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Redactioneel
Dit keer een extra dik zomernummer van het Bulletin. Op 9 juni presenteerde de KNR 
haar bijdrage voor de Synode 2021 – 2023. Tijdens deze bijeenkomst waren er diverse 
reacties. Allemaal zeer de moeite waard. Daarom hebben we alle teksten - inclusief het 
slotdocument van de KNR en de bijdrage van UCESM – in zijn geheel overgenomen in dit 
Bulletin.
Een centraal begrip in het hele synodale proces van met elkaar op weg zijn, is 
‘luisteren’. Dat was ook het thema van de Boodschap van paus Franciscus voor 
wereldcommunicatiedag. Enkele citaten uit deze boodschap kunt u teruglezen 
bij de ‘Teksten om over na te denken’. Luisteren is ook een belangrijk element in 
de begeleiding van jonge zoekenden en jonge religieuzen in het begin van hun 
vorming. ‘Wat verlang je?’ was daarom het thema van de Atelierdag voor vormings- en 
roepingsverantwoordelijken in april. Om te weten wat jonge mensen zoeken, moeten 
we goed naar hen luisteren. Een kort verslag van deze dag is te vinden in bij de rubriek 
Religieus Leven. Daar ook een terugblik op het afscheid van Pierre Humblet, voormalig 
stafmedewerker voor Toekomst Religieus Leven.

De Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de Salesianen van Don Bosco gedenken dit 
jaar wereldwijd de 400ste sterfdag van deze heilige. Nog altijd worden religieuzen en 
anderen door hem geïnspireerd. De redactie ging op bezoek bij een kring van leden van 
de Salesiaanse Familie om te horen hoe zij de woorden van Sint Franciscus proberen te 
verstaan in deze tijd en meenemen in hun eigen dagelijkse leven.

Tot slot in dit zomernummer veel boeken en enkele exposities die ons kunnen inspireren.

We wensen u een mooie zomer.

mailto:communicatie%40knr.nl
http://www.knr.nl
http://www.religieuzen.nl
http://www.bewogenheid.nl
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In beeld

Bloeien waar je bent geplant
De spiritualiteit van Franciscus van Sales 
in het dagelijks leven

In 2002, vierden de Oblaten van Sint Franciscus van 
Sales het 75-jarig bestaan van hun Nederlandse provin-
cie. Een van de onderdelen van het feestprogramma was 
een reünie met oud-seminaristen, ex-leden, paters en 
hun familieleden. Het was voor Jack de Groot en medese-
minarist Marus Tijssen een hernieuwde kennismaking 
met de Oblaten. Beiden hadden op het kleinseminarie 
gezeten maar waren uiteindelijk een andere weg gegaan. 
Deze reünie was de aanzet tot de eerste kring. Er bleek 
behoefte te zijn om samen te komen rond de teksten van 
Franciscus van Sales.
Pater Wim Holterman, vanuit de Oblaten lid van kring 
Gemert, vertelt: “In die periode stopten een aantal van 
ons Oblaten met het werk in de parochies en waren we op 
zoek naar een nieuwe invulling van ons apostolaat. Dat 
is uiteindelijk toch het doorgeven van de spiritualiteit 
en het gedachtengoed van Franciscus van Sales. De krin-
gen waren een manier om dat te doen.”
De eerste kring bestond uit leden van de Oblaten, uitge-
treden leden en oud-seminaristen. Toen de groep gro-
ter werd, zijn er meer kringen ontstaan. Geleidelijk aan 
kwamen hier ook anderen bij. Mensen die zich wel bezig 
wilden houden met het geloof maar op een andere ma-
nier daar vorm aan wilden geven dan (alleen) in de paro-
chie en de zondagse viering.

Jack: “We zijn begonnen met het lezen van de ‘Philothea, 
de inleiding tot een devoot leven’. Dit is een van de be-
langrijkste boeken van Franciscus.” Zijn vrouw Wies, 

ook lid van de kring, vult aan: “Het zijn mooie teksten, 
maar het is lastig om het alleen te lezen. Je moet het sa-
men doen. Dat is de wijze waarop de kringen werken. 
Er wordt een stuk tekst gekozen dat ieder vooraf leest. 
Tijdens de kringbijeenkomst bespreken we deze tekst.” 
Marus: “Het is geen analyse, maar we vertellen ieder wat 
deze tekst bij ons oproept, wat ons raakt en we kijken 
hoe dit vertaald kan worden naar onze tijd. Een van de 
andere kringleden noemt het altijd dat we op zo’n tekst 
moeten kauwen en kijken wat dat uiteindelijk brengt.”

Aan alle kringen is op dit moment nog een oblaat ver-
bonden. Wim: “Ik ben gewoon lid van deze kring en niet 
per se de begeleider. We vinden het als Oblaten zelf wel 
belangrijk dat deze binding er is, maar voor de toekomst 
wordt dat lastiger misschien.” Jack vult aan: “Ik denk 
dat het voor onze kring niet noodzakelijk is dat er een 
oblaat bij is, hoewel we de inbreng van Wim uiteraard 
zeer waarderen. Maar ook zonder zouden we wel verder 
kunnen. Ik weet niet of dat voor alle kringen zo is.”

Familiegevoel
Naast de kringbijeenkomsten, die eens in de vijf of zes 
weken plaatsvinden, zijn er jaarlijks drie bijeenkomsten 
van de hele Salesiaanse Familie. Medelid Igna: “Dat voelt 
ook echt als een grote familiebijeenkomst, waarbij het 
heel fijn is elkaar weer te zien en uit te wisselen. Naast 
ontspanning en ontmoeting is er ook altijd een eucha-
ristieviering en een inhoudelijk programma. Vaak wel 

Dit jaar wordt wereldwijd de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales her-
dacht. Een heilige die minder bekendheid geniet dan bijvoorbeeld zijn naamgenoot 
uit Assisi. Toch zijn veel ordes en congregaties door hem geïnspireerd, zoals onder 
andere de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. En niet alleen de Oblaten zelf zijn 
geraakt door zijn spiritualiteit van het dagelijks leven. In ons land maken zo’n zestig 
mensen deel uit van de Salesiaanse Familie. In kleine kringen komen zij met enige 
regelmaat samen om te spreken over de teksten van Frans van Sales en de beteke-
nis daarvan in onze tijd. Kring Gemert is er een van. Een van de leden, Jack de Groot, 
heeft de redactie van het Bulletin uitgenodigd om met hem en enkele andere kring-
leden in gesprek te gaan over de betekenis van Frans van Sales in hun leven.
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op een speelse, ludieke manier. Zo hebben we wel eens 
een Salesiaans ganzenbord gespeeld.” “En de laatste 
keer, hebben we een eigentijdse litanie gemaakt voor 
Franciscus van Sales, die in de afsluitende viering werd 
gebruikt,” vertelt Jack enthousiast.

Wies: “Door corona konden de laatste twee jaar de fami-
liedagen en soms ook kringbijeenkomsten niet door-
gaan. In die tijd zijn we gestart met een nieuwsbrief voor 
alle leden, waarbij we verslagen van kringbijeenkomsten 
en andere teksten met elkaar deelden. Er was veel input 
voor deze brieven. Daaruit blijkt dat er grote behoefte is 
aan contact en aan de bezinning. Er is een grote onder-
linge verbondenheid. Ook oudere kringleden proberen 
zo lang als kan lid te blijven.”

In het maken van de nieuwsbrieven, de voorbereidin-
gen van de familiedagen en andere activiteiten gaat veel 
werk zitten. Marus: “Maar zolang het voor enkelen de 
moeite blijft, doen we het. Het is ook niet alleen geven, 
maar zeker ook ontvangen.” Igna vult aan: “Het voedt 
onszelf ook, ik kom altijd rijker uit zo’n bijeenkomst. Ik 
noem het altijd ons ‘shotje’.”

Gedachtengoed
Een uitspraak die kenmerkend is voor Franciscus van 
Sales: “Je kunt een godvruchtig leven leiden zonder in 
een klooster te gaan. Dergelijk leven is ook weggelegd 
voor gewone mensen: de dienstbode, de soldaat, de ho-
venier.” Je kunt dus leven naar de spiritualiteit van Fran-
ciscus zonder dat je religieus hoeft te worden. Dit is een 
van de teksten die de leden van de kring aanspreekt.
Wies: “Mooi is ook zijn uitspraak dat je moet bloeien waar 
je bent geplant. Ieder van ons heeft een eigen taak en plaats 
in deze wereld en daar moet je zo goed mogelijk proberen 
te leven. Je hoeft geen belangwekkende dingen te doen, 
als je alles wat je doet maar zo goed mogelijk doet.”

Andere aspecten zijn vriendschap en geduld. Wim: “Het 
verhaal gaat dat Franciscus zelf een opvliegend karakter 
had, toch is het oefenen van geduld iets wat vaak terug-
komt in zijn teksten en de vele brieven die hij geschreven 
heeft. Het is iets wat je moet blijven oefenen om zo van de 

ondeugd een deugd te maken.”
Igna vult aan: “Een andere mooi tekst is dat je alles met 
liefde moet doen en niets vanuit dwang.”

De kringleden proberen deze wijsheden mee te nemen 
in hun dagelijks leven. Jack, was werkzaam als pastoraal 
werker: “In mijn werk heeft het zeker een rol gespeeld 
en heb ik het geduld, de zachtmoedigheid en de vriend-
schap die Franciscus zo belangrijk vond, geprobeerd na 
te streven. Het vormt je in zekere zin en heeft invloed op 
hoe je in het leven staat.”
Voor Wies is vooral ook het sociale aspect van de spiri-
tualiteit van Franciscus belangrijk. “Hoewel hij zelf van 
adel was, nam hij het op voor arme boeren in de tijden 
van opstand. Zijn menselijke karakter en dat hij soms 
ook worstelde met dingen spreekt me aan. Het steunt me 
ook. Ik hoef niet perfect te zijn, maar mag er zijn zoals ik 
ben. Iets wat je ook terug ziet bij Don Bosco, die ook door 
hem werd geïnspireerd.”

Toekomst
De gemiddelde leeftijd van de kringleden is inmiddels 
aan het stijgen. Vrijwel alle kringen komen overdag sa-
men omdat de leden gepensioneerd zijn. Hoewel ze open 
staan voor nieuwe leden, is er weinig aanwas. Zeker niet 
onder jongere mensen. Igna: “We hebben dat misschien 
ook nooit zo gestimuleerd.” Er zijn wel wat activiteiten 
geweest om nieuwe leden te vinden, bijvoorbeeld tijdens 
Open Kloosterdagen of tijdens de Maand van de Spiritu-
aliteit. Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat er in Schijn-
del een nieuwe kring is ontstaan.

Wies en Igna hebben allebei in het onderwijs gewerkt. Zij 
merken op dat onder jongere mensen kerk en geloof niet 
vanzelfsprekend zijn. Zij hebben geen kennis en krijgen 
het ook niet mee van hun ouders. Soms is er zelfs afkeer 
van de kerk. Ook hun eigen kinderen hebben ze niet kun-
nen betrekken bij deze kringen. Igna: “Ze hebben niet 
onze manier van geloof beleven overgenomen, maar ik 
zie dat het goede, sociale mensen zijn. Je zaait, maar bent 
niet verantwoordelijk voor de oogst. Uiteindelijk zullen 
dingen doorgaan, al zal het niet in dezelfde vorm zijn.”

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G

Enkele leden van de kring Gemert: v.l.n.r: 
Jack de Groot, Wies de Groot, parer Wim 
Holterman, Igna Wijssen en Marus Wijssen
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Tentoonstelling over Franciscus van Sales
In het kader van het jubileumjaar wordt er in het museum de Schat van Sim-
pelveld een tentoonstelling georganiseerd. Dit museum is gevestigd in het 
voormalige klooster van de zusters van het Arme Kind Jezus. De stichteres 
van deze congregatie Clara Fey heeft haar kloosterregel geïnspireerd op de 
oorspronkelijke eerste regel die Franciscus had opgesteld voor de Zusters 
van de Visitatie. Hij beoogde in eerste instantie een open kloostergemeen-
schap met veel aandacht voor arme weduwen en kinderen. Maar de orde werd 
op last van de aartsbisschop omgevormd tot een slotklooster. De zusters van 
het Arme Kind Jezus waren ook gericht op het werk voor arme kinderen en 
wezen. De werkkamer van moeder Clara Fey hing vol met portretten en aan-
denkens aan Franciscus van Sales.

Het museum is dus een logische plek voor deze tentoonstelling. Hierin ko-
men drie onderdelen aan bod: het leven van Franciscus van Sales, zijn spi-
ritualiteit aan de hand van citaten en kernwoorden en zijn volgelingen. In 
Nederland en België zijn elf congregaties die geïnspireerd zijn door de spi-
ritualiteit van Franciscus van Sales. Ook zij komen aan bod in de expositie. 
Het gaat naast de Salesianen van Don Bosco en de zusters van het Arme Kind 
Jezus over bijvoorbeeld de Lazaristen. Ook bisschop Zwijsen, stichter van de 
zusters van Liefde (scmm) en de fraters van Tilburg (cmm) was erg geïnspi-
reerd door Franciscus.
De opening van de expositie staat 
gepland op 1 oktober 2022 en de ex-
positie zal te zien zijn tot eind janu-
ari 2023.

Naast de expositie heeft de Sale-
siaanse Familie dit jaar ook een 
aanbod voor (klooster)gemeen-
schappen, parochies en andere 
groepen voor een bezinningsmid-
dag of -avond op locatie rond de 
spiritualiteit van Franciscus van 
Sales. Meer informatie over het 
jubileumjaar en alle activiteiten 
www.oblaten.osfs.nlwww.oblaten.osfs.nl

Franciscus van Sales
Franciscus van Sales leeft van 1567 tot 1622. Hij is bisschop van Genève en 
woont in Annecy, een stadje in de Haute Savoie. Hij leeft in een tijd van 
politieke verwarring en binnen een verdeelde christelijke gemeenschap, 
want de reformatie is in volle gang.

Franciscus van Sales is humanist. In 1609 verschijnt zijn meest bekende 
werk: De Philothea. Ook in het Nederlands is het boek verschenen, onder 
de titel ‘Inleiding tot het devote leven’. De boodschap van dat boek luidt: 
‘Om een goed christen te zijn, hoef je niet in een klooster te gaan, dat kun 
je ook op de plaats waar je woont, werkt en leeft.’ Een revolutionaire uit-
spraak voor die tijd en voor velen een echte bemoediging. Franciscus van 
Sales is ook een begaafd geestelijk begeleider. In duizenden brieven is te 
lezen hoe hij welgemeende raadgevingen vermengt met een hartelijke 
vriendschap. Franciscus van Sales heeft oog voor de individuele mens. 
Zijn begeleiding is steeds persoonlijk en op maat. Het motto dat boven al 
zijn raadgevingen gezet kan worden, is de zin die hij aan Jeanne de Chan-
tal schrijft: ‘Doe alles uit liefde, niets uit dwang.’ Die liefde is gericht op 
God en omvat van daaruit alle mensen.

Samen met Jeanne de Chantal sticht Franciscus van Sales de Orde van de 
Visitatie. Naar de hartenwens van een zuster van de Visitatie in Troyes, 
Maria Salesia Chappuis, is in 1875 de congregatie Oblaten van Sint Fran-
ciscus van Sales gesticht door de Franse Abbé Louis Brisson.

Op de speciale facebookpagina voor het jubileumjaar verschijnt iedere week 
een nieuw citaat van Franciscus met een afbeelding van hem ergens uit het land

De kaars die alle kringen enkele jaren 
geleden hebben ontvangen brandt 

bij elke kringbijeenkomst

http://www.oblaten.osfs.nl
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Bestuurswisselingen

Dagelijks bestuur KNR
Op 9 juni kozen de le-
den van de Algemene 
Vergadering van de 
KNR pater Mark-Robin 
Hoogland cp tot hun 
nieuwe voorzitter. De eer-

ste termijn van Broeder Bram Hommel van de broeders 
van Huijbergen liep in juni af. Hij heeft aangegeven dat 
hij slechts voor één jaar herkiesbaar is. De AV heeft hem 
derhalve herkozen voor de periode van één jaar.
Het bestuur bestaat nu uit:

 – Pater Mark-Robin Hoogland cp, voorzitter
 – Zuster Monica Raassen crss, vice-voorzitter
 – Zuster Sara Böhmer op, penningmeester en secretaris
 – Broeder Bram Hommel, broeders van Huijbergen, lid
 – Zuster Ancilla Martens, franciscanessen van Etten, lid
 – Zuster Melina Polo ssps, lid

Trappisten, Abdij Koningshoeven OCSO
De broeders van Abdij Koningshoeven hebben op 2 april 
2022 broeder Isaac Majoor tot hun abt gekozen. Hij volgt 
daarmee dom Bernardus Peeters op die een maand eer-
der werd benoemd tot Generale Abt van de Orde.

Missionarissen van het H. Hart (MSC)
 – Pater Theo te Wierik, overste
 – Pater Wim Vergouwen, vice- overste
 – Pater Harrie de Bruijn
 – Pater Antoon Egging

Zusters Franciscanessen van Dongen
 – Zuster Agnes Langerwerf, algemeen overste
 – Zuster Hesselmans, lid

Dominicanen
Met ingang van 30 mei jl. vormen de Nederlanse en 
Belgische dominicanen één provincie. De Nederlandse 
provincie is opgeheven en Nederland is nu een vicariaat 
onder België.

 – Pater René Dinklo, vicaris
 – Pater Michael-Dominique Magielse, raadslid
 – Stefan Mangnus, raadslid

De provinciaal van België, Philippe Cochinaux op, be-
kleedt die functie tot het kapittel van de Belgische pro-
vincie, dan inclusief het Nederlandse vicariaat, in  de-
cember van dit jaar.

Minderbroeders 
franciscanen van de 
Lage Landen
Sinds 16 mei 2022 zijn de 
Nederlandse provincie 
en de Vlaamse custodie 
één provincie geworden. 

Omdat op het vorige kapittel (2019) de minister-provin-
ciaal en de vice-provinciaal voor zes jaar gekozen zijn, 
blijven de broeders Theo van Adrichem ofm resp. Wim 
Pot ofm op hun post.
Als nieuwe definitoren zijn gekozen:

 – Broeder Marcel Huysentruyt
 – Broeder Frans Gerritsma
 – Broeder Jan ter Maat
 – Broeder Joachim Oude Vrielink

Religieus Huis Nederland van de Broeders van 
Maastricht (FIC)

 – Broeder Wim Luiten, overste
 – Broeder Frans School, plaatsvervangend overste
 – Broeder Gerard Langelaan, bestuurslid

Benedictinessen van het heilig Sacrament
Tijdens het kapittel van Priorij Fons Vitae te Nuland is 
zuster Marie-Thérèse Versteegen tot priorin gekozen

Dominicanessen van Voorschoten
 – Zuster Regina Plat, algemeen overste
 – Zuster Liduina Groenewegen, lid
 – Zuster Pauline Haverkamp, lid

UCESM
De Unie van Europese Conferenties van Religieuzen koos 
in een online vergadering in april een nieuw bestuur:

 – Pater Jānis Meļņikovs sj, voorzitter
 – Zuster Olena Bys csa, vice-voorzitter
 – Zuster Mary Hanrahan pbvm, lid
 – Pater Mark-Robin Hoogland cp, lid



I N  B E E L D

8 knrbulletin  2 | 2022

Projecten

Geven maakt je rijk
Het werk van stichting ANDERS

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te 
worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een an-
dere manier van denken en handelen. Het moet anders, vond oprichter Robert de Heer.

Sinds de oprichting in 2015 bleek 
deze aanpak succesvol en het eerste 
ANDERS-netwerk in de Drechtste-
den groeide stevig door. Vanaf 2017 
is Stichting ANDERS op zoek gegaan 
naar de mogelijkheid om verder Ne-
derland in te groeien. Door de steun 
van het Oranje Fonds werd dit mo-
gelijk. Ook in Rotterdam ontstond 
er een ANDERS-netwerk volgens de-
zelfde methode. Dat was spannend, 
want zouden MKB-ondernemers 
ook in een stad waar veel armoede 
is en die anoniemer is dan de kleine 
woongemeenschappen in de Drecht-
steden, bereid zijn om kosteloos hun 
diensten aan te bieden voor de noden 
van kwetsbare burgers. Het bleek 
ook in Rotterdam te slagen. In 2020 
zijn de beide werkgebieden verzelf-
standigd. Robert de Heer ging met de 
stichting ANDERS Nederland door 
met het opzetten en ondersteunen 
van nieuwe lokale stichtingen AN-
DERS. Inmiddels zijn deze ook actief 
in Eindhoven en de regio Amstel-
land. In andere plaatsten wordt een 
start gemaakt o.a. in de regio Den 
Haag, Nijmegen en Rivierenwaard.

Hoe werkt het?
ANDERS koppelt mensen met een 
hulpvraag aan lokale ondernemers 
om hen te helpen. Dat kan op ver-
schillende vlakken zijn. Voorwaarde 
is dat de hulpvrager zelf geen finan-
ciële of andere middelen heeft om 

het probleem op te lossen en ook 
geen beroep kan doen op andere re-
gelingen of voorzieningen. Het gaat 
om mensen die geen of een beperkt 
sociaal netwerk om zich heen heb-
ben om hen bij te staan. Zij kunnen 
zelf een aanvraag indienen, maar 
het kan ook via andere organisaties. 
Stichting ANDERS werkt samen met 
lokale middenstanders en bedrijven 
die goederen of diensten beschik-
baar stellen en met andere maat-
schappelijke organisaties zoals het 
Leger des Heils of stichting Present. 
Ook maatschappelijke organisaties 
kunnen aanvragen indienen voor 
mensen die dat nodig hebben.

Het gaat vaak om kleine hulpvragen. 
In 2021 lag het gemiddelde bedrag 
voor de hulpvraag tussen de 300 
en 400 euro. Maar mensen kunnen 
daarmee enorm geholpen zijn. Een 
voorbeeld is het verhaal van Jolande 
die hulp kreeg van ANDERS Eindho-
ven. Na jaren in een instelling te heb-
ben gewoond kreeg zij een eigen wo-
ning toegewezen. Een leuke woning, 
maar helemaal leeg. Jolande ziet 
zonder hulp, middelen en mensen, 
geen kans om het bewoonbaar te 
maken. Via ANDERS Eindhoven ko-
men ondernemers in actie en leveren 
muurverf en een laminaatvloer, met 
ondervloer en plinten. Een paar be-
kwame vrijwilligers leggen de vloer 
in een hele lange werkdag!

In 2015 startte Robert de Heer de 
stichting ANDERS, na een aantal 
jaar actief te zijn geweest in ontwik-
kelingswerk in Afrikaanse landen en 
het Midden-Oosten. Robert: “Vanuit 
mijn christelijke achtergrond wilde 
ik dit werk graag een tijdje doen, ook 
om de eigen horizon op te rekken. 
Hier heb ik veel en vaak gezien hoe 
mensen zich met elkaar redden. De 
tekortkomingen in het systeem en 
voorzieningen, werden dan maar 
door de mensen zelf opgelost. Als 
er geen geld was, dan ging het ook 
zonder geld.” Terug in Nederland 
hoorde hij veel ondernemers spre-
ken over ‘iets terug doen voor de 
samenleving’ en hun wens om aan 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO) invulling te geven. 
Daarmee ging Robert de Heer aan de 
slag. Hij deed een beroep op vele lo-
kale ondernemers om de noden van 
kwetsbare mensen in de gemeen-
schap te helpen verlichten.

Stichting ANDERS wil heel specifiek 
in de commerciële sector onderne-
mers uitdagen om een stukje van 
hun producten/diensten/talenten 
beschikbaar te maken voor mensen 
in de samenleving die dat keihard 
nodig hebben. Vervolgens zien zij 
het als hun taak om deze ondersteu-
ning te koppelen aan de juiste hulp-
vragen vanuit de samenleving.



9knrbulletin  2 | 2022

P R O J E C T E N

Een ander voorbeeld is afkomstig 
van het team uit Rotterdam dat altijd 
aan het zoeken naar nieuwe kansen 
om de stad nog mooier te maken. 
Zo wisten ze in 2021, te midden van 
alle coronaperikelen een grote Rot-
terdamse Sociale Tandartsdag te or-
ganiseren. Een project waarin ze, in 
samenwerking met FBNR, stichting 
Present Rotterdam 32 tandartsen 
konden inzetten die in totaal 189 Rot-
terdammers met acute pijnklachten 
wisten te helpen.

Robert: “De hulpvragen voelen soms 
eindeloos en blijven maar komen, 
maar de bereidheid vanuit de on-
dernemerswereld is gelukkig net zo 
onuitputtelijk.”

