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REDACTIONEEL 

 
 
 
 
 
 
Wil je dat nog 
een keer uitleg-
gen wat dat be-

tekent: onafhankelijk? — vraagt ie-
mand over ons blad. Met alle plezier, 
zeker nu we bij dit zomernummer 
weer een acceptgiro aanhechten en u / 
jou vragen om een jaarlijkse vrijwilli-
ge bijdrage. 
 
Wanneer ben je onafhankelijk? Geen 
definitie, maar een poging. Onafhan-
kelijk ben je als mens, als je je eigen 
beslissingen kan nemen en geen toe-
stemming nodig hebt van een ander. 
Ook als je voor jezelf kunt zorgen 
zonder hulp van buitenaf, ben je onaf-
hankelijk. Het begrip onafhankelijk 
heeft dus twee kanten: inhoudelijk en 
financieel.  
 
Zo is het ook met ons blad.  
Redactioneel: we bepalen zelf onze 
koers.  
‘Gewone’ parochiebladen hebben in 
alle bisdommen een evangeliserende 
taak en dienen de katholieke leer uit 
te dragen. Wij laten een eigen, ander 
geluid horen. Dat is voor ons en voor 
de meesten van onze lezers niet eens 
nieuw. De Walfriedgemeenschap 
heeft in de loop van zeker 30 jaar  een 
eigen (liturgische en theologische) 
identiteit opgebouwd en die willen we 
niet kwijt.   
We blijven aandacht besteden aan  
‘plaatselijk nieuws’. We hebben ven-
sters opengezet naar de grotere we-
reld. We geven informatie en ver-
wachten dat onze volwassen lezers in 
staat zijn hun eigen afwegingen te 
maken en hun eigen mening te vor-
men.  

Het liefste brengen we 
positieve berichten over 
wat mensen op andere 
plekken denken én al 
doen (!) om de kerk ‘bij 
de tijd’ te brengen, zoals 
de opdracht en uitdaging van het 
Tweede Vaticaans Concilie het noem-
de.  
Financieel: we staan op eigen benen, 
we doppen onze eigen boontjes om zo 
maar te zeggen. Is dat echt nodig? 
Jazeker. Zonder in details te treden, 
als we onze onafhankelijkheid niet op 
tijd hadden geregeld, was dit blad de 
afgelopen jaren allang getroffen door 
censuur, publicatieverbod en ophef-
fing.  
We hopen door ons bestaan en met 
onze artikelen een steentje bij te dra-
gen aan grotere openheid en vrijheid 
binnen de wijdere katholieke kerk.  
 
Onze penningmeester kan het niet 
laten, hij fluistert: zég het nou, kom 
ter zake! Hij heeft gelijk. 
Er staat wat op het spel, er valt wat te 
kiezen. U/je hebt dat de afgelopen 
jaren gedaan en we vragen het op-
nieuw: Steun ons! Geef gul! Als u 
digitaal betaalt, zet er dan alsjeblieft 
bij: Groene Blad (of het lange beta-
lingskenmerk van de acceptgiro). 
 
Alvast hartstikke bedankt! 

En nu naar ons zomernummer. Wat 
staat erin? Een greep.  
Wie zijn die nieuwe mensen in de 
Walfriedraad? — hier een begin. 
Overpeinzingen bij een verhaal uit het 
woud. Het drama van de kleine vijver. 
Het joodse spoor van Mattheus. Kan 
een  óngelijke behandeling soms ge-
wenst zijn? Wat kun je ook vieren 
rond Kerst? 
Voor de vrolijke noot: joodse gein in 
de Malle Kerk. En uit een grote ka-
tholieke krant in Amerika de Francis-
strip, nu exclusief voor onze lezers 
met Nederlandse tekst!  
 
We wensen iedereen een heerlijke 
zomer, ook met veel leesplezier, 
Namens de redactie, 

 
Martin Nieboer  

(hoofdredacteur) 

 Onafhankelijk 

‘Minder toegankelijk en kritisch’ vin-
den een aantal lezers van sommige 
stukken in ons blad. U hebt gelijk, ik 
ben blij met wat u zegt. U laat zo 
merken dat u die lastige artikelen 
leest, minstens probéért te lezen. U 
doet er moeite voor, het komt niet 

vanzelf! Zoals wij bij ‘t schrijven er 
ook ‘moeite’ voor moesten doen om 
ons hele verhaal goed op papier te 
krijgen. Want het is geen gemakkelij-
ke kost, hoor.  
‘De kerk bij de tijd brengen’ was de 
grote oproep vanuit het Tweede Vati-
caans Concilie. Ontzettend veel men-
sen zijn sinds dat moment enthousiast 
aan de slag gegaan: bijbelgeleerden, 

bevlogen priesters, mannen en vrou-
wen, denkers en dichters, mystici en 
dromers, en vooral ook gewone paro-
chianen aan de basis.  
Ook bij tegenwind, zelfs als het 
stormt, kom je vooruit.  
‘Ik lees het nóg wel een keer, want ik 
wil het snappen, het gáát ergens 
over’, verzekerde iemand mij vrolijk. 
That’s the spirit!                         [MN] 

Vrijwillige bijdrage graag op giro 
NL04 INGB 0001 2688 05  

t.n.v. Stichting Vrienden van de  
Emmaus, Groningen  

o.v.v. GROENE BLAD 

= Betalingskenmerk 

Kritisch? 
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De Walfriedraad is nu een paar 
maanden actief. We zijn in januari 
officieel begonnen en onze raad is 
een mengeling van oudgedienden die 
het klappen van de zweep al kennen 
vanuit het bestuur van de Walfriedpa-
rochie en van een aantal ‘nieuwe-
lingen’. Dat wil zeggen: al (zeer) ac-
tief als vrijwilliger in de Walfriedge-
meenschap, maar nog niet in een be-
stuur. 
Ik behoor tot die laatste categorie (de 
afgelopen jaren was ik lid van de 
Vereniging van Kerken in Lewen-
borg, VvKL). 
 

Aftasten 
Voor mij stonden de afgelopen maan-
den in het teken van verkenning en 
aftasting. Ten eerste was het verken-
nen wat een locatieraad nu eigenlijk 
doet en wat onze positie is ten op-
zichte van het parochiebestuur: wat 
mogen en moeten we zelf doen en 
wat deden we in het verleden mis-
schien wel, maar nu niet meer? 
Daarnaast is het ook aftasten hoe we 
met elkaar zo’n raad vorm gaan ge-
ven, welke gewoonten en gebruiken 
meegenomen worden vanuit het oude 
bestuur en wat we wellicht overboord 
zetten. 
 

Doen 
Tegelijkertijd moest er ook wat ge-
daan worden. We hebben inmiddels 
een overleg gehad met het bestuur 
van Damsterboord waarin het onder-
brengen van taken van de opgeheven 
VvKL, evaluatie van de nieuwjaars-
receptie, beëindiging van de diensten 
in woonzorgcentrum Mercator en een 
evaluatie van  de gezamenlijke oecu-
menische viering in de Bron aan de 
orde zijn geweest.  
 
En we hebben met het parochiebe-
stuur gesproken over taakverdeling 
en verwachtingen over en weer. 
Tenslotte hebben we in mei een bij-
eenkomst voor parochianen georgani-
seerd. 

Respect 
Op die laatste bijeenkomst kijk ik 
met een warm gevoel terug. De aan-
wezige parochianen waren betrokken 
bij de onderwerpen en gaven op een 
respectvolle wijze hun mening. Met 
name bij het onderwerp Oecumene 
ontstond een levendige discussie. 
Wat mij daarbij vooral trof, was het 
warme pleidooi voor de oecumene 
door verschillende  aanwezigen. Ook 
heb ik grote waardering voor de men-
sen die heel eerlijk aangaven waarom 
zij niet naar een oecumenische dienst 
gingen. Ik vind het moedig om zo 
voor je mening uit te willen komen.  
Een verslag van deze bijeenkomst 
vindt u op de website van de 
Hildegardparochie en elders in deze 
editie van het Groene Blad. 
 
