ‘Nederlandse Communiteit St Antonio’.

 – Zuster Inge Ebbeskotte, overste
 – Zuster Tharcia Meijer, secretaresse
 – Zuster Christella Warini, lid
 – Zuster Hildegard Mels, econome

Zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder 
(provincie Europa BFMN)

 – Zuster Marie Luc Bailly, coördinator
 – Zuster Agnès Baron, lid
 – Zuster Magdalena Franciscus, lid
 – Zuster Gloria Huerta Juarez, lid
 – Zuster Lucie Kabaze, lid
 – Zuster Marie Paule Richard, lid
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P R O J E C T E N

Projecten

van expertise, methodieken en mid-
delen.” Daarnaast krijgen de part-
ners via een Kameroense consultant 
de mogelijkheid om trainingen te 
volgen over onderwerpen als gen-
dergelijkheid, landrechten, project-
management en nog veel meer. Men-
sen met een Missie stimuleert haar 
partners tevens om de krachten te 
bundelen voor gezamenlijke lobby 
bij regionale en landelijke overhe-
den, om ook verandering van boven-
af te teweeg te brengen.

Bedreigingen
Hoe ingewikkeld de landrechtensi-
tuatie in Kameroen ligt, toont het 
verhaal van Benoit. Hij verdient zijn 
geld met het verbouwen van onder 
andere cacao, cassave, banaan en 
mais. Het land waarop hij woont en 
werkt heeft hij geërfd van zijn vader. 
Dat is echter nergens schriftelijk 
vastgelegd en een ingewikkelde fa-
miliegeschiedenis zorgt ervoor dat 
verre familieleden al jarenlang clai-
men recht te hebben op het land en 
rijke machthebbers zijn land beetje 
bij beetje hebben opgekocht. “Ruim 
200 jaar geleden settelde mijn over-
grootvader zich in het dorp Koutou, 
waar hij een groot stuk land had. Van 
de huidige generatie ben ik de enige 
overgebleven man en dus de erfge-
rechtigde. Dat staat alleen nergens.” 

In de afgelopen twintig jaar is Be-
noit bijna al zijn land kwijtgeraakt, 
hij heeft nog maar een klein deel 
tot zijn beschikking. Maar het is de 
vraag hoe lang nog. De claims op zijn 
land komen ook van dorpelingen die 
vroeger zijn opa meehielpen op het 
land, en van de ‘elite’, zoals Benoit 
de rijken noemt. En die claims gaan 
soms zelfs gepaard met geweld. Be-
noit: “Ik breng nu veel tijd door bij 
mijn zus in een ander dorp, in Kou-
tou kom ik alleen nog als mijn zoon 
van twintig meegaat. Door bedrei-
gingen ben ik te bang om er alleen 
te zijn.” Benoit heeft al geprobeerd 
voor de lokale rechtbank het land te 
registreren maar hij heeft er de fi-
nanciële middelen niet voor. “Ik heb 
in de afgelopen jaren al zo’n 500.000 
Centraal-Afrikaanse Frank uitgege-
ven aan pogingen mijn land zeker 
te stellen. (dat is ongeveer € 760,-, 
terwijl een kwart van de bevolking 
in Kameroen minder dan € 1,60 per 
dag verdient, red.) Helaas is dat niet 
genoeg. Op basis van ervaringen van 
anderen denk ik zeker zo’n twee mil-
joen nodig te hebben.”

Voorlichting en training
In 2017 kwam Benoit via zijn katho-
lieke kerk in aanraking met mensen 
van de CDJP in Yaoundé. Van hen 
leerde hij de afgelopen jaren veel 

De situatie in Kameroen is maar bij 
weinig mensen bekend, je leest er 
weinig over in het nieuws. Maar met 
de invallen van Boko Haram in het 
noorden en de crisis rond de gemar-
ginaliseerde Engelstalige minder-
heid in het westen, spelen er diverse 
gewelddadige conflicten in het Afri-
kaanse land. De huidige president 
is al meer dan veertig jaar aan de 
macht en is de tachtig gepasseerd. 
Er heerst grote onzekerheid over wat 
er met het land en politieke klimaat 
gebeurt wanneer hij overlijdt. Velen 
zijn bang dat er een machtsstrijd 
zal ontstaan tussen de elites van 
de verschillende etnisch-regionale 
machtsblokken. Veel conflicten tus-
sen mannen en vrouwen, tussen 
jongeren en ouderen en tussen arm 
en rijk, zowel op lokaal als hoger ni-
veau, hebben te maken met de toe-
gang tot land. De helft van de rechts-
zaken heeft betrekking op grond. 
Bovendien functioneert het rechts-
systeem niet goed en vallen beslis-
singen meestal uit in het voordeel 
van degene met de meeste macht en 
rijkdom. Dat laat boeren, vrouwen 
en weduwen in een machteloze posi-
tie achter, vaak zonder land en huis. 
Slechts een heel klein deel van het 

land is geregistreerd terwijl de druk 
daarop flink toeneemt door groei 
van de bevolking, verstedelijking en 
binnenlandse migratie.

Ruimte voor economische en 
sociale ontwikkeling
Mensen met een Missie werkt al 
ruim 40 jaar samen met diverse Ka-
meroense partnerorganisaties met 
verschillende religieuze achtergron-
den om de sociale cohesie in dorpen 
en wijken te stimuleren. Program-
maregisseur Kees Schilder vertelt: 
“De conflicten die in het dagelijks 
leven van de mensen in Kameroen 
spelen, zorgen voor verdeeldheid. 
Het is ons doel om samen met lokale 
partners die conflicten te verminde-
ren waardoor er ruimte komt voor 
economische en sociale ontwikke-
ling.” In totaal ondersteunt Mensen 
met een Missie zo’n twintig ver-
schillende partners in verschillende 
delen van Kameroen. Elke organi-
satie pakt de lokale problemen aan 
op een manier die past bij de situ-
atie ter plekke. Kees: “We hebben een 
aantal partners in het Engelstalige 
deel van Kameroen die aan lokale 
vredesopbouw werken, maar ook 
partners die zich bezighouden met 

geboorteregistratie, zodat kinderen 
in de rest van hun leven niet worden 
uitgesloten van burgerrechten (zoals 
eindexamen doen op de middelbare 
school). Negen partners in Kameroen 
zijn commissies voor gerechtigheid 
en vrede in een katholiek bisdom. 
Elk werkt aan lokale problemen bin-
nen het eigen bisdom. De CDJP in 
Yaoundé bemiddelt voornamelijk bij 
kleine (land)conflicten, bijvoorbeeld 
tussen families en dorpsgenoten, 
en geeft daarnaast voorlichting en 
trainingen. Dat is heel belangrijk 
in dit gebied, want in de gordel om 
de hoofdstad neemt de druk op land 
alsmaar toe. De waarde van het land 
is aan het stijgen waardoor specu-
lanten proberen grond van boeren 
op te kopen. De CDJP in Yaoundé 
probeert deze gemeenschappen voor 
te lichten over hun rechten en bij te 
staan in deze conflicten.”

Naast financiële steun, zorgt Men-
sen met een Missie voor capaciteits-
versterking voor de partners in Ka-
meroen. Kees: “We hebben al onze 
partnerorganisaties met elkaar in 
contact gebracht in een netwerk zo-
dat partners uit hun isolement ko-
men, en er uitwisseling plaatsvindt 

Benoit Bessala op zijn land 
Foto: Achile Temb

Ondersteuning bij landconflicten in Kameroen
“Door bedreigingen ben ik bang om alleen op mijn land te zijn”

Verschillende gewapende conflicten en een niet functionerend rechtssysteem zor-
gen voor onrust in Kameroen. Op lokaal en regionaal niveau speelt daar ook de 
land onzekerheid een grote rol in. Niet meer dan tien procent van het land is op 
naam geregistreerd, wat zorgt voor veel conflicten tussen familieleden, gemeen-
schappen en tussen arme boeren en rijke machthebbers. De 59-jarige Benoit Bes-
sala uit Koutou vecht al jaren voor het behouden van zijn land en krijgt daarbij sinds 
2017 hulp van Commission Diocésaine Justice et Paix in Yaoundé. “Door de trainin-
gen van CDJP heb ik veel geleerd over mijn rechten en de verschillende regels. Ik 
weet nu beter hoe ik moet omgaan met situaties in de rechtbank bijvoorbeeld.”

over landrechten, wetten en rechts-
processen. “De voorlichting en trai-
ningen van de commissie hebben 
me veel nieuwe kennis gegeven en 
gesterkt in mijn gevecht voor mijn 
land. Ik ga nog altijd elke maand 
naar de bijeenkomst van de commis-
sie waar we ervaringen en tips met 
elkaar uitwisselen. Daar heb ik veel 
aan, het geeft me moed om door te 
gaan.” Het enige dat Benoit nu nog in 
de weg staat om zijn land officieel op 
zijn naam te zetten, is geld. CDJP Ya-
oundé helpt boeren als Benoit door 
aanvragen te bundelen in groeps-
aanvragen bij de overheidsdiensten, 
waardoor de kosten aanzienlijk kun-
nen worden gedrukt.
Hoewel zijn eigen landconflict nog 
niet is opgelost, is Benoit inmid-
dels zelf ook voorlichter namens de 
CDJP in Yaoundé. Benoit: “Ik trek 
naar dorpen in de omgeving om de 
kennis die ik heb opgedaan te ver-
spreiden. Ik zie hoeveel onrust deze 
conflicten veroorzaken en het is 
mijn doel om meer vrede te brengen 
in deze gemeenschappen. Het is be-
langrijk dat de mensen weten wat 
hun rechten zijn, hoe ze conflicten 
kunnen oplossen en hoe ze hun land 
kunnen registreren.”

E S T H E R  P O R D O N ,

M E N SE N  M E T  E E N  M ISS I E

Het programma van Mensen met een Missie in Kameroen wordt gefinancierd vanuit het AMA fonds. Dit fonds is het 
internationale solidariteitsfonds van de religieuzen. Mensen met een Missie besteedt de gelden vanuit dit fonds aan 
missionaire programma’s voor vrede en verzoening in zeven landen. De Adviescommissie Missionaire Activiteiten 
(AMA-commissie), waarvan de leden uit de wereld van de religieuzen komen, ziet erop toe dat de fundamenten van de 
missionaire traditie en spiritualiteit in de programma’s van Mensen met een Missie gewaarborgd blijven.
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Majalla, een opstapje voor 
gevluchte journalisten

Majalla is ontstaan uit een idee van 
een aantal vrijwilligers die in 2015 
in de noodopvang aan de Amster-
damse Havenstraat actief waren 
voor vluchtelingen waarvoor nog 
geen plaats was in een AZC. In dat 
jaar waren mede-oprichters Jeroen 
Zonneveld en Joram Binsbergen vrij-
williger in de noodopvang. Niet lang 
daarna werden hier ook Celine van 
der Burg en de uit Syrië afkomstige 
Mohammad Kafina betrokken bij 
dit idee. Hoofdredacteur Celine van 
der Burg vertelt: “We merkten dat 
er in de maatschappij en in de me-
dia vooral over vluchtelingen werd 
gesproken, maar nauwelijks met 
hen. Daar is het eerste idee ontstaan 
voor een online vluchtelingenkrant. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de 
oprichting van Majalla in 2017.” Ce-
line werkt zelf als redacteur voor 
o.a. SBS6 en AT5. De redactie van 
het online magazine bestaat op dit 
moment uit zo’n dertig mensen, au-
tochtone Nederlanders en mensen 
met een vluchtelingenachtergrond, 
allemaal met ervaring in de journa-
listiek. En allemaal vrijwilligers.

Op dit moment zijn er twaalf jour-
nalisten betrokken, die nog niet heel 
lang in Nederland zijn. Zij hebben 
wel veel ervaring in de journalis-
tiek, maar weten nog niet goed ze 
deze ervaring kunnen toepassen in 
de Nederlandse context. Celine: “In 
het begin schreven ze vooral veel 
over hun eigen ervaringen als vluch-
teling en over hun komst naar Ne-
derland. Je ziet dat er wel veel stap-
pen gezet zijn tussen 2017 en nu. De 
blik is breder. Maar vaak wel met een 

ander soms verrassend perspectief. 
Zoals een van de redacteuren die een 
column schreef naar aanleiding van 
het filmpje en de app die Arjen Lub-
ach in zijn programma Zondag met 
Lubach introduceerde: de Kamergot-
chi. Voor hem was het heel bijzonder 
dat je hier een app kon hebben waar-
in je een Kamerlid moest verzorgen, 
maar dus ook dood kon laten gaan 
als je dat niet deed. Hij vroeg zich af 
wanneer zoiets in de Arabische we-
reld mogelijk zou worden.”

De vluchteling-redacteuren hebben 
hun algemene inburgering afgerond 
en zijn daarvoor geslaagd. Ze willen 
heel graag als journalist hier aan de 
slag maar missen de ervaring in de 
Nederlandse journalistiek. Majalla 
biedt daarvoor een opstapje met een 
trainingsprogramma.
In de laatste jaren is gebleken dat een 
trainingsprogramma in combina-
tie met het koppelen aan een buddy 
meer effect heeft dan het gewoon 
meewerken in de redactie en redac-
tievergaderingen. De uitdaging is 
wel dat er op vluchtelingen die in 
Nederland terechtkomen veel af 

komt (inburgering, huisvesting, ge-
zondheid, gezinshereniging, finan-
ciën), ze soms psycho-sociale pro-
blemen hebben en dat het werk voor 
Majalla niet altijd de prioriteit krijgt. 
Buddy’s hebben hier een belangrijk 
taak om dit in de gaten te houden en 
te horen welke behoeftes de gevluch-
te journalist heeft. Daarom is het 
belangrijk dat de twee elkaar goed 
vertrouwen.
Sinds 2019 worden er trainingen 
georganiseerd voor deelnemers 
van Majalla, zoals filmtrainingen, 
journalistiek schrijven en online 
vindbaarheid. Tijdens het trainings-
project gaan gevluchte journalisten 
gefaseerd aan hun producties wer-
ken. Celine: “In het begin gaan de 
deelnemers zich oriënteren met hun 
buddy’s en nemen ze deel aan trai-
ningen. Daarna wordt er gewerkt 
aan artikelen of foto’s. In de laatste 
fase wordt er ook bijgebracht hoe je 
jezelf als journalist met een vluch-
telingenachtergrond online kunt la-
ten zien, bijvoorbeeld met een port-
folio op internet en het gebruik van 
social media.”