Pay it forward
Wat ANDERS bijzonder maakt is dat 
ze van de hulpvrager wel wat terug 
verlangen. Pay it forward heet dit 
concept. Pay it forward is een uiting 
van een goede daad aan anderen in 
plaats van aan de oorspronkelijke 
weldoener. Je geeft de goede daad 
die aan jou is gedaan dus door aan 
anderen die jouw hulp goed kunnen 
gebruiken. Zo ontstaat er een bewe-
ging van goede daden en maken we 
met elkaar de wereld iets mooier. 
Die goede daad kan van alles zijn: 

collecteren voor een goed doel; Ie-
mand helpen bij zijn administratie 
die hier zelf te weinig ervaring in 
heeft; Vrijwilligerswerk op de school 
van je kinderen; Koken voor iemand 
in de straat die ziek is.
Op deze manier wordt de gedachten 
dat geven je rijker maakt opnieuw 
tot uiting gebracht: iedereen kan de 
schoonheid van geven ervaren. Iets 
waardevols geven hoeft geen geld te 
kosten.

Werkende armen
“We zijn als stichting niet de club 
die zichzelf elke twee jaar opnieuw 
wil uitvinden. We weten namelijk 
precies waar we goed in zijn. Tegelij-
kertijd willen we wel vernieuwen en 
slimmer werken. We stelden onszelf 
daarom ook de vraag ‘waar bevindt 
de hulpvrager zich’. In veel gevallen 
ontmoeten we namelijk de hulp-
vrager via het sociaal wijkteam, de 
voedselbank of andere maatschap-
pelijke instantie. Tegelijkertijd 

kwamen we tot het besef dat een be-
langrijk deel van de groep hulpvra-
gers ook een baan heeft, maar toch in 
armoede leeft. Het gaat om de doel-
groep werkende armen, een groep 
die zeker 220.000 mensen in Neder-
land telt. Om die reden zijn we eind 
2021 gestart met het project ‘Werken-
de Armen’. Een project waarmee we 
samen met grote werkgevers op zoek 
gaan naar de hulpvragen van hun 
kwetsbare medewerkers.

Toekomst
De landelijke stichting ondersteunt 
de lokale groepen met trainingen, 
publiciteit, digitale ondersteuning 
en advies. De landelijke stichting 
wil in de komende jaren meer lokale 
groepen opstarten en initiatiefne-
mers werven. “Dit werk is wat ons be-
treft namelijk nog maar net begon-
nen. We kijken dan ook uit naar alle 
nieuwe stichtingen en al dat nieuwe 
lokale werk dat we mogen helpen op-
starten. Die kans, dat goud zit in de 
grond, en we genieten ervan om het 
met alle medestanders naar boven te 
krijgen en het te laten schitteren.”

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G

De landelijke stichting ANDERS en enkele lokale groepen hebben financiële ondersteuning 
gekregen van de religieuzen via KNR-PIN.”  |  Meer informatie: www.stichtinganders.nlwww.stichtinganders.nl

Boven: Een training 
van enkele vrijwilligers 
Onder: Tandartsdag 
in Rotterdam

Foto’s: stichting ANDERS

http://www.stichtinganders.nl
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“Samen bouwen we aan vrede en een 
inclusieve wereld”

Pater Jens Petzold werkt in Irak aan het verminderen 
van geweld en conflict

In Irak zorgen diverse conflicten al generaties lang voor geweld, onderdrukking en 
vooroordelen tussen religieuze en etnische groepen. De Zwitserse pater Jens Pet-
zold woont en werkt in een klooster in Suleymaniyah, een stad in het Koerdische 
deel van Irak. In dat klooster creëerde hij een cultureel centrum waar onderwijs en 
interreligieuze dialoog centraal staan. In 2021 ging hier het project ‘Together We 
Build Peace’ van start: een samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisa-
ties en het klooster, gesteund door AMA. Samen zetten we ons in om de bevolking 
weer dichter bij elkaar te brengen middels traumaheling en conflictoplossing.

Koerden, Arabieren, Turkmenen, 
Kakai en andere etnische minderhe-
den leven naast en met elkaar in veel 
gebieden in Irak. De meeste men-
sen zijn moslim, een minderheid is 
christen of bijvoorbeeld jezidi. Af-
gelopen jaren zijn gemeenschappen 
door oorlog en conflicten uit elkaar 
gedreven. Vanuit Mensen met een 
Missie is Janneke Stegeman verant-
woordelijk voor het programma in 
Irak. Ze vertelt: “Tijdens de Anfal-
campagne van Saddam Hussein eind 
jaren tachtig kwamen duizenden 
Koerdische inwoners om en moesten 

honderdduizenden mensen vluch-
ten. Ook de inval van Amerikaanse 
troepen in Irak in 2003 en de oorlog 
die daarop volgde, zorgde voor veel 
leed en doden. Terreurbeweging 
IS versterkte de tegenstellingen en 
zaaide veel angst. Opnieuw sloegen 
mensen op de vlucht, verdwenen of 
werden vermoord.”

Eeuwenoud klooster
Het Deir Maryam al-Adhra kloos-
ter waar pater Jens al 21 jaar woont, 
vindt zijn oorsprong in de vroege 
negentiende eeuw. De christenen 

vormden toen al een hechte, stabie-
le gemeenschap in Suleymaniyah. 
Doordat ‘Suli’ een handelscentrum 
was, kwamen er mensen vanuit heel 
Irak en de omliggende landen naar 
de stad, resulterend in een mix van 
diverse religies en etniciteiten die 
zich er vestigden. Pater Jens: “In het 
begin was dit klooster een parochie-
kerk. Alle priesters woonden hier, in 
het huis achter de kerk. Tegenwoor-
dig zijn we geen klooster in de tradi-
tionele zin van het woord. We zijn nu 
meer een centrum voor educatie en 
ontmoeting, maar hebben ook zeker 
de ambitie om de spiritualiteit van 
het monnikenleven in de toekomst 
weer nieuw leven in te blazen.”

Vluchtelingen
In de zomer van 2014 kwamen grote 
groepen mensen uit Syrië en andere 
delen van Irak naar Suleymaniyah, 
op de vlucht voor IS. Pater Jens: “Het 
klooster was natuurlijk geen vluch-
telingenkamp, maar de nood was 
hoog, dus ik twijfelde geen moment. 
Tussen 2014 en 2017 hebben we hier 
ruim 250 vluchtelingen opgevangen. 
Er woonden zo’n twintig mensen in 
dit kantoor, zestig in de kerk, een 
hele groep in mijn huis en de rest in 
oude leegstaande gebouwen die we 
provisorisch geschikt maakten om 
in te wonen.”Suren



11knrbulletin  2 | 2022

P R O J E C T E N

De meeste vluchtelingen zijn na de 
oorlog weer teruggekeerd, maar nog 
altijd woont een heel diverse groep 
Irakezen en Syriërs in het klooster. 
Velen van hen zijn moslim en leven 
er samen met een kleine groep ka-
tholieke religieuzen, onder wie pater 
Jens. De workshops en trainingen die 
het klooster vóór de opkomst van IS 
al aanbood, zette pater Jens de afge-
lopen jaren ook in om deze gevluchte 
mensen te helpen. “We boden bij-
voorbeeld taallessen in Koerdisch, 
zodat ze op de markt beter konden 
communiceren. Maar we geven ook 
Engels en Arabisch, en in de toe-
komst misschien nog wel meer.” De 
taallessen en andere cursussen van 
het klooster zijn ook voor jongeren 
uit Suleymaniyah zelf toegankelijk. 
Engels is het populairst; momenteel 
volgen zo’n 130 jongeren Engelse les 
in het klooster.

Samen bouwen aan vrede
In 2021 startte het klooster samen 
met lokale organisaties PDO (Peo-
ple’s Development Organization) en 
CPT (Christian Peacekeeper Teams), 
met steun van AMA, het project 
‘Together We Build Peace’. Coördi-
nator van dit programma is Suren 
Abubakir Abdullah. Hij groeide op 
in Suleymaniyah en zag de effecten 
van jarenlang conflict om zich heen. 

Suren: “Geweld zat ingebakken in de 
cultuur. Met mijn vriendjes was ik 
vaak gewelddadig, want dat is hoe ik 
dacht dat je respect afdwong. Hoe je 
een leider werd. Op school sloegen de 
leraren ons als we een verkeerd ant-
woord gaven. Dat was heel normaal 
en gebeurde op bijna elke school.”
Toen Suren ouder werd, begon hij 
de mensen om zich heen en hun ge-
drag te observeren. Hij zag dat je ook 
zonder geweld succesvol kon zijn. 
Suren realiseerde zich dat alleen hij 
de controle had over wat voor mens 
hij zou worden, en gooide het roer 
om. Na een studie sociologie helpt 
hij nu - als projectcoördinator bij 
PDO - jongeren in te zien dat geweld 
niet de oplossing is. Suren: “Er is nog 
steeds veel geweld en conflict in dit 
land. Tussen politieke partijen, tus-
sen religies en tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Er is veel discri-
minatie en uitsluiting van minder-
heden. We accepteren elkaar niet en 
dat leidt tot geweld. Daarnaast dra-
gen we onverwerkte trauma’s uit het 
verleden met ons mee, wat het wan-
trouwen alleen maar versterkt.”

Traumaheling en 
conflictoplossing
Als deel van het project bieden PDO, 
CPT en het klooster van pater Jens 
verschillende workshopseries voor 

jongeren uit Suleymaniyah en an-
dere steden in de regio. Daarin leren 
ze bijvoorbeeld hoe ze hun trauma’s 
kunnen verwerken. Maar ook hoe ze 
kunnen omgaan met nieuwe heftige 
situaties en hoe ze conflicten kun-
nen oplossen zonder geweld. Suren: 
“In de mediation-trainingen geven 
we de deelnemers praktische hand-
vatten die ze kunnen toepassen als 
ze zelf in een conflict verwikkeld ra-
ken, of als ze andere mensen in con-
flict zien. We leren ze inzien dat met 
geweld reageren op geweld, altijd re-
sulteert in meer geweld.”
Naast de workshops neemt Suren 
de jongeren ook mee naar andere 
dorpen en steden in de regio, waar 
ze in contact worden gebracht met 
jongeren die anders opgroeiden dan 
zijzelf. “We houden deze workshops 
op dit moment op drie verschillende 
plekken in Koerdistan. Daarbij rich-
ten we ons op plekken waar veel reli-
gieuze en etnische diversiteit is on-
der de inwoners. We verbinden deze 
groepen ook onderling met elkaar. 
Op social media discussiëren ze bij-
voorbeeld over maatschappelijke 
kwesties en maken ze video’s die to-
lerantie en respect promoten.”
De workshops in Suleymaniyah vin-
den plaats in het klooster waar pater 
Jens woont. Zo fungeert een katho-
liek klooster als ontmoetingsplaats 

Pater Jens (links) en Suren in de kapel van 
het klooster | Foto’s: Milene van Arendonk
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voor Koerden, Irakezen en Syriërs 
met allerlei diverse achtergronden 
en religies. Dat is een belangrijke 
stap op de weg naar minder ver-
deeldheid en wantrouwen tussen 
de bevolkingsgroepen in Irak. Pater 
Jens: “Met onze lessen en workshops 
leren we de nieuwe generatie hoe ze 
geweldloos kunnen communice-
ren en conflicten kunnen oplossen. 
Door interreligieuze dialoog te sti-
muleren, bouwen we samen aan vre-
de en aan een inclusieve wereld, voor 

Zuster Yosé Höhne-Sparborth van 
de zusters van ‘De Voorzienigheid’ 
was bijna een jaar lang in Irak in het 
klooster van pater Jens en in de regio 
om te werken aan traumaheling. In 
het vorige Bulletin (april 2022) is een 
artikel te lezen dat we schreven aan 
de hand van haar nieuwsbrieven.

Het programma van Mensen met een Missie in Irak wordt gefinancierd van-
uit 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 funda-
menten van de missionaire traditie en spiritualiteit in de programma’s van 
Mensen met een Missie gewaarborgd blijven.

minderheden, meerderheden, vrou-
wen en mannen.” Suren: “Het be-
langrijkste is dat we elkaar leren ac-
cepteren en respecteren. Het maakt 
niet uit dat sommige vrouwen geen 
hijab dragen, dat zegt niks over hun 
waardigheid. Het maakt niet uit dat 
jij christen bent en ik moslim. Als we 
elkaar accepteren precies zoals we 
zijn, zal het geweld verminderen.”

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

Suren met enkele jongeren in de tuin van het klooster | Foto: Milene van Arendonk
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‘Zie, iets nieuws ga ik beginnen’
Afscheid Pierre Humblet

‘Zie, iets nieuws ga ik beginnen’. Dat was de titel van de studiemiddag over toe-
komst religieus leven, die de KNR en het Titus Brandsma Instituut (TBI) organiseer-
den ter gelegenheid van het afscheid van Pierre Humblet.
In 1986 begon hij bij het TBI met herbronningsprojecten voor verschillende religi-
euze ordes en congregaties. In 1999 werd hij gevraag als secretaris van het toen nog 
zelfstandige Samenwerkingsverband Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR), dat 
later opging in de KNR. Al snel verschoof het zwaartepunt van de werkzaamheden 
van Pierre Humblet naar aandacht voor roeping en vorming. Eind 2021 ging hij met 
pensioen, maar vanwege de coronamaatregelen moest het afscheid uitgesteld wor-
den tot 7 april 2022.

Religieus leven

Titus Brandsma
Tijdens de studiemiddag keken en-
kele sprekers naar religieus leven 
vandaag de dag vanuit de spirituali-
teit van twee – toen nog aanstaande 
– heiligen. Op 15 mei werden zowel 
de pater karmeliet Titus Brandsma 
als Charles de Foucauld, naast nog 
enkele anderen, heiligverklaard in 
Rome. Bij beiden komt naar voren 
dat de balans tussen actie en con-
templatie een belangrijk aspect is.

Inigo Bocken van het TBI keek naar 
religieus leven vanuit Titus Brands-
ma. Hij begon zijn verhaal echter met 

enkele woorden over Pierre Humblet. 
In zijn werk was Pierre steeds aanwe-
zig op een scharnierpunt in het leven 
van mensen. Hij heeft velen zien gaan 
en komen die iets nieuws wilden be-
ginnen. Hij heeft hen begeleid bij het 
vinden van een lichaam voor de ziel 
die zoekt zonder te weten waar het 
zou eindigen. Religieus leven begint 
steeds opnieuw bij iedereen die een 
verlangen heeft en dit durft te volgen.

Titus Brandsma was een vernieuwer, 
binnen de karmelorde. Religieus le-
ven was voor hem ‘contemplatio in 
actio’. Het gaat niet alleen om het 

handelen, maar de bezinning en de 
contemplatie zijn wezenlijk onder-
deel van het religieuze leven. Inigo 
Bocken stelde daarom ook dat de 
laatste decennia in het religieuze 
leven de focus wellicht te eenzijdig 
op de actie heeft gelegen. Voor Titus 
Brandsma waren studie en gebed 
wezenlijke onderdelen.

Daarnaast stelt Bocken dat we ons 
niet blind moeten staren op de 
kwantiteit van het hedendaagse re-
ligieuze leven. Het gaat om de kwa-
liteit van het religieuze leven. Waar 
een religieus is, is religieus leven.

Dagvoorzitter zuster Anne-Marie  Bos Inigo Bocken
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Charles de Foucauld
Vervolgens sprak Gerard Moor-
man, medewerker van de KNR, over 
Charles de Foucauld. Hij vertelde in 
het kort zijn bewogen en avontuur-
lijke levensverhaal. Het verhaal van 
De Foucauld kan in de ogen van de 
huidige maatschappelijke normen 
worden gezien als een mislukking. 
Hij wilde een congregatie stichten, 
maar zijn leven eindigde eenzaam 
in de woestijn, zonder volgelingen. 
Toch is het een verhaal van hoop en 
een nieuw begin. Enkele decennia 
na zijn dood, inspireerde het levens-
verhaal van Charles de Foucauld een 
kleine groep mensen zodanig dat zij 
hem gingen navolgen. Vandaag de 
dag zijn er twaalf congregaties die 
leven volgens de spiritualiteit van 
Charles de Foucauld en nog een aan-
tal lekengemeenschappen. Het gaat 
om de spiritualiteit van de presentie. 
Het nabij zijn van mensen in vriend-
schap. De nadruk ligt op het zijn en 
niet zozeer op het doen.

Gerard Moorman noemt vanuit die 
spiritualiteit van Charles de Fou-
cauld drie uitdagingen voor het he-
dendaagse religieuze leven:

1. De groeiende kloof tussen rijk 
en arm: in alle crises blijkt dat de 
kwestsbaren daar het het meest 
onder te lijden hebben. De paus 
noemt onverschilligheid het grote 

kwaad in deze tijd. Hoe kunnen 
wij, als religieuzen, er voor zorgen 
dat we blijven omzien naar men-
sen en op ooghoogte blijven spre-
ken met iedereen.

2. De botsingen tussen culturen en 
religies. Enerzijds is er sprake van 
enorme globalisering, anderzijds 
zien we groeiend verzet tegen mi-
gratie. Van Charles de Foucauld 
en ook van Franciscus van Assisi 
kunnen we leren van hun ontmoe-
tingen met de ander, met mensen 
van andere culturen en religies. Zij 
hadden respect voor hen. We kun-
nen van elkaar leren. We moeten 
over grenzen durven gaan.

3. De vraag hoe we in deze roerige 
tijden geworteld kunnen blijven 
in ons geloof. Voor Charles de Fou-
cauld was contemplatie belang-
rijk. De ontmoeting met de arme 
stond voor hem gelijk aan de ont-
moeting met Christus in de eu-
charistie. Hoe kunnen we zorgen 
voor een goede balans in actie en 
contemplatie.

Forumdiscussie
Na deze inleidingen gaven zuster 
Esther van de Vate, zuster Christella 
Warini en zuster Catharina Al een 
korte reactie op de twee inleidin-
gen. Esther van de Vate refereerde 
aan de zorg voor kwaliteit van het 
religieuze leven. Ze zei hierin, als 
oud-collega van Pierre, veel van hem 

te hebben geleerd. Het is belangrijk 
te blijven reflecteren. Het proces 
van het bij de tijd brengen en van 
de herbronning is nog niet af. In het 
Huis van de Roeping, opgezet door 
Pierre, is het ook belangrijk om op 
ooghoogte te blijven spreken met de 
zoekenden die daar aankloppen. De 
vragen die we aan hen stellen, moe-
ten we ook voortdurend aan onszelf 
blijven stellen.

Zuster Christella noemt het verlan-
gen dat in mensen leeft een goede 
basis voor het gesprek. Ieder mens 
heeft een verlangen om goed te le-
ven. Dat verlangen noemt zij God, 
maar anderen noemen dat wellicht 
anders. Dat maakt niet uit, het ver-
langen verbindt. We moeten ruimte 
maken voor de ander, zodat zij tot 
wasdom kunnen komen. Zoals wij 
ooit allemaal ruimte kregen in de 
baarmoeder om te groeien naar iets 
nieuws, zo moeten wij een baarmoe-
der voor anderen zijn en een veilige 
omgeving bieden aan anderen om 
tot groei te komen.

Zuster Catharina benadrukte die 
veiligheid bij de vorming van nieu-
we, jonge religieuzen. Ze ziet daar 
ook een taak voor de KNR en voor de 
religieuze instituten om te zorgen 
dat zoekenden veilig die zoektocht 
kunnen gaan en hun roeping kun-
nen ontdekken en daarin gevormd 

Panellid en oud collegazuster Esther van de Vate o.carm Gerard Moorman
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kunnen worden. In deze tijd waarin 
instituten kleiner worden is het no-
dig dat we daarvoor meer samenwer-
ken. Er moet meer gekeken worden 
naar wat de zoekenden nodig heb-
ben en instituten zullen zich daar 
meer naar moeten voegen.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat 
we niet meer moeten spreken over 
de toekomst van het religieuze le-
ven. De toekomst is nu. Het heden 
is het uitgangspunt. Het gaat erom 
wat we vandaag uitstralen. We zijn 
kleiner en staan als religieuzen vaak 
met lege handen. We worden nu 
steeds meer teruggeworpen op ons 
charisma.

Reactie Pierre Humblet
Tot slot was het woord aan Pierre 
Humblet. Hij benadrukte dat de ‘ik’ 
in ‘Zie, iets nieuws ga Ik beginnen’, 
niet hijzelf is, maar God. Het gaat er 
niet om wat wij allemaal organiseren 
maar om wat zichzelf organiseert. 
Hij heeft in zijn omgaan met zoeken-
den een aardverschuiving gezien. 
De aandacht en behoefte aan gebed 
en contemplatie is veel groter. Het 
is belangrijk dat zoekenden zichzelf 
kunnen worden in het verlangen dat 
God in hen oproept. Daar is een radi-
cale keuze voor nodig.

Tijdens deze middag ging het vooral 
over de roeping tot religieus leven, 

maar veel van wat voor de zoekenden 
en voor religieuzen geldt, geldt ook 
voor leken. Het verschil zit vooral in 
de vorm. Religieus leven heeft vooral 
met de vorm te maken. Het komt op 
je af en verlokt je om de weg te gaan. 
Het vraagt van zoekenden een radi-
caal omdenken.

Dit illustreert hij tot slot met het ver-
haal van de man die tijdens een wan-
deling bij een rivier komt. Hij zoekt 
naar een brug om over te kunnen 
steken, maar vindt die niet. Tot slot 
vraagt hij aan een boer aan de over-
zijde van de rivier. “Hoe kom ik aan 
de andere kant.” De boer antwoord: 
“Daar ben je al.”

Na deze reactie van Pierre Humblet 
volgden nog woorden van dank van 
Herman Westerink, directeur van 
het TBI en zuster Monica Raassen, 
vicevoorzitter van de KNR.

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G
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Pierre met oud-collega Ad Leys Pierre met zuster Lisbeth Ratwasih, Onder de Bogen
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“Wat verlang je?” (Johannes 1, 38)
Impressie van de Atelierdag voor roepings- en 
vormingsverantwoordelijken

Op 22 april vond de halfjaarlijkse Atelierdag plaats. Onderwerp van gesprek was 
de begeleiding van mensen naar het religieuze leven en de ingroei in het gemeen-
schapsleven. Hieronder staat een verkorte weergave van de twee inleidingen.

Ward Biemans sj deelde vanuit zijn ervaring als studen-
tenpastor en geestelijk begeleider adviezen over de bege-
leiding van jonge mensen die roeping voelen. Richting-
gevend is voor hem een passage uit het evangelie waarin 
Johannes de Doper anderen wijst naar Jezus: ‘Zie het lam 
Gods.’ Dat is ook onze eerste taak: te wijzen naar Jezus.

Richtingwijzers
Pater Biemans noemde vijf richtingwijzers of aandachts-
punten bij de begeleiding:
1. Het gebedsleven: Hoe geeft iemand God een plek in 

het dagelijks leven? Laat mensen vertellen over wat 
hen daarbij aantrekt en wat ze moeilijk vinden.

2. Het sacramentele leven: Wat betekenen eucharistie en 
het sacrament van verzoening? Jongeren dragen niet 
de ballast mee van eerdere generaties. Zij hebben vaak 
ontdekt hoeveel de sacramenten kunnen betekenen.

3. Het gemeenschapsleven: Hoe komt men ertoe om te 
onderzoeken of deze specifieke gemeenschap iets is 
voor je? Deze vraag levert vaak boeiende gesprekken 
op.

4. Geestelijke begeleiding: Beter is het om slechts één 
begeleider te hebben en niet meerdere; dan is er 
immers een risico van tegenstrijdige adviezen.

5. Is er een reële voorstelling van het religieuze leven? 
Soms heeft men een wat idealistisch beeld van het 
religieuze leven. We weten allemaal dat het religieuze 
leven niet altijd harmonieus is. Dat moet men zich 
realiseren.

Hobbels
Pater Biemans wees ook op complicaties die kunnen 
optreden.
1. Meerdere opties kunnen een keuze lastig maken: 

bijvoorbeeld carrièreperspectieven, een relatie of het 
diocesane priesterschap. Die kun je als begeleider dan 
verkennen; daarbij is het wel zaak terughoudend te 
zijn in het mogelijk sturen. Het is aan de jongere zelf 
om te kiezen.

2. Het streven naar autonomie; Jonge mensen krijgen 
sterk mee dat men autonoom is. Dat kan botsen met 
de gehoorzaamheid die een belangrijke rol speelt 

in het religieuze leven. Pater Biemans plaatst de 
religieuze gehoorzaamheid wel in context: deze 
betekent niet dat men geen eigen voorkeur kenbaar 
kan maken, maar het gaat erom deze in dialoog te 
brengen met de overste.

3. Scrupules; Sommige jongeren hebben een neiging 
tot perfectionisme in het religieuze leven en vinden 
dat ze moeten voldoen aan hoge eisen. Ze gunnen 
zich niet de tijd te groeien daarin. Pater Biemans 
drukt hen op het hart dat je niet meteen aan alle 
verwachtingen hoeft te voldoen; er zijn verschillende 
stadia van ingroei.