Als ik terugkijk op de afgelopen 
maanden en mijn gevoel over de 
Walfriedgemeenschap in een paar 
steekwoorden zou moeten omschrij-
ven, is dat: saamhorigheid, opbouw 
en constructie(f). 
 
Het is natuurlijk best even wennen 
als je onderdeel van een groter geheel 
wordt. Want in hoeverre behoud je 
nog je eigenheid en hoe autonoom 
ben je nog in je handelen? Je moet je 
eigen plekje in het grotere geheel 
weer zien te vinden. Maar in alle bij-
eenkomsten die ik dit jaar heb mee-
gemaakt, merk ik respect - voor el-
kaar en voor het parochiebestuur - de 
wil om er iets van te maken en het 
besef dat we nog steeds een eigen ge-
meenschap vormen. Dat zijn voor mij 
wezenlijke elementen voor een hoop-
volle en besten-
dige toekomst! 
 
Michèle van  
der Knaap 
(voorzitter 
Walfriedraad) 

WALFRIEDRAAD  
 
Nieuwe voorzitter Michèle van der Knaap hoopvol: 

‘Wil om er iets van te maken 
èn  besef:  we  vormen  nog 
steeds eigen gemeenschap’  

Walfried 
 
‘Walfried’ betekent ‘kracht door 
vrede’. Dus niet: vrede door kracht! 
Zo’n naam spreekt ons aan, het is de 
wereld omgekeerd.  
Walfried (± 1000 n. Chr.) liep elke 
dag naar Groningen om in de Sint 
Maartenkerk te bidden. Hij probeer-
de waarden als vergeven, verzoe-
nen, vriendschap door te geven. Vi-
kingen hebben hem en zijn zoon 
gedood. Hij wordt afgebeeld als 
iemand die een schop in de grond 
steekt. Pastor Jan Oosterwegel (†) 
heeft speciaal voor onze gemeen-
schap een stempel ontworpen.  

mailto:groeneblad@gmail.com
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De nieuwe Walfriedraad bestaat uit 
een aantal nieuwe leden die vanwege 
de continuïteit versterking krijgen van 
een aantal ervaren oud-leden van het 
oude bestuur en de pastorale zorg-
groep. Nieuw: Michèle van der Knaap 
(voorzitter), Marian Bouman, Koos 
Offermans, Peter Driessen en Ronald 
van Nimwegen (financiën). Verder: 
Trees Brugmans, Lexia Koch, 
Chrétien Schouteten en Jan van den 
Hende. De meesten van hen konden 
aanwezig zijn, voorzitter Michèle 
stelde hen voor aan de parochianen. 
Daarna gaf ze het woord aan Anita 
van Nimwegen.  
 

Anita vertelde 
over haar erva-
ringen in het 
overkoepelend 
parochiebestuur. 
Dit bestuur, dat 
sinds 1 januari 
2017 de 
Hildegard van 
Bingenparochie 
bestuurt, be-
staande uit vier 

personen uit de 4 voormalige paro-
chies en pastoor Peter Wellen 
(voorzitter). Ze hebben in de afgelo-
pen periode regelmatig en in een goe-
de sfeer vergaderd om alles te regelen 
wat nodig was (o.a. met notaris, ban-
ken). Het bestuur is op bezoek gegaan 
bij locatieraden, waarbij nieuwe idee-
ën en wensen naar voren kwamen. 
Iedereen is ook heel blij met het werk 
van de werkgroep Communicatie en 
de nieuwe – prachtige - website van 
de parochie, waar Tiny van Rein bij-
zonder belangrijk werk voor heeft 
gedaan.  
Anita stelde enkele vragen over de 
verspreiding en beleving van het blad 

Vierkant. Het parochiebestuur wil 
graag dat het een groter bereik krijgt. 
De extra kosten van meer exemplaren 
zullen worden betaald door het paro-
chiebestuur. Uit enkele reacties van 
aanwezigen bleek dat zij het een goed 
blad vinden en dat het hen een gevoel 
van verbondenheid geeft. Het blad is 
bovendien digitaal beschikbaar. Via 
een mailinglist van de Walfriedge-
meenschap kan iedereen een berichtje 
ontvangen, zodra het blad uit is.  

 
Bij de bespreking 
van Vierkant 
kwam ook het 
Groene Blad ter 
sprake. Er zijn 
Walfriedparochia-
nen die bepaalde 
artikelen in het 
blad als minder 
toegankelijk en 
kritisch ervaren. 
Pastor Hilda van 

Schalkwijk lichtte de positie van het 
Groene Blad toe. Regelmatig ver-
schijnen er artikelen in het blad die 
proberen te benoemen wat er gaande 
is in de kerk. De schrijvers geven hun 
visie op de ontwikkelingen en deze 
visie hoeft niet overeen te stemmen 
met de opvattingen in de 
Walfriedraad. Deze artikelen probe-
ren de lezers te informeren en uit te 
nodigen tot verdere bezinning. Paro-
chianen missen wat luchtiger artike-
len en dat zal meegegeven worden 
aan de redactie. Volgens pastor Hilda 
van Schalkwijk mogen de Walfried-
parochianen trots zijn op het Groene 
Blad! 
     
Chrétien Schouteten memoreerde het 
belang van de oecumene voor de 
Walfriedgemeenschap. De Emmaus-

kerk zou nooit zijn gebouwd zónder 
samenwerking tussen katholieken en 
protestanten aan de basis! Door aller-
lei oorzaken heeft de oecumene in 
onze wijken in de laatste 40 jaar veel 
veranderingen ondergaan. De over-
koepelende Vereniging van Kerken in 
Lewenborg e.o. is onlangs opgehe-
ven. Ook zijn de kapeldiensten in 
Mercator helaas verdwenen. Gelukkig 
zijn er nog veel gezamenlijke activi-
teiten: het bestuurlijke overleg (2x per 
jaar), de Rotonde, de Interkerkelijke 
Bibliotheek, de soberheidsmaaltijden 
(Vastentijd), de maandelijkse vierin-
gen, de jaarlijkse Zondag van de Een-
heid (januari) en de zomerse gastdien-
sten. Dit jaar was er ook een zeer ge-
slaagde avond over  ‘Rituelen en 
Symbolen in de Goede Week’, voor-
bereid en gepresenteerd door pastor 
Hilda van Schalkwijk en dominee Jan 
Wilts (Damsterboord). Gezien de gro-
te belangstelling worden er hopelijk 
meer van deze inspirerende avonden 
georganiseerd.  

Chrétien wees wel 
op de lage opkomst 
van Walfriedparo-
chianen bij de oe-
cumenische vierin-
gen. In hoeverre 
leeft de oecumene? 
Uit een aantal reac-
ties bleek dat 
‘oude’ negatieve 
ervaringen en het 
afwijkende vroege 
tijdstip (10 uur) een 

rol speelden. Andere reacties maakten 
duidelijk dat de huidige oecumeni-
sche vieringen, ook die onder leiding 
van dominee Jan Wilts, als zeer inspi-
rerend werden ervaren. Lexia Koch 
gaf een belangrijke aanvulling. De 
Walfriedgemeenschap werkt namelijk 
ook samen met de naburige wijkge-
meente De Bron in Beijum. De oecu-
menische vieringen op elke 1e zondag 
van de maand zijn steeds gezamenlijk 
voorbereid door gemeenteleden en 
parochianen. 
 
Het concreet werken aan een ‘groene’ 
duurzame kerk kan het beste op een 
aparte avond besproken worden. Ten 
slotte vroeg iemand of het mogelijk 
was om weer gespreksavonden te or-
ganiseren, zoals pastor Dirk ten Dam 
die vroeger leidde. Deze vraag zal in 
de Walfriedraad worden besproken. 
 