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online vluchtelingenkrant dat het verhaal 
vertelt van vluchtelingen. Met deze verhalen wil Majalla meer empathie creëren tus-
sen Nederlanders en vluchtelingen. Daarnaast wil Majalla vluchtelingenjournalisten 
een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Het trainingsproject van 2020 en 2021 
moest wel worden aangepast vanwe-
ge de coronacrisis. Voor de redactie 
was dat even wennen. “Alles moest 
online, want we konden niets orga-
niseren. Artikelen worden natuurlijk 
sowieso vanuit huis geschreven en 
dat bleef doorlopen, maar dat sociale 
onderdeel waarbij we elkaar ontmoe-
ten miste iedereen heel erg”, vertelt 
Celine. Om actief te blijven werd de 
nadruk gelegd op tekst met beeld. Zo 
werd er onder meer geschreven over 
de impact van corona op de zorg en 
in de horeca, maar ook over hoe stu-
denten met een vluchtelingenachter-
grond omgaan met de coronacrisis. 
“We schrijven niet vaak over actu-
ele onderwerpen, maar wat er leeft 
binnen onze groep zie je terug in de 
onderwerpen waar over geschreven 
wordt”, legt Celine uit.

Een ander belangrijk doel van Ma-
jalla is de verhalen van gevluchte 
journalisten te publiceren en daar-
mee hen aan het woord laten. De 
stichting hoop daarmee meer begrip 
te kweken voor vluchtelingen in ons 
land. Een van de vluchtelingen die 
regelmatig schrijft voor het online 
magazine is Saeed Al-Gariri. Hij is 
geboren en opgegroeid in Hadhra-
maut (Zuid-Jemen). In Jemen werkte 
Al-Gariri als hoogleraar, schrijver 
en dichter. Hij woont sinds 2014 in 
Nederland en schrijft over mense-
lijke kwesties, cultuur en literatuur. 
Schrijven is voor hem een poging om 
‘uit de grot van Plato te komen’. Op 
Majalla schrijft Al-Gariri over zijn 
ervaringen als vluchteling in Neder-
land. Reflecties vol humor en poëzie, 
waarin hij de balans probeert terug 
te vinden in zijn nieuwe leven. Hij 
hoopt dit dagboek nog eens in boek-
vorm te publiceren.

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G

Saeed Al-Gariri

Asielzoeker of oorlogsmisdadiger, 
door Saeed Al-Gariri
Vlak voor het interview met de IND had ik verwacht dat het personeel van 
de IND niet zo heel aardig zou zijn. Veel asielzoekers zaten in de grote zaal 
te wachten op hun gesprekken; mannen, vrouwen en jongeren uit ver-
schillende landen. De meesten kwamen uit Syrië. Van tijd tot tijd zagen 
we dat een medewerker met respect de naam van een asielzoeker noem-
de. Toen deze werknemer mijn naam uitsprak, ging ik naar hem toe. Hij 
schudde me beleefd de hand. Er was ook een tolk. Op weg naar de spreek-
kamer stopte hij en vroeg me: “Wil je koffie of thee?” Ik voelde me op een 
veilige plek.

Ambassadeur of asielzoeker?
Hij stelde binnen een paar uur veel vragen. Tijdens dit interview had ik 
tegenstrijdige gevoelens. Af en toe voelde ik me verdrietig. Ik wilde zelfs 
schreeuwen en huilen. De vragen riepen een diepe pijn in mij op. Ik proef-
de een bittere smaak. De stappen in de asielprocedure zijn niet eenvoudig. 
Jouw land is jouw land niet meer. Je hebt geen veilig land. Daarom ben je 
in Nederland. Je moet duidelijke antwoorden geven. Waarom ben je geko-
men? En hoe? Je moet je verhaal tot in het kleinste detail uitleggen. Dus 
dat deed ik.

De medewerker vroeg heel precies naar alle details. Hij vroeg bijvoor-
beeld: Wat is je probleem? Waarom heb je specifiek voor Nederland ge-
kozen? Wat was je missie in de Zuidelijke Beweging al-Hirak? 1) Wanneer 
heb je besloten om het land te verlaten? Het waren lastige beslissingen 
geweest in mijn leven. En nu was ik gewoon een asielzoeker.

Ik vertelde hem dat ik met een heel andere status naar Nederland had 
kunnen komen. Als ambassadeur bijvoorbeeld. Dan had ik waarschijn-
lijk over de rode loper naar het Koninklijk Paleis kunnen lopen. Dit was 
mogelijk geweest, als ik met de Jemenitische dictator had samengewerkt. 
Maar gelukkig was ik tegen de dictatuur geweest. Het is één van de para-
doxen van de Arabische regimes: terwijl de slechteriken ambassadeurs, 
ministers of presidenten worden, zoeken gerespecteerde mensen naar 
veilige plaatsen in andere landen. Ik was naar Nederland gekomen voor 
een veilige plek. Ik ben één van de mensen die liever in hun eigen land 
waren gebleven, maar ja…
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Religieus leven vandaag

Het werk van Majalla en het trainingsprogramma wordt financieel ondersteund door de religieuzen via KNR-PIN. 
Wie meer verhalen wil lezen van Saeed Al-Gahiri of andere gevluchte journalisten kan kijken op www.majalla.nlwww.majalla.nl 
Daar vindt u ook meer informatie over het werk van de stichting.

Vluchteling of oorlogsmisdadiger?
Na dit tweede interview besloot de IND om nóg een extra interview af te 
nemen. “Het is een verhoor, dus je moet je goed voorbereiden. Sommige 
Afghaanse asielzoekers zijn naar de gevangenis gegaan. De Nederlandse 
justitie heeft ze voor oorlogsmisdaden in hun land veroordeeld”, zei mijn 
advocaat. Maar waarom wilden ze me wéér ondervragen? Omdat de Ne-
derlandse autoriteiten kennis hadden genomen van schendingen van de 
rechten van burgers in Jemen.

Ze dachten dat ik misschien één van degenen was die dergelijke daden op 
zijn geweten had. Of dat ik een ondergeschikte bevel daartoe had gegeven, 
omdat ik één van de leiders was geweest van al-Hirak 2). Weliswaar was ik 
een academicus, maar men associeerde mij met de vreedzame verzetsbe-
weging. Ik geloofde immers in het Gramsci-concept van de ‘organische 
intellectuelen’ 3). Ik legde de advocaat uit dat mijn achtergrond vlekkeloos 
was en dat ik mijn gesprek daarom met vertrouwen tegemoet zag. Aan de 
andere kant was ik verdrietig en bezorgd. Ik vroeg me af: heb ik de dood in 
mijn land overleefd om in Nederland de gevangenis in te gaan? Ik ben geen 
crimineel, noch hier, noch daar. Echt, ik wist niet wat mijn lot zou zijn.

Gevangenis
Bijna zes maanden lang zat ik in het AZC, zonder dat de IND een beslissing 
nam. Tot de dag dat ik opnieuw ontboden werd voor een verhoor. Natuur-
lijk maakte ik me zorgen, maar ik lachte nog altijd en praatte met mijn 
mede-vluchtelingen en asielzoekers in de gemeenschappelijke woning.

De ochtend ging voorbij als een zieke schildpad. Nu was het middag. Mijn 
vriend zei tegen mij: “Maak je geen zorgen.” Ik wist dat hij ook ongerust 
was, maar probeerde me op mijn gemak te stellen. Hij zei lachend: “De 
gevangenis hier is altijd nog beter dan de dood daar.” Ik dacht aan de ver-
schrikkelijke gevangenissen in Jemen en hoe ze daar gevangenen behan-
delden. Ik herinnerde me een collega die vanwege zijn politieke mening 
was gearresteerd. Ze stopten hem in een vuile cel. Heel klein, samen met 
zware criminelen. De politie probeert politieke gevangenen opzettelijk 
te vernederen. Toen we mijn collega bezochten, vertelde hij ons over de 
vreselijke weken in de cel, met dieven, criminelen en drugssmokkelaars. 
Mijn collega, 60 jaar, was hoogleraar (PhD natuurkunde in Frankrijk), 
maar in de gevangenis werd hij behandeld als een schadelijk insect.

Verblijfsvergunning en asiel
Terwijl ik aan de dag van morgen zat te denken, belde mijn advocaat rond 
17.00 uur, om me te vertellen dat ik de volgende dag niet naar de onder-
vraging hoefde te komen. Met blijdschap zei zij: “Gefeliciteerd! Je krijgt 
vandaag een verblijfsvergunning en asiel als politieke vluchteling, de A-
status!” Mijn advocaat was een slimme vrouw. Zij was overtuigd van de 
juistheid van mijn verhaal. Zij had de beslissing tot een derde verhoor ge-
wraakt, omdat de datum van de sessie pas na zes maanden was gevallen. 
Dat was wettelijk niet toegestaan, zei ze. Eindelijk, ik heb een verblijfsver-
gunning! Morgen gaat mijn leven weer beginnen.

Noten:
1) De al-Hirak- of Zuidelijke Beweging is 

een grote zuidelijke volksbeweging, die 

streeft naar hernieuwde onafhankelijkheid 

van Zuid-Jemen. Het zuiden, de 

Democratische Republiek Jemen, was 

een erkende staat van 1967 tot 1990.

2) Ik was de leider van een politieke stroom 

van intellectuelen en academici in het 

zuiden.

3) Antonio Gramsci (22 januari 1891 – 

27 april 1937) was een Italiaanse 

marxistische filosoof en communistische 

politicus. Hij schreef over politieke theorie, 

sociologie en taalkunde. Hij was één 

van de oprichters en een leider van de 

Communistische Partij van Italië en werd 

gevangen gezet door het fascistische 

regime van Benito Mussolini.

Op weg naar een theologie 
van het religieus leven

Missionaris in Nederland
In het beleidsplan 2021-2025 heeft de KNR de intentie verwoord 
om een theologie van het religieuze leven te gaan beschrijven. Het 
jaarthema 2021 staat in het licht van dit voornemen. Het is de bedoe-
ling te starten vanuit de beleving van het religieuze leven door le-
den van instituten die nu verenigd zijn binnen de KNR. De beleving 
is de concretisering van het ideaal en kan goed gebruikt worden om 
te verhelderen hoe de theologie van het religieuze leven anno 2021 
gestalte krijgt. De theologische omschrijving van het religieuze leven 
blijft op deze wijze dicht bij de praktijk. In dit Bulletin komen voor 
de tweede keer dit jaar diverse religieuzen hierover aan het woord. 
 Simon Evers had een gesprek met pater Marianus Jehandut svd (59). 
Enkele korte reflecties op het jaarthema van andere religieuzen leest 
u op de volgende pagina’s.

Op vrijdag 11 juni ging ik naar de R.-K. Pastorie van Dui-
vendrecht, het huis naast de Sint Urbanuskerk waar 
sinds 2012 een kleine gemeenschap van het Gezelschap 
van het Goddelijk Woord is gevestigd. Marianus ont-
vangt mij op deze zomerse middag in de grote tuin ach-
ter de pastorie met koffie. De kerk, de pastorie en de tuin 
liggen pal naast het trein- en metrostation Duivend-
recht. Elke minuut razen de treinen en metro’s er voorbij. 
Marianus verzekert mij: binnenshuis hoor je er weinig 
van wegens het dubbele glas.

Marianus, wat is de oorsprong van je roeping?
Ik ben geboren in een katholiek gezin in Anam op het ei-
land Flores (Indonesië). Ik heb twee zussen en vijf broers 
die allemaal getrouwd zijn. Al heel jong, in de vierde klas 
van de basisschool, had ik een ervaring van de nabijheid 
van God. In een droom was ik op zoek naar droog hout en 
ik zag een boom met zoete vruchten. Boven in de boom 
was droog hout en ik klom naar boven om het te pakken. 
Toen ik boven in de boom was hoorde ik een lied over 
de grootsheid van God. Terug op de grond hoorde ik het 
lied niet meer. Ik beleefde het als de openbaring van een 
geheim. Ik sprak er met niemand over. Op een keer keek 
ik als kind naar de hemel en ik zag in de wolken Moe-
der Maria met Jezus op haar schoot. Ook nu sprak ik er 
niet over. Mijn moeder vertelde mij altijd uit haar hoofd 

Bijbelse verhalen. Zo vertelde ze mij over de schepping 
van de hemel en de aarde. ‘En’, zo zei ze aan het einde van 
het verhaal, ‘wat doe je op de zevende dag wanneer God 
uitrust?’. ‘Dan ga je naar de kerk!’ was haar antwoord. 
Die woorden bleven mij bij.
Ik ging naar een kostschool voor de hogere klassen van 
het middelbaar onderwijs. Deze school lag midden een 
islamitische wijk waar ook een kleine kapel was. Ik her-
innerde mij de woorden van mijn moeder: ‘op zondag ga 
je naar de kerk.’ Ik deed dat en ik hoorde buiten de kapel 
vogels zingen – ze bezongen de schepping van God. Ik 
vond er innerlijke rust. Ik dacht er nog steeds niet over 
om religieus te worden en ik sprak daar ook niet over.

Hoe werd je dan uiteindelijk SVD-missionaris?
Bij de middelbare school was een seminarie. Ik besprak 
met een pater het idee om naar het seminarie te gaan. 
Die zei me dat die studies te moeilijk voor mij waren. 
Om wat geld te verdienen werkte ik aan de riolering in 
het dorp. De plaatselijke pastoor vroeg mij een keer: ‘Wat 
heb je nodig? Waarmee kan ik je helpen?’ Ik vertelde dat 
ik priester wilde worden. Hij steunde mij. Na aanvul-
lende studies kon ik naar het seminarie en leerde er het 
Gezelschap van het Goddelijk Woord kennen. Na twee 
jaar, in 1984, begon ik bij hen in het noviciaat. Uiteinde-
lijk ben ik in 1992 priester gewijd.

Marianus Jehandut
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Wat was je eerste opdracht als missionaris?
Ik werd gezonden naar Timor. Ik werkte in een uitge-
breid onherbergzaam gebied. Er waren geen wegen en 
de bevolking was arm. Ik bezocht de armen. Daar had ik 
veel plezier in. Ik werkte oecumenisch samen en bege-
leidde jongeren. Er was een groep van enkele honderden 
jongeren die ik leerde mediteren en tegelijkertijd maak-
te ik hen weerbaarder door lessen zelfverdediging te ge-
ven. Ik was er gedurende tien jaar gelukkig.

Hoe kwam het dat je voor Nederland een missionaire opdracht 
kreeg?
In 1990 sprak de Europese provinciaal van mijn congre-
gatie in Roscommon (Ierland) tijdens het generaal kapit-
tel over de toekomst van de missionering. Daar heeft de 
congregatie de missionaire visie voor heel Europa vast-
gesteld door het geseculariseerde Europa als een echt 
missiegebied te zien, waar zij naar vermogen de helpen-
de hand biedt. Dat document is binnen de congregatie 
bekend als ‘de Roscommon Consensus’. Dat was het be-
gin van een beweging van het zenden van missionaris-
sen van mijn congregatie naar Europa.
De provinciaal van Indonesië kwam naar mij op Timor 
en vroeg mij om naar Nederland te gaan. Ik vroeg zes 
maanden bedenktijd om te bidden en er met anderen 
over te spreken omdat ik er tot dan toe vanuit ging dat 
ik als missionaris voor Timor bestemd was. Ik kreeg di-
verse adviezen. Sommige zeiden dat ik moest gaan. Een 
Europese zuster raadde het mij af omdat ze vermoedde 
dat ik in Europa mijn priesterroeping zou verliezen. Uit-
eindelijk zei ik aan mijn provinciaal dat ik bereid was, 
maar ik wilde niet alléén gaan. Jezus zond zijn leerlingen 
immers ook twee aan twee. Uiteindelijk liet ik ook die eis 
vallen omdat ik de woorden van mijn vader herinnerde: 
‘Als je iets hebt beloofd moet je het ook waarmaken.’ Zo 
vertrok ik naar Nederland.