4. Leeftijdsverschil; Samenleven met veel ouderen is 
een realiteit waar jongeren die intreden, mee moeten 
dealen.

5. Cultuurverschillen; De Nederlandse Kerk is sterk 
gefocust geweest op de verschillen tussen progressief 
– conservatief. Maar culturele verschillen zijn net 
zo belangrijk. Sommige gemeenschappen hebben 
leden uit verschillende nationale en culturele 
achtergronden, met ook verschillende opvattingen 
over hoe je het religieuze leven invult.

6. Onzekerheid bij de orde of congregatie zelf; Soms 
klopt een jongere aan bij een religieus instituut dat 
lange tijd geen kandidaten had. Als er onzekerheid 
is over het vormingstraject, dan is transparantie 
te verkiezen boven onduidelijkheid. Maak zo goed 
mogelijk duidelijk wat het traject van intreding is, 
wie verantwoordelijk is en wat de beslismomenten 
zijn. Het helpt bijvoorbeeld al als dit op de website 
vermeld staat.

Samen bouwen aan een vruchtbaar thuis
In het middaggedeelte sprak zuster Angela Holleboom 
osc over het opnemen van nieuwe leden in de gemeen-
schap. De vraag ‘Wat verlang je?’ is en blijft voor haar 
leidend. Die vraag wordt gesteld bij de professie. In de 
evangeliën stelt Jezus meerdere malen een vergelijkbare 
vraag: “Wat of wie zoeken jullie?” Dat betekent dat Hij 
mensen uitnodigt zélf contact te krijgen en te houden 
met hun verlangen.
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Ieder van ons draagt een verleden met zich mee, herin-
neringen, kwetsuren, ingesleten patronen en strategie-
en. Die kleuren ook hoe wij naar de toekomst kijken: ver-
trouwvol, angstig, open, gesloten. De liturgie roept ons 
op mét onze herinnering en verwachting in het heden 
te leven (vgl. Psalm 95). Hoe komen wij tot die vrijheid 
in het nu? Dat kan als wij contact houden met ons ver-
langen en onze kwetsuren en patronen onderkennen en 
leren hanteren en het goede van God verwachten.

We hebben bevestiging nodig, maar ook uitnodiging, 
uitdaging misschien. Durf ik een stapje in het onbeken-
de te zetten richting Gods koninkrijk wanneer God mij 
daartoe aanzet? Een broeder franciscaan zei me eens: 
“God houdt van je zoals je bent, maar Hij houdt teveel 
van je om je zo te laten.” Om dit proces van groei goed te 
laten verlopen is begeleiding nodig, zeker van een gees-
telijk begeleider en soms ook van een psycholoog.

Dissessione et divisione
Het religieuze leven is meer dan ooit een avontuur. Onze 
religieuze gemeenschappen worden kleiner. Er komt 
meer neer op minder mensen. We vragen veel van elkaar. 
Tegelijk moet ieder tijd en ruimte krijgen om contact te 
houden met het eigen verlangen, om te putten uit de 
bron.

In elke gemeenschap zitten spanningsvelden, bijvoor-
beeld tussen individualiteit en participatie, tussen con-
tinuïteit en verandering. We moeten samen de weg gaan 
van de echte menswording voor ieder van ons. Onze di-
versiteit hoort geen struikelblok te zijn, maar een gave 
van God en een kans om tot een hechte gemeenschap uit 
te groeien waarin ieder op eigen wijze vrucht kan dragen 
voor God, voor de zuster- en broederschap, voor zichzelf.

Daarvoor moeten we het met elkaar uithouden ín de 
spanningen die het samen leven met zich meebrengt en 
samen zoeken naar oplossingen. De H. Clara waarschuwt 
voor: dissessione et divisione, (tweedracht en verdeeld-
heid). Maar ik neem deze woorden heel letterlijk: als wij 
niet meer bij elkaar kunnen zitten (dis-sessione) en niet 
meer samen ergens naar kunnen kijken en erover kun-
nen praten (di-visione), dan loopt de gemeenschap ge-
vaar. Maar zolang wij het avontuur van het samen zitten 
en samen ergens naar kijken aangaan, is er hoop.

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

Het volledige verslag van de Atelierdag kan worden opgevraagd via CPR@knr.nl | De volgende editie is op 21 oktober 
2022 in het Generalaat van de Fraters van Tilburg. Informatie over thema en programma is in september beschikbaar.
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Synode

Het verlangen bij te dragen  
aan een synodale kerk

Document van de Konferentie  
Nederlandse Religieuzen in  
het kader van het synodaal proces

In de eerste maanden van 2022 organiseerde de KNR een vijftal online bijeenkom-
sten voor religieuzen in het kader van het Synodaal proces. Dit leidde tot een slot-
document dat op 9 juni in de Verkadefabriek werd gepresenteerd. De daar aanwe-
zige religieuzen hebben dit document aanvaard als de bijdrage van de religieuzen 
in Nederland aan het wereldwijde Synodaal Proces. Op deze en volgende pagina’s 
vindt u deze slottekst en de reacties van een viertal religieuzen en bisschop de Kor-
te. Zij waren gevraagd om tijdens de bijeenkomst van 9 juni een eerste reactie te 
geven.

Het proces van de raadpleging
De religieuzen in Nederland hebben enthousiast gerea-
geerd op de uitnodiging van de prefect van de Dicasterie 
voor de Instituten van Godgewijd Leven en van de Ge-
meenschappen van Apostolisch Leven om een bijdrage 
te leveren aan het Synodaal Proces. De eerste maanden 
van 2022 heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR) verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het 
kader van het Synodaal Proces. Deze vonden vanwege de 
coronasituatie online plaats.

Het proces zag er in grote lijnen uit als volgt:
 – In de periode januari – maart 2022 hield de KNR vijf 
webinars. Het eerste webinar was informatief van 
aard en stond ook open voor mensen die zich nauw 
betrokken voelen bij de religieuzen in Nederland. Er 
waren ruim 300 deelnemers.

 – Vervolgens hield de KNR vier webinars voor leden 
van ordes en congregaties waarbij telkens een 
van de hoofdthema’s centraal stond: communio, 
participatie, missie en tenslotte synodaliteit zelf. 
Bij elk hoofdthema waren enkele van de subthema’s 
gekozen. Gemiddeld namen rond de zeventig mensen 
deel. Achter sommige schermen zaten meerdere 
religieuzen, soms zelfs een hele communiteit.

 – De deelnemers ontvingen voorafgaand aan elk 
webinar gespreksvragen die grotendeels waren 

ontleend aan het Vademecum van de Synode. 
Deelnemers gingen in groepen van zes tot acht 
mensen met elkaar in gesprek volgens de methode 
van het geestelijk gesprek. Van elk webinar werd een 
uitgebreid verslag gemaakt dat werd verstuurd aan 
alle deelnemers.

De samenvattingen van de vijf webinars vormen de basis 
van deze synthese van de KNR. Daarnaast hebben we ook 
verslagen verwerkt van afzonderlijke bijeenkomsten van 
groepen religieuzen en geassocieerde lekenbewegingen. 
Tijdens een afsluitende, plenaire bijeenkomst op 9 juni 
2022 is een concepttekst van de synthese voorgelegd aan 
alle leden van de KNR. Na enkele aanpassingen is de 
tekst van deze synthese vastgesteld.

De ervaring van de raadpleging
Veel religieuzen gaven aan dat zij het onderlinge gesprek 
tijdens dit Synodale Proces zeer hebben gewaardeerd. 
De methode van het geestelijk gesprek stimuleerde een 
open, luisterende houding. De ontmoeting en uitwisse-
ling tussen leden van verschillende religieuze institu-
ten, van verschillende generaties van religieuzen en van 
actieve en contemplatieve religieuzen, werd als verrij-
kend en bemoedigend ervaren.
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Het online overleg was voor velen aanvankelijk erg 
nieuw. Ondanks het gemis van het contact van aan-
gezicht tot aangezicht, bleek al snel dat zo de actieve 
deelname werd vergemakkelijkt van leden van contem-
platieve gemeenschappen en van de oudste generatie 
religieuzen die anders niet in staat zouden zijn geweest 
om naar bijeenkomsten te komen.

Over sommige kwesties kunnen de meningen tussen 
religieuzen scherp uiteenlopen. Soms leeft zelfs binnen 
eenzelfde gemeenschap grote verdeeldheid over funda-
mentele zaken in Kerk en samenleving. Deze verdeeld-
heid willen wij niet verdoezelen, maar ook open en eer-
lijk naar de synode brengen.

Het verlangen bij te dragen aan een synodale Kerk
De Kerk gaat religieuzen zeer aan het hart. Over hun dro-
men en wensen voor onze Kerk is veel gesproken tijdens 
de webinars. Aangemoedigd door de aansporing om eer-
lijk en vrijmoedig te delen wat met elkaar is besproken, 
legt de KNR het secretariaat van de Bisschoppensynode 
2021-2023 graag de dromen en verlangens voor, maar ook 
de frustraties en pijn van religieuzen ten aanzien van de 
Kerk:

Wij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw,
wij dromen van een kerkgemeenschap met een open hart:
die mensen inspiratie biedt om hun leven een richting te geven;

die er is voor de armen; die sober is en nadenkt over waar wij 
ons geld aan besteden;
die aandacht heeft voor jongeren;
die vrijmoedig durft te getuigen van het evangelie;
waar leiders en medegelovigen in gesprek blijven met elkaar 
en werkelijk naar elkaar luisteren;
die samenwerkt met christenen van alle gezindten;
die in gesprek is en samenwerkt met ‘alle mensen van goede wil’;
die als deel van de samenleving vaker van zich laat horen in 
het publieke debat.

Wij lichten dit graag toe:

 → die mensen inspiratie biedt om hun leven een 
richting te geven:

Religieuzen voelen zich geroepen open te staan voor élk 
mens: voor arm en rijk; jong en oud; vrouwen en man-
nen; mensen van Nederlandse afkomst of uit andere 
landen; voor lhbti-ers. Veel religieuzen vinden het ui-
terst pijnlijk dat grote groepen mensen veroordeeld en 
buitengesloten worden door een te strikte interpretatie 
van de kerkelijke moraal, bijvoorbeeld ten aanzien van 
seksualiteit en huwelijk. De barmhartigheid en gastvrij-
heid die bij religieuzen hoog in het vaandel staat, doet 
sommige religieuze gemeenschappen ertoe besluiten 
om bijeenkomsten en vieringen te houden waar mensen 
welkom zijn die zich elders buitengesloten voelen.
Ook al is Nederland een zeer geseculariseerd land, toch 
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zoeken veel mensen ernaar om hun leven betekenis te 
geven en in verbondenheid te leven met anderen. Som-
mige religieuze gemeenschappen kiezen er bewust voor 
om aan te sluiten bij traditionele symbolen en gebrui-
ken van de Kerk. Het is hun ervaring dat mensen mak-
kelijk instappen als zij eenvoudig bidden zoals de Kerk 
bidt. Maar anderen zijn van mening dat de traditionele 
liturgische taal een obstakel is voor veel mensen. De 
oude woorden vragen telkens om een vertaling naar de 
hedendaagse cultuur.
Ook wordt door sommigen opgemerkt dat we als Kerk 
moeten openstaan voor de wetenschap; dat wetenschap-
pelijke inzichten meegewogen moeten worden in een 
open theologische en morele bestudering van de vraag-
stukken van leven en dood, van vrede en gerechtigheid. 
De visie die paus Franciscus heeft beschreven in zijn en-
cyclieken Laudato Sí en Fratelli Tutti zijn wat dat betreft 
een bron van inspiratie voor veel religieuzen.

 → die er is voor de armen; die sober is en nadenkt 
over waar wij ons geld aan besteden:

Religieuzen zijn betrokken bij allerlei vormen van hulp 
aan mensen die worden uitgesloten: dak- en thuislozen, 
vluchtelingen, migranten. Zij willen kwetsbare mede-
mensen ook daadwerkelijk nabij zijn: tijd nemen, mee 
optrekken, voor en samen met hen bidden. Velen merken 
op hoeveel rijkdom zij hebben ontvangen in allerlei ont-
moetingen met mensen uit de maatschappelijke marge.
Vanuit hun verbondenheid met gemarginaliseerde groe-
pen zoeken religieuzen soms ook het gesprek op met de 
overheid en politiek. Religieuzen zien op dit vlak een rol 
voor zich van ‘spreekbuis zijn’, hoe stroperig het contact 
met overheid en politiek ook kan zijn.
In contemplatieve communiteiten en communiteiten 
van ouderen houdt men het venster naar de wereld open 
door gastvrijheid, onderlinge gesprekken over wat er in 
de wereld gebeurt en door financiële ondersteuning van 
projecten. Ook het bidden voor vrede en gerechtigheid is 

voor deze gemeenschappen een vorm van dialoog met de 
wereld. Zo worden de kloostermuren “als het ware door-
zichtig”, werd opgemerkt.

 → die aandacht heeft voor jongeren:
In veel parochies zijn er bijna geen mensen. In een aantal 
kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen zijn 
vaak wel jonge en enthousiaste mensen. Nieuwe bewe-
gingen spreken jonge mensen klaarblijkelijk meer aan.
Ook in onze geseculariseerde samenleving, zoeken veel 
jongeren naar zingeving, verbondenheid en stilte. Zij 
hebben echter niets of weinig meegekregen van de ker-
kelijke traditie. De ervaring van religieuzen die veel op-
trekken met jongeren is dat de gesprekken die zij met hen 
hebben inspirerend en verrijkend zijn, ook voor de reli-
gieuzen zelf. Daarbij merken ze wel op dat het belangrijk 
is dat je jezelf blijft en je niet boven anderen stelt.
Tot grote verwondering en vreugde van sommige religi-
euze instituten, ontdekken jongeren soms weer dat het 
religieuze leven iets te bieden heeft wat leven gevend is. 
Jonge mensen kloppen aan kloosterpoorten. “Help ons”, 
zeggen ze, “om een leven in waarachtigheid en oprecht-
heid te beginnen”. “Help ons”, zeggen ze, “want de mis-
sie van het religieuze leven is een belangrijk antwoord 
op de vragen van deze tijd.”

 → die vrijmoedig durft te getuigen van het 
evangelie:

Er leven in de Nederlandse samenleving veel onbegrip 
en vooroordelen over Kerk en geloof. Het schandaal van 
het seksueel misbruik weegt zwaar op de Kerk en heeft 
de geloofwaardigheid van het kerkelijke spreken over 
seksuele moraal ernstig aangetast. Religieuzen voelen 
pijn en schaamte hierover. In deze context voelen velen 
schroom om te spreken over het geloof.
Tegelijk zijn religieuzen zich bewust van de rijkdom van 
hun leven. Het geloof is voor hen een bron van vreug-
de en mededogen die zij graag delen. Zij willen op een 

Panel in gesprek met de zaal bij de 
presentatie van de slottekst
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aanstekelijke manier het geloof uitdragen: niet veroor-
delend maar barmhartig en betrokken. Hun ervaring is 
dat als je interesse toont en de persoon tegenover je ‘op 
ooghoogte ontmoet’, diepgaande gesprekken over geloof 
en leven mogelijk zijn, ook met mensen van andere ge-
loven of levensbeschouwingen. In dagelijkse contacten 
met mensen, vaak gewoon op straat, kunnen mooie ge-
sprekken tot stand komen.
Verder werd meermaals opgemerkt dat ‘spreken’ niet 
alleen gebeurt met woorden: “Ook onze levenswijze 
‘spreekt’; door wie wij als religieuzen zijn getuigen we al.”

 → waar leiders en medegelovigen in gesprek 
blijven met elkaar en werkelijk naar elkaar 
luisteren:

Religieuzen zijn verheugd dat het Synodaal Proces zo 
benadrukt dat wij als gelovigen voorafgaand aan elk 
onderscheid – bisschop, priester, religieus, leek - leer-
lingen zijn van Christus. Gemeenschappen van religieu-
zen proberen bewust een plek te zijn waar de gelijkwaar-
digheid van broeders, zusters en leken wordt beoefend 
door gedeelde verantwoordelijkheid. Meerdere ordes 
en congregaties hebben een lekengroep die zich nauw 
betrokken voelt bij de zending van het instituut: een 
derde orde, oblaten, geassocieerde leden. Zij participe-
ren in het gebed en werk van de gemeenschap. Voor zo-
wel de religieuzen als de geassocieerde leken is dat zeer 
verrijkend.
Religieuzen hopen dat we als Kerk leren om de gaven 
van álle gelovigen te erkennen en waarderen, omdat de 
H. Geest ook in hen werkzaam is; dat vrouwelijke en 
mannelijke leken worden ingeschakeld op alle beleids-
niveaus; dat de kerkelijk leiding de vele mensen die zich 
op allerlei terreinen van Kerk en samenleving inzetten 
voor gerechtigheid en bescherming van de rechten van 
de mens, bemoedigt.
Over de positie van vrouwen in onze Kerk is in onze ge-
sprekken regelmatig opgemerkt dat vrouwen altijd en 

overal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het ker-
kelijke leven, maar dat veel – vooral leidende - functies 
alleen voor mannen open staan. Veel religieuzen hopen 
en verlangen ernaar dat vrouwen op alle niveaus van het 
kerkelijke leven een bijdrage kunnen leveren, ook in be-
stuurlijke en leidende functies.

 → die samenwerkt met christenen van alle 
gezindten:

Op lokaal niveau hebben kloosters en religieuze gemeen-
schappen vaak goede contacten met medechristenen. De 
‘officiële’ oecumene in Nederland verloopt echter stroe-
ver dan vroeger. Veel religieuzen betreuren deze stagna-
tie en verlangen naar een nieuw elan in het oecumenisch 
gesprek, naar een waarachtig getuigenis van eenheid. 
Dat is des te belangrijker, aangezien de meeste kerken in 
Nederland te maken hebben met vergrijzing en krimp.
Veel gasten van kloosters, vaak meer dan de helft, zijn 
van protestantse huize. De eucharistie is echter een las-
tig punt in de gastvrijheid die kloosters willen bieden. 
Men is zich ervan bewust dat intercommunie niet is toe-
gestaan. Veel religieuzen vinden dit pijnlijk en frustre-
rend. Sommigen zeggen: ‘Durf te wachten; werk verder 
aan de bereidheid van beide kanten om dingen samen te 
doen.’

 → die in gesprek is en samenwerkt met ‘alle 
mensen van goede wil’:

De communio met Christus is fundamenteel voor het re-
ligieuze leven. Tegelijk is deze communio een uitdaging 
om onze communio met anderen vorm te geven. Ook het 
gesprek met mensen die niet aangesloten zijn bij een kerk 
of religie maar zoekend zijn, is voor religieuzen belang-
rijk. Wat ons als mensen bindt, is immers belangrijker 
dan wat ons scheidt. Kernwoorden die in onze gesprek-
ken zijn genoemd, zijn: respect, openheid, vertrouwen, 
het accepteren van het anders zijn. Als mensen denken de 
waarheid in pacht te hebben stokt alle gesprek.

S Y N O D E
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Religieuze gemeenschappen hebben vele en rijke con-
tacten met allerlei mensen: gasten van allerlei geloofs-
richtingen, personeel, buren. Sommigen deelden hun 
ervaring dat het religieuze kleed – dus zichtbaar zijn als 
religieus – vaak aanleiding geeft tot spontane contacten, 
ook met moslims en jongeren; deze contacten zijn bijna 
altijd vriendelijk en positief.
Overbrugging van verschillen vindt ook plaats in diaco-
nale activiteiten. Het kan daarbij zowel gaan om lokale 
problemen als om de grote mondiale problemen van deze 
tijd: klimaatverandering, afname van biodiversiteit, de 
kloof tussen arm en rijk. We moeten mogelijkheden zien 
en dingen durven doen. De solidariteit en hulp die we 
nu zien met Oekraïners op de vlucht is hartverwarmend! 
Op dit soort momenten wordt zichtbaar hoeveel mensen 
bereid zijn zich in te zetten voor anderen. Het gaat erom 
samen te werken met alle mensen van goede wil en zo 

een tegenkracht te vormen tegen alle krachten die haat 
en verdeeldheid teweeg brengen.

 → die als deel van de samenleving vaker van zich 
laat horen in het publieke debat:

Religieuzen zijn blij met de ruime definitie die in het Sy-
nodale Proces wordt gegeven van missie. We dienen als 
Kerk een groter doel, namelijk om de wereld meer te ma-
ken zoals God die heeft bedoeld; een wereld waarin God 
zich thuis kan voelen omdat mensen er in goedheid en 
vrede met elkaar leven, waarin zij elkaar recht doen en 
niemand tekort komt aan liefde en brood. Het beeld dat 
de paus soms gebruikt van de Kerk als veldhospitaal, in-
spireert velen. De pastor moet niet ruiken naar wierook, 
maar naar de schapen!
In een samenleving waarin individualisme en autono-
mie zulke dominante waarden zijn, vormen gemeen-
schappen van religieuzen een teken van tegenspraak. 
Zij leven vanuit een verbondenheid met Christus, met 
anderen en met elkaar. Monastieke religieuzen zijn op 
een eigen manier betrokken bij de missie van de Kerk. Zij 
leven sterk mee, bidden voor Kerk en wereld en al haar 
noden en vreugden. Zij ontmoeten vele gasten en pogen 
hen te sterken voor hun eigen engagement in de wereld.
Oudere religieuzen voelen zich uitgedaagd om in de 
beperkingen van leeftijd en vitaliteit de mogelijkheden 
te benutten die zich aandienen. Dat doen zij in gebed 
en door acties van anderen te ondersteunen. Leven in 
dankbaarheid voor alles wat zij als religieuzen hebben 
mogen betekenen voor Kerk en samenleving, is voor 

De herder (pastor) 
moet naar zijn 
schapen ruiken | 
foto: Joseph Mello, 
Unsplash
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hen ook een bijdrage die ze kunnen leveren aan Kerk en 
maatschappij.

Voortgaan op de weg van synodaliteit
Wij vinden het enorm bemoedigend dat de Kerk dank-
zij het Synodaal Proces overal ter wereld in beweging is 
en dat iedereen mag bijdragen. Wij hopen dat de synode 
ons allen zal helpen om de betekenis van ons doopsel 
dieper te ontdekken en dat elk van ons zich geroepen zal 
weten om bij te dragen aan het leven en de missie van 
onze Kerk. Wij hopen dat dit proces voortgaat, ook na de 
Bisschoppensynode.

Het is heilzaam om in een open sfeer te mogen uitspre-
ken waar men pijn aan heeft geleden of nog lijdt. Want er 
ligt in de Nederlandse Kerk veel pijn door de polarisatie 
in het verleden en heden, ook onder ons religieuzen. We 
hopen dat we als mensen die hart hebben voor de Kerk 
maar er soms toch heel verschillend in staan, naar el-
kaar weten te luisteren. Er leeft onder ons een breed ge-
deeld verlangen om een richting naar voren te vinden: 
dat leken, nieuwe bewegingen, religieuzen en bisschop-
pen het beste in elkaar naar boven halen; dat we zo als 
Kerk ook voor een jonge generatie betekenisvol zijn.

We beseffen dat veranderingen ook weerstand oproepen. 
Het kan lastig zijn om een houding te doorbreken van 
‘Zo hebben we het altijd gedaan’. Mensen moeten bereid 
zijn de weg van synodaliteit te gaan en zich te laten vor-
men hierin. Op dit vlak hebben veel religieuze instituten 

de afgelopen decennia een hele ontwikkeling afgelegd; 
een cultuuromslag van een autoritair leiderschap naar 
een meer luisterend leiderschap. Daarmee is ook het be-
sef van gezamenlijke verantwoordelijkheid gegroeid; 
het besef dat iedereen in de gemeenschap een rol heeft 
en zijn of haar talenten kan inzetten. Luisterend leider-
schap is niet eenvoudig met alle verschillende karakters 
en inzichten. Maar onze ervaring is dat wanneer men 
meningsverschillen op een constructieve manier bena-
dert, men tot positieve uitkomsten kan komen. We den-
ken dat dit soort ervaringen ook vruchtbaar kunnen zijn 
voor onze Kerk, op haar weg van synodaliteit.

We gaan graag voort op de weg van synodaliteit en wil-
len zoals de Emmaüsgangers voorbij onze teleurstellin-
gen zien, in het bewustzijn dat de Heer met ons meegaat. 
Wij streven naar aan grotere eenheid, maar beseffen dat 
die ook en vooral een gave is van de Heilige Geest. Dat 
vraagt van ons allen om zo open mogelijk samen op weg 
te gaan, zonder van tevoren te bepalen waar we uit zul-
len komen.
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Een oefening in luisteren
Reactie broeder Bernardus Peeters, generaal abt trappisten

De eerste reactie kwam van broeder Bernardus Peeters. Bij de start van het proces 
was hij nog voorzitter van de KNR. In februari werd hij gekozen tot generaal – abt 
van de orde van de trappisten. In die functie is hij veel op reis. Hij kon daarom niet 
fysiek aanwezig zijn, maar reageerde via een zoom-verbinding vanuit Canada.