Chrétien Schouteten  
(Walfriedraad) 

PAROCHIENIEUWS 

14 mei  2017 in de Emmauskerk (Walfriedgemeenschap): v.l.n.r. Eliza Nguyen, 
Cecilia Nguyen, Vincent Nguyen, Wesley Tel, Levi Bunt, Antonia Tel, Jenaya Ma-
nuela, Elisa Amatsaleh en  Siebrand Bruin. Begeleiders bij de voorbereiding waren pas-
tor Arjen Jellema en Esther Stam-Bolink. 
                                                                                                             Foto: Bob Bouchier 

Eerste Communie 2017  

     Informeel Walfriedberaad 21 mei 2017 
 

Pleidooi voor meer inspirerende avonden  
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In zijn woning op een mooi stil plekje 
aan de rand van de stad een gesprek 
met Koos Offermans. Hij heeft zitting 
in de nieuwe Walfriedraad. Daarom 
een nadere kennismaking. 

 
Tóón 
Grotendeels ben ik opgegroeid in het 
Utrechtse dorp Bunnik. Ik kom uit 
een katholiek gezin en ik zong vroe-
ger in het kerkkoor. Uit die tijd heb ik 
van thuis én van de kerk veel positiefs 
meegekregen. Toen ik 13 of 14 jaar 
was, zei ik tegen mijn vader, dat ik 
het allemaal niet zo geloofde van die 
kerk. Hij snapte wel, dat ik de kerk 
vaarwel zei. Hij heeft me altijd vrij 
gelaten om mijn eigen weg te vinden 
als mens! Ik ben heel lang niet naar 
de kerk geweest. Door de jaren heen 
hooguit een paar keer. Zo trof ik in 
een dienst hier in Lewenborg pastor 
Dirk ten Dam. Die man had een be-
paalde tóón die me aanstaat. Die aan-
sluit op waar Jezus van Nazareth voor 
staat, die ik bewonder, die ik volg, die 
me bij de les houdt en die me inspi-
reert. Deze vrijzinnige katholieke ge-
meenschap inspireert me. 
 

Voorrecht 
Ik had een kennismakingsgesprek met 
pastor Hilda van Schalkwijk. Zij be-
greep mijn drijfveren, ik werd lid van 

de parochie. Later kwam de uitnodi-
ging om zitting te nemen in de 
Walfriedraad. Ik vond dat eervol en 
heb ja gezegd. Ik vind het een voor-
recht om lid te zijn van zo’n geloofs-
gemeenschap! Ik vind het leuk en het 
wordt steeds leuker. Ik doe diaconie 
en draai mee in de bezoekersgroep. 
Samen met Frans de Smit ga ik naar 
De Kring. De woonwagenbewoners 
bezoeken.  
 

Stilte 
Mijn geloof? Ik ben overtuigd van 
Gods aanwezigheid, alleen ik ben zelf 
zo weinig thuis. We zitten zo vaak in 
een soort mallemolen met een hele-
boel drukte, afspraken, noem maar 
op. Ik moet dit, ik moet dat. Of aller-
lei gevoelens die je bezig houden ... 
Ik merk dat ik een dagelijks stiltemo-
ment nodig heb om terug te komen bij 
mezelf. Om weer contact te maken 
met mijn innerlijk. Dat kan in de 
vorm van een meditatie, of in een ge-
bed of in de eucharistie. Dan over-
weeg ik wat er allemaal op mijn pad 
komt en hoe ik daar mee omga. Ik 
vraag me heel vaak dingen af als: is 
het wel goed wat ik doe? Zit ik wel 
op de goede weg? Gaat het allemaal 
wel lukken? Het lijkt bijna op een 
soort wantrouwen tegenover mezelf 
of ook wel tegenover anderen: wat 
zullen ze wel niet ...? Misschien is 
twijfel een beter woord. Ik probeer 

dat óm te keren, vertrouwen te vin-
den, ook in mezelf. Je kunt dat op-
bouwen met hulp van buitenaf, maar 
ook van binnenuit, bijvoorbeeld via 
een gebed. Denken doen we allemaal 
veel en dat is heel essentieel, daar 
moeten we niet mee ophouden, maar 
er is meer. Dat bedoel ik als ik zeg dat 
ik niet met m’n hoofd, maar vanuit 
m’n hart wil leven. Alles in zulke mo-
menten van stilte overwegen, da’s 
heel leerzaam. Innerlijk groeien we 
als mens stapje voor stapje. Door on-
ze ervaringen ook. Als je zelf weet 
wat verdriet is, kun je een ander in 
zo’n situatie begrijpen. Ik vind het 
heel waardevol om dat met anderen te 
delen. En zo kan ik anderen uiteinde-
lijk van nut zijn.  

Dagelijks stiltemoment om  
jezelf terug te vinden 

Koos Offermans: 
 

‘Omstandigheden – al zijn  
ze nog zo erg – mogen nooit  
onze hele toekomst dicteren’ 

 
 

PERSONALIA 
 

Koos Offermans (66) 
Parochiaan: 

sinds 2015   
Getrouwd: 

42 jaar met Atie 
Kinderen: 

 Gerard (†) en Eva 
Beroep:  

eigen timmerbedrijf  
(tot okt. 2017) 

ACTIEF DIT  

KWARTAAL 
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Vrijheid 
Geloven heeft een collectieve én een 
individuele dimensie. Jezus vraagt 
niet alleen iets van ons allemaal, nee, 
hij vraagt mij persoonlijk om keuzes: 
wat doe jij, als…?!  Welke antwoor-
den geef jij op alles wat er op je af 
komt? Bijv. als iemand honger heeft 
of iets wat in de Haagse politiek be-
sproken wordt? Jezus legt een bepaal-
de verantwoordelijkheid bij mij, geeft 
me elke keer de vrijheid om niet met-
een te handelen, maar eerst na te den-
ken over wat ik wel en niet ga doen. 
Voor mij is Jezus op die manier een 
voorbeeld.  
 

Zelfonderzoek 
Ik moet ook denken aan de heel ver-
schillende manieren van geloven die 
we vroeger meenden te zien bij katho-
lieken en protestanten. In ons dorp 
bestond er een strakke scheidslijn tus-
sen de twee kerken. Wij hadden het 
gevoel dat de protestanten erg door-
drongen waren van hun eigen zondig-
heid. Terwijl we als katholieken veel 
blijer leefden, volgens ons was Jezus’ 
boodschap vooral: verheug U!  
Toch hebben we ook heel veel te dan-
ken aan de protestanten. Zij hadden 
het volkomen bij het rechte eind in 
wat we de Reformatie noemen. Met 
hun  beeldenstorm hebben ze ons ka-
tholieken hardhandig op onze vingers 
getikt, want we zaten op de verkeerde 
weg. Zij deden aan zelfonderzoek, dat 
moesten wij ook doen. Aan de andere 
kant is er dan dat typische gevoel 
voor heiligheid, voor symboliek en 
mystiek, dat is juist bij protestanten 
misschien heel lang uit beeld geraakt. 
Onze symboliek, het mystieke van het 
katholicisme, dat mag dan wel on-
zichtbaar zijn, maar ik vind het wel 
waarachtig. Dat moet niet verloren 
moet gaan. Zo kunnen we léven. Ik 
wil helpen die vlam brandend te hou-
den! En dat jongeren daar ook best 
gevoel voor hebben, dat blijkt mis-
schien niet zo duidelijk in een gewone 
parochie. Toch zie je op radio en tv 
dat die religieuze dimensie wel dege-
lijk bij jonge mensen leeft.  
 