Wat waren de eerste ervaringen in Nederland?
Het was een moeilijke tijd. Ik sprak de taal niet. Ik had 
problemen met het verkrijgen van een visum. Ik voelde 
me een proefkonijn van de congregatie, ik was namelijk 
de eerste van de jonge generatie die naar Nederland werd 
gezonden. Tegelijkertijd vertrouwde ik op God. God 
heeft uiteindelijk mij gesteund en alle problemen wer-
den met de tijd opgelost.

Waar ben je begonnen als missionaris in Nederland en wat 
waren je ervaringen?
Ik ben tien jaar in onze gemeenschap in de Haagse 
Schilderwijk geweest. Naast het leren van de taal ging 
ik vrijwilligerswerk doen in het jongerencentrum om 
contacten te krijgen. Daar kwamen vooral islamitische 
jongeren. Ik speelde er tafeltennis met hen en omdat ik 
daar goed in was dachten ze dat ik een Chinees was. Ik 
was niet bang om zomaar mensen op straat aan te spre-
ken zoals we in Indonesië gewend zijn. Al snel merkte ik 
dat mensen in Nederland dat vreemd vinden en achter-
dochtig worden. Ik bleef me afvragen hoe ik mensen zou 
kunnen bereiken en met mensen in contact zou kunnen 
komen. De doorbraak kwam toen ik bij het Leger des 
Heils kon gaan werken. Ik maakte er soep. Ik werd al snel 
bekend als de ‘soeppater’. Ze vonden mijn soep heerlijk. 
Het lukte mij om op deze wijze contact met mensen te 
krijgen. Op een gegeven moment begonnen mensen mij 
op straat aan te spreken als de ‘soeppater’. Zo kreeg ik 
verbinding met mensen uit mijn omgeving. Later ging 
ik ook in het oecumenisch inloophuis werken. Op ver-
schillende wijzen kreeg ik contact met heel veel mensen.

Waarom kwam je in 2012 naar Amsterdam?
De congregatie besloot een nieuwe gemeenschap te ope-
nen in Amsterdam nadat ze al gestart waren in Nieuwe-
gein en Den Haag. Men zocht iemand die in Amsterdam 

de gemeenschap kon leiden. Men 
vroeg mij om een gemeenschap op 
te richten waar jongeren van de con-
gregatie die uit het buitenland kwa-
men gevormd konden worden om 
in Nederland te werken. Wij hebben 
nu in Nederland namelijk Indone-
sische, Indiase, Filipijnse en Afri-
kaanse missionarissen.

Hoe gaat het nu met de congregatie in Nederland?
We hebben negentien missionarissen uit het buitenland 
in zes gemeenschappen: Den Haag, Amsterdam, Hoofd-
dorp, Schiedam, Breda en Roosendaal. Daarnaast zijn er 
de Nederlandse missionarissen die zijn teruggekeerd na 
elders gewerkt te hebben. Indien de congregatie in 1990 
deze keuze niet had gemaakt zouden we als congregatie 
nu uitdoven in Nederland. Het was een keuze tussen op 
houden te bestaan of een nieuwe toekomst op te bouwen.

Wat zijn je huidige opdrachten?
Naast mijn opdracht vanuit de congregatie om deze 
gemeenschap te leiden en jongeren te vormen ben ik 
pastoor van Amsterdam-Oost. Het is een groot gebied. 
Gelukkig zijn naast enkele betaalde kracht veel vrijwil-
ligers en is er een gemeenschap van de Missiezusters 
Dienaressen van de Heilige Geest. We doen veel samen.

Wat zijn voorbeelden van missionaire activiteiten?
Samen met de zusters hebben we het project ‘Kiem-
kracht’ gestart. Dat woord heeft ook een betekenis. Er is 
een ‘kiem’ gelegd door de leden van het Gezelschap van 
het Goddelijk Woord in de grond die de parochie is. De 
‘kracht’ – het voedsel - voor de ‘kiem’ komt vanwege de 
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Iedere 
dinsdagochtend organiseert ‘Kiemkracht’ een inloop-
huis voor de eenzamen en armen in de parochie.
Ook is er een project voor ‘hangmannen’. Die zijn iedere 
donderdagmiddag welkom. Gelukkig dat er verschillen-
de mensen en instanties ons financieel ondersteunen. 
Beide projecten lopen goed.
Daarnaast delen we aan armen naast ‘kerstpakketten’ ook 
‘paaspakketten’ en ‘pinksterpakketten’ uit. In deze pak-
ketten zitten ingrediënten voor basale maaltijden. Het is 
de Indonesische gemeenschap die hier zorg voor draagt.

Wat is missie voor jou?
In één woord: verbinden. Een boek van Edy Korthals 
Altes heeft mij geïnspireerd: ‘Europa. Ontwaak!’. Hij 
spreekt over het kruis met een verticale en een hori-
zontale dimensie. ‘Horizontaal’ is alles wat mensen met 
andere mensen verbindt. ‘Verticaal ’ is alles wat mensen 
met God verbindt. In het leven van een missionaris is het 
belangrijk om deze twee dimensies in balans te houden: 
de band met God bewaren en de band met mensen bewa-
ren en deze beide verbinden.
Het verticale uit zich in bidden, vieren en het bele-
ven van de sacramenten. Het horizontale uit zich in de 
keuze voor de armen en de concrete zorg voor hen. Het 
gaat om de keuze voor materieel armen en geestelijk ar-
men! De materiële armen probeer ik door projecten als 
‘Kiemkracht’, ‘hangmannengroep’ en de kerst-, paas- en 
pinksterpakkettenactie te steunen. De geestelijk armen 
probeer ik verhalen te vertellen zoals mijn moeder deed, 

goed te luisteren en te bidden met mensen. Ik probeer 
mensen op te zoeken en de eenzaamheid van mensen te 
doorbreken.

Wat is je kracht als missionaris?
Ik geef wat God mij gegeven heeft. Het gaat om wat God 
wil met de mens. Ik laat God zijn werk doen door mij. 
Het gaat mij niet om te bekeren of om mensen naar de 
kerk te trekken, dat laat ik aan God over. Ik probeer en-
kel mensen met elkaar te verbinden en verbinding met 
hen te zoeken. Ik focus mij op de horizontale dimensie 
vanuit de kracht die ik in de verticale dimensie van het 
kruis ervaar.

Is missionaris zijn moeilijk?
De eenzaamheid is lastig. Het ver weg zijn van huis is 
lastig. Gelukkig helpen digitale middelen daar tegen-
woordig wel bij. Het gemeenschapsleven is zeer belang-
rijk voor mij. Onze congregatie kiest voor interculturele 
gemeenschappen. Dat is leerzaam en steunend! We pro-
beren elkaar ook landelijk regelmatig te ontmoeten.

Zou je tot slot nog iets willen zeggen over je roeping?
Het motto van mijn priesterwijding was: ‘Simon, heb je 
mij lief?’ (Joh. 21, 15-19). Ik heb ‘ja’ gezegd en de opdracht 
van Jezus om zijn schapen te hoeden hoort daarbij! Die 
opdracht is nooit klaar. Het blijft een opdracht om dat ie-
dere dag weer gestalte te geven. Dit heb ik ook benadrukt 
toen ik mijn 25-jarig priesterjubileum vierde.

Marianus liet mij in gesprek in grote eenvoud de kracht 
van zijn missionaire ideaal zien. Het verbinden van 
mensen en God door de verticale en horizontale dimen-
sie van het kruis in zijn leven in balans te houden.

S I M O N  E V E R S

R E L I G I E U S  L E V E N  V A N D A A G R E L I G I E U S  L E V E N  V A N D A A G

Op 12 september 2020 plantte Marianus 
een Laudato Si’-boom in de tuin van 
de pastorie van Duivendrecht. Het is 
een symbolische uitdrukking van het 
engagement om het appel van Laudato Si’ 
ernstig te nemen, en om integrale ecologie 
als basis te nemen van het handelen, 
vieren en spreken.

Het kruis als symbool van de horizontale en verticale 
verbintenissen | foto: Greg Rosenke, Unsplash
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Broeder, zuster wie ben je?
In het kader van het jaarthema ‘Religieus leven vandaag. Broeder, zuster wie ben je?’ 
vroegen we een aantal religieuzen om een korte beschouwende tekst te schrijven 
rond deze vraag. Broeder, zuster wie ben je? Wat is voor jou de kern van je religieuze 
leven? Wat maakt jouw leven tot religieus leven? In dit nummer opnieuw vier bijdra-
gen; dit keer van zuster Mauricia Ogier, broeder Paulus, zuster Maria Esperanza en 
pater Mark Logtenberg.

R E L I G I E U S  L E V E N  V A N D A A G R E L I G I E U S  L E V E N  V A N D A A G

Het verzoek 
om iets 
te schrij-

ven over het we-
zenlijke van het 
religieuze leven 
kwam aan het 
eind van een be-
wogen dag. Een 
week eerder was 
Els, de jongste 

van onze gemeenschap, na anderhalf jaar vertrokken; 
uitgezonden voor twee jaar naar Kopenhagen. Wij blij-
ven dus met z’n drieën – Madeleine (88 jaar), Andrée-
Julienne (83 jaar) en ik (70 jaar) – en voelen goed aan hoe 
kwetsbaar we zijn. De vraag ‘hoe verder?’ en ‘hoe lang 
nog?’ wordt ineens heel actueel.

Dat alles doet me beseffen hoe 
kostbaar en breekbaar het is om 
als gemeenschap te leven. Een 
gemeenschap van zusters die 
elkaar niet hebben gekozen op 
grond van wederzijdse aantrek-
kingskracht, maar die bij elkaar 
zijn omdat ieder van ons geraakt 
is door de ontmoeting met Chris-
tus. “Want waar er twee of drie 
verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” 
(Mt 18,20). Zijn aanwezigheid centraal stellen helpt mij 
om met heel mijn hart in onze geseculariseerde wereld 
aanwezig te zijn in zijn Naam.
Het leven van elke dag ervaar ik als een leerschool en de 
ontmoeting met mensen als een geschenk. In de ander 
– mijn medezuster, onze Pakistaanse buurvrouw, de 
daklozenkrant-verkoper vóór Albert Hein – komt God 

mij tegemoet. Toen ik ongeveer veertig jaar geleden als 
Kleine Zuster van Jezus naar Amsterdam kwam dacht 
ik in mijn naïviteit dat ik iets te betekenen had voor de 
mensen die we dagelijks op de boot ontvingen. Heel snel 
ontdekte ik dat ik veel van hen te leren had… Sommigen 
waren aan de drugs of psychisch ziek. Anderen leefden 
op straat. Ze hadden niets te verliezen en durfden zich 
te laten zien zoals ze waren. Zij hebben mij geleerd om 
mij kwetsbaar op te stellen. Voor hen ging het niet om 
‘mooie woorden’, maar om ‘wie’ je bent, als mens. Hoe 
meer je mens wordt – zoals God je gedroomd heeft – hoe 
meer je Hem laat zien. Door alles heen. Ook door je ge-
brokenheid heen.

Heeft dat te maken met de kern van mijn ‘zuster zijn’? 
Ja, daar gaat het om… durven zijn wie ik ben – met mijn 
gaven, maar ook met mijn mislukkingen, mijn tekorten 

- en zo met lege handen naar God 
gaan. Hem geheel en al God laten 
zijn. Vooral in mijn en onze on-
macht. Als ik bijvoorbeeld naar 
mijn medezusters kijk besef ik 
hoe verschillend we zijn en hoe 
moeilijk het is om dag in dag 
uit met elkaar te leven. We zijn 
geen ‘supermensen’, niet beter 
dan de anderen… Soms vraag ik 
aan God: “Waarom nodigt U ons 

tot het onmogelijke?” En ik hoor Hem fluisteren: “Weet 
je niet dat ik met jullie ben en juist in jullie kwetsbaar-
heid werkzaam ben?” Ja, zo is onze God aan het werk, 
vaak verborgen aanwezig, incognito… Ik voel me uitge-
daagd – in verbondenheid met al mijn broeders en zus-
ters en met de schepping – het leven, het hele leven zoals 
het zich aan ons voordoet, te omarmen als de plek van 
Godsontmoeting.

Kleine Zuster Mauricia
Het leven, het hele leven omarmen als de plek van Godsontmoeting

Zuster Mauricia Ogier

Zuster Mauricia Oggier is 70 jaar en komt uit Zwitserland. In 1974 trad zij daar in bij de Kleine Zusters. In 1982 kwam ze naar 
Amsterdam. Waar ze sinds negen jaar met twee andere medezusters op IJburg, een nieuwbouwwijk van Amsterdam, leeft.
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Op een onver-
wacht mo-
ment in mijn 

leven hoorde ik Zijn 
roepstem klinken, 
om Hem meer van 
nabij te gaan volgen 
in het religieuze le-
ven. Een stem die 
daarna vaker klonk, 
of duidelijker werd 
in de omstandig-
heden van mijn le-
ven. Die roep werd 
steeds sterker. Mijn 
antwoord daarop 
was zwak in het be-

gin, ik liep er voor weg. Doch op een gegeven moment 
kon ik niet meer anders, ik kon geen ‘nee’ meer zeggen, 
en trad in een contemplatief klooster in.

Nu, na vele jaren in het klooster, ben ik meer één gewor-
den met die stem, waarbij ik moet oppassen dat het niet 
te alledaags wordt, of dat ik het maar ‘gewoon’ ga vinden 
of zelfs er aan twijfel.
Ik heb een sterk verlangen naar gebed, eenzaamheid en 
stilte. Zijn gelaat en aanwezigheid te zoeken, mijn hart 
te openen voor het mysterie van God. Hij blijft mij be-
zoeken, maar ben ik genegen Hem binnen 
te laten?