Beste zusters en broeders,

Een hartelijke groet vanuit Canada! 
Wat is de moderne techniek toch 
een zegen! Ik denk dat we dit alle-
maal tijdens de covid-crisis hebben 
mogen ervaren maar ook tijdens het 
synodale proces zoals dat vormgege-
ven is door de KNR voor haar leden! 
Wat een organisatie! Dank! Maar ook 
dank aan al die leden die hoe dan 
ook, alleen of in gemeenschap hun 
steentje hebben bijgedragen aan het 
welslagen van het synodale proces. 
Nu vandaag deze fase wordt afgeslo-
ten kijk ik toch een beetje met trots 
terug. Ik mocht het proces als voor-
zitter van de KNR openen en ik heb 
dat met enthousiasme en vol over-
tuiging gedaan. Simon, het bestuur, 
de stafleden en het bureau allemaal 
hebben ze zich achter de oproep van 
Paus Franciscus geschaard en dit 
proces mogelijk gemaakt. Ongelofe-
lijk! Zeg nu maar eens dat de leden 
van de KNR te oud zijn, of geen ener-
gie meer hebben! Vandaag mogen 
we deze fase afsluiten en we doen dat 
als KNR met een nieuwe voorzitter. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat hij 
vanuit de uitkomsten van dit eind-
verslag zal werken. Dit rapport is 
niet enkel iets wat naar Rome moet 

worden gestuurd. Het laat ook zien 
wat wij als religieuzen in Nederland 
belangrijk vinden. Het opent een 
weg naar de toekomst toe!

Een oefening in luisteren
Tijdens de voorbereiding op deze bij-
drage heb ik wat zitten te worstelen 
met mijn reactie. Voor mij persoon-
lijk is het synodale proces vooral een 
oefening in luisteren. Paus Francis-
cus vraagt dat wij als kerkgemeen-
schap naar elkaar en zelfs naar ande-
ren buiten onze kerkmuren zouden 
luisteren. Het gevaar is dat je dan te 
vlug bent met een antwoord of een 
reactie. We hebben dat gezien bij het 
rapport van het katholieke vrouwen-
netwerk. Op sociale media barstte 
onmiddellijk na de presentatie een 
discussie los over de zin of onzin van 
de uitkomsten, met name de wens 
voor de wijding van vrouwen. Alsof 
dat alles en het belangrijkste was! De 
reactie van theologe Marian Geurt-
sen was voor mij goud waard. “Laten 
we eerst eens luisteren in plaats van 
meteen te reageren en onze menin-
gen klaar te hebben”. (Volzin 3 juni 
2022)

Abt Bernardus reageerde vanuit Canada 
via een ZOOM-verbinding
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Ik werd bij de voorbereiding gehol-
pen toen ik onlangs, hier in Canada, 
in een van onze kloosters de tekst 
zag: “Listen and silent are spelled 
with the same letters. Think about 
that!” In het Nederlands is dat niet 
het geval maar ik denk dat u de be-
tekenis wel vat. Stilte en luisteren 
zijn essentieel en onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het liefst zou ik 
dus willen reageren door stil te zijn. 
Ik hoop dat de uitkomsten van dit 
rapport kunnen klinken in de stilte 
van ons hart, maar ook in de stilte 
van onze kerkgemeenschap. Het ge-
vaar van al die woorden, van al die 
rapporten is dat ze vergaan in het la-
waai van de hoeveelheid. Paus Fran-
ciscus wil juist alle stemmen laten 
klinken zodat we vandaar uit kun-
nen onderscheiden waar het op aan 
komt. Zien-kiezen-handelen dat zijn 
de kernwoorden die hem in dit syno-
dale proces na aan het hart liggen.

De slottekst van de KNR is indruk-
wekkend omdat alle stemmen - hoe 
verschillend ook - gehoord worden. 
Het is daardoor echt het rapport van 
allen! Uit al die verschillende stem-
men klinkt dan een grote visie - de 
droom van een kerk met een open 
hart - die denk ik door iedereen ge-
dragen kan worden en van waaruit 
keuzes gemaakt kunnen worden. 
Voor mij laat dit rapport dus - wel-
licht onbedoeld - meteen zien wat 
het synodale proces ten diepste is: 
samen op weg gaan, de verschillen-
de stemmen laten klinken, er naar 

luisteren zodat vanuit die stilte zich 
een nieuwe toekomst opent.

Ik heb de indruk dat de grote crisis 
van de missie van de Kerk, op elk ni-
veau, en ook in het religieuze leven, 
niet zozeer een crisis inzake het mis-
sionair engagement is, dan wel een 
crisis van de gemeenschap, in het 
beleven van de gemeenschap van 
Christus. En we lopen het gevaar om 
de genade van deze tijd aan ons voor-
bij te laten gaan als we niet begrijpen 
welke bekering tot gemeenschap sy-
nodaliteit van ons vraagt om als mis-
sie vruchtbaar te zijn. Waarom? Om-
dat gemeenschap de overgang vraagt 
van het ik naar het wij, een overgang 
waarin het ik moet sterven om weer 
op te staan. Dat gebeurt als je de ver-
schillende stemmen van dit rapport 
in de stilte van je hart laat klinken.

Geen eindpunt
Nu het document klaar is en al de 
andere documenten van over heel de 
wereld naar Rome gestuurd worden 
lijkt het alsof het werk voorbij is. Het 
lijkt alsof we nu een periode van af-
wachten tegemoet gaan. Wij hebben 
ons zegje gezegd en nu is het aan an-
deren. Deze houding zou echter een 
verkeerde vorm van stilte zijn! Het 
is mijn diepste wens dat deze eerste 
fase van het synodale proces, dit rap-
port, geen eindpunt is maar juist een 
begin van een meer synodale kerk en 
dus ook van een meer synodale KNR. 
Van een ik dat samen op weg is met 
een groter wij!

We zijn niet samen op weg als een 
soort estafetteloop waarin we aan 
elkaar het stokje doorgeven. Eerst 
de diocesane fase, de fase in de na-
tionale conferenties, vervolgens de 
continentale fase en dan ten slotte de 
bisschoppensynode. Nee, dit samen 
op weg zijn eist van ons een bekering 
naar de bereidheid om telkens, altijd 
en overal naar elkaar te luisteren en 
met elkaar op weg te gaan. Deze be-
kering naar een constante luisterbe-
reidheid is mijn wens voor de kerk in 
al haar geledingen en dus ook voor 
de KNR.

Het rapport droomt van een kerk met 
een open hart! Het is dit open hart 
dat ik zoveel tegenkom bij jonge en 
oude religieuzen, bij actieve en con-
templatieve religieuzen, bij vrou-
wen en mannen in en buiten onze 
geloofsgemeenschap. Een beeld dat 
mij dierbaar is omdat de regel van 
Sint Benedictus spreekt van het luis-
teren met de oren van ons hart. Ja, 
inderdaad ons hart heeft oren. Je ziet 
ze niet, maar je voelt ze weldegelijk 
wanneer jezelf gehoord wordt maar 
ook wanneer je naar anderen echt 
weet te luisteren.

Laat deze woorden dus klinken in de 
stilte van ieders hart; laat de gezon-
de spanning tussen de tegengestelde 
meningen bestaan, zodat vandaar-
uit iets nieuws kan ontstaan.
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In het hart van uw spirituele gesprekken, 
een stem uit een andere context

Reactie zuster Beatrice Faye, Burkina Faso
Zuster Anne Beatrice Faye is een zuster van de Congregatie van de Zusters van On-
ze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis van Castres. Zij is Senegalese en nu 
ruim zes jaar als missionaris werkzaam in Burkina Faso. Zij maakt deel uit van het se-
cretariaat van het Synodaal Proces in Rome.

Goedemorgen, mijn lieve zusters 
en broeders. Dank u dat u mij hebt 
uitgenodigd voor deze belangrijke 
bijeenkomst in het kader van het 
synodale proces. Zoals bekend heeft 
de Kerk vanaf het allereerste begin 
krachtig en overtuigend bevestigd 
dat mannelijke en vrouwelijke reli-
gieuzen een bijzondere en belangrij-
ke rol te vervullen hebben bij het be-
vorderen van de synodaliteit en bij 
het helpen van de hele Kerk om deze 
noodzakelijke synodale bekering te 
beleven. Wij hebben een zeer con-
crete ervaring van dit ‘samen op weg 
gaan’ als een geestelijk proces, of het 
nu is door onze lange ervaring met 
gemeenschapsleven, met gemeen-
schappelijk onderscheidingswerk, 
of door onze overleg- en besluitvor-
mingsorganen zoals kapittels en 
raden.
Wij hebben de plicht dit vandaag met 
de hele Kerk te delen en zo bij te dra-
gen tot de vorming in persoonlijke 
en gemeenschappelijke onderschei-
ding die nodig is om de synodaliteit 
op alle niveaus te beleven. Dit syno-
dale proces nodigt ons uit om ge-
worteld te zijn in ons eigen leven en 
om anderen te helpen de bezieling 
te ontdekken die het uitgangspunt 
was van onze instituten, haar spiri-
tualiteit, haar charisma. En dit niet 
op een theoretische manier, maar 
geworteld in ieder van ons. Ik denk 
dat uw verslag deel uitmaakt van dit 
perspectief.

Deze interventie zal op vier punten 
worden toegespitst. Het eerste punt 
is wat ik heb beluisterd in uw spiri-
tuele gesprekken. In het tweede deel 
zal ik drie essentiële dimensies van 
dit eindverslag aangeven. Het derde 
punt is een bijdrage over het religi-
euze leven in de context van Afrika 
en de grote vraagstukken die zich 
daar voordoen. Tot slot zullen we 
luisteren naar de wensen van het re-
ligieuze leven in de Kerk van vandaag 
en naar onze eigen uitdagingen.

1. Wat ik heb beluisterd in uw 
spirituele gesprekken

Jullie religieuzen uit Nederland 
zijn een belangrijke schakel in de 
overdracht van ervaringen in de 
wereldsynode. U hebt de wens van 
paus Franciscus meegekregen bij 

de opening van de synode over de 
jeugd, op 3 oktober 2018. Uw eind-
verslag lezend heb ik het gevoel dat u 
“dromen hebt doen ontluiken, profetieën 
en visioenen hebt doen ontstaan. U hebt 
hoop doen opbloeien, vertrouwen gesti-
muleerd, wonden verbonden, relaties 
geweven, een dageraad van hoop doen 
herleven. Bovenal hebt u van elkaar ge-
leerd, en een positieve verbeelding ge-
creëerd die de geesten verlicht, de harten 
verwarmt en de handen kracht geeft”.
De spirituele dimensie is belangrijk 
in dit proces. Het vereist gebed, me-
ditatie, onderscheidingsvermogen 
van geesten. Dit alles is nauw ver-
bonden met onze missie om onze 
boodschap aan de wereld te brengen. 
U toont ons dat het vandaag de dag 
een oppervlakkige waardering is 
om religieuzen alleen te zien in hun 

Samen op weg | foto: Pixabay



27knrbulletin  2 | 2022

S Y N O D E

bijdrage, in hun pastorale taken. 
Want de voornaamste waarde van 
het religieuze leven in de Kerk ligt 
niet in de vervulling van apostoli-
sche taken, maar in de persoonlijke 
toewijding aan God, en dus in een 
bepaalde manier van in de wereld 
staan. Het is deze MIJ die gewijd, 
gegeven en overgegeven wordt aan 
God. Het is in die zin dat je het reli-
gieus leven voor een keuze stelt. Aan 
de wortel van elke keuze, van elke le-
vensoptie, ligt een radicaal offer. De 
religieus kan niet langer worden ge-
definieerd als een model, noch door 
wat hij of zij doet, maar door wat zijn 
of haar gebaar heeft bepaald, name-
lijk: gratuïteit en radicaliteit. Bij het 
lezen van uw eindverslag, de vrucht 
van uw uitwisselingen, zie ik drie 
dimensies.

2. Drie dimensies van religieus 
leven in Nederland

Eerste dimensie: vitaliteit en 
rijkdom van verschillen
De eerste dimensie laat de vitaliteit 
en de rijkdom zien van uw uitwis-
selingen tussen leden van verschil-
lende religieuze instellingen, van 
verschillende generaties religieuze 
mannen en vrouwen, actief en con-
templatief. Bovendien vormt u sa-
men met uw geassocieerde leken een 
diep missionaire, evangeliserende 
charismatische familie die samen 
wandelt, bidt en viert. Het is belang-
rijk eraan te herinneren dat de deel-
name van leken vaak onverwachte 
en vruchtbare uitdiepingen teweeg-
brengt in de interpretatie van het 
charisma, in de apostolische dyna-
miek en in de spiritualiteit.
U schenkt uw gewijde leven als een 
bijdrage, de leken hun wereldlijke 
karakter. “In de Kerk-gemeenschap 
zijn alle levensstaten zodanig met 
elkaar verbonden dat zij op elkaar 
afgestemd zijn. Hun diepe betekenis 

is zeker gemeenschappelijk, of lie-
ver uniek: zij zijn wijzen waarop de 
gelijke christelijke waardigheid en 
de universele roeping tot heiligheid 
in de volmaakte liefde beleefd wor-
den. Het zijn tegelijk verschillende 
en complementaire wijzen, zodat 
iedere wijze een oorspronkelijke en 
onmiskenbare gestalte heeft en te-
gelijkertijd in verbinding met en ten 
dienste van ander staat. (…) Alle le-
vensstaten staan, zowel alle samen 
als ieder in relatie met de andere, 
ten dienste van de groei van de Kerk; 
zij zijn verschillende wijzen die ten 
diepste verenigd zijn in het ‘mysterie 
van de gemeenschap’ van de Kerk, en 
op dynamische wijze gecoördineerd 
worden in haar ene zending.”.

Tweede dimensie: specifieke 
kenmerken van het religieuze 
leven
De tweede dimensie onderstreept de 
specifieke kenmerken van het religi-
euze leven in Nederland, zijn priori-
taire aandachtspunten en zijn speci-
fieke problemen. Het is een religieus 
leven dat luistert naar en dienst-
baar is aan het Woord van God. Ik 
bespeur een grote bezorgdheid om 
vernieuwing, onder impuls van de 
Heilige Geest. Dit eindverslag geeft 
een glimp van de wegen die de Heer 
u voorstelt. Mannen en vrouwen 
van gebed, luisterend naar de Geest, 
luisterend naar elkaar, u hebt open-
heid in verscheidenheid ervaren.
U hebt inderdaad de verscheiden-
heid van charismatische gaven en 
zending aangeraakt, de broederlijke 
gemeenschap, maar ook de breuken 
en verdeeldheid binnen uw gemeen-
schappen. Laten we het toegeven, dit 
proces heeft ‘de lijnen verlegd’ van 
religieuze breuklijnen, door het ui-
ten van ‘zeer verschillende menin-
gen’. Soms is er binnen dezelfde ge-
meenschap grote verdeeldheid over 
fundamentele kwesties van kerk en 

samenleving. Het is belangrijk te be-
nadrukken dat onze ervaringen cul-
tureel zijn en het is goed voor de sy-
nodaliteit om een gevoeligheid voor 
verscheidenheid te ontwikkelen, om 
te zien wat in eenheid kan worden 
beleefd, ook al zijn er verschillen. 
Door ervoor te kiezen dingen te ver-
anderen en buiten het traditionele 
kader te treden, ondernemen som-
mige gemeenschappen actie, bre-
ken codes om uit hun comfortzone 
te stappen. Dit is wat ik zie in uw 
droom van een kerk die meer is dan 
een gebouw.

Derde dimensie: ten dienste 
staan van de wereld
Ten slotte komt uit de derde dimen-
sie uw zorg voort om ten dienste 
te staan van de wereld, voor meer 
rechtvaardigheid en bevordering 
van de mens, vooral ten gunste van 
de meest behoeftigen, de armen en 
degenen die zich in een precaire si-
tuatie bevinden. Het blijkt duidelijk 
uit uw levensgetuigenissen, als een 
actie waarin God zelf zich van ieder 
van u meester heeft gemaakt met het 
oog op een bepaald levensproject dat 
volledig ten dienste staat van broe-
ders en zusters in de mensheid.

Aan de hand van deze drie dimen-
sies kunnen we zien dat God zich een 
weg baant in uw verschillende insti-
tuten. Dit historische moment dat 
wij meemaken, daagt onze manier 
van denken en handelen uit. Maar 
wordt er ook een echte referentiecul-
tuur gecreëerd? De beantwoording 
van deze vraag vereist dat wij onze 
religieuze identiteit duidelijker her-
definiëren en dat wij de eisen van 
onze fundamentele keuze vollediger 
op ons nemen. Met andere woor-
den, uitgaande van het nieuwe soci-
ale kader waarin onze verschillende 
charisma’s zich thans ontwikkelen, 
moeten wij de durf hebben om ons 
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met creatieve trouw te manifesteren:
 – nieuwe aanwezigheden
 – nieuwe waarden
 – nieuwe plannen
 – en nieuwe manieren van spreken.

Met andere woorden, het gaat erom 
te zien wat ons ertoe zal aanzetten 
om moedig de durf, de creativiteit 
en de heiligheid van onze stichters 
te herontdekken, als antwoord op 
de tekenen des tijds die zich van-
daag in de wereld aandienen. Het is 
in dit verband dat ik deze stem van 
elders wil laten horen. Dit is waartoe 
uw eindverslag mij inspireert, geba-
seerd op mijn ervaring met het reli-
gieuze leven in Afrika.

3. Een stem van elders: spanning 
tussen loyaliteit en creativiteit

Als ik naast dit beeld de Afrikaanse 
realiteit neerzet, is het waar dat wij 
vandaag de dag getuige zijn van een 
enorme toeloop van jongeren naar 
het godgewijde leven. Er zijn roepin-
gen, alles lijkt erop te wijzen dat het 
steeds meer Afrikaans wordt; op veel 
plaatsen wordt het niet langer gezien 
als iets dat uit Europa komt. Afrika 
is de tijd van het godgewijde leven 
ingegaan. Het is een ontmoeting 

met God, een gave van de Heilige 
Geest aan ons volk en aan onze Kerk. 
Paradoxaal genoeg bevindt ditzelfde 
gewijde leven zich op een onomkeer-
baar keerpunt, want verzwakt en on-
zeker in de oude christelijke samen-
levingen. Het wordt aangezet tot een 
vernieuwing, of liever, tot een be-
zinning op wat het in het dagelijks 
leven betekent. Maar laten we helder 
zijn. De uitdaging bestaat er nu in 
een gunstig klimaat voor de groei en 
ontwikkeling ervan te scheppen.
Trouw aan het charisma vereist van 
ons persoonlijk en institutioneel 
dat we open en met aandacht voor 
de wereld leven. Het gaat erom onze 
passie voor God en zijn koninkrijk 
te vertalen in woorden die ons ei-
gen zijn. Maar het moet gezegd dat 
deze openheid en aandacht altijd 
een spanning inhoudt tussen trouw 
en creativiteit als het gaat om de ac-
tualisering van het charisma. Men 
mag niet vergeten dat spanningen 
essentieel zijn. Als ze op een positie-
ve manier beleefd en in gebed opge-
nomen worden, zijn ze bronnen van 
dynamiek. Bovendien erkennen wij 
dat een oorspronkelijke intuïtie in 
voortdurende spanning moet staan 
met de veranderende werkelijkheid, 

om levend en vruchtbaar te blijven. 
Trouw zijn aan wat oorspronkelijk, 
essentieel en uniek is in de stichter 
moet in spanning worden gehou-
den met de bekende kenmerken en 
onbekende uitdagingen van nieuwe 
contexten. Charisma is allesbehalve 
een onveranderlijke mythe, maar is 
te vergelijken met het krachtige licht 
van een vuurtoren, die weliswaar 
een vaste positie heeft, maar ook mo-
biele reflectoren die het licht en de 
signalen verstrooien en de onmete-
lijkheid van de horizon afreizen. En 
hoe verder ze oplichten, des te beter 
volbrengen ze hun missie. Hoe ver-
der we deze gave dragen, des te beter 
en dynamischer zal het charisma 
zich realiseren, en wijzelf ook.

Het religieuze leven in Afrika wortel 
doen schieten betekent: de religieu-
zen openstellen voor de concrete si-
tuaties die dit continent vandaag de 
dag kenmerken, en hun de middelen 
aanreiken voor een bevrijdende ac-
tie. Wij dringen sterk aan op het le-
ven van gemeenschap en eenheid in 
verscheidenheid; dit is de enige ma-
nier om de plaag van het tribalisme 
en zelfs van het racisme te stoppen. 
Een eenvoudige levensstijl, gevoel 
voor creativiteit en gemeenschap-
pelijk goed, transparant beheer, 
medeleven voor zieken, basiskennis 
van gezondheidsproblemen, gevoe-
ligheid voor de gemarginaliseerden, 
de uitgebuitenen en de misbruikten. 
De sociale analyse van concrete si-
tuaties is een grote en voortdurende 
zorg. Afrikaanse religieuzen moe-
ten actief en welbewust deelnemen 
aan de inspanningen om Afrika te 
bevrijden op ethisch, sociaal, eco-
nomisch en politiek vlak. Voor de 
Afrikaanse religieuzen houdt in-
culturatie vandaag de dag ook in 
dat zij openstaan voor de kennis van 
de grote religieuze partners van dit 
continent, te weten de Islam, andere 
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christelijke confessies, de onafhan-
kelijke Afrikaanse kerken, de nieuwe 
religieuze bewegingen en de traditi-
onele religie.

In staat zijn om, zoals u hebt ge-
daan, vraagtekens te zetten bij de 
gevolgen van de globalisering, in 
wat deze heeft betekend voor snelle 
en dramatische veranderingen in 
uw leven. Het is niet alleen een eco-
nomisch proces, maar ook een cul-
tureel proces, met zowel positieve 
als negatieve aspecten. Zo vereist 
het culturele universum van onze 
jeugd, dat zo vreemd is aan de men-
taliteit van de volwassen generaties, 
een inspanning tot aanpassing en 
een authentieke dialoog, om te kun-
nen doordringen in de wereld van de 
jongeren en een antwoord te vinden 
op hun zorgen.

Of het nu aan uw of onze kant is, we 
maken een versnelde transformatie 
door en een verandering van tijd-
perk, gekenmerkt door :

 – de enorme vooruitgang van 
wetenschap en technologie, die 
nog steeds niet in staat is de grote 
problemen van de mensheid op te 
lossen;

 – de machtige media die zo vaak de 
geest koloniseren;

 – gebeurtenissen die ons verbazen 
en verwarren, die uitdrukken dat 
God de Heer van de geschiedenis is;

 – de dorst naar en de crises van 
‘zingeving’, waarvoor ons duizend 
beloften en voorstellen worden 
gedaan.

Laten we in deze wereld, die zo vaak 
verleid wordt door niet-evangelische 
waarden, niet bang zijn om ons op 
een kritische en creatieve manier in 
te voegen in de nieuwe cultuur, zelfs 
als het risico bestaat dat we ons af 
en toe ongemakkelijk of ‘ouderwets’ 
voelen. Afrika is begiftigd met een 
breed scala van onschatbare culture-
le waarden en kwaliteiten die zeker 
een voorbereiding vanuit de Voor-
zienigheid zijn voor de overdracht 
van het charisma. Deze omvatten ge-
voeligheid voor godsdienst, familie, 
de menselijke persoon, gastvrijheid, 
tijd en solidariteit.
Maar een van de grootste uitdagin-
gen is een vrouwelijke ruimte te vin-
den voor een profetische vorm van 
religieus leven die zichtbaar is via 
de plaatselijke gemeenschap, dicht 
bij de mensen, open voor de realiteit 
van vandaag, dynamisch, toegewijd 

aan de armsten, werkend in een per-
spectief van gerechtigheid, vrede 
en solidariteit, waar we ons ook 
bevinden.

4. Onze wensen en aspiraties 
voor de Kerk vandaag

Vanuit uw uitwisselingen en van-
uit mijn context deel ik deze ma-
nieren om vandaag Kerk te  zijn. 