Ontmoeting 
Het is belangrijk, dat we accepteren 
dat mensen binnen en buiten onze 
parochie op verschillende manieren 
kunnen geloven. Dat je bereid bent tot 
praten, elkaar niet verkettert of uit-
sluit. Ik ben het van harte eens met 
wat Gertjan Segers (van de Christen 

Unie, red.) zegt: De vrijheid van gelo-
ven die je zelf hebt, moet je ook aan 
een ander schenken. Én we zullen 
over oude inzichten heen moeten le-
ren stappen. Alleen dan kan er iets 
nieuws groeien. Is het niet geweldig, 
dat paus Franciscus de Amerikaanse 
president Trump wilde ontvangen? 
Dat hij ja zei tegen hun ontmoeting, 
ook al zijn ze zo totaal verschillend? 
Dat je tegenover elkaar gaat zitten, 
dat er werkelijk contact ontstaat. Dat 
je ontdekt wat je gemeenschappelijk 
hebt. Dat je kan zeggen: we zijn alle-
bei mens, we streven allebei geluk na, 
laten we samenwerken.  
 

Raad 
Met de Walfriedraad zijn we als nieu-
we groep nog maar net op weg sinds 
januari. Ik laat het een beetje op me 
inwerken. We zullen proberen steun 
te bieden aan onze eigen gemeen-
schap en praten over wat er vanuit de 
grotere parochie en vanuit het bisdom 
wordt ingebracht. Onze aandacht zal 
worden gevraagd voor communicatie 
in de bladen Vierkant, Groene Blad 
en Rotonde, in de liturgie en via inter-
net. Dat laatste zeker ook: door meer 
via internet te doen, gebruik je minder 
papier en zo draag je dan weer bij aan 
een ‘groene kerk’.  
 

Actief 
Voor mijzelf breekt nu een andere 
periode aan. In oktober zet ik een 
punt achter m’n eenmanszaak in tim-
meren. Dan ben ik niet langer be-
drijfsmatig daarmee bezig. Ik zal al-

tijd wel iemand blijven die graag met 
z’n handen bezig is. Hopelijk krijg ik 
ook meer tijd voor wat ik ook graag 
doe, namelijk gitaar spelen.  
 
En door actief te zijn in onze parochie 
probeer ik nu weer in zekere zin aan 
te sluiten op mijn jeugd met al z’n 
geluk en geborgenheid. Dat vind ik 
hier ook door te geloven dat er een 
God, een aanwezigheid is.  
 

Verder gaan 
Natuurlijk kent ons menselijk bestaan 
perioden van hevig verlies en ver-
driet. Voor mij was dat toen mijn 
zoon – hij werd 32 jaar oud – over-
leed. Hij kwam om bij een brand, ver-
schrikkelijk! Hoe kom je daar als ou-
ders, als zus, overheen? Kun je het 
ooit loslaten? Uiteindelijk groeit er bij 
alle verdriet toch het inzicht dat de 
omstandigheden – al zijn ze nog zo 
erg – niet jouw hele toekomst mogen 
dicteren, niet de richting daarvan mo-
gen bepalen. Dat zou heel verlam-
mend zijn. Vergeten doe je het nooit, 
ik stop het niet weg, maar het is ook 
goed om soms een andere kant op te 
kijken naar wat er nog meer gebeurt. 
En beseffen dat je verder mág, dat ik 
mezelf dat mocht toestaan. Ik wilde 
niet altijd vreugdeloos blijven. Ik 
kwam terug bij wat Jezus zei – al 
klinkt dat in de woorden die ik me 
herinner misschien wat ouderwets – 
Verheug U! En als je je daaraan 
houdt, komt het wel goed.   

 
Ineke Siersema 

 KRONIEK 

24 mei 2017 
 Het gesprek 
in de bibliotheek 
van de paus duurt 
een half uur. Wat 
er is gezegd, moet 
worden afge-
wacht. Behalve 
een tolk is er nie-
mand bij.  
 
Vaticaankenner 
Andrea Vreede 
constateert dat de sfeer niet echt ont-
spannen is. Ze leidt dat af uit de zor-
gelijke gezichtsuitdrukking van de 
paus na afloop. Anderen vinden dat 
Trump na het gesprek een aangedane 
indruk maakt. ‘Ik zal niet vergeten 
wat u gezegd heeft’, zegt hij tegen 
Franciscus.  

 
Trump krijgt na afloop drie encyclie-
ken mee: brieven van de paus met 
opvattingen over een bepaalde the-
ma's, in dit geval over het huwelijk, 
het gezin en het milieu. Trump zegt, 
dat hij ze zal lezen (NOS.nl).  



‘t Groene Blad — jrg. 26 nr. 102  Juli / Augustus 2017   7 

 

Twee mensen die op weg zijn naar 
Emmaus, zijn in druk gesprek met 
elkaar over wat er gebeurd is in Jeru-
salem. Ze zijn hevig geschokt door de 
gebeurtenissen van de afgelopen da-
gen.  
Dat is heel herkenbaar. Als jou iets 
overkomt wat je erg raakt, dan wil je 
daarover praten. Niet voor niets is er 
de uitdrukking ‘waar het hart vol van 
is, loopt de mond van over.’ En dan 
komt er een derde bij hen lopen. Hij 
vraagt: ‘Waar hebben jullie het over?’  
Ze blijven stilstaan. Kleopas begint te 
vertellen. 
 

Vragen 
Soms overkomt je dat, dat je – om zo 
te zeggen – wordt stilgezet. Je leeft je 
leven, de dingen gaan zoals ze gaan, 
maar dan gebeurt er iets dat je aan-
grijpt en dan kun je niet doorgaan met 
je leven zoals je dat gewend bent. 
Bijv. doordat je partner zegt dat hij 
niet langer met je verder wil. Of wan-
neer je – altijd maar bezig – het in-
eens niet meer kunt en je overspannen 
blijkt te zijn. Als je plotseling te ho-
ren krijgt dat je een ernstige ziekte 

hebt. Op zo’n moment word je – vaak 
door omstandigheden van buitenaf – 
gedwongen om stil te staan. 
 
Misschien voelde je al langere tijd: 
‘Het gaat niet goed, we vervreemden 
van elkaar.’ Of ‘Ik heb het eigenlijk 
veel te druk. Ik houd dit niet vol.’  
Misschien maalde het al langer in je 
hoofd. ‘Het gaat niet goed, ik moet 
iets, maar wàt moet ik dan? Wat kàn 
ik dan?’ 
Je weet geen oplossing, je blijft in een 
kringetje ronddraaien. Soms heb je er 
al wel over gepraat met anderen, maar 
er veranderde tot dusver niets. Je ging 
door. Tót het moment dat het niet 
meer kan. En dan komen die vragen: 
‘Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is 
het zo gekomen? Wat betekent dat 
eigenlijk voor mijzelf en de mensen 
om me heen?’ 

 
Die twee mensen onderweg naar Em-
maus krijgen ook die vraag: Wat is er 
dan wel gebeurd?  
Ze vertellen over Jezus die ter dood 
veroordeeld is, en gekruisigd. Over 
wie Jezus voor hen geweest is, over 

hun hoop dat Hij Israël zou bevrijden. 
Ook over hun twijfels: vrouwen ver-
telden over het lege graf en engelen 
die zeiden dat Jezus leefde... Maar we 
zijn nu al drie dagen verder.  
 

Luisteren 
Als je merkt dat een ander bereid is 
om naar je te luisteren, écht te luiste-
ren, dan kan dat je helpen om stil te 
staan bij wat er in wezen aan de hand 
is. Echt luisteren komt niet zo vaak 
voor. We praten en discussiëren wel 
veel, maar dat is iets anders. Dan zegt 
de een iets stelligs en iemand anders 
zet er zijn mening tegenover, maar 
geen van beiden probeert te ontdek-
ken wat de ander echt bedoelt of be-
weegt. 
Als de ander wèl echt luistert, dan 
ontstaat er ruimte om te vertellen over 
wat je bezighoudt, over je twijfel, 
over wat je had gehoopt, waarin je 
teleurgesteld bent. Dat kan helpen om 
de warboel te ontrafelen, om zaken te 
ordenen, om ze helder te krijgen. 