Het kader om te blijven bidden, in eenzaam-
heid en stilte, is aanwezig. Mijn voortdu-
rende overgave aan Hem is wat Hij van mij 
vraagt.
Iedere dag ontmoet ik Hem in mijn dagelijk-
se leven. De kern voor mij is om ‘waakzaam’ 
te blijven uitzien naar Hem, in de trouw van 
het dagdagelijkse leven.
God staat centraal in mijn leven, ik hoop 
de weg te volgen van Jezus Christus in mijn 
monastieke leven. Zeker een weg van loute-
ring. Ik kom mijn kwetsbaarheid tegen, ik 
loop tegen mijn zwaktes aan, mijn ego dat 

vaak een andere kant op wil, soms niet kunnen voort-
gaan, en toch het verlangen blijft om Hem te volgen, om-
dat Hij mij blijft uitnodigen daartoe.
Ik voel dat ik meer mezelf ben geworden, zoals God mij 
werkelijk bedoeld heeft, toen Hij mij schiep. Een weg die 
ik niet had kunnen gaan buiten het klooster.
Centrale thema’s voor mij zijn wachten, luisteren, ver-
langen. Ik struikel vaak, maar word weer overeind gehol-
pen door Hem. Ik moet Hem laten doen in mijn leven, 
niet zelf er steeds tussen gaan staan.
Het is geen weg alleen. Met God en andere broeders. We 
hebben elkaar niet uitgekozen, en toch leven we samen. 
Elk gaat zijn weg met God. Samenleven, en ook God in 
de ander leren kennen en aanvaarden zoals hij is, is een 
weg van vallen en opstaan voor mij. Evenals elkaar dra-
gen en verdragen. De ander confronteert mij met mezelf, 
een weg voor mij om innerlijk te groeien, en mezelf te 
aanvaarden zoals ik ben.

Het is een zegen voor mij dat ik op het mooie eiland 
Schiermonnikoog mag wonen. De natuur en de altijd 
aanwezige zee brengen mij terug naar mijn pure kind-
zijn. Kind van God zijn, me overgeven aan Hem, de ruis 
laten wegebben, en me overgeven aan het grote geheel. 
Elke dag is de zee anders, weerspiegelt mijn ziel, die ook 
elke dag anders is.
In mijn nietigheid de grootheid van God ontmoeten. Is 
dit niet wezenlijk voor mij in het religieuze leven?

Broeder Paulus
Monnik op Schiermonnikoog

Broeder Paulus is geboren op 27 juni 1951 in Maastricht. In 1977 trad hij in in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Daar bleef 
hij tot begin 1993. Na een periode uitgetreden te zijn, trad hij in november 2000 opnieuw in, nu bij de Benedictijnen van de 
Abdij O.L. Vrouw van Sion in Diepenveen. In december 2015 verhuisde hij met drie medebroeders naar Schiermonnikoog.
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Broeder Paulus
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Het zal u misschien verbazen. Maar ik heb mijn le-
ven aan God toegewijd toen ik elf jaar was. Elf?!!! 
Hoe kan ik met elf jaar intreden? Nou…, dat is 

het werk van God geweest en niet van mij. Ik wist niet 
precies wat mij te wachten stond, maar voelde heel diep 

in mij dat er Iemand was die mij vroeg om iets groots te 
doen met mijn leven. Hij zei mij toen ik het klooster bin-
nenkwam: “Hier moet je blijven, ik wil je hier hebben.” 
Er klonk geen donder, er was ook geen blik-
sem. Ik viel niet van een paard, net als Paulus 
of zo iets. Maar het was ongelooflijk duidelijk 
dat ik in dat klooster verder moest groeien.

En de jaren gingen voorbij. Met Gods genade 
heb ik mijn geloften afgelegd, en elke dag pro-
beer ik ze na te leven. Hoewel het voor mij ook 
soms moeilijk is te begrijpen waarom God mij 
gekozen heeft om deze weg te gaan, weet ik 
zeker dat ik niet met eigen krachten het leven 
kan leiden waarvoor een religieus geroepen 
wordt. Elke dag opnieuw vroeg opstaan, bid-
den, de Bijbel lezen, strijken, wassen, voorbe-
reidingen treffen voor allerlei soorten activi-
teiten die heel spannend en leuk kunnen zijn; 
om ons vervolgens weer in het gebed te werpen en God 
te danken voor de dag en de volgende dag hetzelfde te 
doen… Het kan een beetje als een routine klinken, maar 
als je kijkt met de ogen van liefde is het niet zo.

De roeping die alle religieuzen gekregen hebben, is een 
roeping van liefde. Elk van ons wordt geroepen om God 
lief te hebben met heel ons hart; om de liefde van God 
te verkondigen, het Woord dat verlossing brengt. Dat 
doen wij met de lessen die wij geven, kampen, kinder- 
en tienergroepen, noem maar op. Maar vooral met ons 
‘zijn’, het Zijn waar ik voor geroepen ben. Hij heeft mij op 
een speciale manier geroepen om bij Hem te zijn.

Ik kan mij heel goed vinden in de woorden van de Schrift: 
“Kijk maar eens, broeders en zusters, wat jullie zelf voor 
mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie 
waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. 
Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat 
de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God 
juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid 
van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, 
gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan 
wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de onge-
lovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, ge-
bruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan 
de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan 
dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want 
alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan Hem te dan-
ken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods 
wijsheid. En alleen dankzij Hem zijn we vrijgesproken 

van schuld en zijn we gered. Alleen door Hem 
horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat 
er in de Boeken staat: “Als iemand zo graag 
trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer 
en niet op zichzelf.” (1 Kor. 1,26-31)

Alles doe ik voor God, en elke ochtend bij het 
opstaan smeek ik vurig Zijn genade om in 
Zijn liefde te blijven. Om de vurigheid van die 
liefde niet te doven, door welke omstandighe-
den dan ook. Wil je mij helpen? Bid voor mij… 
en dat God arbeiders stuurt voor de oogst. En 
jij: Ben jij bereid God lief te hebben tot het 
uiterste?

Zuster Maria Esperanza
Ben je bereid God lief te hebben tot het uiterste?

Zuster Maria Esperanza is afkomstig uit Argentinië. Ze is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en 
moeder overste van de gemeenschap in Heiloo, op het terrein van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Zuster Maria Esperanza (links) en haar zus die ook lid is van de 
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará

Het  kruis dat alle zusters dragen op hun habijt. Het is een teken van de 
congregatie, als charisma hebben we de evangelisatie van de cultuur, 
en dit laat heel goed zien hoe de missionarissen in Argentinië, het leer 
en leven van Christus hebben geleerd aan de inheemsen, dat ze zelf 
(de inheemsen) in een kruishoud hebben gesneden

Waar gaat het nu eigenlijk om in het religieuze 
leven? Toen ik zeven jaar geleden aan dit le-
ven als jezuïet begon was het antwoord op die 

vraag duidelijk. Het gaat om een leven met Christus. Net 
voordat ik intrad zag ik een interview met een Franse 

 jezuïet op Youtube. Hij was heel stellig. Hij had jaren ge-
werkt in de vorming van jonge jezuïeten en er werd hem 
gevraagd wat hij zocht bij mensen die wilden intreden. 
Zijn antwoord was helder: “de jongeman moet zijn leven 
willen geven aan God.” Jezuïeten doen soms buitenge-
wone dingen: ze zijn missionarissen in verre landen, 
schrijven boek na boek, of werken aan grootse univer-
siteiten. Maar al dat is louter secundair en is simpelweg 
niet mogelijk zonder dat verlangen om met God te leven.

Het antwoord is dus simpel: religieus leven gaat om een 
leven met God. De moeilijke vraag is nu, hoe doe ik dat? 
De evangeliën beschrijven een Jezus die het Koninkrijk 
van God verkondigd, maar Hij doet dit niet alleen. Ver-
schillende malen zendt hij zijn leerlingen eropuit om 
het goede nieuws aan de man te brengen. Eerst zendt hij 
de 12 apostelen (Mc. 6,7) en later nog eens 72 anderen (Lc. 
10, 1). Zo’n zending, om mee te werken met het goede dat 
Jezus doet, staat centraal in mijn leven als jezuïet.
Echter, als iemand die gezonden is kom ik niets nieuws 
brengen. Ik breng God niet met mij mee. Het is niet zo 
dat God afwezig was en dat men door het woord van een 
missionaris God leert kennen. In de Geestelijke oefenin-
gen, een handleiding voor een retraite, ooit geschreven 

Mark Logtenberg
Religieus leven is optimistisch leven

Mark Logtenberg SJ is een jonge jezuïet uit Nederland. Na zijn noviciaat in Birmingham studeerde hij Arabisch en de 
geschiedenis van het Midden Oosten. Eerst in New York en daarna in Toronto. Het afgelopen jaar studeerde hij theologie 

in Leuven en hoopt nu aan de slag te gaan als studentenpastor in Bethlehem.

door St. Ignatius, staat: “God woont in de schepselen: 
in de elementen door ze bestaan te geven, in de plan-
ten door ze te doen groeien, in de dieren door ze te doen 
voelen.” In andere woorden, God is er al! Ik probeer dus 
alleen maar om mensen bewust te maken van hoe God 
aanwezig is. Dat vormt misschien wel de kern van de 
spiritualiteit van Ignatius en de jezuïeten: namelijk, dat 
God in alle dingen gevonden kan worden. Voor de criti-
cus doet dit misschien afbreuk aan het sacrale en verhe-
vene van God. Toch vloeide deze beleving van God in alle 
dingen voort uit een rotsvast vertrouwen van Ignatius in 
de menswording van God in Jezus Christus.

Ignatius poneert hier een onwankelbaar positieve visie 
op wat het betekent mens te zijn. Maar het is juist die 
positieve visie die soms zo moeilijk is. Zeker nu ten tij-
de van corona (en ook daarbuiten) raak ik gefrustreerd, 
wordt geïrriteerd door van alles en nog wat. Maar juist 
daardoor ga ik voorbij aan de vraag, waar is God hier? 
Het blijft dus voor mij een constante uitdaging om God 
te vinden in dit leven. Uiteindelijk is het is niet een 
kwestie meer van ‘of’ God aanwezig is, dat staat buiten 
kijf, maar eerder ‘hoe’ Hij tot ons spreekt vandaag.
Het is deze positieve houding ten opzichte van God en de 
mens die voor mij een antwoord geeft op de vraag ‘waar 
gaat het nu om in religieus leven?’ In een vergrijzende 
kerk en een vergrijzend religieus leven raakt dit Igna-
tiaanse optimisme soms een beetje op de achtergrond 
(ook bij jezuïeten). In datgene wat lijkt op tegenslag is 
het vaak moeilijk om optimistisch te blijven, maar St. 
Ignatius zegt dat natuurlijk God ook hierin werkt. Dat 
is nu religieus leven voor mij: een leven met God in het 
vertrouwen dat Hij altijd werkt en aanwezig is.

M A R K  LO G T E N B E R G  S J

Mark Logtenberg | foto  Elias Sader | NYC

God is te vinden in alle dingen. Ook in de natuur, zoals in deze vlinder
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In het kader van het jaarthema ‘Religieus leven vandaag’, vroegen we enkele 
 religieuzen ons een aantal bronteksten aan te leveren die belangrijk zijn voor hun 
traditie. Teksten die laten zien waar het in deze traditie om draait, die belangrijk 
zijn en vooral die de moeite van het herlezen waard zijn.

Religieus leven vandaag
bronteksten uit verschillende religieuze tradities…

Uit de Karmelitaanse traditie

Nada te turbe
Laat niets je verstoren,
Laat niets je beangstigen,
Alles gaat voorbij.
God verandert niet.
Geduld verkrijgt alles.
Niets ontbreekt
aan wie God bezit.
God alleen voldoet.
Teresa van Avila, in: Gedichten no. 9

De weg om in het bezit te komen van het Al
Om te geraken tot het smaken van alles,
heb smaak in niets.
Om te geraken tot het bezit van alles,
wil niets bezitten.
Om te geraken tot alles zijn,
wees niets.
Om te geraken tot het weten van alles,
wil niets weten.
Jan van het Kruis, in: Bestijging van de Berg Karmel

Gij kunt niet zijn zonder Hem
Gij zijt wel het schoonste onder alle schepselen, ziel. Gij verlangt zo vurig de plaats te 
kennen waar uw Beminde verblijft, zodat gij Hem kunt zoeken en u met Hem verenigen.
Gij zelf zijt het vertrek waarin Hij verblijft en de schuilplaats waar Hij verborgen is.
Uw beminde, uw schat, uw enige hoop is zo dicht bij u dat Hij in u is, of juister nog, 
dat gij niet kunt zijn zonder Hem!   
Jan van het Kruis, in: Geestelijk Hooglied, 1, 7

Arm van geest
Het enige goed is: God lief hebben met heel je 
hart en hier beneden arm van geest zijn.
Ik ben bang te zullen bezwijken onder het 
gewicht van mijn overmoedige verlangens.
Ik begreep dat de liefde van Onze Lieve Heer zich 
even goed openbaart in de meest eenvoudige ziel 
die in niets Gods genade in de weg staat als in de 
meest verheven ziel.
Mijn roeping is de Liefde.
Therèse van Lisieux, in: Dagboek van een ziel

Therese van Lissieux 15 jaar

Mensen nabij zijn in hun geeste-
lijke en materiële nood, gegrond 
in de woorden van Jezus: ‘Alles 
wat jullie gedaan hebben voor een 
van de onaanzienlijkste van mijn 
broeders of zusters, dat hebben 
jullie voor mij gedaan’ (Mt 25, 40). 
Iedere mens is de moeite waard 
en daarmee onze aandacht’, zei 
pater van Nuenen. De fraterniteit 
staat in de augustijnse traditie. 

Uit de Augustijnse traditie
Casella, een initiatief van de zusters Augustinessen 
van St. Monica, is in 2001 in het leven geroepen 
om niet-religieuzen de kans te geven het 
gemeenschapsleven van binnenuit te leren kennen 
en zich in te zetten voor een gezamenlijk project, op 
tijdelijke basis. Casella is een vorm van kloosterleven 
gevormd voor en door kloosterlingen, leden van de 
Fraterniteit zusters Augustinessen en mee-levers.
De gemeenschap beschrijft wat voor haar wezenlijk 
is als religieuze gemeenschap:

De leden van de groep laten zich in-
spireren door de Schrift en hoe Au-
gustinus deze interpreteert naar het 
leven van alle dag. Voor de gemeen-
schapsvorming zijn de Handelingen 
van de apostelen ( hfdst. 4 ) daarin 
een belangrijke referentie- en inspi-
ratie bron.

Aanwezigheid en aandacht zijn de 
oriëntatiepunten. De aanwezigheid 

van Klooster Casella met haar ge-
bedsvieringen op deze mooie plek, 
is het belangrijkste ingrediënt. Voor 
stilte en ontmoeting van jongeren 
onderling en met klooster Casella is 
er een aanbod van Labyrint, Stilte-
huisje, gebedsbos, Lectio-ruimte en 
de natuur om die stilte in te kunnen 
gaan. Zo bieden we een laagdrempe-
lige, gastvrijheid voor jonge mensen 
zoekend in geloof.

Wat bitter leek veranderde in zoetheid
1. De Heer heeft mij, broeder Franciscus, 

op de volgende manier het begin gegeven van 
een boetvaardig leven: 
toen ik in zonden leefde, 
leek het me te bitter om melaatsen te zien

2. en de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht 
en ik heb hun barmhartigheid bewezen.