 →Een Kerk als gemeenschap – 
communio met een hart open 
voor de wereld
Het religieuze leven als charisma-
tische familie is een gezicht van 
de synodale Kerk dat ons samen-
werking en broederlijkheid laat 
beleven en zien tussen mannen 
en vrouwen, tussen mensen van 
verschillende generaties, tussen 
christenen van alle roepingen… De 
sterke momenten van ontmoeting 
zijn een ervaring van de Geest die 
aan het werk is in de wereld en in 
de Kerk. Zij getuigen van de vreug-
de die wij ontvangen wanneer wij 
deze drie sleutelwoorden van de 
synode werkelijk in praktijk bren-
gen: communio - participatie - 
missie. Een kerk als gemeenschap-
communio met een open hart,

 – waar leiders en medegelovigen 
met elkaar in gesprek blijven en 
echt naar elkaar luisteren;

 – die samenwerkt met Christenen 
van alle denominaties;

 – die in dialoog en samenwerking 
is met “alle mensen van goede 
wil”;

 – die, als deel van de 
samenleving, vaker gehoord 
wordt in het publieke debat.

 →Een kerkgemeenschap als 
kompas
De mensheid heeft behoefte 
aan een Kerk die verlicht, leidt, 
helpt zich te oriënteren, steunt, 
vooral in moeilijke momenten 
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(beproevingen, rouwprocessen, 
enz.); een Kerk die kalmeert, ge-
ruststelt, steunt, persoonlijke be-
geleiding biedt en aanknopings-
punten biedt om te bouwen, te 
groeien, zichzelf te ontdekken en 
vooruit te komen in het geloof.

 →Een kerkgemeenschap die 
inspireert en richting geeft
Tijden veranderen en de Kerk be-
weegt zich door de geschiedenis. 
We volgen Jezus niet alleen, maar 
we zetten hem voort. Vandaag de 
dag brengt het besef van een we-
reldwijde Kerk het perspectief en 
de urgentie van inculturatie in 
onze religieuze instituten met zich 
mee. Op al onze plaatsen van zen-
ding moeten wij met anderen zoe-
ken hoe wij ‘samen op weg kunnen 
gaan’ en onderscheiden waartoe de 
Geest ons roept. Er bestaat een dy-
namische spanning tussen trouw 
en creativiteit, tussen universali-
teit en eigenheid.

 →Een kerkgemeenschap voor en 
met de armen
Armoede is ook een manier van 
leven, een toestand die in wezen 
gebaseerd is op de beginselen 
van eenvoud, spaarzaamheid en 
aandacht voor anderen. Het is be-
doeld als een manier van leven, 
doordrenkt van vriendelijkheid en 
delen met de andere leden van de 
gemeenschap. Het is bedoeld als 
een ethiek en een bereidheid om 
samen te leven, volgens criteria 
van rechtvaardigheid, solidariteit 
en sociale samenhang, die spaar-
zaam is en nadenkt over waar we 
ons geld aan uitgeven;

Het religieuze leven is, zoals we 
weten, altijd aanwezig bij de meest 
behoeftigen. Zoals u zo goed hebt 
begrepen, nodigt het eindverslag 
ons uit om bijzondere aandacht 

te besteden aan de kleinsten, aan 
minderheden, aan de gemargina-
liseerden, aan de uitgeslotenen, 
aan hen die zich in de periferie 
bevinden. U hebt ingezien dat het 
dringend noodzakelijk is de deel-
name van allen aan te moedigen 
en in het bijzonder de stemlozen 
een stem te geven. Het is goed om 
te zien dat er vandaag projecten 
worden ontwikkeld waarbij religi-
euzen en geassocieerden worden 

betrokken om mensen in moei-
lijkheden op een creatieve en pro-
fetische manier te bereiken en te 
begeleiden. De armen worden de 
hoofdrolspelers in dit proces van 
bezinning doordat hun stemmen, 
hun levensverhalen, hun lijden en 
de rol van hun geloof worden opge-
nomen in deze moeizame en hoop-
volle weg naar de verwezenlijking 
van hun dromen.
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 →Een kerkgemeenschap die 
speciale aandacht heeft voor 
jongeren
Jongeren helpen ons om spirituele, 
menselijke en humaniserende be-
wegingen te maken. Het gaat erom 
een beroep te doen op hun geloof, 
opgevat als een onwankelbaar 
vertrouwen in zichzelf, in hun re-
ligieuze en politieke overtuigin-
gen, hun vurig patriottisme, hun 
standvastigheid in hun keuzes en 
doelstellingen, hun bewezen door-
zettingsvermogen en moed. Wij 
moeten de creativiteit bevorderen 
en de verschillende vaardigheden 
die zij hebben verworven, naar 
waarde schatten, zodat zij kunnen 
ondernemen en welvaart creëren.
Jongeren hebben behoefte aan er-
kenning, aandacht en waardering. 
Ze moeten de ruimte krijgen en 
aangemoedigd worden. Ik geloof 
dat wij moeten aanvaarden dat we 
onze software moeten herzien, en 
dingen durven uitvinden die bui-
ten de gebaande paden liggen.

 →Een kerkgemeenschap met het 
gezicht van een synodale Kerk 
die vrijmoedig durft te getuigen 
van het Evangelie
Synodaliteit herinnert ons eraan 
dat er geen rechtvaardige samenle-
ving zal zijn zolang wij onwetend 
of minachtend blijven ten opzich-
te van één persoon. De oproep om 
te luisteren naar de armsten weer-
klinkt nog sterker voor de Kerk, die 
gebouwd is op Hem die God en de 
mensheid onwaardig is bevonden, 
en die daarom niet kan overleven 
zonder een hechte relatie met hen 
die voortdurend op de rand van de 
afgrond worden gedreven. Een vol-
ledig synodale gemeenschapskerk 
zal een echt diaconale kerk zijn, en 
omgekeerd.

En in zijn encycliek Ecclesiam 
suam schreef paus Paulus VI 
reeds: “De Kerk wordt woord; de 
Kerk wordt boodschap; de Kerk 
wordt gesprek” (nr. 67). Volgens dit 
perspectief is het de Kerk zelf die 
woord en boodschap wordt. Het 
is niet zo dat ze alleen een woord 
overbrengt, een boodschap ver-
kondigt of uitspraken doet; zij is 
zelf woord en boodschap. Zo gaan 
we van het discours van de Kerk 
over naar de Kerk als discours. De 
specifieke bijdrage van het reli-
gieuze leven aan het thema van 
de synodaliteit moet ook dat zijn: 
woord en boodschap van broeder-
schap, solidariteit, verzoening 
en vrede en in het hart van onze 
wereld.
Om te besluiten of niet te beslui-
ten, laat ik aan uw oordeel over 
deze paar uitdagingen om verder 
te gaan op de weg van de synoda-
liteit zoals de leerlingen van Em-
maüs. Over uw teleurstellingen 
heen, in het besef dat de Heer met 
u is, streeft u met de gave van de 
Heilige Geest naar een grotere 
eenheid. Dit vereist dat u allen sa-
men op weg gaat op een zo open 
mogelijke manier, zonder vooraf 
te willen bepalen waar we zullen 
eindigen.

 – Uitgaande van de concrete 
sociaal-culturele-kerkelijke 
situaties waaraan u een 
apostolische dienst wilt 
verlenen, in overeenstemming 
met uw charisma en uw 
spirituele traditie, hoe kunt 
u vormen van apostolisch 
leven, actie en communicatie 
ontwikkelen die effectief 
beantwoorden aan deze 
situaties?

 – Hoe laat u zich ook inspireren 
door de culturen waarin u leeft, 
zodat uw manier van zijn en 
leven daarmee overeenstemt?

 – Hoe kunnen wij ons het 
vormingsproces voorstellen 
zonder van onze kandidaten 
te eisen dat zij zichzelf uit hun 
eigen cultuur ontwortelen om 
lid van ons Instituut te worden?

 – Hoe kan ons religieus instituut, 
waarvan de levensregels 
zelfgave en solidariteit beogen, 
zich incultureren in een context 
van radicaal individualisme, 
informatisering en 
globalisering van de handel? 
Deze vraag raakt aan de hele 
kwestie van bezieling in 
religieuze gemeenschappen 
voor de postmoderne tijd.
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Een blik naar de toekomst
Reactie zuster M. Catharina Al, o.p.

Zuster Catharina Al is een jonge zuster van de dominicanessen van Neerbosch. Zij is 
tijdelijk geprofest en heeft deel genomen aan de gesprekken in de webinars.

Ik ben dankbaar dat ik een commen-
taar mag geven op het slotdocument 
van de synodale gesprekken tussen 
de religieuzen van ons land. Ik ben 
een tijdelijk geprofeste zuster do-
minicanes, een van de jongsten die 
deel heeft genomen aan de gesprek-
ken. Mijn invalshoek kunt u meene-
men als een bijdrage die de toekomst 
van de zeer gekrompen Nederlandse 
Kerk binnen de geseculariseerde Ne-
derlandse samenleving beziet.

Ik begin met weer te geven wat ik heb 
gelezen en gehoord in de gesprekken:

De Kerk gaat religieuzen zeer aan het 
hart. Als de religieuzen van Neder-
land de Kerk iets willen meegeven is 
het wel de liefde voor en de openheid 
naar ieder mens die allen gelijkwaar-
dig zijn. Dit gaat uit boven de regels 
van de moraal van de Kerk. Arm en 
rijk, jong en oud, hoog- en laagopge-
leid, man en vrouw, heteroseksueel 
en homoseksueel, Nederlander en 
mensen met een migratie-achter-
grond, rechtvaardige en zondaar, 
de Kerk moet de liefde van God voor 
ieder mens uitstralen en handen en 
voeten geven. Het eerste gevoel van 
mensen die een kerk binnenstappen 
moet zijn dat zij erbij horen en dat 
ze geliefd zijn. De gelijkwaardigheid 
moet er ook zijn in de Kerk tussen 
alle gelovigen, of zij nu priester zijn 
of leek. In concreto: dat zij op alle ni-
veaus van beleid worden betrokken.

Waar hulp nodig is, hoort de Kerk 
deze te bieden. Nabijheid en prak-
tische hulp voor kwetsbaren is een 
prioriteit. Zelf hoort de Kerk sober te 
zijn en na te denken waar zij haar geld 
aan besteedt. In het geseculariseerde 

Westen moet de Kerk meer aandacht 
geven aan jongeren en hun zoek-
tocht naar zingeving, verbonden-
heid en stilte.

Voor de Kerk is het belangrijk om in 
gesprek te blijven gaan met chris-
tenen van andere denominaties, en 
met gelovigen van andere religies 
én niet-gelovigen. Waar mogelijk, 
moet er samenwerking zijn, zeker op 
de gebieden van de grote problemen 
van klimaatverandering en de kloof 
tussen arm en rijk.
In onze streek heeft de Kerk te ma-
ken met de pijn van de polarisatie die 
groepen gelovigen heeft verdeeld. 
Er is nood aan dialoog tussen deze 
groepen.

Tegelijkertijd is de schande van het 
seksueel misbruik in de Kerk voor 
veel niet-gelovigen een aantasting 
van de geloofwaardigheid van het 
katholieke geloof. Dit levert schroom 
op bij de gelovigen. Een vernieuwde 
vrijmoedigheid in de verkondiging 
wordt gevraagd, omdat het geloof 
veel vreugde en wijsheid kan bieden.

De Kerk mag zich laten horen in het 
publieke debat. We dienen als Kerk 
een groter doel, namelijk om de we-
reld meer te maken zoals God die 
heeft bedoeld; In een samenleving 
waarin individualisme en autono-
mie zulke dominante waarden zijn, 
vormen gemeenschappen van ge-
lovigen een opbouwend kritische 
tegenstem. Zij leven vanuit een ver-
bondenheid met Christus, met an-
deren en met elkaar.
De cultuuromslag binnen de re-
ligieuze instituten van de afgelo-
pen decennia heeft het besef van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid 
doen groeien, dat ieder een rol heeft 
en zijn of haar talenten kan inzet-
ten. Deze ervaring willen zij de Kerk 
meegeven.

Kansen voor de toekomst
Dit is wat ik heb gelezen in het slot-
document van de gesprekken tussen 
de religieuzen. Wat ik aan commen-
taar zou willen toevoegen met mijn 
blik naar de komende vijftig jaar 
gericht.

Onze Nederlandse Kerk wordt klein, 
heel klein. Van de duizenden reli-
gieuzen blijven er enkele tientallen 
over, van alle kerken in de steden 
en dorpen van Nederland, gaan er 
velen dicht en per bisdom zullen er 
tien of twintig regiokerken komen. 
Wij zullen grote moeite hebben onze 
hoofdtaken als liturgie vieren en 
catechese geven te volbrengen. Ons 
land ontvangt nu al en zal nog meer 
hulp moeten krijgen van missiona-
rissen van buitenaf. Veel mensen 
die gelovig zijn, komen nu al alleen 
naar de kerk, niet meer in familie-
verband. Het katholieke geloof is een 
keuzegeloof, geen volksgeloof meer. 
Waarschijnlijk.

Tegelijkertijd zien we een aantal 
goede ontwikkelingen, waar we op 
in kunnen springen:
Een eerste ervan is een toegroei 
naar katholieke vormen door pro-
testanten. De religieuzen merken er 
misschien al iets van dat er nieuwe 
vormen van kloosters ontstaan 
waar mensen van een protestantse 
achtergrond zich aan binden. Er is 
meer openheid voor het mysterie 
van de liturgische handelingen en 
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gewaden, voor symbolen en rituelen. 
Zij maken graag gebruik van de gas-
tenverblijven in de kloosters, en 50% 
van de intreders in katholieke kloos-
ters is van huis uit protestant. Er is 
een oecumene van onderop gaande, 
en dat geldt ook voor de kerkgangers 
en de manieren van vieren binnen 
protestantse kerken.

Er is een groeiende aandacht voor be-
devaarten, al wandelend en fietsend 
van kerk naar kerk, of van klooster 
naar pelgrimsplaats. Nederland is 
nu al een voorloper in de wereld met 
het aantal uitgezette pelgrimspa-
den. Er wordt veel gebruik van ge-
maakt. De bedevaarten zijn niet tra-
ditioneel van opzet, maar gaan wel 
naar de heilige en stilteplekken van 
de kerken toe. Ook worden er in ste-
den stilteplekken of stiltemeditaties 
aangeboden in kerken waar jonge 
mensen gebruik van maken.

Een derde ontwikkeling die interes-
sant is, is dat veel mensen zich in-
schrijven voor digitaal aanbod om 
zich voor te bereiden op kerkelijke 
feesten als Kerst en Pasen. Er is veel 
vraag naar een begeleiding om tot 
bepaalde keuzes te komen, ook dit 
gaat via de computer of hybride, met 
zo af en toe een gesprek ter plaatse. 
Voor zoekende mensen zijn er in-
ternetcursussen om zich te kun-
nen oriënteren op het christelijke 

of katholieke geloof en hier wordt 
gebruik van gemaakt. De Kerk kan 
zich hierin meer gaan ontwikke-
len als aanbieder van bezinningen 
en begeleiding. Er kunnen ook ge-
loofsinhoudelijke cursussen voor 
de basiskennis aangeboden worden. 
Interessant is de mogelijkheid om 
tot een digitale community per pa-
rochie of regio te komen, waarbij er 
geregeld ook de gelegenheid is el-
kaar op plekken te treffen.

Men ziet nu al in de grote steden dat 
de katholieke gemeenschap heel in-
ternationaal is. Mensen vanuit de 
hele wereld komen naar de kerken 
toe. Dit kan een grote kans zijn voor 
het geseculariseerde westen, omdat 
de katholieke Kerk in andere delen 
van de wereld juist groeiende is en 
veel jonge mensen kent. Investeer 
in deze mensen en geef hen verant-
woordelijkheden en taken die ertoe 
leiden dat meer mensen zich welkom 
weten. Wellicht kan men ook litur-
gie in het Engels of Spaans vieren, of 
zorgen voor vertaling.

Wanneer de seksuele moraal van de 
Kerk liefdevol en duidelijk wordt 
uitgelegd, zonder een veroordeling 
wanneer er iets mis is gegaan, denk 
ik dat ze ten opzichte van een maat-
schappij met veel los-vaste en ge-
broken relaties een boodschap kan 
zijn die de mensen helpt een stabiel 

leven op te bouwen. De vrijmoedige 
verkondiging, die gepaard gaat met 
hulp waar die nodig is, kan wat mij 
betreft ook hierin juist helpen van 
de wereld een betere plaats te maken. 
Datzelfde geldt voor de claim van de 
Kerk dat er waarheid bestaat ten op-
zichte van een te relativistische cul-
tuur, die fake news en de opkomst 
van machtige dictators in de hand 
werkt. De Kerk hoeft haar waarheden 
niet te verdoezelen, maar moet ze 
wel duidelijk en liefdevol uitleggen.

Ik sluit mij aan bij de oproep van de 
religieuzen om het synodaal proces 
van het gesprek aan gaan en naar el-
kaar luisteren te blijven voortzetten, 
ook na de synode. In een gespreks-
partner die een andere mening is 
toegedaan is ook altijd een waarheid 
te beluisteren, een waarheid die vaak 
in de waarde die onder de woorden 
doorklinkt, te horen is.

Zuster Catharina Al op
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Vrijmoedig getuigen voorop
Reactie mgr. de Korte

Mgr. de Korte, is referent voor Kerk en Samenleving. Ook de bisdommen hebben ie-
der op een eigen wijze invulling aan het synodaal proces gegeven en zijn in gesprek 
gegaan met diverse groepen. De synthese daarvan werd kort voor Pinksteren gepre-
senteerd. Op 9 juni was mgr. De Korte uitgenodigd om te reageren op de tekst van 
de KNR.

Dank voor de uitnodiging om te re-
ageren op dit document. Zoals het 
proces is verlopen is het duidelijk 
dat het geen enquête of vragenlijst 
is geweest die de religieuzen kon-
den invullen. Er is gehoor gegeven 
aan de oproep van het secretariaat 
van de synode om het geestelijk ge-
sprek aan te gaan om te peilen: Wat 
wil God vandaag zeggen tot de Kerk, 
tot de religieuzen? U als religieuzen 
bent in gesprek gegaan over hoe we 
gemeenschap, communio, kunnen 
beleven, hoe we vanuit ons doopsel 
en geloof op eigen wijze kunnen par-
ticiperen en missionair kunnen zijn.

De mystieke dimensie centraal 
stellen
In het document wordt geschreven 
over de droom die de religieuzen 
hebben voor de Kerk. Ik wil deze 
punten graag langs lopen, maar heb 
wel een opmerking vooraf. De pun-
ten die genoemd worden moeten 
nevenschikkend worden gelezen en 
niet onderschikkend. Toch vraag ik 
mij af waarom het vrijmoedig getui-
gen van het evangelie niet voorop is 
geplaatst?
De Kerk is geen maatschappij tot het 
nut van het algemeen. De eerste roe-
ping van de Kerk is naar mijn over-
tuiging de vraag hoe we het Gods-
geheim levend kunnen houden. Dit 
vraagt ook om meer aandacht voor 
het gebed, meditatie en het belang 
van de eucharistie. We mogen de 
mystieke dimensie centraal stel-
len. Zoals pater Titus Brandsma een 
praktisch mysticus was. En om met 

Karl Rahner te spreken: de christen 
van de 21ste eeuw zal een mysticus 
zijn of zal geen christen zijn.

Dan de verschillende punten:

 → We dromen van een Kerk 
die mensen inspiratie biedt 
om hun leven een richting te 
geven

Dit is een belangrijk punt want veel 
mensen zijn zoekend, in en buiten 
de kerken. Ik onderschrijf het belang 
van barmhartigheid, gastvrijheid en 
onderlinge verbondenheid. Er wordt 
gevraagd om een aansprekende taal 
in de liturgie en om openheid voor 
de wetenschap. In deze paragraaf 
wordt ook gesproken over mensen 
uit andere landen en lhbti’ers. Dat 
zijn spannende thema’s. Er heerst in 
onze samenleving een tendens naar 
eigen volk eerst, kijk maar naar de 
grote woningnood.
Ook rond een thema als homosek-
sualiteit slaat al snel de vlam in de 
pan, in alle kerken. Het is een van de 
thema’s die veel emoties oproepen. 
Maar de toekomst is open. Wie weet 
wat Gods Geest ons rond dit thema 
nog laat ontdekken.

 → Een Kerk voor de armen, 
die sober leeft en nadenkt 
over waar wij ons geld aan 
besteden

Het is bijna vanzelfsprekend dat re-
ligieuzen opkomen voor mensen in 
de marge. Religieuzen kunnen ook 
een spreekbuis zijn van mensen in 
de marge naar politici en naar de 
overheid

 → Een Kerk die aandacht heeft 
voor jongeren.

Er zijn veel subculturen onder jon-
geren. Veel jongeren leven in hun 
eigen bubbels en zijn helemaal niet 
zo bezig met religie. Maar er zijn ook 
open en zoekende jongeren in aller-
lei vormen. Sommigen zitten in de 
charismatische hoek, anderen zijn 
meer klassiek religieus, sommigen 
zijn wat reactionair. Maar ook zijn er 
jongeren die zoeken naar meer open 
en diaconale vormen zoals bij Foco-
lare of Sant’Egidio.
Jongeren hebben geen last van oude 
vooroordelen, beelden en frustraties 
die oudere generaties soms met zich 
meedragen. Zij hebben vaak niet 
of nauwelijks kennis, maar zijn als 
een spons op zoek naar deze kennis. 
Omgekeerd kunnen wij bij deze jon-
geren God ook vinden door hun ma-
nier van leven en hun vragen.

 → Een Kerk die vrijmoedig durft 
te getuigen van het Evangelie

Zoals ik al zei, zou ik hiermee begin-
nen. Het is terecht dat we bescheiden 
zijn, ook vanwege de schaamte om 
het misbruik. Toch mogen we fier ons 
geloof verkondigen. Het is een ont-
vangen schat die ons geschonken is 
en die we mogen delen met anderen.

 → Een Kerk die samenwerkt met 
christenen van alle gezindte

Oecumene zie ik als een groot ge-
schenk van God. Er is sinds het 
Tweede Vaticaanse Concilie veel be-
reikt. We spreken niet meer van ket-
ters en papen maar zien elkaar als 
broeders en zusters in het geloof. De 



35knrbulletin  2 | 2022

S Y N O D E

overeenkomsten zijn belangrijker 
dan de verschillen. De taal kan soms 
echter wel lastig zijn. We zien ook 
een toenadering naar evangelicals. 
Helaas is er ook sprake van tegen-
slag, zoals de crisis binnen de Oos-
terse orthodoxie door het optreden 
van patriarch Kyrill, dat ook schade-
lijk is voor het wereldchristendom.

 → Een Kerk die in gesprek is en 
samenwerkt met alle mensen 
van goede wil

Dit is geheel in lijn met het Tweede 
Vaticaans concilie. Gods Geest is ook 
werkzaam buiten de christelijke cul-
tuurkring. Om met Plato te spreken: 
het ware, het goede en het schone 
kunnen wij zien als het werk van 
Gods Geest in alle culturen.

 → Een Kerk die deel heeft aan 
de samenleving en zich laat 
horen in het publieke debat

We moeten ons geloof niet privatise-
ren. We hebben een prachtige sociale 
leer! Onze paus Franciscus wordt ge-
zien als een moreel leider. Met zijn 
encyclieken Laudato Sí en Fratelli 
Tutti roept hij op tot bescherming 
van ons gemeenschappelijk huis en 
tot sociale gerechtigheid. We moe-
ten als Kerk opkomen voor vluchte-
lingen, dat zijn er meer dan honderd 
miljoen inmiddels.

Synodaliteit stopt 
niet na deze bijeen-
komsten. Het is een 
blijvend kenmerk 
van de Kerk. Laten 
we samen op weg 
blijven gaan. We 
zijn immers reisge-
noten, zoals de Em-
maüsgangers. We 
kunnen Christus 
ontmoeten en her-
kennen in het bre-
ken van het brood. 
Daarmee wordt 
ook het belang 
van de eucharistie 
weergegeven.

Bisschop de Korte

De Emmaüsgangers | foto: Pixabay
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Vanuit de marge een  
profetisch teken zijn

Reactie zuster Anne-Marie Bos
Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut. Zij 
maakte deel uit van de werkgroep die het synodale proces binnen de KNR mee voor-
bereid heeft.

Met veel genoegen heb ik deelgeno-
men aan de webinars en het concept-
slotdocument heb ik met veel vol-
doening gelezen. Een knap werk.
Ik lees hierin terug dat we met el-
kaar hebben kunnen delen van wat 
ons inspireert en welke zorgen we 
hebben. We hebben de pijn niet ge-
schuwd, maar staan fier overeind.