 
Jezus geeft Kleopas en z’n metgezel 
zo de gelegenheid om te vertellen. Hij 

Een boek niet als laatste woord, een plaats om vrijuit te spreken 
 

Soms worden we stilgezet  

TOEKOMST 
VAN DE KERK  
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sluit aan bij hun verdriet en twijfel. 
Dingen worden benoemd en daarmee 
helderder. Maar Jezus gaat een stap 
verder. Hij legt aan de hand van de 
Schriften uit dat de Messias moest 
lijden en sterven. Zijn leerlingen, ook 
de Emmausgangers, zijn – net als hij 
– joden; voor hen zijn de Boeken van 
Mozes en de Profeten gezaghebbende 
geschriften. Jezus helpt hen om die 
oude teksten op een nieuwe manier te 
verstaan. Zo maakt hun verdriet gaan-
deweg plaats voor hoop.  
Zou de dood van Jezus dan toch niet 
het laatste zijn? 
 

Traag 
De Emmausgangers stellen wat ik zou 
willen noemen ‘trage’ vragen. Vragen 
waar je niet snel een antwoord op 
vindt. ‘Waarom gebeuren die dingen? 
Waarom gaat iemand te vroeg dood? 
Waarom komen er zulke moeilijke 
dingen op mijn weg?’ Het kan toch 
maar niet toevallig zijn, stomme 
pech? Daarom gaan we op zoek naar 
de zin ervan. Welke betekenis kunnen 
we geven aan wat er gebeurt? Jezus 
geeft aan zijn dood betekenis aan de 
hand van de Schriften. Maar laten 
mensen van onze tijd zich nog gezeg-
gen door de Schriften? 
 

Bijbel en leer? 
In het voorjaar had ik een reünie met 
klasgenoten van mijn oude school, 
het christelijk gymnasium in Alphen 
aan de Rijn. Boven de ingang van het 
gebouw stond De vreze des Heren is 
het begin van alle wijsheid. Bij som-
migen stond die tekst nog in het ge-
heugen gegrift, maar de vreze des 
Heren zelf? – het ontzag voor God? – 
Dat was in de loop der jaren onderhe-
vig geweest aan erosie... 
Enkelen waren nog steeds betrokken 
bij kerk en geloof, terwijl anderen het 
geloof hadden losgelaten. De bijbel, 
zo belangrijk in protestantse kring,  
had voor hen zijn zeggingskracht ver-
loren. Als je zegt: ‘In de bijbel staat 
toch...’, dan zal je hen daar nu niet 
meer mee overtuigen. Ook bij katho-
lieke gelovigen zet je met zo’n argu-
ment je woorden niet veel kracht 
meer bij. We onderschrijven in princi-
pe wel de belangrijkste thema’s in de 
bijbel: De Tien Geboden, anderen 
helpen, Jezus navolgen, maar voor de 
meesten moet je er niet te diep op 
ingaan.  
Voor mij, met mijn protestantse wor-
tels, is de bijbel wel een gezagheb-
bend boek, maar ik weet ook dat het 

geschreven is in een andere tijd met 
een ander wereldbeeld. Zijn de beel-
den uit de bijbel, bijv. als het gaat om 
het leven na de dood, onverkort gel-
dig? Of zijn ze toch tijdgebonden en 
moeten we ze nu anders verstaan? 
Als we het nu proberen met: ‘De kerk 
leert…’? Vroeger gold wat paus en 
bisschoppen zeiden als waar. Maar in 
deze tijd hebben mensen zo hun eigen 
opvattingen en misschien zijn dat de-
zelfde als van het leergezag, maar 
misschien ook niet. 
Als noch de bijbel noch paus en bis-
schoppen het laatste woord kunnen 
spreken, hoe moeten we dan onder-
scheid maken tussen wat waar is en 
wat niet? Welke betekenis moeten we 
geven aan de dingen die ons overko-
men? Moeten we dat zelf uitmaken? 
En hoe doen wij dat?  
 

Verstand en gevoel? 
Gaan we af op ons verstand? Maar 
ons verstand is beperkt. We kunnen 
maar een zeer beperkt deel verwerken 
van alles wat er te weten is. Je kunt 
op een bepaald terrein zeer deskundig 
zijn, maar van andere dingen weet je 
niets. Hoeveel overzicht hebben we 
dan eigenlijk? Kun je met je verstand 
de hele werkelijkheid kennen? 
Gaan we af op ons gevoel? Is gevoel 
een goed kompas? Elk mens loopt 
blauwe plekken op, waardoor je op 
sommige punten overgevoelig rea-
geert. Op andere momenten ontgaan 
je dingen. Je gevoel laat zich ook ge-
makkelijk misleiden omdat een be-
paalde opvatting je goed uitkomt of 
jou troost, maar is het daarom wáár? 
Wij zijn beperkt in ons denken en ons 
voelen. Daarom lijkt het wijs dat te 
onderkennen en het juiste midden te 
zoeken. Wees niet te goedgelovig en 
wijs niet alles af wat je niet verklaren 
kunt. 
 

Onbeantwoord 
Zolang ons leven z’n gewone gang 
gaat, lukt het wel.  Maar soms worden 
we stilgezet en wordt ons gevraagd: 
wat is er gebeurd? Wat betekent dat 
voor je?  
Hoe goed is het dan als je kunt vertel-
len over alles wat je bezighoudt, over 
je vragen en je twijfels. Maar je blijft 
wel zitten met onbeantwoorde vragen. 
Vragen waar anderen geen antwoord 
op kunnen geven, waar je zelf een 
antwoord op moet zien te vinden  
 
Maar het verhaal is nog niet uit.  
Jezus is met de leerlingen op weg 

naar Emmaus. Als Hij verder wil 
gaan, dringen zij er bij Hem op aan 
bij hen te blijven, want het is bijna 
avond. Hij gaat met hen mee en blijft 
bij hen. Wanneer Hij met hen aan 
tafel aanligt, het brood breekt en aan 
hen geeft, worden hun ogen geopend 
en zij herkennen Hem. 
 

Plek in het woud 
In onze tijd zijn we onze zekerheden 
kwijtgeraakt. Bijbel en kerk geven 
ons niet meer de zekerheden van 
vroeger, maar via ons verstand en 
gevoel zijn daar geen nieuwe defini-
tieve antwoorden voor in de plaats 
gekomen 
Ik voel mij verwant aan de laatste 
rabbi uit het korte joodse verhaal De 
plek in het Woud*, rabbi Israël van 
Rishin. Hij zegt:  
Ik kan het vuur niet aansteken, ik ken 
het gebed niet, ik kan zelfs de plaats 
niet terugvinden in het woud. 
Zo voel ik me ook.  
Maar zegt deze rabbi: Al wat ik kan, 
is dit verhaal vertellen. Dat moet vol-
doende zijn.  
En zie, het was voldoende. 

 
Zo is het ook met ons: we hebben de 
bijbel niet als laatste woord, maar als 
bron van inspiratie, een boek dat vra-
gen stelt en ons uitdaagt. Wij hebben 
de kerk als geloofsgemeenschap waar 
wij elkaar ontmoeten en met elkaar 
kunnen spreken over wat wij geloven 
en niet geloven, over onze twijfels en 
onze diepe overtuigingen. Wij kunnen 
met elkaar het brood breken en delen. 
Daarbij mogen wij, net als eens de 
leerlingen in Emmaus, Jezus in ons 
midden weten. Wat denkt u: zal dat, 
om te kunnen blijven geloven en te 
blijven hopen, voldoende zijn? 

 
pastor Hilda  

van Schalkwijk 
  

* Zie p. 24 van dit blad De plek in het woud   
      (een kort Joods verhaal) 
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Mijn weekend was heerlijk. Ik ben sa-
men met mijn zoon naar Pinkpop ge-
weest. Voor de mensen die dat niet 
kennen: Pinkpop is een drie dagen 
durend festival met voornamelijk 
rockmuziek. Naast muziek zijn er ook 
diverse eettentjes met gerechten uit 
verschillende landen. Vegetarisch, ha-
lal, gezond en ‘gewoon’ lekker. Het 
water is er gratis en er wordt een lek-
ker glas bier geschonken. Waarom 
beschrijf je dat hier? hoor ik u den-
ken... Nou, vlak voordat we naar 
Landgraaf vertrokken, hoorden we 
via de media dat een ander festival, 
net over de grens in Duitsland, voor-
tijdig moest sluiten in verband met 
een mogelijke dreiging. En helaas 
hebben we allemaal nog wel de ver-
schrikkelijke beelden van de aanslag 
in Manchester op ons netvlies. 
 