3. En toen ik bij hen wegging, 
was wat me bitter leek 
voor mij veranderd in zoetheid naar ziel en 
lichaam; 
en ik was er daarna nog een tijdje vol van 
en heb de wereld verlaten.

Franciscus van Assisi, in: Testament

Als pelgrims en vreemdelingen
1. De broeders mogen zich niets toe-eigenen, 

geen huis, geen verblijfplaats, helemaal niets.
2. En als pelgrims en vreemdelingen in deze wereld (vgl. 1 Pe 2,11) 

die in armoede en nederigheid de Heer dienen, 
kunnen zij vol vertrouwen aalmoezen gaan vragen.

3. En zij mogen zich niet schamen, 
want de Heer heeft zich in deze wereld 
voor ons arm gemaakt. (vgl. 2 Kor 8,9)

2 2 Reg. MB 6,1-3.7-9

Uit de Franciscaanse traditie
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Gerechtigheid en vrede

Missiebrief BEMIN:  
Geroepen tot verbondenheid
Het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN) viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. 
Ter gelegenheid daarvan werd op 21 mei jl. een missiebrief aangeboden aan abt Ber-
nardus Peeters OCSO, voorzitter van de KNR. De datum van verschijning van de mis-
siebrief was niet toevallig gekozen: vlak voor het Pinksterfeest, bij uitstek een mo-
ment om stil te staan bij de missie die de H. Geest de Kerk toevertrouwt.

Laudato Si-werkgroep sluit zich aan 
bij Klimaatwake Catshuis
Op 19 april is een wake voor het klimaat gestart bij het Catshuis. Deze duurt tot aan 
het einde van de kabinetsformatie. De wakers roepen op tot effectief en rechtvaar-
dig klimaatbeleid, in solidariteit met de landen die het zwaarste lijden onder de ge-
volgen van klimaatverandering.

“De belangrijkste missionaire uitda-
ging van deze tijd is verbondenheid 
tot stand te brengen: verbondenheid 
met God, met medemensen en met 
de schepping”, luidt de strekking 
van de missiebrief aan de KNR. De 
nieuwe missiebrief verschijnt pre-
cies twintig jaar nadat het Centraal 
Missionair Beraad Religieuzen een 
visiestuk over missie uitbracht met 
de titel ‘Op zoek naar sporen van 
God’. Het meest opvallende verschil 
tussen beide publicaties is dat in 
de eerdere visie ‘presentie’ centraal 
stond: mensen nabij zijn, ontdekken 
hoe Gods Geest werkzaam is in al-
lerlei initiatieven binnen en buiten 
de Kerk die het heil van mensen be-
vorderen. In de nieuwe missiebrief 
speelt, naast het werken aan verbon-
denheid, de expliciete verkondiging 
van het geloof een veel grotere rol.

Dat heeft deels te maken met het 
feit dat BEMIN een denktank is van 
voornamelijk buitenlandse missio-
narissen in Nederland. In hun moe-
derland speelt het geloof een belang-
rijke rol. Bij aankomst in Nederland 
treffen zij echter een sterk gepolari-
seerde samenleving en kerk aan. Dat 
is pijnlijk en bijna niet te begrijpen 
voor hen. Ze willen in verbonden-
heid met de Kerk getuigen van het 
evangelie. Deels heeft de vrijmoe-
digheid ten aanzien van het geloof 

In november 2020 sloeg het Planbu-
reau voor de Leefomgeving alarm: 
het kabinet zal de klimaatdoelen 
voor 2030 niet halen. Ook het door 
de rechtbank opgelegde Urgenda-
doel (Nederland moest in 2020 al 
25% minder CO2 uitstoten dan in 
1990) wordt met voeten getreden. 
Het Parijsakkoord is onvoldoende 
om het tij te keren: het KNMI geeft 
aan dat de aarde over negen jaar 
mogelijk al 1,5ºC is opgewarmd. Het 
aankomende kabinet is daarmee het 
laatste dat kan voorkomen dat de 
aarde meer dan 1,5ºC opwarmt. De 
veranderingen in de natuur naderen 
desastreuze kantelpunten. Als er nu 
niets gebeurt, is het te laat. Steeds 
meer plant- en diersoorten sterven 
uit en in het Globale Zuiden verlie-
zen mensen nu al hun baan, woning 
of zelfs hun leven door de gevolgen 
van klimaatverandering.

Ruim dertig organisaties onder-
steunen de Klimaatwake bij het 
Catshuis, waaronder Cordaid, Mi-
lieudefensie, Oxfam Novib en ze-
ven politieke jongerenpartijen. De 
Laudato Si-werkgroep Nederland, 
een initiatief van KNR en bisschop-
penconferentie, heeft zich op 11 mei 
aangesloten. Overdag wordt van 8.00 
tot 20.00 u. gewaakt bij het Catshuis; 
in de nacht vanuit huiskamers. De 
Klimaatwakers roepen de volgen-
de regering op om de klimaat- en 

te maken met een nieuw tijdsbestek. 
Jongeren zijn in de jachtige samen-
leving van nu vaak op zoek naar 
rust en zingeving, en/of zetten zich 
juist actief in voor sociale gerechtig-
heid en heelheid van de schepping. 
Ze hebben zich vaak zelf het geloof 
en de christelijke idealen eigen ge-
maakt en drukken die ook makkelij-
ker in woorden uit dan de generatie 
van hun ouders. Sommige jongeren 
kiezen heel bewust voor een chris-
telijke levenswijze en voelen een 
natuurlijke verbondenheid met bui-
tenlandse missionarissen.

Veel missionaire organisaties die 
zijn opgericht in het laatste kwart 
van de vorige eeuw zijn verdwenen. 
Het zou onjuist zijn te concluderen 
dat de missionaire beweging daar-
mee dood is. Integendeel: BEMIN is 
ervan overtuigd dat een nieuwe ge-
neratie missionarissen de hand aan 
de ploeg slaat: geëngageerde leken, 
jonge religieuzen uit binnen- en 
buitenland, leden van lekenbewe-
gingen. Zij vormen een wereldwijde 
beweging van betrokken en door het 
Evangelie geïnspireerde mensen uit 
alle continenten die een bijdrage 
willen leveren aan de realisatie van 
het Rijk Gods op aarde.

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

ecologische crisis ook echt als een 
crisis te behandelen en – net als bij 
de coronacrisis – te doen wat nodig 
is om deze in te dammen door in het 
regeringsakkoord effectief en ingrij-
pend klimaatbeleid op te nemen. 
Zij stellen dat de klimaatcrisis en 
de ecologische crisis snel en eerlijk 
moet worden aangepakt. Nederland 
moet de ecologische crisis zoveel 
mogelijk beperken en steun bieden 
aan landen die momenteel al de ge-
volgen van de klimaat- en ecologi-
sche crisis ondervinden.

De visie van de Klimaatwakers: 
“We waken omdat we de wacht 
houden voor de toekomst van onze 
aarde. We waken en rouwen omdat 
onze verwachting op het nodige 

Een exemplaar van de missiebrief 
is meegestuurd met dit Bulletin. U kunt 

de missiebrief ook als pdf opvragen  
via secretariaat@knr.nlsecretariaat@knr.nl of downloaden 

via de website van de KNR

klimaatbeleid aan het uitdoven is 
en er nu al talloze mensen lijden on-
der de gevolgen van deze crisis. En 
we waken omdat het nog niet te laat 
is en we hopen dat het tij zal keren. 
Door te waken roepen we ook ande-
ren op om zich te laten raken door de 
ramp die zich aan het voltrekken is.”

Via een livestream is de wake te 
volgen; www.deklimaatwakers.nlwww.deklimaatwakers.nl. 
Iedereen kan zich via deze website 
aanmelden om naar het Catshuis te 
komen of om een nacht te adopteren. 
De Laudato Si-werkgro ep roept ook 
katholieken op deel te nemen, indi-
vidueel, in parochieverband of als 
religieuze gemeenschap.

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

G E R E C H T I G H E I D  E N  V R E D E

Overhandiging van de missiebrief aan 
KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters, 

door BEMIN-leden zuster Melina Polo en 
pater Peter Denneman

Gerard Moorman nam namens de 
Laudato Si’ werkgroep deel aan 
de Klimaatwake
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Varia / korte berichten

KNR-waarderingsprijs
Op 4 november 2021 wordt, aansluitend aan de Alge-
mene Vergadering, opnieuw een KNR-Waarderingsprijs 
uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een initiatief waarin 
de religieuzen zich herkennen en dat past bij hun tradi-
tie. Dit keer is speciaal gezocht naar initiatieven die door 
middel van onderwijs, coaching en vorming in brede zin 
trachten verschillen in de samenleving te overbruggen. 
De uitreiking stond eigenlijk gepland voor 2020 maar 
ook hier gooide corona roet in het eten. Daarom is eind 
2020, de procedure opnieuw opgestart.
Dat leverde in totaal 36 nominaties op van uiteenlopen-
de projecten. De jury, bestaande uit zuster Anne-Marie 
Bos o.carm, zuster Gerda van Gogh sfic en frater Niek 
Hanckmann cmm, heeft uit deze lijst zes initiatieven 
gekozen die zij het meest bijzonder en inspirerend vond.
Alle hogere oversten hebben in juni een boekje ontvan-
gen waarin de zes projecten worden gepresenteerd. Tot 
15 september kunnen zij hun stem uitbrengen, bij voor-
keur na overleg met hun medebroeders en -zusters.
De zes genomineerden projecten zijn:

De Arnhemse wereldvrouwen
Een project voor en door 
vrouwen die zich in zetten 
ten behoeve van interre-
ligieuze dialoog en inter-
culturele uitwisseling in 
de stad Arnhem. Zij willen 
met dit initiatief de zicht-
bare polarisatie in de stad 

tegengaan en een tegengeluid bieden. Wereldvrouwen 
wordt gecoördineerd door stichting de KIM, voor ka-
tholiek maatschappelijk activeringswerk. De kerngroep 
bestaat uit vrouwen van diverse achtergronden. Het pro-
ject is gestart in 2017.

De vrouwen willen met een inhoudelijk aanbod in com-
binatie met ontspanning en creatieve workshops ont-
moeting bevorderen met andere vrouwen en hun ach-
tergronden beter te leren kennen. Zij willen vandaaruit 
verbindingen leggen met meer vrouwen in de stad.
Driemaal per jaar organiseert de werkgroep een acti-
viteit: een rond internationale vrouwendag (8 maart), 
een dialoogtafel in de week van de Dialoog en tot slot 

een wijkwandeling waarbij steeds een andere wijk in 
Arnhem wordt bezocht en wordt gestart bij een ander 
religieus gebouw. Terugkerende elementen zijn een ge-
zamenlijke maaltijd, elkaars verhalen horen en daarover 
in gesprek gaan en iets (creatiefs) doen.

Het Arm & Rijkspel van Solidair Friesland
Het Arm & Rijkspel is een bordspel dat een manier biedt 
om met kinderen vanaf ca. negen jaar in gesprek te gaan 
over armoede. Het spel laat spelenderwijs ervaren wat 

het betekent om weinig 
of juist veel geld te heb-
ben en wat weinig geld 
in een gezin betekent. 
Scholen kunnen een 
belangrijke rol in de be-
strijding van armoede 
spelen. Door verster-

king van die rol krijgen kinderen die opgroeien in ar-
moede de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Het Arm & Rijkspel moet de leerkrachten aan het den-
ken zetten over welke armoede er in de school speelt. Het 
geeft hen een mogelijkheid om de armoede in de school 
te benoemen en te bedenken wat de rol van de school 
daarin kan zijn. Door het spel met de leerlingen te spelen 
wordt het bespreekbaar gemaakt.
De kinderen maken met dit spel kennis met armoede die 
ze niet kennen of kinderen die in armoede leven krijgen 
de gelegenheid om dit op speelse wijze te delen met de 
klasgenoten. Alle kinderen ontwikkelen ideeën over wat 
hun rol kan zijn inzake armoede.

Emoena
Emoena – leiderschap in een context van levensbeschou-
welijke diversiteit – is een unieke 18-daagse leergang 
voor professionals die hun leiderschapsvaardigheden 
willen versterken. In 2019 startte in Nederland het inter-
levensbeschouwelijk leiderschapsprogramma Emoena, 
wat vertrouwen betekent.

Het programma heeft als doel professionals van ver-
schillende tradities en werkzaam in uiteenlopende con-
texten toe te rusten met de kennis en vaardigheden om 
op te treden als bruggenbouwers. Emoena biedt deel-
nemers een goede afwisseling van creatieve hoor- en 
werkcolleges die verzorgd worden door wetenschappers, 
ervaringsdeskundigen, religieuze leiders, topambtena-
ren en professionals uit de private sector. Op deze ma-
nier leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van 
de docenten, maar omgekeerd biedt het programma ook 
een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, gevangenis-
directeuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden 
met mensen uit verschillende tradities. De nadruk ligt 
vooral op gesprek, ontmoeting en samenwerking en de 
opbouw van netwerken.

Stichting Takecarebnb
De stichting Takecarebnb laat statushouders vanuit een 
AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de zoge-
naamde ‘doelgemeente’ waar zij ook permanente huis-

vesting krijgen. Door 
eerder het AZC te ver-
laten en in een vei-
lige, rustige omge-
ving te wennen aan 
de Nederlandse sa-
menleving versnelt 
het integratieproces. 
De logeerperiode be-
tekent vaak de eerste 

keer dat de legale vluchteling Nederlanders ontmoet. 
Het gastgezin leert over andere culturen en kan met ge-
bruik van het eigen netwerk de vluchteling(en) helpen de 
weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Vaak blijft een 
vriendschappelijke relatie bestaan na het logeren, waar 
alle betrokkenen baat bij hebben. Door Takecarebnb kan 
de integratie sneller beginnen en wordt het lange wach-
ten in een AZC verkort.

Eerste communievoorbereiding Dukenburg
Dukenburg is een wijk in Nijmegen met veel verschil-
lende bevolkingsgroepen. Dat is zichtbaar in de ge-
loofsgemeenschap. Wat dit project bijzonder maakt 
is, dat door de cultureel diverse samenstelling van de 
geloofsgemeenschap de Communievoorbereiding elk 
jaar een unieke ontmoeting is van zeer verschillende 

nationaliteiten. Door de vorm waarin ouders tijdens de 
voorbereiding met elkaar optrekken, ontstaan er bij-
zondere interculturele gesprekken tussen mensen die 
elkaar zelden op deze wijze intensief spreken. Voor de 
kinderen is het vooral belangrijk dat ze samen optrek-
ken met elkaar. Voor hen die op zogenaamde gekleurde 
scholen zitten is dat niet bijzonder maar voor kinderen 
die geen kinderen uit vluchtelinggezinnen of armoede 
op school treffen is het wel een nieuwe ervaring. Door de 
diversiteit in de parochie leren de kinderen en de ouders 
met heel diverse achtergronden elkaar kennen. Het biedt 
op die manier kansen voor dialoog tussen verschillende 
groepen in de praktijk van het dagelijks leven.