Proces voortzetten
Allereerst wil ik iets zeggen over het 
proces:
Het was een mooie ervaring om zo – 
online, met vele religieuzen van al-
lerlei achtergronden – vrijuit te kun-
nen spreken over de aangedragen 
onderwerpen, over wat ons beweegt. 
Natuurlijk was de tijd altijd te kort, 
en zou het fijn zijn om meer door te 
kunnen praten,
maar de opbrengst van het slotdocu-
ment laat zien dat er in al die kleine 
groepen wel degelijk veel gedeeld is 
met elkaar. Wat mij betreft – en ook 
wat ik van de deelnemers begrepen 
heb – is het voor herhaling vatbaar, 
of liever gezegd: dit synodaal proces 
zouden we moeten voortzetten.
Niet alleen op aanvraag van Rome, 
maar vanuit onszelf: af en toe met 
elkaar spreken over wat er speelt in 
de kerk, in onze samenleving. Dit 
gesprek van een grote variëteit aan 
religieuzen in Nederland kan ook 
een verrijking zijn en bevordering 
van het gesprek binnen onze eigen 
instituten.

Nu kom ik bij de inhoud van het do-
cument: Ik vind het vooral hoopvol 
en profetisch.
Wat mij opgevallen is in de webinars 
is hoe internationaal religieuzen 
zijn – dat blijkt ook wel uit de bijdra-
gen vanmiddag – we zijn ons er goed 
van bewust dat de wereld groter is 
dan Nederland dat we in de wereld 
een heel eigen, marginale positie in-
nemen en volop in verbinding staan 
met andere, marginale plekken. Ons 
slotdocument zal dan ook een van de 
ontelbaar vele stemmen zijn in het 
geheel. Maar toch een onmisbare, 
duidelijke stem, een geïnspireerd, 
hoopvol teken.
Wat mij bezig houdt is de vraag hoe 
we de kerk zien, hoe we over de kerk 
spreken. Wat we bedoelen als we het 
over de kerk hebben. Welk concept 
we hanteren. In het slotdocument is 
het prachtig verwoord dat “we dro-
men van een kerk die… die meer is 
dan een gebouw, een gemeenschap 
is met een open hart…”

Zelf zou ik denk ik graag verder 
gaan: en zeggen dat ik droom van 
een kerk die niet alleen meer is dan 
een gebouw, maar ook meer dan 
het instituut. Niet een vastomlijnde 
gemeenschap met een open hart, 
maar een gemeenschap die gevormd 
wordt door mensen die in verbin-
ding staan met dat open hart. Een 
open gemeenschap. Waar kerk-zijn 
ervaren kan worden, waar mensen 
hun inspiratie delen, waar Gods lief-
de voor allen de boventoon voert.

Mensen in de marge
In het document spreken we over 
‘wij’. Wie zijn die ‘wij’ waar we over 
spreken? En wie zijn die ‘anderen’, 
die niet-wij dan? In het document 
worden bijvoorbeeld genoemd: de 
armen, de jongeren, christenen 
van alle gezindten, alle mensen van 
goede wil, vluchtelingen, mensen 
op straat, mensen die elders buiten-
gesloten worden, migranten, dak en 
thuislozen… mensen uit de maat-
schappelijke marge.

Ik besef steeds meer dat we dit ook 
zelf zijn, mensen in de marge. Al onze 
instituten zijn in de marge begon-
nen. En het is volgens mij juist ons 
aller roeping om juist in die marge 
te leven: plaatsen ver verwijderd van 
centra van macht en invloed – daar 
waar de nood voelbaar is (materieel, 
spiritueel, psychologisch).
Paus Franciscus benadrukt dat wij 
uit onze comfort zone moeten stap-
pen om er in de marge te zijn voor de 
mensen.

Het is onderdeel van onze roeping 
om niet weg te lopen voor lijden 
maar net als Maria, aanwezig te zijn 
op de lijdensweg. Ons eigen kruis 
op ons nemen, elkaar niet in de 
steek te laten in het dragen van het 
eigen kruis. We hoeven dit kruis 
niet te zoeken: we worden er mee 
geconfronteerd.
Dat lees ik in het document: daarin 
staan de belangrijke punten van 
wat we zien in de marges van de 
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Leven in de marge; Elia wordt gevoed door de engel 
Peter Paul Rubens
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samenleving en in de marges van de 
kerk.

Een mooi voorbeeld van leven in de 
marge geeft ons de bijbelse profeet 
Elia, dé inspirator van het monastie-
ke leven: Hij leefde in de marge, aan 
de randen van het koninkrijk – niet 
zozeer om er iets te brengen, maar 
allereerst om er God te vinden en er 
mee in contact te blijven. Juist in de 
periferie, aan de grenzen van het ko-
ninkrijk, hoort hij God spreken en 
komt hij tot onderscheiding. Van-
uit die positie brengt hij als profeet 
Gods woord naar de koning en alleen 
al dat Elia er is, verontrust koning 
Achab in zijn macht.

We leven allen in de marge. In de 
marge van kerk en samenleving. 
Zo’n marge-gebied is bijvoorbeeld 
ons bidden ons gezamenlijk en per-
soonlijk gebed, als stille plek in ons-
zelf om te horen, te voelen, te onder-
scheiden. Om vandaaruit profetisch 
teken te zijn.

Getuigenis zijn
Om met woorden van de Heilige Ti-
tus Brandsma te eindigen: “Kan ik 
het helpen dat God in alles getuige-
nis aflegt van zichzelf?” God laat 
zichzelf zien in heel de schepping, 
daar waar wij zijn, in ons. In elke 
mens, in alle mensen, wij zijn die ge-
tuigenis, maar we hebben de marge 
nodig om dat te leren zien… en er ge-
tuigenis van af te leggen.
Leven in de marge is onze religieuze 
roeping, een positief en cruciaal ele-
ment van religieus leven, bron van 
creativiteit en vernieuwing, hoopvol 
en profetisch.

Wat Titus Brandsma zei tegen zijn 
medebroeders geldt wellicht voor 
ons allen: “Wij zijn niet geroepen om 
in het openbare leven grootse, op-
vallende en druk besproken dingen 
te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn, zo-
als wij die bedoelen te praktiseren. 
Maar het is wel onze plicht de gewo-
ne dingen op grootse wijze te doen; 

dat is: met een zuivere intentie en de 
inzet van heel onze persoonlijkheid. 
Wij verlangen niet vooraan te staan 
en toegejuicht te worden vanwege 
prestaties, waartegen de mensen van 
de wereld hoog plegen op te zien. Wij 
wensen alleen maar op te vallen door 
onze eenvoud en oprechtheid.”

Dat in de eenvoud en oprechtheid 
veel goed kan gebeuren daarvan ge-
tuigt voor mij het voorliggend slot-
document… Ik hoop dat het onszelf 
mag inspireren, daar waar wij wo-
nen, maar daarmee ook vrucht mag 
dragen voor de wereld.
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Bijdrage van de UCESM  
voor de Synode van 2021-2023
De Vereniging van Europese Nationale Conferenties van Hogere Oversten (UCESM) 
kwam van 22 tot 24 maart 2022 online bijeen om een synodaal proces te vieren ter 
voorbereiding op de Synode [van de bisschoppen] over synodaliteit.1) Prof. Dr. My-
riam Wijlens en onze medebroeder Kardinaal João Braz de Aviz gaven hun reflecties 
over synodaliteit en presenteerden het voornemen van Paus Franciscus voor deze 
synode. In elk Europees land heeft een levendige discussie plaatsgevonden, waar-
aan velen deelnamen, over de bijdrage van vrouwelijke en mannelijke religieuzen 
aan het synodale proces. Voor deze synode presenteren wij als UCESM het resultaat 
van ons luisteren naar elkaar aan de Congregatie voor Instituten van Godgewijd Le-
ven en Sociëteiten van Apostolisch Leven.

We begonnen onze bijeenkomst vier 
weken na het begin van de oorlog in 
Oekraïne, door te luisteren naar het 
getuigenis van Zuster Olena, voor-
zitter van de Conferentie van de Reli-
gieuzen in Oekraïne. Pater Mariano 
van de Russische Conferentie was 
ook aanwezig. We hoorden de ver-
halen over de landen die op een bij-
zondere manier vluchtelingen ver-
welkomen. Wij zijn al onze broeders 
en zusters dankbaar die hun huis en 
hun tijd, hun persoonlijke inzet en 
financiële hulp hebben aangeboden 
en zelfs de bereidheid toonden om 
hun leven te geven. Oorlog is de to-
tale tegenspraak van synodaliteit. 
Ook voor ons als Europese Conferen-
tie is het feit dat wij samen zijn een 
getuigenis en een bijdrage om haat 
en oorlog tegen te gaan.

Elementen van synodaliteit in 
het religieuze leven
Dankbaar herkennen wij in ons erf-
goed van het godgewijde leven al 
veel elementen van synodaliteit, zo-
wel in de structuur (zoals in het pro-
ces dat leidt tot beslissingen) als in 
het dagelijkse leven van de gemeen-
schappen (verkiezingen met deelna-
me van allen, het gemeenschappe-
lijke onderscheiden, benoemingen 
en mandaten voor een bepaalde tijd, 
leiderschap van vrouwen, diepgaan-
de contacten met allerlei charisma’s 
van de Kerk, enz.). Op basis van dit 
erfgoed voelen wij ons in het bij-
zonder geroepen om deel te nemen 
aan dit synodale proces. Enerzijds 
willen wij aan de bredere Kerk onze 
manier van in de Kerk staan pre-
senteren. Anderzijds voelen we ons 
ook uitgedaagd door de oproep tot 

synodaliteit, omdat wij zien dat ook 
wij een steeds nieuwe synodale beke-
ring nodig hebben.

Wij zijn ons bewust van onze kwets-
baarheid en zwakheden: zowel de 
kwetsbaarheid die ons van bui-
tenaf wordt opgelegd (politieke, 
ecologische, sociologische crises, 
enz.) als de kwetsbaarheid van bin-
nenuit (veroudering van religieuze 
gemeenschappen, daling van het 
aantal nieuwe roepingen, enz.). We 
denken ook aan de fouten en zonden 
uit het verleden, met name situaties 
van seksueel en spiritueel misbruik 
en hoe dit veelal in de doofpot ver-
dween als deze misdaden werden 
onthuld door de overlevers. Er zijn 
feiten die gemakkelijk te interpre-
teren zijn, maar sommige, zoals de 
afname van roepingen, vinden we 
moeilijk te begrijpen. Zijn het nor-
male ontwikkelingen, tekenen van 
onze eigen tekortkomingen of teke-
nen van de Heilige Geest? Welke de 
redenen ook zijn, wij zijn geroepen 
om steeds meer samen te op te trek-
ken, nooit meer alleen, elkaar hel-
pend en waarderend, vrouwen en 
mannen in het religieuze leven, ou-
deren en jongeren, en met allen die 
geroepen zijn, met alle mensen van 
goede wil.

In navolging van Christus contact 
hebben met de vele gemarginali-

Online bijeenkomst UCESM waarbij gesproken werd over de bijdrage aan de Synode | 
Foto: UCESM
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seerde mensen in de uiteenlopende 
periferieën van de wereld en van de 
Kerk en hun een stem geven, maakt 
deel uit van de charisma’s van onze 
instituten. Door onze aanwezigheid 
en nabijheid zien wij mogelijkheden 
om hen te helpen om hun plaats in de 
gemeenschap te vinden. Zij zijn ge-
lijk aan ons in hun waardigheid als 
gedoopten en menselijke personen; 
zo zijn zij het die ons laten zien hoe 
de Kerk van de toekomst er uitziet en 
zijn zij het die òns evangeliseren.

Wij zien dat er in Kerk en samenle-
ving een grote behoefte is aan men-
sen die kunnen luisteren, zoals Ma-
ria en zovele heiligen. Alleen door 
actief te luisteren naar elkaar ont-
staat broeder- en zusterschap. Als 
personen die de religieuze geloften 
hebben afgelegd en die leven door 
te luisteren naar het Levende Woord 
en de Heilige Geest, willen wij onze 
toewijding aan het luisteren naar 
elkaar en het gezamenlijke optrek-
ken vernieuwen, zowel in onze ge-
meenschappen als ook erbuiten: in 
de Kerk en tussen kerken, tussen 
godsdiensten en in heel de samenle-
ving. Synodaliteit is een proces van 
gemeenschappelijk onderscheiden. 
Als religieuze mannen en vrouwen, 
geworteld in gebed, onderscheiden 
wij de droom van onze Schepper 
voor ons, terwijl we de tekenen van 
de tijd trachten te verstaan.
In het religieuze leven ervaren we de 
verscheidenheid en rijkdom van de 
charisma’s van de verschillende con-
gregaties. Op deze manier leren we 
de veelvormige rijkdom van de ga-
ven van de Schepper-Geest kennen. 
Om synodaliteit te beleven, voelen 
we ons geroepen om te blijven leren 
om vanuit deze diversiteit te leven: 
open te staan voor de wegen van in-
tercongregationaliteit2) en – altijd 
– ook over de grenzen van onze ge-
meenschappen heen.

Synodaliteit betekent een stem en 
bekendheid geven aan degenen die 

deze nog niet hebben. De gelijkheid 
van alle gedoopten is de basis van 
alle synodale processen. Allen te-
zamen, vrouwen en mannen, leven 
wij onze charisma’s als religieuzen. 
Daarom willen wij de participatie 
van vrouwen in het algemeen bevor-
deren en met name ook de partici-
patie van de aan de Kerk toegewijde 
vrouwen, op alle niveaus, ook in de 
leiding. Vrouwen hebben een bijzon-
dere rol in het leven, zij moeten die 
ook hebben in het leven van de Kerk.

De synodale bekering van de Kerk 
dient de zending van de Kerk. Daar-
om vinden wij een Kerk waarin ge-
meenschap centraal staat urgent: 
een gemeenschap van gelovigen 
met verschillende roepingen: leken, 
gewijden, mensen die leven onder 
de geloften en zij die behoren tot de 
nieuwe religieuze bewegingen – heel 
de rijkdom van het Kerkelijke leven. 
Wij hebben in het religieuze leven 
positieve ervaringen met ‘bond-
genoten’, ‘tochtgenoten’, leden van 
derde orden, oblaten en lekenmede-
werkers. Om deze gemeenschap op 
alle niveaus te bevorderen, hebben 
we structuren nodig, dat wil zeggen 
platforms die deze gemeenschap 
stevigheid geven. Het gaat dan o.a. 
om betrekkingen tussen gremia die 

1) De Synode is van 9 oktober 2021 tot in oktober 2023. Paus Franciscus wil heel de Kerk 

hierin laten participeren: een synodaal proces. Deze Synode eindigt met een Algemene 

Bisschoppensynode. Het thema van de Synode is “Communio, Participatio, Missio – voor 

een synodale Kerk”, om toe te groeien naar een Kerk waarin we als gelovigen en gelovig 

zoekenden om te beginnen leren luisteren naar elkaar. Deze thema’s keren terug in dit 

stuk van de UCESM.

2) Te denken valt hier aan gezamenlijke projecten en initiatieven (missie, ouderenzorg), 

alsmede onderlinge solidariteit.

3) In Nederland is het contact tussen KNR en Bisschoppenconferentie momenteel goed en 

wordt te midden van de verschillen die er zijn, ook actief naar samenwerking gezocht, 

bijv. via ontmoetingen in het reguliere overlegorgaan (de Commissio Mixta) en voor de 

evaluatie van de Richtlijnen voor diocesane religieuze instituten die zichzelf niet meer 

kunnen besturen, werd een ad-hoc werkgroep opgericht waarin in een goede sfeer is 

samengewerkt.

de verschillende levensstaten verte-
genwoordigen, bijvoorbeeld tussen 
de Bisschoppenconferenties en de 
Conferenties van Hogere Oversten 
waar collegialiteit en samenwerking 
soms nog ontbreekt.3) Structuren in 
de Kerk moeten samenwerking op 
het niveau van visie nooit belemme-
ren, maar faciliteren.

In onze gemeenschappen waarin we 
samenleven, zijn wij steeds vaker af-
komstig uit verschillende delen van 
de wereld en uit verschillende cultu-
ren. Om echt als broeders en zusters 
met dezelfde roeping te leven, willen 
wij ons inlaten met interculturali-
teit, opdat we ons allemaal geres-
pecteerd en welkom voelen met onze 
eigen geschiedenis en cultuur.
We kunnen niet ver vooruit kijken; 
we zien slechts de volgende stap: we 
gaan binnen in de dynamiek van 
synodaliteit in de hoop dat de Hei-
lige Geest ons zal leiden tijdens onze 
gezamenlijke reis. We zijn onder-
gedompeld in zoveel crises – covid, 
oorlog, klimaatverandering, on-
recht… Onze synodaliteit en die van 
de Kerk zijn geworteld in hoop. Deze 
hoop kijkt de problemen recht in de 
ogen en gelooft ondanks alles in een 
betere wereld voor iedereen, omdat 
God met ons is en door ons werkt.

Vertaling pater Mark-Robin Hoogland cp, bestuurslid van de UCESM
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In zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag, die in de Rooms-Katholieke Kerk 
dit jaar op zondag 29 mei wordt gevierd, zet paus Franciscus het werkwoord ‘luis-
teren’ centraal. Hij pleit ervoor om te luisteren met het oor van het hart en dat 
begint in de communicatie tussen God en mens. Dit past bij het Synodale proces 
waarbij luisteren essentieel is.

Teksten om over na te denken
Luisteren met het oor van het hart

De heilige Paulus zal dan ook bevestigen dat 
‘het geloof ontstaat uit het luisteren’ (vgl. Rom. 10, 17). 
Het initiatief komt immers van God die tot ons 
spreekt en aan wie wij een antwoord geven, wanneer 
wij naar Hem luisteren; en ook dit luisteren komt uit-
eindelijk van zijn genade, zoals bij een pasgeboren 
kind gebeurt, dat de blik en de stem van mama en 
papa beantwoordt.

Wij hebben allen oren, maar zeer vaak slaagt 
ook wie een volmaakt gehoor heeft, er niet in naar de 
ander te luisteren. Er is immers een innerlijke doof-
heid, die erger is dan de fysieke doofheid. Luisteren 
betreft immers niet alleen het zintuig van het gehoor, 
maar heel de persoon. De ware zetel van het luisteren 
is het hart.

Luisteren komt overeen met de nederi-
ge stijl van God. Het is de handeling die het 
God mogelijk maakt zich te openbaren als 
Degene die door te spreken de mens schept 
naar zijn beeld en door te luisteren hem er-
kent als een eigen gesprekspartner. God be-
mint de mens: daarom richt Hij het Woord tot 
hem, daarom ‘neigt Hij zijn oor’ om naar hem 
te luisteren.

Goede communicatie pro-
beert niet met een op effect ge-
richte uitspraak indruk te maken 
op het publiek met als doel de ge-
sprekspartner belachelijk te ma-
ken, maar schenkt aandacht aan 
de redenen van de ander en wil de 
complexiteit van de werkelijkheid 
te begrijpen.
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Bij het pastorale handelen is het 
belangrijkste werk ‘het apostolaat 
van het oor’. Luisteren alvorens te 
spreken, zoals de apostel Jacobus 
aanspoort: ‘Ieder mens moet vlug zijn 
om te luisteren, maar langzaam om te 
spreken’ (1, 19). Belangeloos een deel 
van de eigen tijd geven om te luiste-
ren naar mensen is een eerste gebaar 
van liefde.

Alleen als men buiten een monoloog treedt, kan men immers 
komen tot de harmonie van stemmen die een waarborg is voor een 
ware communicatie. Naar meer bronnen luisteren, “niet stoppen bij 
de eerste herberg” garandeert - zoals de beroepsdeskundigen leren 
- voor de informatie die wij doorgeven, betrouwbaarheid en eerlijk-
heid. Onder broeders en zusters, ook in de Kerk, naar meer stemmen 
luisteren, naar elkaar luisteren maakt het ons mogelijk de kunst 
van de onderscheiding te beoefenen, de kunst die altijd verschijnt 
als het vermogen om zich in een symfonie van stemmen te 
oriënteren.

In het bewustzijn deel te hebben aan een gemeenschap die 
ons voorafgaat en ons insluit, kunnen wij opnieuw een symfoni-
sche Kerk ontdekken waarin ieder in staat is met eigen stem te zin-
gen en daarbij die van de anderen als een geschenk te verwelkomen 
om de harmonie van het geheel, gecomponeerd door de Heilige 
Geest, te laten zien.

Uit: Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 56ste Wereldcommunicatiedag.  
De hele boodschap is te lezen op rkkerk.nlrkkerk.nl
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Gerechtigheid en vrede

Laudato Sí Alliantie van start
In het vorige Bulletin was te lezen dat de Laudato Sí Alliantie in de zomer van 2021 is 
opgericht door het bisdom Den Bosch en de KNR. Bij de Alliantie zijn diverse (katho-
lieke) organisaties aangesloten die de zorg voor de schepping een warm hart toe-
dragen. Doel van de Alliantie is het beter bekend maken van de boodschap van paus 
Franciscus in zijn encyclieken Laudato Sí en Fratelli Tutti.
Sinds april is Matty van Leijenhorst aangesteld als communicatiemedewerker voor 
de Alliantie. Zij gaat werken aan de vernieuwing van de website Laudato-Si.nl en 
aanwezigheid op sociale media. Er wordt aandacht gevraagd voor de periode van de 
Schepping en in november is er een evenement.

Liturgische suggesties voor de 
periode voor de schepping
Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de 
scheppingsperiode. Op 1 september 
is het wereldgebedsdag voor de zorg 
voor de schepping en 4 oktober is de 
feestdag van Sint Franciscus. Enkele 
jaren geleden heeft paus Franciscus 
deze periode ingesteld als Periode 
voor de Schepping. In de periode 
tussen deze twee data worden we ge-
vraagd extra stil te staan bij de zorg 
voor de aarde. De eerder dit jaar op-
gerichte Laudato Sí Alliantie biedt 
hiervoor een liturgisch katern aan. 
Voor iedere zondag en de gebedsdag 
in de periode worden liederen, gebe-
den en meditaties beschreven.

De Vlaamse organisatie Ecokerk 
geeft jaarlijks een katern uit met li-
turgisch materiaal voor deze peri-
ode. De Laudato Si’ Alliantie Neder-
land heeft het materiaal aangepast 
aan de Nederlandse situatie. Met 
het materiaal kun je inhoud ge-
ven aan de verwondering en zorgen 
rondom ‘ons gemeenschappelijke 
huis’, de aarde waar we deel van uit-
maken. Het katern sluit aan bij het 

programma van het Vaticaan: in ze-
ven stappen naar integrale ecologie. 
Het Vaticaan nodigt iedereen uit om 
een veranderingsproces aan te gaan 
om duurzaam te leven volgens de 
theorie van integrale ecologie van 
paus Franciscus. Hierin worden ze-
ven doelstellingen beschreven:

 – Antwoorden op de “schreeuw 
van de Aarde”: streven naar een 
kleinere ecologische voetafdruk;

 – Antwoorden op de “schreeuw 
van de Armen”: de verdediging 
van het menselijk leven vanaf het 
begin tot de dood, met speciale 
aandacht voor kwetsbare groepen;

 – Ecologische economie: duurzame 
productie, eerlijke handel, 
ethische consumptie, ethische 
investeringen;

 – Eenvoudige levensstijl;
 – Ecologische opvoeding en 
onderwijs;

 – Ecospiritualiteit;
 – Participatie en actie in 
gemeenschappen: acties voor 
de zorg voor de schepping op 
lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal vlak.

Het materiaal is te vinden op de 
website van de Laudato Sí Alliantie. 
www.laudato-si.nlwww.laudato-si.nl Het is te down-
loaden als PDF (https://laudato-si.https://laudato-si.
nl/pdf/Liturgisch_materiaal_schep-nl/pdf/Liturgisch_materiaal_schep-
pingsperiode_2022.pdfpingsperiode_2022.pdf)

Parochies en kloostergemeenschap-
pen zijn van harte uitgenodigd aan-
dacht te geven aan de Periode van de 
Schepping. De Alliantie hoort graag 
over de lokale activiteiten. 
U kunt deze doorgeven aan:
info@laudato-si.nlinfo@laudato-si.nl

18 november:  
Van klimaatdepressie naar 
duurzame hoop
Op 18 november 2022 organiseert de 
Laudato Sí Alliantie een studiedag 
op de Radboud Universiteit. Thema 
is ‘van klimaatdepressie naar duur-
zame hoop’. De dag biedt inspiratie, 
workshops en gesprekken over deze 
onderwerpen. De handelingsper-
spectieven en hoop worden door 
bisschop de Korte belicht vanuit de 
ideeën van paus Franciscus in de en-
cycliek Laudato Sí. Klimaatactiviste 
Rozemarijn van ’t Einde laat zien dat 
voor haar hoop en wanhoop dicht bij 
elkaar liggen.

http://www.laudato-si.nl
file:///\\nuvola-knr\Data\data_een\Communicatie\BULLETIN\Bulletin%202021\downloaden%20als%20PDF
file:///\\nuvola-knr\Data\data_een\Communicatie\BULLETIN\Bulletin%202021\downloaden%20als%20PDF
https://laudato-si.nl/pdf/Liturgisch_materiaal_scheppingsperiode_2022.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Liturgisch_materiaal_scheppingsperiode_2022.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Liturgisch_materiaal_scheppingsperiode_2022.pdf
mailto:info@laudato-si.nl


43knrbulletin  2 | 2022

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

De workshops geven vorm aan de 
hoop door storytelling, bezinning, 
wetenschap, moestuinen, koken 
en actie. Met bijdragen van diverse 
universiteiten, studenten en maat-
schappelijke organisaties. Enkele 
workshops worden verzorgd door 
zuster Rebecca van de clarissen 
en abt Thijs Ketelaars en broeder 
Geerard Labeur van de benedictij-
nen in Egmond.