Muziek verbindt 
Uit ervaring weet ik dat er tijdens een 
festival grote groepen mensen samen 
komen, die als enig doel hebben om 
er een feestje van te maken. Geen 
aanhangers van muziekstromingen 
die mekaar naar het leven staan. Na-

tuurlijk wordt er over de programme-
ring wel eens gemopperd, maar er 
moet nou eenmaal voldaan worden 
aan de wensen van een grote groep. 
Alle drie dagen verliepen fantastisch. 
Het blijft heerlijk om te zien dat men-
sen zo kunnen genieten van iets dat 
hen samenbindt. Muziek verbindt, 
over de hele wereld, misschien nog 
wel meer mensen dan het geloof. 
 
Het is natuurlijk daarom dat de aan-
slagen en dreigingen zich hebben ver-
plaatst naar de muziek. Uiteraard dan 
weer niet bij de kleinschalige pro-
jecten, maar vooral bij de evenemen-
ten waar veel mensen komen. Er 
wordt geprobeerd angst te zaaien on-
der de mensen (en hun geliefden) die 
samen willen genieten van een mooi 
stukje muziek. Met als doel om er-
voor te zorgen dat we ons onveilig 
gaan voelen, zodat we zullen twijfe-
len om gezamenlijk op pad te gaan. 
 

Crux 
Daar zit namelijk de crux. Onze sa-
menleving is hecht en ik denk dat er 
voldoende voorbeelden zijn te noe-

men. Maar aanslagen zoals die in 
Manchester proberen een bres te slaan 
in de hechtheid van onze samenle-
ving. Want wat als we ons niet meer 
kunnen verenigen in muziek, sport, 
cultuur en geloof? Dan valt onze sa-
menleving uit elkaar en leven we ver-
der als individu. Juist als individu zijn 
we kwetsbaar.  
 
De dierenwereld laat dat zien. Kwets-
bare dieren komen samen in een grote 
kudde ter bescherming tegen de drei-
ging van roofdieren. Als individu zijn 
we kwetsbaar en zal onze samenle-
ving afbrokkelen. Net zoals de kudde 
met kwetsbare dieren de hechtheid 
van de groep bewaakt, juist als ze on-
der dreiging staan, moeten wij de 
hechtheid van onze groep bewaken. 
Dus wat je ook doet en met wie je dat 
doet, houd elkaar vast! Laat niemand 
los en zorg ervoor dat jezelf niet los 
wordt gelaten. Kijk niet in boosheid 
om, maar blijf samen staan voor de 
idealen van onze samenleving. Be-
scherm, bewaak, geniet, heb lief, en 
doe dat vooral samen! 

Mark Brugmans 

Bescherm, bewaak, geniet, heb lief,  
en doe dat vooral samen! 
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Het was op de vijfde zondag na Pasen 
dat ik las uit het boek Handelingen 
van de evangelist Lucas. Het vertelt 
van onenigheid die was ontstaan in de 
vroege christengemeente in Jeruza-
lem.  
 
De Grieks-sprekende joodse christe-
nen uit die gemeente voelden zich 
achtergesteld bij degenen die Ara-
mees spraken, wat betreft de onder-
steuning van hun weduwen en wezen. 
De apostelen losten het conflict op 
door een scheiding aan te brengen 
tussen verkondiging en diaconie en 
voor de laatste taak zeven mannen 
aan te stellen die zich specifiek op dat 
werkveld zouden begeven.  
 
Nu is het boeiende dat die werkvelden 
blijkbaar niet scherp van elkaar waren 

gescheiden. Stefanus en Filippus hiel-
den zich naast diaconie ook bezig met 
verkondiging.  
 
En vanuit de brieven van Paulus we-
ten we van vrouwen die in zijn tijd 
een belangrijke rol in de christenge-
meenten speelden. Zo was er Febe uit 
Kenchrie die als diaken daar een be-
langrijke rol speelde. Prisca stichtte 
met haar man Aquila een huisge-
meente in Efese. En tenslotte was er 
Junia, die door Paulus een apostel 
wordt genoemd omdat zij zich aan 
verkondiging wijdde.  
 
De vroege, wordende kerk zich liet 
kennelijk leiden door de vraag wat zij 
nodig had om goed te kunnen functio-
neren. Het was de vraag naar werk-
velden en blijkbaar niet naar be-

voegdheden. 
Dat is tegen-
woordig, bij-
na tweedui-
zend jaar la-
ter, wel an-
ders. Nu is 
de vraag 
naar be-
voegdheden 
een allesbe-
heersende, 
waardoor het 
grootste deel 

van het kerkvolk uitgesloten is van 
het gewijde ambt.  
 

Instructie 
In december 2016 publiceerde de 
Congregatie voor de Clerus in het Va-
ticaan de instructie over de vorming 
van priesters onder de titel Het ge-
schenk van de priesterroeping. Daar-
in wordt verklaard dat voor mannen 
die ‘homoseksualiteit praktiseren of 
diepgewortelde homoseksuele tenden-
sen kennen’ het priesterschap geslo-
ten blijft.  
 
Het hoofd van de congregatie, kardi-
naal Stella, meent dat men geen pries-
ter kan zijn zonder geestelijk of emo-
tioneel evenwicht en dat ieder onop-
gelost probleem op dit gebied het risi-
co loopt zeer schadelijk te worden. 
Mij lijkt echter, dat iemand die zijn 
homoseksualiteit voor zichzelf en de 
samenleving een plaats heeft gege-
ven, een zeer evenwichtig persoon en 
daarmee een goede pastor zou kunnen 
zijn. Rome wekt met deze opstelling 
en dit besluit de indruk dat ze zo iets 
doen tegen het probleem van seksueel 
misbruik in de kerk. Maar homosek-
sualiteit en pedofilie zijn echt twee 
verschillende dingen. De instructie is 
door Paus Franciscus aanvaard en on-
dertekend. Dat roept de vraag op hoe 
hij nu zelf staat ten opzichte van ho-

Uitsluiten of uitnodigen? 
 

‘Nieuwe taal en moed nodig in Rome’  
om niet verder achterop te raken 

Rev. Mary Glasspool, episcopaals (hulp-)bisschop van New York  
doopt kind in St. James Church (Goshen NY) 

Bisschop Mary Glasspool is in 2010 
gewijd als 17e vrouwelijke bisschop. 
Ze heeft een vrouwelijke partner 

Prisca  
(Efese) 

 

Kardinaal Benjamin 
Stella (Prefect voor 

de Clerus) 
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moseksualiteit. Is zijn tolerantie op 
dat vlak verdwenen? Sluit ook hij 
mensen uit? 
 
Het Werkverband van katholieke ho-
mopastores (WKHP) in Nederland 
heeft in een persverklaring diep te-
leurgesteld gereageerd op de uit-
sluiting van homoseksuele mannen 
van het priesterschap. Zij raden ho-
mo’s die zich door God groepen voe-
len om priester te worden, hun ja te-
gen God en mensen op een andere 
wijze vorm te geven dan als priester 
van de rooms-katholieke kerk.  
 