Kleurrijk Fryslân
Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân bestrijdt met 
steun van kerken en andere levensbeschouwelijke ge-
meenschappen binnen de provincie Friesland vooroor-
delen en discriminatie t.o.v. 
allochtonen. Het voert daar-
mee een van de diaconale 
werken van barmhartigheid 
(Mt. 25) uit: ‘De vreemdelingen 
opnemen’. Kleurrijk Fryslân 
doet dit door niet voor, over en 
zonder, maar mét de minder-
heden samen te werken aan de 
multiculturele samenleving. Vanuit het platform, waar-
bij vele groeperingen en organisaties zijn betrokken, 
worden activiteiten georganiseerd in het kader van ont-
moetingen tussen christenen, moslims, hindoes, Joden, 
boeddhisten, humanisten, etc.
Vaste momenten waarop activiteiten worden georga-
niseerd zijn die in het kader van internationale dagen 
(tegen racisme en die van de rechten van de mens), de 
vredesweek en de week van de dialoog. O.a. op verzoek 
kunnen cursussen gegeven worden over kennismaken 
mèt (andere) vormen van levensbeschouwing; cursus-
sen over feest- en gedenkdagen, rituelen, integratie en 
lezingen, workshops en studiebijeenkomsten over voor-
oordelen, omgaan met verschillen in culturen, de multi-
culturele samenleving.

Uitgebreidere informatie over de zes genomineerde 
projecten is te vinden op de website van de KNR.  
Zoek op ‘KNR-waarderingsprijs’



V A R I A  |  K O R T E  B E R I C H T E N V A R I A  |  K O R T E  B E R I C H T E N

knrbulletin  2 | 2021 knrbulletin  2 | 20212 6 27

van Voorschoten zijn door de deur van Huize Bijdorp 
binnengekomen en van daaruit hun kloosterloopbaan 
begonnen. Veelzeggende woorden boven de ingang: ‘Do-
minus qui incoepit ipse perficiat… De Heer voltooie wat 
Hij in u begonnen is…’

Blik gericht op de toekomst
In de loop van 180 jaar is de congregatie gegroeid en heeft 
ze gebloeid. Bijna 1400 namen staan er vermeld op het 
gedachtenismonument in de hal van Bijdorp. In de vele 
kloosters in Nederland en op de Antillen hebben ze hun 
hart en handen en talenten gelegd. Nu leeft de Congre-
gatie naar haar voltooiing. Maar dat betekent niet dat er 
alleen maar achterom gekeken wordt. De blik is gericht 

180 jaar Dominicanessen van Voorschoten
Op 24 mei vierde de congregatie van de Dominicanessen van Voorschoten 
het 180-jarig bestaan. Het jubileum werd in beperkte kring gevierd. De dag 
begon met het morgengebed en na de koffie de feestelijke Eucharistievie-
ring waarin provinciaal René Dinklo o.p. voorging. Er waren diverse serieuze 
en ludieke feestmomenten bij de koffie en het diner in de aula. In de late 
namiddag besloten de zusters en andere aanwezigen de feestdag met het 
koorgebed: ‘En nóg is het verhaal niet uitverteld’.

Bron: Dominicanen, zr. Baptiste Tuin o.p. | Meer informatie: 
www.dominicanen.nlwww.dominicanen.nl

Instituten die zich willen presenteren op de website van de 
KNR en/of een activiteit organiseren in de roepingenweek, 
kunnen zich melden via cpr@knr.nlcpr@knr.nl Via dat mailadres kunt u 
ook meer informatie krijgen.

Huize Bijdorp in Voorschoten

Enkele zusters die deelnemen aan het initiatief ‘Hoor je mij?’

De gemeenschappen en enkele godgewijde maagden van 
het bisdom ’s-Hertogenbosch organiseren één zaterdag 
in de maand een kennismakingsdag voor vrouwen die 
zoekend zijn en zich afvragen of religieus leven mis-
schien een weg kan zijn. Voor vrouwen die meer willen 
weten over religieus leven. De dagen zijn steeds in een 
andere gemeenschap waarmee de diversiteit van het 
religieuze leven zichtbaar wordt. Tijdens de dag vertelt 
een van de zusters over haar roeping en over de geschie-
denis en het leven in de betreffende gemeenschap. Ook 
is er een rondleiding en kunnen gasten deelnemen aan 
de vespers en een gezamenlijke maaltijd gebruiken.  
Meer informatie: www.knr.nl/hoor-je-mijwww.knr.nl/hoor-je-mij

Roepingsinitiatieven
‘Hoe bereiken we mensen die rondlopen met vragen rond het geloof en 
met een verlangen om daar meer mee te doen? Hoe kunnen we zoekenden 
informatie geven en laten zien wat religieus leven is. Het is een vraag die 
regelmatig aan de orde komt bij diverse religieuze instituten, en bij de KNR. 
Tijdens de laatste online Atelierdag voor vormings- en roepingsverant-
woordelijken, stond deze vraag ook op de agenda. Diverse gemeenschap-
pen proberen antwoord te geven op deze vraag.

om belangstellenden beter voor te bereiden op een eer-
ste daadwerkelijke kennismaking. Enovice is uiteraard 
geen vervanging van het echte vormingsproces, maar 
gaat aan de eerste kennismaking vooraf. De website 
bleef niet onopgemerkt en heeft een prestigieuze prijs 
gewonnen voor arbeidscommunicatie en recruitment.  
Meer informatie www.enovice.nlwww.enovice.nl

Hoor je mij?
Een tweede initiatief is ‘Hoor je mij?’ Negen gemeen-
schappen van vrouwelijke religieuzen hebben hiervoor 
de handen ineen geslagen. Zij presenteren zich in een ge-
zamenlijke flyer en op een pagina van de KNR-website. 

Roepingenweek
Verschillende roepingsinitiatieven krijgen een plaats op 
de website van de KNR. Ook kunnen religieuze institu-
ten die open staan voor nieuwe leden zich kort presen-
teren op de website. Het is de bedoeling hier een zo vol-
ledig mogelijk overzicht te geven van mogelijkheden die 
er zijn voor mensen die willen onderzoeken of religieus 
leven iets voor hen kan zijn.

Van 7 t/m 13 november wordt voor de derde keer de Na-
tionale Roepingenweek gehouden. In de bisdommen en 
bij de religieuze instituten wordt tijdens deze week extra 
aandacht besteed aan het roepingenwerk en er worden 
diverse activiteiten georganiseerd.

Afscheid stichting La Verna
Na 24 jaar houdt de stichting La Verna op te bestaan. 
Deze stichting verzorgde samen de franciscanen van de 
communiteit in Amsterdam cursussen, bezinningsbij-
eenkomsten en andere activiteiten vanuit de francis-
caanse spiritualiteit.
Coördinator van het stadsklooster en de activiteiten 
was broeder Fer van der Reijken. Hij is eerder dit jaar 
naar het Stadsklooster San Damiano is ’s-Hertogen-
bosch verhuisd. Er was voor hem geen opvolger die het 
programma -aanbod van de stichting La Verna kon co-
ordineren. Ook door corona konden de laatste tijd veel 
activiteiten niet doorgaan. Daarom is besloten dat de 
stichting na 24 jaar ophoudt te bestaan.
Niet alles verdwijnt echter. De stichting staakt de activi-
teiten maar de Amsterdamse communiteit van francis-
canen blijft wonen op het adres. De broeders willen daar 
een open huis blijven bieden aan een aantal groepen. 
Ook zullen zij zich deze zomer bezinnen op een beperk-
ter aanbod van activiteiten als wandelen, muziek, lezin-
gen en franciscaanse spiritualiteit.

Meer informatie: www.franciscanen.nlwww.franciscanen.nl

op de toekomst. De poort gaat open voor nieuwe initi-
atieven die het immateriële en materiële erfgoed (cul-
tuur en natuur) eer aan doen en die de identiteit van de 
Congregatie hooghouden: zorg voor de kwetsbaren in 
de samenleving. Dat gaat zich binnen de komende jaren 
ontwikkelen rond vijf kernwaarden: zingeving – natuur-
lijk – jong en oud – nabijheid – geborgenheid.

Hoe het begon
Honderdtachtig jaar geleden is de draad opgepakt door 
de twee bevlogen gezusters Pinkers met oog en hart voor 
de armoede en de ongelijkheid in de samenleving van 
die dagen. Ze vonden geen klooster dat beantwoordde 
aan hun bedoeling. En dùs zijn ze voor zichzelf begon-
nen in Rotterdam, op twee gehuurde kamers met vijftien 
meisjes, vijftien naaikistjes, vijftien stoven en een lamp, 
als symbool van toekomst voor meisjes en vrouwen van 
toen. Ze gaven handwerk- en tegelijk godsdienstles en 
daarnaast verzorgden ze de zieken en bejaarden in de om-
geving. Steeds meer jonge vrouwen meldden zich en de 
groep betrekt een buitenhuis aan de rand van Voorscho-
ten: Huize Bijdorp. Verreweg de meeste dominicanessen 

Enovice
Een voorbeeld van een nieuwe manier van het bereiken 
van zoekenden is de website Enovice. Op deze website 
vertellen de monniken van Abdij Koningshoeven aan de 
hand van filmpjes over het hele proces van kennisma-
king tot aan het afleggen van de geloften. Ook kunnen 
belangstellende zich aanmelden voor het ‘digitale novi-
ciaat’. Zij ontvangen dan elke twee weken een nieuws-
brief met opdrachten en vragen waarmee ze aan de 
slag kunnen. Het helpt zoekenden om meer informatie 
te krijgen en vooral ook meer inzicht te krijgen in hun 
vragen en in hun eerste zoektocht of het religieuze le-
ven wellicht iets voor hen kan zijn. De trappisten zijn 
gestart met deze site omdat er veel onwetendheid is en 
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Einde aan Nieuwsbrief van 
Her en Der
In mei werd de laatste digitale Nieuwsbrief Van Her en 
Der verzonden naar zo’n 450 abonnees. Deze maandelijk-
se nieuwsbrief van het Afrika Europa Netwerk verscheen 
voor de 300ste keer. ‘Met spijt moet ik meedelen dat dit 
ook het laatste nummer is’, schreef redacteur Gerard 
Moorman in zijn begeleidende mail. De AEN-werkgroep 
is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Ondanks 
pogingen om nieuwe leden te werven, is versterking uit-
gebleven. Om die reden lijkt het nu beter de activiteiten 
te stoppen. We hopen dat het stokje op de een of andere 
wijze zal worden overgenomen door een nieuwe gene-
ratie missionarissen. Die zal dat ongetwijfeld op eigen 
manier gaan doen.”

Elke maand verstuurde het AEN onder redactie van Ge-
rard Moorman een korte nieuwsbrief van twee pagina’s 
om aandacht te vragen voor ontwikkelingen in Afrika. 
Het AEN zette zich de laatste jaren voornamelijk in voor 
eerlijke handel, toegang tot gezondheidszorg, land-
rechten en duurzaamheid op dit continent. Het was 
de Nederlandse tak van het Afrika European Faith and 
Justice Network.  Bijna 200 nieuwsbrieven verschenen 
onder redactie van pater Cor van den Brand m.afr., die 
jarenlang secretaris en inspirator van het AEN was tot 
aan zijn overlijden in 2012. Gerard Moorman nam toen 
het stokje over van hem, nadat zij al enige tijd hadden 
samengewerkt.

De lezers van de AEN Nieuwsbrief Her en Der zullen de 
berichten over Afrika niet in het geheel hoeven missen. 
Zij kunnen zich abonneren op de Nieuwsbrief Missio-
naire Agenda, waar de ontwikkelingen in Afrika zeker 
ook gevolgd kunnen worden. Deze digitale nieuwsbrief 
is overigens ook voor andere geïnteresseerden beschik-
baar en terug te lezen op de website van de KNR.

Animatiefilm over 
Ignatius van Loyola

De Nederlandse en Vlaam-
se jezuïeten maakten ter 
gelegenheid van hun ju-
bileumjaar een anima-
tiefilm over de bekering 
van hun stichter, Ignatius 
van Loyola. Op 20 mei 1521 
raakt Ignatius van Loyo-
la gewond door een ka-
nonskogel. Zijn been ligt 

in puin. Een lang ziekbed volgt. Eerst wil hij maar één 
ding: zijn leven als ridder zo snel mogelijk weer oppak-
ken. Maar dan ontdekt hij dat God andere dingen voor 
hem in petto heeft. Twintig jaar later sticht hij met en-
kele vrienden de Sociëteit van Jezus, ook wel bekend als 
de jezuïetenorde.
Donderdag 20 mei was het precies 500 jaar geleden dat 
die kanonskogel het been van Ignatius verwondde. Voor 
de jezuïeten wereldwijd is dat het startsein van een 
jubileumjaar.

Film van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten  
in 13 talen
De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten maakten voor deze 
gelegenheid een animatiefilm over de kanonskogel en de 
bekering die Ignatius in de jaren daarna doormaakt. Een 
bekering die zich laat samenvatten met deze zin: Igna-
tius ontdekte meer en meer hoe je God kunt vinden in 
alle dingen.
De film verscheen in ten minste 13 verschillende talen. 
Waaronder het Japans, Birmees, Engels, Spaans, Ara-
bisch en Italiaans. Bij de film zijn ook tien verwerkings-
vragen toegevoegd.

Het jubileumjaar duurt nog t/m juli 2022 en er zijn in 
deze periode diverse activiteiten, zoals theatermono-
logen, speciale podcasts en een tentoonstelling. Deze 
reizende tentoonstelling start in juli van dit jaar in de 
Krijtberg Amsterdam. De tentoonstelling bestaat uit 
50 voorwerpen met aandacht voor de vier apostolische 
speerpunten van de jezuïeten en voor de geschiedenis 
van de Sociëteit in Vlaanderen en in Nederland. De ten-
toonstelling zal te zien zijn in Amsterdam, Nijmegen, 
Drongen, Heverlee, Mechelen, om te eindigen in Ant-
werpen – mogelijk komen er nog plekken bij.

Alle informatie en een link naar de animatiefilm zijn te 
vinden op: www.jezuieten.org/ignatius500jaarwww.jezuieten.org/ignatius500jaar

Liturgische materiaal voor de 
periode van de schepping 
Van 1 september t/m 4 oktober is het de Peri-
ode van de Schepping. Evenals voorgaande jaren 
maakte het Belgische Ecokerk hiervoor (liturgisch) 
materiaal. Ook dit jaar heeft de Laudato Si’ werk-
groep Nederland deze teksten bewerkt. Al het ma-
teriaal is te downloaden via www.laudato-si.nlwww.laudato-si.nl

‘Niet eigenbelang, maar Gods wil moet ons leiden!’    
We plooien ons al te gauw naar het vroegere ‘normaal’ 
dat helemaal niet zo normaal was: ‘business as usual’. 
De wereld gaat weer zijn gang: winst maken, een groei-
model dat energiebronnen uitput, mensen uitrangeert. 
De ‘vooruitgang’ die we elkaar aanpraten, kan onze on-
dergang worden. 