De dag wordt samen met de Radboud 
Universiteit georganiseerd.
Meer informatie volgt op de website 
van de Alliantie www.laudato-si.nlwww.laudato-si.nl

http://www.laudato-si.nl
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Varia / korte berichten

Impressie van de regiodagen
In de maanden mei en juni konden eindelijk weer 
fysieke regiodagen worden georganiseerd. Ook 
dit keer trok een delegatie van staf en bestuur 
naar Voorhout, Tilburg, Heeswijk, Maastricht en 
Nijmegen om de leden van verschillende religi-
euze instituten te ontmoeten.
De regiodagen zijn bedoeld om in kleinere groe-
pen elkaar te ontmoeten en om besturen van de 
RI’s te informeren over zaken die spelen binnen 
de KNR. Vanwege corona waren in 2020 helemaal 
geen regiodagen en waren ze in 2021 online.

Een deel van de dag wordt gebruikelijk gevuld met het 
geven van informatie vanuit het bestuur en het gesprek 
daarover. Dat was ook nu het geval. Een aantal belang-
rijke punten op de agenda:

De Richtlijnen Diocesane Congregaties die zichzelf 
niet meer kunnen besturen
De richtlijnen waren door Rome in 2015 Ad Experimen-
tum goedgekeurd voor vijf jaar. Na een evaluatie met be-
trokken congregaties en administratoren heeft de KNR 
met de bisschoppen overlegd over enkele mogelijk aan-
passingen. Deze zijn voorgelegd aan het Discasterie voor 
de Religieuzen in Rome. De voorstellen hebben vooral 
betrekking op de aandacht voor het charisma en welzijn 
van de leden van het religieus instituut.
Hoewel deze richtlijnen bedoeld zijn voor instituten 
van diocesaan recht, is het goed dat ook instituten van 
pauselijk recht er kennis van nemen. Dat geldt met 
name voor die gemeenschappen die richting de fase van 

voltooiing gaan. In september vindt een bijeenkomst 
plaats in Rome, om met vertegenwoordigers van diverse 
conferenties van religieuzen en deskundigen te spreken 
over de bestuurbaarheid bij ouder wordende pauselijke 
congregaties.

Synodaal proces
De wijze waarop de KNR het proces heeft aangepakt en 
de webinars heeft georganiseerd, oogst veel waardering. 
Op deze wijze konden ook oudere, minder mobiele en 
contemplatieve religieuzen meedoen. Het met elkaar in 
gesprek zijn op deze wijze, smaakt naar meer. Het is goed 
om deze vorm van geloofsgesprekken voort te zetten.
Er is lof voor het slotdocument. Knap hoe alles bij elkaar 
is gezet op een wijze waarbij de verschillende accen-
ten worden benoemd. De slottekst vindt u elders in dit 
Bulletin.

Theologie van het religieuze leven
Een speerpunt voor het Bestuur KNR de komende jaren 
is het nadenken over en ontwikkelen van een theologie 
van het religieuze leven. Afgelopen jaar is er door de Uni-
versiteit Tilburg een serie webinars gehouden rond dit 
thema. Een publicatie van de inleiding verschijnt eind 
dit jaar. Een en ander had een vrij academisch niveau. 
Er ontstaan de laatste jaren allerlei vormen van gemeen-
schappen die zich religieus noemen: leefgemeenschap-
pen, stadskloosters, verschillende bewegingen etc. Hoe 
onderscheiden wij als religieuzen ons van deze groepen?
De KNR gaat daarbij niet uit van puur de canoniek rech-
terlijke beschrijving. Vertrekpunt is wat de religieuzen 
zelf als de kern van hun religieus leven beschouwen. In 
2021 zijn hierover al enkele interviews en getuigenissen 
in het Bulletin verschenen. Deze zijn ook terug te vinden 
op de website de KNR.
Tijdens de regiodagen gingen de deelnemers kort in 
kleine groepjes met elkaar in gesprek hierover. Daaruit 
kwam een aantal kernwoorden naar voren:

 – Verbondenheid met God en met elkaar;
 – Leven in gemeenschap, broeder / zuster zijn 
door dik en dun;

 – Dienstbaarheid aan God, je gemeenschap en 
de mensen;

Regiodag Nijmegen | foto: Janneke Doe, KNR
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Studiebezoek Auschwitz voor 
theologen, pastores docenten 
en religieuzen

De Katholieke Raad voor het Jodendom organiseert van 
1 t/m 5 december 2022 een studiebezoek naar Auschwitz 
en Kraków. We bestuderen de geschiedenis van het Jo-
dendom in Polen en Kraków. En we bezoeken uitgebreid 
Auschwitz-Birkenau en reflecteren wat Auschwitz bete-
kent voor ons, als theologen, pastores, docenten én reli-
gieuzen. Is er nog wel theologie mogelijk na Auschwitz? 
Deelnemers zijn uitgenodigd om een workshop aan te 
bieden. Studenten (o.a. theologie, religiestudies) zijn 
van harte welkom.

Praktisch:
donderdag 1 t/m maandag 5 december;
Overnachting: we verblijven 2 nachten in een dialoog-
centrum in Oświęcim en 2 nachten in Kraków;
Eigen bijdrage: 450-500 euro voor vlucht, hotel en pro-
gramma (voor studenten is korting mogelijk);
Voor meer informatie en aanmelding: 
info@katholiekeraadjodendom.nlinfo@katholiekeraadjodendom.nl; Uiteraard kunnen 
deelnemers ook met eigen vervoer deelnemen.

 – Geloften maken je vrij om je leven te richten op God;
 – Trouw zijn aan de visie en het charisma van de  
orde / congregatie;

 – God als middelpunt;
 – Stilte en gebed;
 – Navolging van Christus;
 – De tekenwaarde van het religieus zijn in onze 
maatschappij.

In dit kader kwam ook naar voren dat leden van derde 
ordes en geassocieerden vaak een grote waarde hebben 
voor de religieuze instituten. Er is sprake van een sterke 
ontwikkeling voor meer erkenning en meer zelfstandig-
heid van dit soort lekenbewegingen; het bevordert de 
creativiteit van het charisma en zorgt voor het behoud 
en waarborging van het charisma. Om die reden spelen 
deze lekenbewegingen rondom ordes en congregaties 
een hele belangrijke rol en zullen in de toekomst wel-
licht het stokje moeten overnemen.
Het is goed om in dit licht ook de geloften weer eens te-
gen het licht te houden; niet alleen met betrekking tot 
gedragsnormen in het kader van grensoverschrijdend 
gedrag, maar ook de geloften vertalen naar de tijdsgeest 
van nu.

Andere onderwerpen waarover werd gesproken waren 
de toekomst van de KNR en de statutenwijzigingen die 
op 29 september tijdens de Algemene Vergadering op de 
agenda zullen staan.

E R I C A  O P  ‘ T  H O O G
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Tentoonstelling Julianazusters
zorg aan grote families waarvan de moeder ziek was. De 
praktische zorgverlening was maatwerk en de hulp werd 
afgestemd op de situatie. Al snel gingen de zusters zich 
ook inzetten in de kraamverpleging en op andere maat-
schappelijke terreinen.
Begin vorige eeuw bemoeide de Nederlandse overheid 
zich nauwelijks met de particuliere ziekenzorg en soci-
ale zorg. Vanuit de bevolking was er echter wel een grote 
vraag naar deze hulp. Katholieke zusters en broeders 
gingen zich vanuit hun geloof voor deze zorg inzetten. 
Zo ook de Julianazusters. Deze lekenvereniging werd in 
1914 in Den Haag door jezuïet Jorna (1868-1937) opgericht, 
mede dankzij financiële hulp van de Rooms-Katholieke 
Vrouwenbond.
In 1917 werd de vereniging verheven tot officiële religi-
euze congregatie. De Julianazusters vestigden zich in 
Haarlem, Maastricht, Tilburg, Hilversum en Amster-
dam. In 1932 startte de bouw van het moederhuis, het 
Julianaklooster, in Heiloo.

De tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’ is 
een eerbetoon aan de vrouwen achter de religieuze con-
gregatie Liefdezusters van de H. Juliana van Falconieri, 
ofwel: de Julianazusters. Aan de hand van tientallen 
foto’s en persoonlijke verhalen van de Julianazusters 
wordt hun werk en leven gepresenteerd.

De Liefdezusters van de H. Juliana de Falconieri, beter 
bekend als de Julianazusters of Juliaantjes, hebben zich 
sinds het begin van de 20ste eeuw ingezet aan de zorg en 
maatschappelijk werk. Als eerbetoon aan deze zusters is 
er op 27 mei in Heiloo een permanente tentoonstelling 
geopend over hun werk.
Op het bezinningspark van het Heiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood – de grootste Mariale bedevaartplaats 
in Nederland – ligt het monumentale Julianaklooster. 
Vandaag de dag is in het kloostergebouw het Gastenhuis 
Onze Lieve Vrouw ter Nood gevestigd. Maar vanaf de ja-
ren ‘40 tot aan de jaren ‘90 van de vorige eeuw stond het 
vooral bekend als het moederhuis van de Julianazusters. 
In 2004 verlieten zij hun moederhuis. Anno nu is voor de 
congregatie de laatste fase van voltooiing aangebroken. 
Een aanleiding voor het heiligdom om een permanente 
tentoonstelling over de Julianazusters te organiseren.

Maatschappelijk werkers
De Julianazusters stonden aan de wieg van wat we nu 
maatschappelijk werk noemen. Al vanaf 1914 zetten 
zij zich in voor gezinszorg, wijkzorg en later ook voor 
kraamzorg. Het harde werken van de zusters was onlos-
makelijk verbonden met hun geloofsleven. Vanuit een 
diep geloof zetten zij zich in voor de liefdewerken, daad 
van naastenliefde. In de beginperiode werkten ‘de Juli-
aantjes’ in arme gezinnen en verleenden voornamelijk 

Te bezoeken: elke tweede en vierde zaterdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur.  
Tijdens de openstellingsdagen is ook de documentaire ‘De Juliaantjes’ (2015) van Verhalis te bekijken.
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Vademecum Internationalisering

voor inburgering, niet alleen op het gebied van de Ne-
derlandse taal, maar vooral ook specifiek op het gebied 
het kerkelijk leven in Nederland. Hoe kunnen zij zich 
zinvol inzetten in onze kerk en samenleving?

Er is een apart hoofdstuk voor internationalisering in 
monastieke gemeenschappen en een hoofdstuk rond 
terugkeer. Het gebeurt immers ook wel eens dat het 
ondanks alle goede voorbereidingen en inzet geen suc-
cesverhaal wordt en de buitenlandse missionaris terug 
gaat. Ook dat proces moet goed begeleid en afgerond 
worden. Tot slot is er ook een deel gewijd aan vorming 
rond en preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Het vademecum is te vinden op de website van de KNR 
onder informatie voor religieuzen. De hele tekst, met 
uitzondering van het deel over wet- en regelgeving, is 
als pdf te downloaden in zowel het Engels als het Neder-
lands. Omdat de regelgeving aan veel verandering on-
derhevig is, is gekozen om dit deel alleen op de website te 
presenteren en daarmee zo actueel mogelijk te houden. 
Zie: www.knr.nl/informatiewww.knr.nl/informatie

Voor specifieke vragen en advies kunt u contact opne-
men met het bureau KNR.

De afgelopen decennia hebben verschillende religieuze 
instituten in Nederland buitenlandse medereligieuzen 
uitgenodigd om hier een bijdrage te leveren aan de mis-
sie van hun instituut. Ook heeft een aantal relatief jonge 
congregaties uit andere delen van de wereld gemeen-
schappen in Nederland gesticht. Er zijn in Nederland nu 
rond de 450 buitenlandse religieuzen; ongeveer de helft 
van hen is van niet-Europese komaf (cijfers uit 2021).

Er zijn veel zaken waar men aan moet denken wanneer 
men buitenlandse medereligieuzen uitnodigt en ont-
vangt. Is er genoeg draagvlak en draagkracht om hen te 
begeleiden? Wat moet er vooraf allemaal geregeld wor-
den aan documenten? Wat zijn de plannen voor de me-
debroeders of -zusters die naar Nederland komen? Zijn 
die haalbaar?

Daarom heeft de KNR een Vademecum Internationali-
sering opgesteld ten behoeve van bestuurders van reli-
gieuze instituten in Nederland die buitenlandse leden 
hebben uitgenodigd naar Nederland of dat willen gaan 
doen. Hiermee wil de KNR relevante informatie en in-
zichten die de afgelopen decennia zijn opgedaan binnen 
verschillende religieuze instituten, op overzichtelijke 
manier beschikbaar stellen.

Ervaringen
In het Vademecum Internationalisering gaat het niet 
zozeer theoretische kennis, maar vooral om de schat 
aan ervaringen van de religieuze gemeenschappen. Al 
gaande hebben instituten, soms door schade en schan-
de, veel geleerd over processen van internationalisering. 
Het is goed om informatie daarover te blijven delen. Het 
is tevens goed om te beseffen dat er geen blauwdruk is 
voor de te volgen koers. Wat voor de ene gemeenschap 
werkt, werkt niet per se in andere situaties. Internatio-
nalisering is mensenwerk. Dit betekent dat de manier 
waarop dingen verlopen sterk afhangt van de betrok-
ken personen, hun persoonlijkheid, talenten, gaven en 
beperkingen.

Verschillende aspecten
Het Vademecum gaat in op diverse aspecten waar insti-
tuten mee te maken krijgen als ze buitenlandse leden 
naar Nederland willen laten komen. Zo is het van groot 
belang vooraf goed over een aantal zaken na te denken. 
Wat zijn de motieven? Is er draagvlak in de Nederlandse 
gemeenschap? Hoe selecteer je kandidaten? Een belang-
rijk hoofdstuk is ook de wet- en regelgeving en proce-
dures rond het aanvragen van verblijfsvergunningen 
en eventuele werkvergunningen. Verder is er aandacht 

http://www.knr.nl/informatie
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Dag voor Brabantse 
religieuzen
Religieus leven van verleden naar de 
toekomst

In het kader van het jaar van het Brabants Kloosterleven 
organiseerde het diocesaan religieuzenberaad van het 
Bisdom Den Bosch in samenwerking met enkele ande-
ren een bijeenkomst voor religieuzen uit de bisdommen 
Breda en Den Bosch. Vanwege corona kon deze dag in 
november 2021 geen doorgang vinden. Daarom is deze 
verplaatst naar 12 september 2022.

De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting. We 
kijken naar wat vele eeuwen kloosterleven hebben ge-
bracht en op welke wijze deze waarden van het religieuze 
leven vandaag en in de toekomst worden doorgegeven. 
Presentator en theatermaker Oscar Kocken gaat daar-
voor in gesprek met een aantal jongere religieuzen en 
mensen die betrokken zijn bij het werk van de religieu-
zen en op hun eigen wijze in de voetsporen treden van de 
vele generaties voor hen.
De middag begint met een lunch de dag wordt afgeslo-
ten met een vesperviering. Alle religieuze instituten 
uit de betreffende bisdommen hebben een uitnodiging 
ontvangen.
Om ook andere religieuzen deze middag mee te laten be-
leven, zullen middagprogramma en vesperviering via 
een livestream te volgen zijn. Informatie daarover volgt 
op de website van de KNR.

Nationale roepingenweek:  
6- 13 november
Sinds enkele jaren organiseert het Interdiocesaan Roe-
pingenoverleg (IRO) in november een Nationale Roepin-
genweek, naar voorbeeld van onder meer de Verenigde 
Staten. De hele week is er in de bisdommen en bij de re-
ligieuzen extra aandacht voor roepingen. Ook de KNR 
sluit hierbij aan: met speciale roepingsverhalen op de 
website, een dagelijkse nieuwsbrief en speciale activi-
teiten vanuit verschillende religieuze gemeenschappen, 
zoals kennismakingsdagen, de mogelijkheid tot (online) 
gesprekken met een pater, zuster of broeder of het plaat-
sen van filmpjes etc.
In 2023 vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lis-
sabon. Vooruitlopend daarop maakt het zogenaamde 
WJD-kruis (in feite een exacte replica) een tour door 
verschillende landen. Ook in Nederland vindt zo’n tour 
plaats. Deze eindigt op 6 november in Utrecht. Dat is 
tevens de start van de Roepingenweek. Na de zomer zal 
er meer informatie volgen over deze tour. De organisa-
tie vraagt jongeren en jonge religieuzen om een deel van 
deze tour te begeleiden en mee te trekken met het Kruis.

De komende maanden werkt de KNR samen met enkele 
religieuzen aan uitbreiding van het roepingendeel op de 
website. Er komt meer informatie, een betere zichtbaar-
heid van gemeenschappen die openstaan voor nieuwe 
leden en een soort van kieswijzer die zoekende jonge 
mensen kan helpen bij het vinden van een plek waar zij 
zich verder kunnen oriënteren. Streven is om tijdens de 
Roepingenweek dit vernieuwde roepingendeel te kun-
nen presenteren.

Gaat uw gemeenschap iets organiseren rond de 
Roepingenweek? Geef het door via cpr@knr.nlcpr@knr.nl | Meer 
informatie over de tour met het WJD-kruis www.wjdkruis.nlwww.wjdkruis.nl

Expositie en boek met schilderwerk Mill Hill missionaris
Kees Breed was een missionaris van Mill Hill. Hij was 
lange tijd werkzaam op de Filippijnen en overleed in de-
cember 2017 in Oosterbeek. Naast missionaris was hij 
ook kunstenaar. Onder de naam Brederoc maakte hij een 
enorme collectie aan schilderwerken, die hij naliet aan 
de congregatie.

Op 11 september wordt in het Tongerlohuys in Roosen-
daal een expositie geopend met werken van Brederoc. 
Onder anderen hoogleraar Herman Pleij zal vertellen 
over de betekenis van de missie en in het bijzonder de 
aanwezigheid van Mill Hill in Roosendaal en uiteraard 
over het belang van Kees Breed en zijn kunstcollectie.

mailto:cpr@knr.nl
http://www.wjdkruis.nl
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In 1859 richtte Clara Pfän-
der (1827-1882) in een klein 
Duits plaatsje een gemeen-

schap van vrouwelijke religieuzen op die zowel zochten 
naar innerlijke spirituele verdieping als een verlangen 
hadden om zich in te zetten voor hulpbehoevenden, in 
de eerste plaats kinderen. Een jaar later werd de congre-
gatie kerkelijk goedgekeurd onder de naam ‘Zusters van 
de H. Franciscus, Dochters van de H. Harten van Jezus en 
Maria’ en werd als leidraad de leefregel van de Reguliere 
Derde Orde van Franciscus van Assisi gekozen.

In deze studie wordt de geschiedenis en spiritualiteit 
van deze congregatie geschetst vanaf 1874, het jaar waar-
in zij, aanvankelijk noodgedwongen vanwege de Kultur-
kampf, ook in Nederland terecht kwam. We lezen over 
de eerste moeilijke vestigingsjaren en de stichting van 
een eigen provincie en moederhuis in Aerdenhout (1923), 
waarna de zusters bekend werden als de Franciscanes-
sen van Aerdenhout. Het aannemen van werk in het lager 
onderwijs en de zieken- en bejaardenzorg bracht de con-
gregatie tot grote bloei in ons land. Maar ook het mis-
sieavontuur dat de franciscanessen vanaf 1929 begonnen 
op Noord-Sumatra verdient een apart hoofdstuk.

Met ruim zeshonderd leden op haar hoogtepunt, was 
deze congregatie in het naoorlogse Nederland een part-
ner van betekenis in het katholiek sociaal-maatschap-
pelijke leven. Echter, de snelle kerkelijke en religieuze 
veranderingen van de jaren zestig gingen ook aan de 
zusters niet voorbij. Deze hadden ingrijpende gevolgen 
voor hun activiteiten, zelfverstaan en toekomstig beleid 
zo laat deze publicatie zien. Dat inkrimping desondanks 
voor een onverwachte religieuze dynamiek en een her-
bronning van de eigen congregatie-identiteit kon lei-
den is een hoopvolle boodschap die eveneens aandacht 
krijgt in deze studie.

Ook in deze publicatie is de aandacht voor de individue-
le leden van de congregatie een welkome aanvulling van 
de beschrijving van de geschiedenis. In mensen die de 
idealen van de congregatie handen en voeten gaven en 
geven komt het waardevolle van het religieuze leven ter 
sprake.

In de nabijheid van God en mensen. De Franciscanessen 
van Aerdenhout van 1874 tot heden. Joep van Gennip. 
Uitgeverij Verloren. Prijs: € 35,00. ISBN: 9789087049935.

In de nabijheid van God en mensen 
De Franciscanessen van Aerdenhout van 1874 tot heden

Aan de expositie zijn ook een schilderwedstrijd en een 
kunstkalender gekoppeld. Daarnaast is er een boek ver-
schenen. Het geeft een indrukwekkende inkijk in zijn 
leven als jongeling, sociaal bewogen priester, kritisch 
wereldbeschouwer en vooral als schilder.
De autobiografie en de kleurrijke bloemlezing uit de door 

hem aan Mill Hill nagelaten kunstcollectie, alsmede een 
selectie uit zijn geschriften als hoofdredacteur van het 
tijdschrift Impact beslaan bijna tweehonderd pagina’s. 
De opbrengsten van de verkoop van de kalender en het 
boek zijn bestemd voor de opleiding van missionarissen 
van Mill Hill op de Filippijnen.

De expositie loopt nog tot eind december. Meer informatie: www.brederoc.nlwww.brederoc.nl

Boeken en  beelden

http://www.brederoc.nl
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Missie van 
barmhartig-
heid
De fraters van 
Zwijsen

De uitgangspunten van 
deze fratergeschiedenis 

zijn: allereerst de geschiedenis van een religieus ideaal in 
beeld te brengen. Met ideaal drukken we ons misschien 
nog te zwak uit: het gaat om een aantal christelijke idea-
len die door een grote groep fraters radicaal en met toe-
wijding zijn nageleefd en in de praktijk gebracht. Deze 
geschiedenis volgt de idealen van de fratergemeenschap, 
die in hun levensroeping tot uitdrukking komen, in hun 
verschillende formuleringen: door de stichter, door de 
eerste generatie fraters tot die van de fraters van nu.

Een familiegeschiedenis
Een tweede uitgangspunt van deze fratergeschiedenis is 
de gerichtheid op het gemeenschapsleven van de fraters. 
Dit boek is een soort familiegeschiedenis. De vergelij-
king van een congregatiegeschiedenis met de geschie-
denis van een familie is wel vaker gemaakt. Familiege-
schiedenis vertelt de verre oorsprong van een geslacht, 
de stamvader en -moeder, de oudst bekende generatie 
en de belangrijkste familieleden. Ze laat zien hoe een 
familie zich door de tijden heen heeft ontwikkeld. Ze be-
schrijft de voornaamste huizen en de ontwikkeling van 
de familiebedrijven. Uiteraard richt ze zich vooral op de 
mensen die samen de grote familiegemeenschap vor-
men. Het gaat over hun karakters, onderlinge verhou-
dingen en gezamenlijke belevenissen. Heel vaak gaat 
het in familiegeschiedenis over de sfeer in huis, de le-
vensstijl, de feesten en de ruzies. Soms komen bepaalde 
genetische trekken van de familie ter sprake: de talenten 
en gebreken, wonderlijke en grappige eigenschappen die 
worden overgeërfd. Of het gaat over de nalatenschap: het 
geestelijk en materieel erfgoed, de familieportretten en 
familiejuwelen.

Fratergeschiedenis behandelen als een soort familie-
geschiedenis betekent dat deze familie-metafoor vaak 

terugkeert: in de aandacht voor de stichter, de commu-
niteiten en het huiselijke leven. Het boek gaat over men-
sen die elkaars medebroeders werden en hun beleving 
van broederschap, vaderschap en gemeenschap. Over het 
familiegevoel en de familietradities. Aan de hand van 
de oudste verhalen, bijzondere gewoontes, vaste ritue-
len, belangrijkste feesten en dagelijkse werkzaamheden 
komt de identiteit van de grote fraterfamilie in beeld.