De lijst van mensen die uitgesloten 
zijn van het gewijde ambt wordt wel 
erg imposant.  
Vrouwen mogen geen priester wor-
den, dat is de helft van de leden van 
de kerk. Getrouwde mannen ook niet, 
nu ook geen homoseksuele mannen. 
Wat over blijft is de heteroseksuele 
man die het celibaat accepteert, an-
ders gezegd: de man die afziet van 
zijn seksualiteit en die daarmee een 
deel van wat zijn mens-zijn kleur en 
voldoening geeft los laat. Dat alles 
maakt de vijver waaruit de kerk haar 
pastores vist wel erg klein.  
 

 

Keulse oproep 
In januari van dit jaar publiceerden 11 
priesters vanuit het aartsbisdom Keu-
len een open brief waarin zij de op-
roep doen om het priesterschap voor 
vrouwen te openen en het celibaat als 
vrijwillig te stellen. In de brief verkla-
ren zij: ‘Het is dringend noodzakelijk 
door te gaan met moedige initiatieven 
betreffende de vraag van toelating tot 
het priesterschap. Het heeft geen zin 
voortdurend de Heilige Geest te vra-
gen om roepingen, en tegelijkertijd 
vrouwen uit te sluiten van priesterlij-
ke taken.’  
 

De elf initiatiefnemers zijn allen 
priesters van de lichting 1967. Zij zijn 
om zo te zeggen van Vaticanum II 
met haar belofte van vernieuwing. 
Aggiornamento, de kerk bij de dag 
brengen noemde paus Johannes XXIII 
het. Dit is maar ten dele gelukt. ‘Het 
celibaat leidt vaak óf tot vruchteloze 
eenzaamheid en sociale isolatie óf tot 
je onmachtig storten op je werk. Het 
is zelden een spirituele bron voor pas-
toraal werk. We accepteerden het ce-
libaat, maar kozen het niet’ zeggen ze 
terugziend op vijftig jaar priester-
schap.   
Eén van de elf, prof. Dr. Wolfgang 
Brettschneider (priester, musicus, do-

cent liturgie en 
kerkmuziek aan het 
seminarie van Keu-
len en hoogleraar 
geschiedenis van de 
kerkmuziek in Keu-
len, Düsseldorf en 
Bonn) verklaarde in 
een radiouitzen-
ding: ‘Het celibaat 
is natuurlijk een ge-
heel persoonlijke 
aangelegenheid, 
precies zo als de 
liefde. Ik geloof dat 
je dan zeer voor-

zichtig moet zijn met het stellen van 
algemene regels. Ik persoonlijk houd 
het celibaat voor een mogelijke, een 
goede, een overtuigende, een authen-
tieke levenswijze. Problematisch 
wordt het als je zegt: Hij kan priester 
worden, mits hij het celibaat over-
neemt.’  
 

Wegwijzers 
De open brief geeft zeven wegwijzers 
naar de toekomst, waarvan ik er in dit 
verband twee vermeld, omdat zij mij 
doen denken aan het hier boven be-
schreven zoeken naar goede oplossin-
gen in de vroege christengemeenten. 
1.‘We hebben een taal nodig die weer 
naar de verkondiging van de Bijbelse 
Boodschap doet luisteren. De taal van 
de Bijbel moet met ónze ervaringen 
en met ónze taalbeelden in duidelijke 
samenhang gebracht worden. Alleen 
met die combinatie heb je een goed 
uitgangspunt voor een dialoog met 
bijvoorbeeld de moslimgemeenschap 
in ons land.’  
Dus niet terug naar het Latijn of de 
vertaling daarvan, maar in eigentijdse 
taal en beelden de Bijbelse Bood-
schap verkondigen.  
2. ‘Het is voor ons belangrijk de ker-
kelijke leiding aan te moedigen om de 
spirituele gaven van mannen en vrou-
wen tot ontplooiing te laten komen en 
niet met Kerkelijke wetten in te per-
ken; mannen en vrouwen moeten zich 
gestimuleerd weten om hun talenten 
aan allen ten goede te laten komen.’  
Dus toch maar in die grote vijver vis-
sen naar mannen en vrouwen die we 
mogen uitnodigen om in de werkvel-
den pastoraat en diaconie te werken 
in een kerk die zich niet laat leiden 
door juridisch vastgelegde bevoegd-
heden, maar haar leden een vrije crea-
tieve ruimte biedt?    

     
         Frans de Smit 

 
8 dec. 2016  De Congregatie voor  de 
Clerus publiceert de nieuwe Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacer-
dotalis 
 
14 dec. 2016 ‘Paus Franciscus pleit er 
voortdurend voor om elk mens op 
waarde te schatten en niemand buiten 
te sluiten. Des te schrijnender is het 
dan om te moeten constateren dat ook 
onder zijn verantwoordelijkheid als 
paus elk reëel levensperspectief voor 
katholieke homo's geblokkeerd blijft. 

Zij blijven gediskwalificeerd en uit-
gesloten wat betreft het beleven van 
liefde met een partner en eveneens 
van het volgen van een roeping tot 
het celibataire priesterschap. Dit im-
pliceert ook een totale miskenning 
van alle functionerende homoseksue-
le priesters waarvan er binnen de 
kerk, wereldwijd en in Nederland, 
veel zijn’ (WKHP).  
 
29 dec. 2016 We Are Church Interna-
tional's voorzitter Sigrid Grabmeijer  
over de Vaticaanse Instructie: ‘Deze 

richtlijnen zijn een enorme belediging 
van de duizenden homo-priesters die 
in het verleden de Kerk met ere en 
toewijding hebben gediend en dat nog 
steeds doen.’  
De Nederlandse Mariënburg Vereni-
ging van kritische katholieken 
onderschrijft dat (De RoerOm). 
 
30 apr. 2017 We Are Church Ierland 
noemt de uitsluiting van vrouwen in 
het priesterambt een vorm van 
‘geweld tegen vrouwen met een roe-
ping.’  

Theo Koster, em. 
Studentenpastor, 
woordv. WKHP  

(Nijmegen) 

Fath. Warren Hall 
openly gay pr.  

(New Jersey USA)  

Wolfgang  
Brettschneider,  

hoogl. kerkmuziek 
(Keulen) 

KRONIEK 
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Het boek Mattheus in zijn huidige 
vorm is geschreven rond 80-85. Het  
is sterk geworteld in de joodse tradi-
tie. De schrijver moet een geleerde 
voorganger zijn in een of meer syna-
gogen, waarschijnlijk ergens in Sy-
rië, bijvoorbeeld in Antiochië.  
Zijn publiek bestaat grotendeels uit 
joodse aanhangers van Jezus die 
gewoon volgens de joodse wetten 
leven. De Amerikaanse bisschop 
John Shelby Spong denkt dat Mat-
theus’ teksten zijn ontstaan in zijn 
liturgische praktijk van vele jaren, 
dus eerst mondeling en pas later 
schriftelijk. De delen van zijn ver-
haal lijken afgestemd op een litur-
gisch jaarschema dat afgeleid is van 
de Babylonische kalender. Zitten in 
deze synagoge(n) veel nakomelin-
gen van teruggekeerde ballingen?  
De botsingen tussen Jezus en de fari-
zeeën in het boek weerspiegelen de 
spanningen in Mattheus’ eigen tijd 
over de juiste uitleg van de Tora. 
 
Het neerslaan door de Romeinen in 
70 van de joodse opstand en de ver-
woesting van de Tweede Tempel in 
Jerusalem, laat z’n sporen na. Niet 
alleen is het religieuze centrum weg-
geslagen uit de hoofdstad, ook het 
voortbestaan van de joodse identiteit 
wordt bedreigd. Hoe kom je door 
zo'n crisistijd heen? Hoe overleef je 
dit niet alleen fysiek, maar ook met 
je culturele traditie?  
 