Wie profetisch daar tegenin gaat, wordt belachelijk ge-
maakt of zelfs uitgeschakeld.

Ook Jezus doorzag die strategie. 
Na de woorden van lof die hij hem toezwaaide: ‘Gij zijt 
de Christus, de gezalfde’, wou Petrus hem afbrengen 
van zijn moeilijke weg, die niet strookte met de euforie 
waarin men een Messias zag doorbreken!
 
Het stelt ons allen voor de vraag: ‘Wat is onze diepste 
drijfveer, die ons handelen bepaalt?’ 
Is het wat God wil met zijn schepping: een samenleven 
in diep respect, met zorg voor elkaar en voor de aarde? 
Of is het eigenbelang dat ons uit elkaar speelt, dat de 
grondvesten onderuit haalt van onze samenleving? 

Het zal heel wat van ons vragen om in de komende ja-
ren consequent christen te zijn, Jezus te volgen: wie 
zich vastklampt aan eigen bezit en levenspatroon, die 
verliest het essentiële, maar wie zijn eigen positie en be-
langen durft loslaten om zich aan anderen te geven, die 
vindt pas echt ‘leven’ (vrij naar Mc 8,35).

Laten we die leidraad met beide handen vastgrijpen!

Vraag en aanbod
Bibliotheek Broeders van Maastricht
Vanwege verkoop van de Beyart en verbouwingen die 
binnenkort beginnen, zijn de broeders van Maastricht 
genoodzaakt hun geestelijke bibliotheek op te ruimen 
of een nieuwe bestemming hiervoor te zoeken. Het zijn 
rond de 1700 boeken vanaf de jaren ‘80 tot nu toe. Een 
mooie verzameling maar helaas moeten de broeders er 
afstand van doen. Er wordt door de oudere religieuzen 
in de Beyart nog maar heel weinig gebruik van gemaakt.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met broeder 
Wim Luyten: wpluiten@brothers-fic.orgwpluiten@brothers-fic.org

Kazuifels
De zusters Franciscanessen van Sint Lucia hebben een 
aantal mooie kazuifels in de aanbieding.
Het gaat om:

 – een groen kazuifel met stool
 – een Mariakazuifel met stool
 – een brocaatkazuifel met stool
 – een kovel
 – enkele stola’s rood, wit, paars en “bruin”.
 –

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zuster 
Marie José Mulder: mariejosemulder@hetnet.nlmariejosemulder@hetnet.nl

Gezocht koor- of knielbankjes
De Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende 
aanbidding van klooster Cenakel in Utrecht zijn op zoek 
naar nieuwe eenpersoons koorbankjes of knielbankjes. 
Graag zouden ze er 8 tot 10 hebben in een niet te don-
kere kleur. Mocht u nog deze nog over hebben, dan graag 
contact opnemen met zuster Maria Confidens van der 
Knaap. 

Klooster Cenakel, St.-Willibrordusstraat 34,3553 SM Utrecht. 
Telefoon: 030 243 51 6 of e-mail: mc@kloostercenakel.nlmc@kloostercenakel.nl
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Geestelijk 
testament

Bijna 150 jaar geleden werd 
de Congregatie van De Klei-
ne Zusters van de Heilige 
Joseph in Heerlen gesticht. 

Meer dan 3000 vrouwen zijn in die jaren ingetreden. Zij 
hebben hun leven gegeven aan de minsten der mijnen in 
verpleging, de gehandicaptenzorg, voogdijinstellingen, 
onderwijs, bejaardenhuizen en kerkelijke instituten als 
retraitehuizen en seminaries. Ze deden dat niet alleen 
in Nederland, maar ook in China, Indonesië en Kenia. 
Al eerder verscheen over dit alles een enorm boekwerk 
van ruim 700 pagina’s. Toch vonden de zusters het be-
langrijk om ook een Geestelijk testament te schrijven. 
Omdat ze geloven dat ze meer zijn dan geschiedenis en 
er toe doen, ook in het heden. Met dit testament willen 
de zusters een antwoord geven op de vraag die hen, zo-
wel door medezusters uit Indonesië en Afrika als door 
anderen, vaak wordt gesteld: ‘Vertel ons wie je bent en 
wat je beweegt’. Het is daarom een testament in meer 
talen. Het testament van een wereldwijde beweging van 
zusters die het vuur van het begin in het heden willen 
doorgeven. Laten zien dat vrouwen veel van elkaar kun-
nen verschillen in cultuur, opleiding, herkomst en reli-
gieuze beleving maar wereldwijd verbonden zijn in die 
ene opdracht: om te luisteren naar de minste der mijnen 
en zo de weg van Christus te gaan.

Geestelijk testament. Congregatie de Kleine zusters 
van de H. Joseph. Uitgeverij Adveniat. Prijs € 9,95. 
ISBN: 9789493161054

650 jaar 
Klooster Sint 
Agatha | Klooster 
van verleden, heden 
en toekomst

In 2021 is het 650 jaar gele-
den dat Klooster Sint Agatha werd gesticht; sinds 1371 
werken en wonen hier de kruisheren. Het klooster aan 
de Maas is het enige Nederlandse klooster met een on-
onderbroken geschiedenis sinds de middeleeuwen. In 
al die tijd is er heel veel gebeurd. Het 650-jarig bestaan 
vormt een goed moment voor de uitgave van een boekje 
waarin kort de hoogte- en dieptepunten van de geschie-
denis te lezen zijn. Ook wordt er verteld over de meest 
kenmerkende elementen van Klooster Sint Agatha.

Naast het boekje zijn er van juni t/m oktober twee ten-
toonstellingen: een over de kloostergeschiedenis en de 
verschillende kunstschatten, waaronder het terugge-
plaatste Mauritsraam en een rond de kloostertuin. Voor 
deze gelegenheid zijn historische planten- en kruiden-
boeken geselecteerd en bewaard gebleven objecten met 
een relatie tot de tuin. Daarnaast zijn landschapsschil-
derijen te zien en de prijswinnende foto’s van de recente 
Fotowedstrijd Kloostertuin Sint Agatha.

Meer informatie en bestellen: www.kloostersintagatha.nlwww.kloostersintagatha.nl

De toekomst 
van het religieus 
gemeenschapsleven

Bij gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de 
norbertijnerorde roept cul-

tuurtheoloog Frank Bosman de religieuzen van vandaag 
op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping: leven als 
dwaas omwille van Christus. In deze tijd van secularise-
ring zien veel mensen de keuze voor het religieuze leven 
als een bizarre keuze. Religieuzen worden door hen een 
beetje voor gek versleten. Bosman roept de religieuzen op 
zich niet tegen dit vooroordeel te verzetten, maar het te 
omarmen.
In zijn essay geeft Bosman voorbeelden vanuit de heden-
daagse cultuur (boeken, films, series en games) om aan te 
tonen welke beelden er in onze westerse samenleving be-
staan van religieuzen. Een daarvan is die van zot, dwaas 
of nar. Hij laat zien dat dit beeld ook in de bijbel steeds 
terugkomt: de dansende koning David, dwaze profeten 
en ook Jezus van Nazaret: binnengehaald als koning op 
een ezel en nog geen week later bespot en gekruisigd. Hij 
volgt met voorbeelden van ‘dwazen’ die Jezus navolgden 
in hun pogingen zich te verzetten tegen de gevestigde 
orde en te kiezen voor de nederigen en armen in plaats 
van voor de macht. Bosman trekt in het handelen van Je-
zus – de stelselmatige omkering van de maatschappelij-
ke status quo – de vergelijking met het Bossche carnaval. 
Het feest waarin van oorsprong drie dagen lang de rollen 
omgedraaid worden en de gewone boeren en burgers het 
voor het zeggen hebben. Het feest van de narren.
Tot slot roept hij de religieuzen van nu op om, ook nu hun 
aantallen sterk krimpen en veel mensen hun keuze niet 
lijken te begrijpen, het vol te blijven houden. De vlam van 
de dwaasheid is nog altijd nodig om de gevestigde orde 
omver te werpen. Niet met volkmennerij of met geweld 
maar door een leven te leiden dat radicaal ‘anders’ is.

De eeuwige nar. De toekomst van het religieus 
gemeenschapsleven. Frank G. Bosman. Uitgeverij Abdij van 
Berne | Berne Media. Prijs € 14,50. ISBN: 9789089724229

van de franciscanessen 
van Mariadal

Mère Joseph was een sterke, 
eigenzinnige vrouw die in 
1800 op negentienjarige leef-

tijd intrad bij de Franciscanessen van Dongen. Twintig 
jaar later stichtte ze in Etten een nieuwe communiteit. 
In 1832 trok ze naar Roosendaal waar ze de basis legde 
voor de Congregatie Franciscanessen van Mariadal. Ze 
streefde ernaar alles op haar levenspad met biddend 
hart tegemoet te treden om zo, in alle eenvoud, bete-
kenisvol te zijn voor de medemens. Marie-Antoinette 
Willemsen volgt de ontwikkeling van deze congregatie 
vanaf het prille begin. De zusters namen taken op zich 
waarin de overheid (nog) niet voorzag en verlegden hun 
werkterrein als de nood was gelenigd. Ze werkten in 
verschillende vormen van onderwijs, maar waren in de 
twintigste eeuw ook actief in het Wit Gele Kruiswerk, 
het pastoraat en de bejaardenzorg. In het voetspoor van 
de stichteres leefden en werkten generaties krachtige 
vrouwen vanuit eenzelfde religieuze bevlogenheid. Het 
lijvige boek beschrijft de geschiedenis in tijdvakken van 
ongeveer vijftig jaar en aan de hand van diverse thema’s. 
Het accent ligt daarbij op de wisselwerking tussen actie 
en contemplatie. De hoop van de schrijfster en de zus-
ters is dat de herinneringen aan de Mère Joseph en aan 
haar vele medezusters niet verloren gaan.

Met biddend hart. Geschiedenis van de franciscanessen van 
Mariadal. Marie-Antoinette Willemsen. Uitgeverij Verloren. 
Prijs € 39,--. ISBN 9789087048631

De eeuwige nar Met biddend 
hart | Geschiedenis 

Boeken en beelden
650 jaar  

Klooster Sint Agatha
Klooster van verleden, 

heden en toekomst
In 2021 is het 650 jaar geleden dat Klooster 

Sint Agatha werd gesticht; sinds 1371 werken 

en wonen hier de kruisheren. Het klooster aan 

de Maas is het enige Nederlandse klooster 

met een ononderbroken geschiedenis sinds 

de middeleeuwen. In al die tijd is er heel veel 

gebeurd en het 650-jarig jubileum is een goed 

moment om hierbij stil te staan. Dit boekje 

informeert u, in aansluiting bij de jubileum-

tentoonstelling, over de hoogte- en diepte-

punten uit de kloostergeschiedenis en over de 

meest kenmerkende elementen van Klooster 

Sint Agatha.
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Bestuurbaarheid

Vertrouw op je 
gevoel | Keuzes leren 
maken met Ignatius van 
Loyola
De jezuïet Nikolaas Sintobin, is ex-
pert in ignatiaanse spiritualiteit. 
Een belangrijk onderdeel vormt 
daarbij de onderscheiding der gees-
ten. Stichter van de jezuïeten, Igna-
tius van Loyola is niet de uitvinder 
van de onderscheiding maar heeft 
deze wel in zekere zin gesystemati-
seerd en is tot een werkwijze geko-
men die tot op de dag van vandaag 
veel mensen, christenen en niet-
christenen inspireert. De geestelijke 
onderscheiding is een samenspel 
van hart, verstand en wil, waarbij 
het hart het vertrekpunt is. In dit 
boek, bedoeld voor een breed pu-
bliek, legt Sintobin aan de hand van 
veel voorbeelden uit hoe deze ignati-
aanse onderscheiding werkt. Op een 
laagdrempelige manier en stap voor 
stap wordt de lezer meegenomen in 
de methode van de geestelijke oefe-
ningen van Ignatius en leert de le-
zer op basis hiervan goede keuzes te 
maken.

Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren 
maken met Ignatius van Loyola. 
Nikolaas Sintobin.  
Uitgeverij KokBoekencentrum.  
Prijs € 19,99. ISBN: 9789043536011

In alles de liefde | 
Twee eeuwen Congregatie 
Dochters Maria en Joseph 
(1920-2020)
Charles Caspers onderzocht en be-
schreef vijf jaar lang de grote en da-
gelijkse wederwaardigheden van de 
congregatie Dochters van Maria en 
Joseph, ook wel bekend als de zus-
ters van de Choorstraat. Het resul-
taat is een cassette met drie boeken 
waarin deze lange geschiedenis is 
opgetekend.
Twee eeuwen geleden begonnen zij 
met armenzorg in een verscholen 
pand in Den Bosch. Ze groeiden, spe-
cialiseerden zich in onderwijs aan 
kinderen met beperkingen, ontwik-
kelden internationaal befaamde me-
thodes in dovenonderwijs, stichtten 
opleidingen en afdelingen, waaieren 
uit over de oceanen. In het eerste 
deel wordt het ontstaan en de groei 
van de congregatie in Nederland 
beschreven. Deel twee gaat over de 
missie. In het derde deel zijn allerlei 
overzichten opgenomen. Het geheel 
is geïllustreerd met mooie kleuren-
foto’s uit het archief van de zusters.

In alles de liefde. Twee eeuwen 
Congregatie Dochters Maria en Joseph 
(1920-2020). Charles Caspers.  
Uitgeverij Adveniat.  
Prijs € 45,00. ISBN: 9789493161597

Anderhalf jaar SART  (Samenwerkende Religieuzen Teteringen)
Ontzorgen tot het einde

Kees Maas vertelt kort hoe het 
begon: “als SVD huurden we 
het missiehuis, dat ooit ons ei-

gendom was, van de zorgorganisatie 
Park Zuiderhout. Zij hebben dit een 
aantal jaren geleden van ons gekocht. 
Al eerder hadden ze op het terrein 
een woonzorgcentrum gebouwd. Ons 
contract met Park Zuiderhout moest 
verlengd worden en dat gold ook voor 
een aantal van de andere congrega-
ties die hier op het terrein wonen. Het 
leek ons goed hierin meer samen op 
te trekken en daarnaast op het gebied 
van personeel en enkele andere zaken 
samen te werken. Omdat we allemaal 
ouder worden, wordt dit immers een 
steeds grotere belasting voor onze 
besturen. Dit heeft geleid tot de stich-
ting SART. Hierin zijn de SVD, de SCJ, 
Paters van de HH Harten, missiona-
rissen van Scheut, de missionarissen 
van de H. Familie en de benedictijnen 
van de Paulusabdij vertegenwoor-
digd. Het gaat hier om de communi-
teiten die in Teteringen wonen, niet 
om de hele provincies,” benadrukt 
hij. “SVD en ook SCJ hebben ook nog 
leden op andere plaatsen wonen. Die 
zijn geen onderdeel van de SART.”