Missie van barmhartigheid
Dit brengt ons bij het derde uitgangspunt van deze ge-
schiedenis: naast de focus op de religieuze spirit en de 
community is er de oriëntatie op de missie. Het is maar 
al te vaak zo dat religieuze geschiedschrijving een sterk 
naar binnen gerichte blik heeft en een tamelijk beperkte 
focus. Ze richt zich vooral op de betrokken personen en 
de activiteiten die in de religieuze gemeenschappen zelf 
plaatsvinden. Dat is een gevolg van de bronnen, zoals 
leefregels, kronieken, brieven en teksten over het spiri-
tuele leven, die vrijwel uitsluitend over het leven binnen 
de huizen en kloostermuren gaan. Het komt ook omdat 
het ingewikkeld is om recht te doen aan de maatschap-
pelijke context van religieus leven en deze adequaat te 
beschrijven. Geen enkele historicus kan zich onttrekken 
aan de aanzuigende werking van zijn bronnen, ook de 
historicus van de fraters niet, maar er zijn veel redenen 
waarom een fratergeschiedenis geen naar binnen ge-
richt karakter zou moeten hebben, maar juist een brede 
oriëntatie moet laten zien. Onder meer omdat de werk-
zaamheden van de fraters op het terrein van opvoeding 
en onderwijs lagen (en nog steeds liggen), oftewel een 
werkterrein in het hart van de samenleving. De huizen 
en scholen bevonden en bevinden zich om die reden op 
gunstige, centrale locaties, vaak middenin de stad, zoals 
het Tilburgse moederhuis dat hiervoor al even ter sprake 
is gekomen. Leven en werken vindt dus plaats midden 
in de wereld en staat in dienst van kerk en samenleving.

In deze fratergeschiedenis is geprobeerd recht te doen 
aan de maatschappelijke oriëntatie van de fraters. Daar-
om is veel plaats ingeruimd voor het beschrijven van de 
onderwijs- en opvoedingsmissie van de congregatie. De 
titel ‘Missie van barmhartigheid’ weerspiegelt de notie 
dat het fraterleven in eerste instantie een op de samenle-
ving gericht leven was/is.
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Illustraties
Omdat de congregatie een eigen drukkerij had en daar-
mee zowel kerkelijke als opvoedkundige publicaties uit-
gaf, bestaat er relatief veel en mooi beeldmateriaal over 
de fratergeschiedenis, zelfs uit de begintijd. Het boek is 
rijk geïllustreerd. Het is een manier om de tekst aan te 
vullen en de belevingswereld van de fraters op te roepen. 
De illustraties bieden als het ware een aparte ingang in 
deze geschiedenis, aan de bijschriften is dan ook de no-
dige zorg besteed. Er zijn uiteraard verschillende manie-
ren om oude portretten en devotionele afbeeldingen te 
lezen en te waarderen. Ook de bronteksten zelf komen 
regelmatig in beeld.

Verschillende soorten lezers
Er zijn uiteraard verschillende soorten lezers van een 
congregatiegeschiedenis. Zo zijn er interne en externe 
lezers en deze hebben een verschillende voorkennis, een 
meer of minder kritische benadering en misschien ook 
wel een andere verwachting. Er is ook een verschil tussen 
lezers in Europa en lezers in Azië, Afrika en Zuid-Ameri-
ka. Zij hebben niet alleen een verschillende taal- en cul-
tuurachtergrond, maar vaak ook een ander wereldbeeld 
en een andere manier om naar geschiedenis te kijken. 
We zien dat ook bij de omgang met bronteksten: de een 
gelooft een negentiende-eeuwse schrijver of medebroe-
der op zijn woord, de ander zal vaker vraagtekens zetten 
bij wat hij leest. Het schrijven van één boek voor zeer 
uiteenlopende doelgroepen is niet vanzelfsprekend. Dit 
boek heeft allereerst nadrukkelijk rekening willen hou-
den met de groep interne en jonge fraters, voor wie een 
boek over hun familiegeschiedenis van wezenlijk belang 
is. Verschillende hoofdstukken zijn dan ook al eerder in 
het Engels en Indonesisch gepubliceerd.

Maar er is tegelijk rekening gehouden met wat ánderen 
over de congregatie zouden willen weten, zoals dege-
nen die zich bezighouden met onderwijsgeschiedenis, 
kerkgeschiedenis, missiologie, cultuurgeschiedenis, 
lokale geschiedenis of andere terreinen waarop de fra-
ters een rol hebben gespeeld. Ook thema’s die recent veel 
aandacht hebben gekregen, zoals geweld, seksueel mis-
bruik, kerkelijke conflicten en de rol van religieuzen in 
een koloniale overheersing, komen in dit boek aan bod.

Bibliografisch apparaat
De verschillende lezersgroepen zijn gebaat bij een toe-
gankelijke uiteenzetting van de fratergeschiedenis en 
een goede ontsluiting van de beschikbare literatuur. 
Met opzet is de annotatie van de tekst beperkt geble-
ven, maar elk hoofdstuk is voorzien van een berede-
neerde bibliografie, die de weg wijst naar de bronnen 
en meest relevante studies.
Deze fratergeschiedenis behandelt de periode 1844-1920.

S I M O N  E V E R S

Om dit omvangrijke werk toe te lichten is gebruik 
gemaakt van de beschrijving van de inhoud door de 
auteur zelf (www.charlesvanleeuwen.nlwww.charlesvanleeuwen.nl) die onder andere 
werkzaam is als beleidsadviseur van de Fraters van 
Tilburg en zelf historicus is gespecialiseerd in religieuze 
geschiedenis.

Missie van barmhartigheid. De fraters van Zwijsen. 
Charles van Leeuwen. Uitgeverij Valkhof Pers. Prijs 
€ 45,00. ISBN: 978 90 5625 523 7
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Toekomst van het 
religieuze leven 
en de apostolische 
werken

De Leerstoel Priester Léon 
de Foere werd in 2018 opge-
richt door de congregatie 
van de Zusters van O.L.V. 
van 7 Weeën in Ruiselede 
(West-Vlaanderen) aan de 

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU 
Leuven om vanuit een opbouwende en kritische houding 
kerkelijke en maatschappelijke thema’s op de agenda te 
plaatsen, te verbreden en te verdiepen. Dit gebeurt aan 
de hand van vormingssessies en een jaarlijkse publicatie 
in een nieuwe reeks uitgaven, ‘De Spectateur’ genaamd.
In dit eerste boek in de reeks presenteert de Leerstoel 
Priester Léon de Foere drie hoofdstukken over de toe-
komst van het religieuze leven en haar apostolische 
werken.
Theoloog Anton Lingier schrijft over het waarom van de 
dalende trend van het aantal religieuzen. Hij biedt een 
stevige analyse van verklaringen die in de literatuur te 
vinden zijn en evalueert ze kritisch.
Meteen een vruchtbare bodem voor twee pertinente vra-
gen, namelijk: wat moeten we doen met het religieuze 
leven in het Westen? En ook: wat mogen we hopen? Wim 
Vandewiele biedt in het tweede en derde hoofdstuk op 
die vragen een antwoord vanuit sociologisch perspec-
tief. De toekomst van het religieuze leven ligt voor hem 
zowel in het huidige en gunstige postseculiere klimaat 
als in het sociaal ondernemerschap dat eigen is aan het 
religieuze leven.
Een publicatie met drie relatief korte artikelen die vlot 
leest, maar tegelijkertijd uitdaagt om verder over te re-
flecteren met anderen die bevlogen zijn door de idealen 
van de religieuzen. In het zoeken naar wat de mogelijk-
heden voor de toekomst zijn wat betreft de religieuze 
charisma’s en hoe deze gestalte kunnen krijgen is dit een 
belangrijke publicatie.

Toekomst van het religieuze leven en de apostolische 
werken. De Spectateur, deel 1. Wim Vandewiele. Uitgeverij 
Halewijn. Prijs € 16,95. ISBN: 978908528637-0

Adelbert
1100 jaar geleden werd 
het graf van Adelbert ver-
plaatst van de Adelbert-
usakker aan de voet van de 
duinen naar Egmond-Bin-
nen. Het is het begin van 
religieus leven in Egmond, 

met de oudste papieren boven de grote rivieren.
Vanwege dit jubileum is er een speciaal magazine uitge-
geven met de naam Adelbert. In dit magazine: alles wat 
Adelbert ons gegeven heeft: het gebed, de vriendschap 
met vrijwilligers en oblaten, de aarde als heilige grond, 
de gastvrijheid aan alle gasten, de geschiedenis die altijd 
maar doorgaat. Alles komt aan bod, in persoonlijke ver-
halen van broeders en zusters, in tien speerpunten van 
een abdij in deze tijd, in de verbondenheid van Adelbert 
Abdij en Lioba, in de waarde van de aarde, in de ontroe-
rende betrokkenheid van vrijwilligers en personeel, in 
de verbondenheid tussen Benedictushof en Abdij, in de 
mensen die de abdij dragen en leven geven aan het re-
ligieuze bestaan: alle vrijwilligers gaan op de foto, alle 
oblaten doen hetzelfde. We maken ook een reis door de 
tijd en we zijn in het heden, met reportages over het 
kloosterleven en met de hulp aan vluchtelingen. Ieder 
die zich verbonden voelt met Egmond komt thuis in dit 
magazine.

Adelbert, uitgeverij Adveniat, prijs € 9,95  
ISBN: 9789493279063
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Boek en film 
over pater 
Eymard 
verschenen
Op 15 juni jl. werd in 
de regentenzaal van de 
Amsterdamse Begijn-
hofkapel het boek ‘Mor-
gen zal het te laat zijn’ 
gepresenteerd. Deze 
biografie van de heilige 

Pierre Julien Eymard, geschreven door Norman Pelletier 
sss, is nu vertaald door pater Jim Schilder sss. Het boek 
biedt een compact, helder overzicht van het leven en de 
spiritualiteit van de stichter van de Congregatie van het 
Heilig Sacrament (de Sacramentijnen).

Mgr. Jan van Burgsteden sss, hulpbisschop-emeritus 
van Bisdom Haarlem-Amsterdam, overhandigde het 
eerste exemplaar van het boek aan de huidige vice-pro-
vinciaal van de Congregatie, Eugène van Heijst sss. Van 
Heijst stond in een lezing stil bij de relevantie van Ey-
mards spiritualiteit voor de huidige tijd.

Tijdens de presentatie werd ook een korte, nieuwe film 
getoond. Deze film, over Eymard en zijn spiritualiteit, 
is gemaakt door filmmaker Bart Ruijs in samenwerking 
met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Het 
CPS werd in 1990 opgericht door de Sacramentijnen om 
onder meer de eucharistische spiritualiteit te bevorde-
ren in de Nederlandse parochies. De film bevat inter-
views met Schilder en met Thea van der Klei, associé van 
de Congregatie. De film is nu te zien op het Youtube-ka-
naal van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).

Het boek kost € 15,50 en is te bestellen via de webwinkel 
van het CPS: www.parochiespiritualiteit.orgwww.parochiespiritualiteit.org.

Bekering
Ignatius van Loyola 
en twaalf mensen 
van vandaag
Ignatius van Loyola kan 
zich meten met de besten 
als het gaat om zijn beke-
ringsverhaal. Dodelijk ge-
wond en dagdromend of 

hij ridder of heilige wil worden, besluit hij tot het laat-
ste. In deze bundel biedt jezuïet Dries van den Akker een 
moderne hervertelling van dat verhaal.
Maar bekering is niet alleen iets van de helden van het 
geloof als Franciscus van Assisi, Teresa van Avila, pater 
Damiaan, Etty Hillesum of Ignatius van Loyola. Het is 
ook iets van gewone mensen. Daarom volgen na Ignati-
us’ getuigenis twaalf verhalen van mensen van vandaag: 
jezuïet en dominee, jong en oud, single en getrouwd. 
Wat heeft hen geholpen om meer christen te worden? 
Wat is er anders geworden in hun leven, werk, hobby’s, 
gebed, gezin? Wat bracht verdieping in dienstbaarheid, 
geluk, verbondenheid …? In dit boek krijgt de lezer een 
inkijkje in hoe zij ook nu op weg zijn.

In deel drie van het boekje volgt een korte theologische 
reflectie op wat bekering is. Het kan vele vormen aan-
nemen: plotseling en dramatisch of juist geleidelijk en 
kalm. Toch zijn er enkele gemeeschappelijke kenmerken 
te noemen die hier worden uiteengezet.

Bekering. Ignatius van Loyola en twaalf mensen van 
vandaag. Dries van den Akker sj en anderen.  
Redactie: Jos Moons sj en Nikolaas Tobin sj. Uitgeverij 
Averbode. Prijs € 18,50. ISBN: 9789031716371

http://www.parochiespiritualiteit.org
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Pater Frans 
van der Lugt 
geraakt door 
de Heilige 
Geest
Spirituele ervaring 
en overwegingen 
bij de bijbel

Op 7 april 2014 wordt pater Frans van der Lugt sj dood-
geschoten in zijn klooster in Homs. Hij woont dan al 
veertig jaar van zijn leven in Syrië. Voor veel mensen be-
tekent abouna (‘vader’) Frans, zoals hij door veel Syriërs 
wordt genoemd, veel, tot op de dag van vandaag. “Laten 
we voortgaan (Ila al-Amam), niet stoppen!” was het le-
vensmotto van pater Frans. Dit boek stelt ons in staat de 
persoonlijkheid van pater Frans beter te leren kennen en 
zijn betrokkenheid en gedachten op het spoor te komen 
die altijd gedreven worden door spiritualiteit, psycholo-
gie en het gevoel voor de alledaagse werkelijkheid. Het 
boek bevat teksten van pater Frans over zijn eigen spiri-
tuele ervaringen en reflecties van zijn hand op verschil-
lende bijbelteksten.

Het boekje is geschreven door Michel Francis die negen 
jaar bij de Jezuïeten studeerde. Hij wil het werk van pater 
Frans voortzetten.

De jongste nicht van pater Frans, Anne Claire van der 
Lugt (1982), herkent zich in het gedachtegoed van haar 
oom en wil dat levend houden.Daarom organiseerde 
zij in het voorjaar van 2022 de pelgrimstocht Walk for 
Homs van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch. De route 
is in dit boek afgedrukt als aansporing om onderweg in 
het voetspoor van pater Frans te lopen.
De pelgrimstocht had tot doel geld in te zamelen voor 
jongeren in Syrië en zo daadwerkelijk de missie van haar 
oom voort te zetten. “Een flinke wandeling verruimt je 
geest”, aldus pater Frans.

Pater Frans van der Lugt geraakt door de Heilige Geest. 
Spirituele ervaring en overdenkingen bij de bijbel. Michel 
Francis. Vertaling: Jan Peters sj en Anne Clair van der Lugt. 
Uitgeverij Adveniat. Prijs: € 14,99. ISBN: 9789493279025 | 
Meer over de Walk for Homs: www.walkforhoms.nlwww.walkforhoms.nl

Liefde als 
rode draad
Historische gestalten 
van diaconie en 
kerkelijke armenzorg

Vanaf het begin van het 
christendom is diaconie 
een wezenskenmerk van 
de kerk. Zorg voor mensen 
in nood behoort evenzeer 

tot haar identiteit als liturgie, verkondiging en cate-
chese. De wijzen waarop die zorg vorm kreeg, varieerden 
in de loop der tijd. Afhankelijk van de heersende denk-
beelden over armoede en arbeid in kerk en samenleving, 
maar ook van de sociaaleconomische en politieke om-
standigheden. In tijden van crises nam het beroep op de 
armenzorg toe, maar stonden ook de beschikbare mid-
delen onder druk. Dat leidde tot allerlei aanpassingen en 
de ontwikkeling van nieuwe vormen.
‘Liefde als rode draad’ schetst de geschiedenis van de ker-
kelijke armenzorg vanaf het begin van de eerste chris-
tengemeenten tot de huidige tijd, met een bijzondere na-
druk op de ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk 
in Nederland. Het laat zien, dat de huidige Parochiële 
Caritas Instellingen (PCI-en) en werkgroepen diaconie 
in een lange boeiende traditie staan van georganiseerde 
naastenliefde. Daarbij moet niet alleen gedacht worden 
aan instellingen die nauw verbonden zijn aan bisdom 
of parochie, maar ook aan initiatieven van religieuzen, 
broederschappen en verenigingen van leken. Door wer-
ken van barmhartigheid te verrichten, geloofden zij te-
vens een liefdedienst te bewijzen aan Christus. De wer-
ken van barmhartigheid, ontleend aan Mattheus 25, zijn 
daarom een terugkerend motief, in zowel de tekst als 
afbeeldingen.

De schrijver van het boek, Jan Maasen, was werkzaam bij 
het bisdom Rotterdam als missiesecretaris, medewerker 
kerkopbouw en diaconie. Ook was hij redacteur voor Di-
aconie & Parochie en de Missionaire Agenda. ‘Liefde als 
rode draad is een uitwerking van een reeks van negen ar-
tikelen die hij eerder schreef voor Diakonie & Parochie.

Liefde als rode draad. Historische gestalten van diaconie 
en kerkelijke armenzorg. Jan Maasen. Uitgeverij Adveniat. 
Prijs: € 19,99. ISBN: 9789493279209

http://www.walkforhoms.nl
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Bloemen voor 
Moeder Aarde
Dertig jaar 
symbolisch schikken 
op de adem van de 
seizoenen thuis en 
in kerken
In deze uitgave zijn ver-
schillende schikkingen te 

zien met een betekenis, passend bij een thema uit het 
(liturgisch) jaar zoals Kerst, Pasen en Pinksteren en het 
persoonlijke leven van mensen.
Het magazine is een nieuwe handreiking van Tini Brug-
ge. Vele jaren heeft zij samen met anderen een brug ge-
slagen tussen de schoonheid van de natuur én geloof en 
liturgie. Daaraan ten grondslag ligt een grote zorg over 
de uitputting van de aarde, een besef dat vandaag in 
steeds bredere kringen wordt gedeeld.
Deze nieuwe handreiking is verschenen bij gelegenheid 
van de Floriade in Almere. Bloemen en bloemschikkin-
gen vormen hierin de sleutel om de verbinding tussen 
het ritme van de natuur en het verloop van het litur-
gisch jaar te verstaan. In de natuur en in de symbolische 
bloemschikkingen kunnen we soms in een oogopslag 
zien wat in gedichten en liturgie wordt uitgesproken en 
verbeeld.

Het magazine bevat schitterende foto’s van verschillende 
schikkingen, informatieve teksten over diverse bloemen 
en planten, tips en handreikingen en korte bezinnende 
teksten en gedachten.

Bloemen voor Moeder Aarde. Dertig jaar symbolisch 
schikken op de adem van de seizoenen thuis en in kerken. 
Tini Bruggen, Peter van Asselt, Hanneke Maassen en 
Elisabeth Luurtsema osc. Uitgeverij Docete. Prijs € 8,95. 
ISBN: 97890784774574072

Verbindende 
verhalen
Inspiratie en 
verhalen van de 
zusters van Sint Jozef

Vanuit een bijzonder ini-
tiatief van Christien van 
Erp bij de zorginstelling 
Beweging 3.0 ontstond de 
vraag om over en met de 

zusters van Sint Jozef een boekje te maken rond de be-
tekenis en het belang van zorg. In de gesprekken die met 
hen gevoerd zijn, putten de zusters uit hun levenslange 
ervaring van zorgdragen op allerlei gebied: in zieken- en 
bejaardenhuizen, in opvanghuizen, achterstandswij-
ken en woonwagenkampen, kortom bij mensen die ziek, 
oud, jong en achtergesteld waren. Hun werk getuigt van 
overgave en betrokkenheid. Toch hebben zij hun werk 
vanuit hun hart gedaan, zoals blijkt uit hun verhalen.
Hun opmerkingen hebben vaak te maken met de richting 
van de zorg: niet zij zijn de initiatiefnemer van de zorg, 
maar zij draaien het om, zorg begint bij de zorgvrager: 
‘Het is niet de vraag: wie is mijn naaste? Maar de vraag 
is: van wie ben ik de naaste?’ Dus wie is diegene die juist 
mij een vraag stelt, hetgeen doet denken aan Emmanuel 
Levinas die stelde dat de (zorg)vraag van een mens een 
appel aan de ander is, en ook een mogelijkheid tot diens 
zelfverwerkelijking. Een zorgopvatting die nu zorg met 
aandacht genoemd wordt of cliëntgerichte zorg.
Een van de zusters omschrijft zorg verlenen als: ‘liefde, 
aandacht en kunnen luisteren.’ Eenvoudig klinkt het, 
maar moeilijk om te doen. En zo gaat dit boekje Verbin-
dende verhalen over wie en wat de zusters bij hun werk 
geïnspireerd en gevormd hebben en wat zij willen door-
geven aan jongere generaties zorgverleners. 
Het boekje bevat naast veertien interviews met de zus-
ters, o.a. de geschiedenis van de congregatie is woord en 
beeld en enkele meditaties. Het is bedoeld om de sfeer en 
het gedachtegoed van de zusters in de Mgr. Blomstich-
ting te bewaren en daarin de meestal jonge zorgverle-
ners en nieuwe bewoners mee te nemen.

Verbindende verhalen. Inspiratie en verhalen van de zusters 
van Sint Jozef. Felicia Dekker in opdracht van zorginstelling 
Beweging 3.0. Verkrijgbaar bij de Mgr. Blomstichting, 
Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort.
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Agenda

 12 september: Bijeenkomst Brabants kloosterjaar. 

  Religieus leven van verleden naar de toekomst, HEESWIJK

 23 september: AMA-dag, NIEUWKUIJK

 25 september: Studiemiddag ‘Tijdelijke goederen’, ’S-HERTOGENBOSCH

 29 september: Algemene Vergadering, ’S-HERTOGENBOSCH

 3 oktober: Scholingsdag over dementie voor medewerkers/vrijwilligers 

  die mantelzorg verlenen, VUGHT

 21 oktober: Atelierdag, TILBURG

 6 t/m 13 november: Nationale Roepingenweek, LANDELIJK

 18 november: Laudato Si’ event: Van klimaatdepressie naar duurzame 

  hoop, NIJMEGEN

Vrede

Vrede is niet
slechts de afwezigheid
van oorlog
maar heeft uiteindelijk
alles te maken met
mensen die
de weg van
vergeving en
verzoening omarmen

Vrede begint
waar mensen zich inzetten
voor een inclusieve
samenleving
waar ruimte is
voor vriendschap en
medemenselijkheid

Vrede gebeurt
waar vluchtelingen
veilig zijn
en jongeren
meetellen

Vrede is
waar mensen
Gods vrede
lief
hebben

Uit: Achter de Karmel

20
22


	In beeld
	Bloeien waar je bent geplant
	De spiritualiteit van Franciscus van Sales in het dagelijks leven
	Bestuurswisselingen


	Projecten
	Geven maakt je rijk
	Het werk van stichting ANDERS

	“Samen bouwen we aan vrede en een inclusieve wereld”
	Pater Jens Petzold werkt in Irak aan het verminderen van geweld en conflict


	Religieus leven
	‘Zie ik ga iets nieuws beginnen’
	Afscheid Pierre Humblet

	“Wat verlang je?” (Johannes 1, 38)
	Impressie van de Atelierdag voor roepings- en vormingsverantwoordelijken


	Synode
	Het verlangen bij te dragen 
aan een synodale kerk
	Document van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen in 
het kader van het synodaal proces

	Een oefening in luisteren
	Reactie broeder Bernardus Peeters, generaal abt trappisten

	In het hart van uw spirituele gesprekken, een stem uit een andere context
	Reactie zuster Beatrice Faye, Burkina Faso

	Een blik naar de toekomst
	Reactie zuster M. Catharina Al, o.p.

	Vrijmoedig getuigen voorop
	Reactie Mgr. de Korte

	Vanuit de marge een 
profetisch teken zijn
	Reactie zuster Anne-Marie Bos

	Bijdrage van de UCESM 
voor de Synode van 2021-2023
	Teksten om over na te denken
	Luisteren met het oor van het hart


	Gerechtigheid en vrede
	Laudato Sí Alliantie van start

	Varia / korte berichten
	Impressie van de regiodagen
	Studiebezoek Auschwitz voor theologen, pastores docenten en religieuzen
	Tentoonstelling Julianazusters
	Vademecum Internationalisering
	Dag voor Brabantse religieuzen
	Expositie en boek met schilderwerk Mill Hill missionaris
	Nationale roepingenweek: 
6- 13 november



	Boeken en beelden
	In de nabijheid van God en mensen
De Franciscanessen van Aerdenhout van 1874 tot heden
	Missie van barmhartigheid
	Toekomst van het religieuze leven en de apostolische werken
	Adelbert
	Boek en film over pater Eymard verschenen
	Bekering
	Pater Frans van der Lugt geraakt door de Heilige Geest
	Liefde als rode draad
	Bloemen voor Moeder Aarde
	Verbindende verhalen



	Agenda