Kees Maas: “We zijn op zoek gegaan 
naar wat voor ons de beste vorm 
zou zijn en hebben daarbij de hulp 
van de KNR ingeroepen. Janneke 
Doe kwam toen met drie voorstel-
len met betrekking tot personeel en 
huisvestiging

 – Model 1: waarbij we alles zouden 
overdragen aan de nieuwe 
stichting 

 – Model 2: waarbij we eigenlijk nog 
zoveel mogelijk in eigen handen 
zouden houden

 – Model 3: een tussenvorm waarbij 
we gedeeltelijk dingen overdragen

We hebben voor dat laatste model ge-
kozen. Een deel van het personeel en 
ook van zaken als contracten met de 
zorgverlener is overgegaan naar de 
SART. Het gaat hierbij om maatwerk. 
Iedere orde of congregatie kan zelf 
bepalen in welke mate zaken worden 
overgedragen en dit kan in de loop 
van de tijd ook worden aangepast.”
“We hebben veel gesprekken gehad 
met Tom Boesten en Janneke Doe, 
ik noem hen ook wel de ‘peter’ en de 
‘meter’ van de SART. Zij hebben aan 
de wieg gestaan van deze stichting,” 
vult Kees Maas lachend aan.

Medio 2019 werden de statuten voor 
de stichting SART getekend en werd 

er gezocht naar een interim direc-
teur. Deze kreeg als taak de werkorga-
nisatie op te tuigen en zaken voor te 
bereiden. Begin 2020 is hij opgevolgd 
door de huidige parttime directeur 
Arno Heesters. “Toen ik begon, was 
een aantal zaken rond personeel e.d. 
al geregeld. De meeste personeelsle-
den van de congregaties hadden een 
nieuw, vast, contract gekregen bij 
SART, ook de mensen die een tijde-
lijk contract hadden. Die overgang 
was niet voor iedereen makkelijk. 
Mijn voorganger heeft daarom soms 
lastige gesprekken moeten voeren 
en besluiten moeten nemen die niet 
voor iedereen fijn waren. Er moes-
ten wel zaken gelijkgetrokken wor-
den, bijvoorbeeld in beloning. Ik ben 
daarna als nieuwe directeur blanco 
kunnen starten. Wel was het achteraf 
beter geweest niet iedereen een vaste 
aanstelling te geven, om zo flexibeler 

paters Koos de Rooij scj (links) en Kees Maas svd (rechts)

In het Bulletin zomernum-
mer van 2019 vertelden pa-
ters Kees Maas SVD en Koos 
de Rooij SCJ over de plannen 
voor de SART. De stichting 
Samenwerkende Religieuzen 
Teteringen had als doel zes 
communiteiten van religieuze 
instituten die wonen op het 
terrein van woonzorgcentrum 
Park Zuiderhout in Teteringen 
te ontzorgen op het gebied 
van personeel en administra-
tieve taken.

Op dit moment, zomer 2021 is 
de organisatie inmiddels ruim 
anderhalf jaar operationeel 
en sprak de redactie opnieuw 
met beide paters en met de 
inmiddels aangestelde direc-
teur Arno Heesters.
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te kunnen zijn naar de toekomst toe.” 
Dat het personeel nu (deels) in dienst 
is van de SART was voor enkele me-
dewerkers wel wennen. 
Koos de Rooij: “Soms komen ze toch 
naar de overste als er zaken zijn die 
hen dwars zitten, ik kan dan wel 
naar hen luisteren, maar uiteinde-
lijk moeten ze toch bij Arno zijn. De 
SART heeft sinds kort een vertrou-
wenspersoon aangesteld voor het 
personeel en de vrijwilligers”. 
Arno Heesters: Organisatorisch la-
gen er bij de start van de SART wei-
nig afspraken vast. In het afgelopen 
jaar zijn een heleboel onderwerpen 
opgepakt en is er vooral meer struc-
tuur aangebracht in de werkproces-
sen en werkafspraken. We wilden 
er geen papieren tijger van maken 
maar vooral pragmatische afspraken 
vastleggen. We zijn tenslotte geen 
zorginstelling maar een vorm van 
aanleunwoning voor mannelijke en 
vrouwelijke religieuzen bij een zor-
ginstelling.  Het gaat bijvoorbeeld 
om  afspraken op het gebied van be-
woners, personeel, organisatie, ICT, 
PR en communicatie.

De SART is een stichting met een 
eigen bestuur, deels religieuzen en 
deels niet-religieuzen. Daarnaast is 
er een participantenraad waarin de 
verschillende communiteiten  verte-
genwoordigd zijn. Via deze partici-
pantenraad hebben de leden inspraak 
in belangrijke zaken. Dit is ook statu-
tair en in een reglement vastgelegd.

Impact van de coronacrisis
Kort na het aantreden van Arno 
Heesters, brak de coronacrisis uit 
die ook grote impact had op het mis-
siehuis en op Park Zuiderhout. “We 
moesten allemaal in quarantaine 
op onze eigen kamers, het eten werd 
door de medewerkers aan de deur 
gebracht. Er was geen gezamenlijk 
gebed en geen gezamenlijke recre-
atie of wat dan ook,” vertelt Koos de 
Rooij. “Dat was voor veel mensen 
heel zwaar. Maar het ergste was dat 
corona ook onder de leden van de 

SART de nodige slachtoffers heeft 
gemaakt. De paters van de HH Har-
ten verloren zes van de tien mede-
broeders. Een groot verdriet. En ook 
de andere congregaties hebben af-
scheid moeten nemen van verschil-
lende leden. Het was echt een hele 
moeilijke tijd. Zeker omdat we niet 
op de gebruikelijke wijze afscheid 
hebben kunnen nemen.”  

Corona heeft dus zeker ook gevolgen 
gehad voor de SART. In totaal zijn de 
deelnemende communiteiten van 
78 naar 59 leden gegaan in die korte 
periode. Op dit moment 58 paters en 
broeders en 1 zuster. De gemiddelde 
leeftijd is gestegen van 86 naar 88 
plus. Arno Heesters vult aan: “Het 
maakt het voor onze organisatie 
soms lastig. Enerzijds zijn we nog in 
opbouw omdat we aan het opstarten 
zijn, maar aan de andere kant zijn we 
natuurlijk een organisatie in afbouw.

Dienstverlening
Inmiddels hebben we als SART ook 
met elk van de communiteiten af-
zonderlijk een overeenkomst geslo-
ten waarin staat van welke diensten 
zij gebruik maken op het gebied 
van huisvesting (kamers/algemene 
ruimten), inzet medewerkers zoals 
mantelzorgondersteuning, maal-
tijdenservice, facilitaire dienstver-
lening en financiële en of adminis-
tratieve dienstverlening. Jaarlijks 
stellen we deze afspraken bij. Dat is 
voor iedereen verschillend en is en 
blijft echt maatwerk. Een aantal in-
stituten heeft al het personeel bij ons 
ondergebracht, anderen hebben ook 
nog mensen zelf nog in dienst. 
Het missiehuis wordt nu door de 
SART gehuurd van Park Zuider-
hout. De kosten van de dienstverle-
ning worden via een verdeelsleutel 
doorberekend aan de verschillende 
communiteiten.
Vier van de deelnemende instituten 
wonen daadwerkelijk in het Missie-
huis, in totaal met veertig religieu-
zen. De missionarissen van Scheut 
en de paters van de HH Harten 

wonen op een andere plek op het 
terrein. Koos de Rooij: “De laatsten 
hebben besloten, hoewel ze slechts 
met vier over zijn, om (nog) niet naar 
het missiehuis te komen. Waar ze nu 
wonen, kunnen ze wat zelfstandi-
ger leven. Als SCJ woonden we eerst 
wat meer verspreid over het terrein, 
maar nu wonen bijna alle leden van 
onze communiteit in Teteringen 
daadwerkelijk in het missiehuis. 
Voor sommigen is dat wennen. Veel 
van onze leden hebben als pastoor 
in parochies gewerkt en zelfstandig 
in een pastorie gewoond. Nu wonen 
we echt in een gemeenschap, waar 
je meer samen doet. Hoewel het na-
tuurlijk niet verplicht is om overal 
aan mee te doen. Je kunt er ook voor 
kiezen op je eigen kamer te ontbij-
ten.” “Aan de andere kant,” merkt 
Kees Maas op, “is er hierdoor ook 
minder eenzaamheid. We letten op 
elkaar en zorgen voor elkaar. Ik heb 
het gevoel dat onder de bewoners 
van Park Zuiderhout (niet-religi-
euzen) meer eenzaamheid is. Maar 
voor veel van onze leden is het leven 
hier ook wennen. Veel van hen zijn 
teruggekomen uit de missie en daar 
hebben ze vaak heimwee naar. Hun 
lijf is hier, maar hun hart is nog al-
tijd daar.”

Personele inzet / mantelzorg en 
verpleging
De SART heeft vijf mantelzorgers in 
dienst voor de verschillende com-
muniteiten. Zij verlenen geen directe 
medische en verpleegkundige zorg, 
maar regelen in 24 uurs zorg en be-
reikbaarheid veel zaken voor de re-
ligieuzen. “Dat is erg prettig,” vindt 
Koos de Rooij. “We zijn toch vooral 
een mannengemeenschap en deze 
mantelzorgers, allemaal vrouwen, 
letten ook op andere dingen. Gaan 
mee naar de huisarts, of een keer 
nieuwe kleren kopen, als ze denken 
dat dat nodig is. Ze regelen veel za-
ken voor ons, bijvoorbeeld rond de 
zorg en allerlei dagelijkse dingen. Ze 
doen dat op een hele prettige en dis-
crete manier.” 
Arno Heesters: Voor meer speci-
fieke thuiszorg en verpleging kan 
een beroep gedaan worden op Park 
Zuiderhout. Voordeel is ook dat als 
een lid van de SART een verpleeg-
huisindicatie krijgt waardoor hij/zij 
niet meer thuis kan blijven wonen 
en opgenomen moet worden in het 
verpleeghuis, ze niet van het terrein 
hoeven te verhuizen en opgenomen 
kunnen worden op de verpleegafde-
ling van Park Zuiderhout. 
Op dit moment is de SART ook vrij-
willigers aan het werven die de leden 
bij kunnen staan en ondersteunen 
met dagelijkse activiteiten.

Facilitaire dienstverlening en 
administratieve ondersteuning
Voor zaken die onder de WMO vallen 
werken we samen met Surplus, de 
organisatie die de kamers schoon-
maakt. Indien een lid van de SART 
geen WMO indicatie krijgt dan ver-
zorgt de SART de schoonmaak. De 
maaltijden worden afgenomen van 
Park Zuiderhout en geserveerd in 
de diverse huiskamers door de gast-
vrouwen en gastheren. Desgewenst 
kan dat ook op de kamer.
Daarnaast kunnen de leden onder-
steuning krijgen bij vragen over 
bijvoorbeeld ICT of financiële za-
ken. Ook kunnen congregaties hier-
voor extra werkzaamheden/ uren 
inkopen.

Elkaar spiritueel verrijken
Daarnaast wordt op het gebied van 
spiritualiteit samengewerkt. Kees 
Maas: “We hebben een commissie 
spiritualiteit. Die zorgt ervoor dat 
de gemeenschappelijke vieringen in 
de kapel van het missiehuis plaats 
vinden. Daar zijn enkele religieu-
zen bij betrokken maar ook anderen. 
We kunnen niet meer alles zelf. Een 
dergelijke commissie was vanaf het 
begin van de samenwerking voor-
zien. We zijn tenslotte religieuze 
gemeenschappen en niet zomaar 
een verzorgingshuis. We kunnen 
door de gezamenlijke vieringen en 

bezinningsdagen ook leren van el-
kaars spirituele rijkdom. We zijn 
een levende gemeenschap en willen 
zolang mogelijk ons religieuze leven 
blijven leven. We zijn geen sterfhuis.”

De beide paters zijn zeer tevreden 
over hoe de zaken nu lopen. Kees 
Maas: “Doordat we zaken hebben 
kunnen overdragen, worden we ont-
zorgd. Hoewel we als SVD ook veel 
jongere buitenlandse leden hebben 
in onze provincie, worden we toch 
ouder en geeft dit zekerheid voor de 
toekomst.” Koos de Rooij vult aan: 
“Dat geldt zeker voor ons als SCJ. 
Naast hier in Teteringen hebben we 
ook nog verschillende leden in Nij-
megen wonen. Zij zijn voor een deel 
gaan wonen in Huize Rosa en het 
Catharinahof bij de Dominicanes-
sen van Neerbosch. Ook dat is voor 
mij een geruststelling dat ze daar 
goed verzorgd worden. We worden 
als congregatie steeds kleiner, na 
het kapittel eind 2021 zullen we van 
provincie overgaan naar regio. Het 
is daarom goed dat we een aantal 
zakelijke dingen over hebben kun-
nen dragen aan de SART.” Kees Maas 
besluit: “We hebben de waarborg dat 
we als religieuzen hier zonder zor-
gen kunnen blijven leven tot de laat-
ste religieus. Dat voelt als een luxe.”

SART staat open voor nieuwe leden. 
Meer informatie is te vinden op de 
nieuwe website van SART: www.sart.nuwww.sart.nu

Arno Heesters

Missiehuis Franciscus Xaverius, Teteringen



Agenda

 12 Augustus: Bijeenkomst administratoren, ’S HERTOGENBOSCH

 22 september:  Beleidsmedewerkersdag, S-HERTOGENBOSCH

 24 september AMA-dag, NIEUWKUIJK

 15 oktober: Webinar ‘Boodschappers van Vreugde’ 

  (organisatie KVO en KNR), ONLINE

 29 oktober: Atelier Huis van de Roeping, ‘S-HERTOGENBOSCH

 4 november: Algemene Vergadering, en Uitreiking Waarderingsprijs,

  ‘S-HERTOGENBOSCH 

 8 november: Vorming en toerusting voor religieuzen die 

  mantelzorg geven, VUGHT

 7 t/m 13 november: Nationale Roepingenweek, LANDELIJK

 16 november:  Bijeenkomst Brabantse religieuzen, HEESWIJK20
21

Bevraag de prachtige aarde,

bevraag de prachtige zee,

bevraag de prachtige lucht,

rijkelijk over alles uitgespreid.

Bevraag de prachtige hemel,

bevraag de sterrenconstellatie,

bevraag de zon die de dag

met haar helderheid glans geeft,

bevraag de maan die het duister

van de daaropvolgende nacht

met haar pracht tempert.

Alle zullen u antwoorden:

‘Kijk!  Wij zijn prachtig. 

Hun pracht is hun getuige.

Wie anders dan de Grote Onveranderlijke Schoonheid

heeft deze prachtige veranderlijke dingen gemaakt?

Augustinus, sermo 241, Pasen 411

Bron: Nieuwsbrief Augustijns Verband