Val je terug op een strenge naleving 
van alle gewoonten en voorschriften 
uit een ver verleden? Wordt dat dan 
de maatstaf om je volk trouw te blij-
ven? Jesjoe, de rondtrekkende rabbi 
uit Nazareth, legt andere accenten.  

VERAF & DICHTBIJ 

Dragers van licht,  
wees bevrijdend 

KADER 

Mattheus in de  
synagoge (IV) 

 

Leer 
Wat betekent zo’n uitspraak als ‘licht 
der wereld’? Het ligt voor de hand dat 
we ons voor een antwoord verdiepen 
in de joodse wereld waarin Jezus leeft.  
Dat is best lastig, omdat we veel ver-
trouwder zijn met de kerkelijke leer 
over wie hij is. Het kost moeite te ge-
loven dat hij nooit geweten heeft wat 
een kerk is en al helemaal niet dat hij 
daarin zelf het Licht der wereld 
(Lumen Christi) heet. Hij krijgt de rol 
toebedeeld van Verlosser. Het is kerk-
vader Augustinus die — zijn hele le-
ven al op zoek naar de bron van alle 
kwaad — rond het jaar 400 de gekop-
pelde leer van erfzonde en verlossing  
in volle omvang formuleert.* De on-
gehoorzaamheid van Adam en Eva is 
op alle generaties overgegaan. We zijn 
allemaal geneigd tot alle kwaad. Met 
zijn kruisdood als zoenoffer verlost 
Christus de hele schuldige mensheid. 
Alleen door hem te aanvaarden kun-

 
Verdieping 
 

Mattheus is diep onder de indruk en 
wil aan de mensen doorgeven hoe 
Jesjoe dacht. In zijn verhalen in de 
synagoge sluit hij steeds aan op de 
lezingen uit de Wet en de Profeten op 
een bepaalde sabbath. Uiteindelijk 
schrijft hij alles ook op. De kernpun-
ten zet hij bij elkaar in Jesjoe's rede 
op de berg. Ná de Tien Woorden die 
Mozes ontving op de Sinaï, zijn er nu 
de 'zaligsprekingen' (Gelukkig jij / 
jullie die ...) van de man die de chris-
tenen Jezus zijn gaan noemen. Niet 
ter vervanging maar als verdieping.  
 
Het oude volk was weggetrokken uit 
de slavernij van Egypte en op weg 
gegaan naar het 'Beloofde land'. Voor 
hen was de Wetgeving onderweg bij 
de berg méér dan alleen maar een 
verzameling regels. Ze hielpen bij een 
gelijke rechtspraak in het hele land én 
ze hoorden bij het Verbond dat de 
Eeuwige met hen — met zijn uitver-
koren volk — gesloten had. Dat was 
plechtig bezegeld met het ritueel van 
wat zout strooien: symbool van iets 
wat altijd blijft. Een zoutverbond 
voor twijfelaars. Daarom had Jezus 
direct na de zaligsprekingen gezegd: 
Jullie zijn het 'zout van de aarde'. Hij 
bedoelde: de tempel was maar een 
uiterlijk teken van dat grote Verbond, 
nu komt het erop aan dat het in jullie 
zelf zit, dat jullie zelf dragers zijn van 
die naam: Ik zal er zijn voor jou 
(JHW). Doe je medemens recht. In 
het leven van alledag en in de struc-
tuur van jullie samenleving.  
Op dat eerste zinnetje volgt nog een 
tweede, met een ander beeld (Mt 5, 
13-14):  
Jullie zijn het zout van de aarde. (…) 
Jullie zijn het licht in de wereld. (…)  

Reliëf op Triomfboog van Titus (81 n. Chr.) 
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nen we gered worden. Na zijn opstan-
ding is Hij opgestegen ten hemel, 
waar Hij zit aan de rechterhand van 
de Vader, vanwaar Hij op de Jongste 
Dag komen zal om iedereen te oorde-
len.  
Alle etappes in deze leer zijn vaak 
schitterend bezongen in composities 
in alle toonaarden en geschilderd in 
de kunstigste stijlen. Niet het mooist, 
maar wellicht het sprekendst is Pen-
tecostes (1600), het langgerekte drie 
meter hoge altaarstuk van El Greco in 
Madrid. Het vat samen waartoe de 
kerkelijke dogmatiek de mensen heeft 
gebracht: gelovigen richten de blik 
omhoog naar de hoge hemel, de Hei-
lige Geest daalt in de vorm van vlam-
metjes op hen neer.  
 

Sleutel? 
Het joodse spoor brengt ons heel er-
gens anders. 
De Tenach (Oude Testament) is voor 
ongeveer een derde geschreven in een 

opmerkelijke literaire vorm: inhoude-
lijk rijm. Wij denken bij rijm meteen 
aan twee regels die eindigen op woor-
den met dezelfde klanken. Maar hier 
gaat het om ideeën die inhoudelijk bij 
elkaar horen. Ze vullen elkaar aan of 
zeggen in wezen hetzelfde. Ze lopen 
als het ware net als bij twee spoorrail-
sen ‘evenwijdig’ aan elkaar (in vak-
taal heet zo’n dichterlijke verdubbe-
ling daarom Hebreeuws poëtisch pa-
rallellisme).  
Een voorbeeld. In Jesaja 61, 1 staan 
zelfs twee van die gepaarde zinnetjes. 
 

'Om aan armen het goede nieuws te bren-
gen heeft hij mij gezonden,  
om aan verslagen harten hoop te bieden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend 
te maken en  
aan geketenden hun bevrijding.'  
 

Ho, zul je zeggen, het eerste paar 
klopt niet. Inderdaad. Dankzij die 
koppeling ontdekken we, dat er iets 
mis moet zijn met de NBV-vertaling: 
in plaats van armen hoort er iets te 
staan als ballingen, mensen die alles 
kwijt zijn, huis en haard verloren.  
 
Mattheus gebruikt het parallellisme 
uit de Tenach heel bewust, juist bij 
zo’n belangrijke tekst als de Bergre-
de. Hij is volkomen vertrouwd  met de 
oude taal en literaire traditie. Via zijn 
vormkeuze versterkt hij de band tus-
sen de Sinaï en de (naamloze) berg, 
tussen Mozes en Jesjoe-Jezus.  
 

Eerste dag 
We kunnen nu voorspellen dat 'Licht 
(der wereld)' een vergelijkbare bete-
kenis zal hebben als de ‘zout’-
passage. Maar is dat ook zo? Wijst 
het inderdaad op de onverbrekelijke 
band tussen God en mens?  
Licht is een sleutelbegrip in de oude 
joodse geschriften. De eerste daad in 
de schepping gaat erover: Laat er 
licht zijn, en het wordt nadrukkelijk 
gescheiden van de duisternis, als iets 
zeer positiefs tegenover het vormelo-
ze, ongeordende, lelijke. Het duister 
straalt niets uit, licht schijnt, straalt. 
En zo wordt licht een symbool voor al 
het positieve, mooie, bevrijdende (in 
Jes. 61,1 kan het Hebreeuwse woord 
voor ‘bevrijding’ ook vertaald wor-
den met ‘licht’).  
De betekenis slaat over op haar 
Schepper, de Onuitsprekelijke zelf. 
Dat Hij aanwezig is als zijn volk door 
de woestijn op weg gaat naar het Be-
loofde Land wordt ‘s nachts zichtbaar 
in de zuil van licht die voor hen uit-

gaat.  
Het woord licht slaat tegelijk op ons, 
mensen. Het joodse denken over het 
eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad is heel anders dan in 
de christelijke traditie. Voor hen is 
het géén zondeval, maar juist een be-
slissende positieve daad. Eva en 
Adam nemen daarmee zelf verant-
woordelijkheid voor de verdere ont-
wikkeling van onze wereld. Dan kom 
je weliswaar buiten het paradijs te 
staan, in de nuchtere werkelijkheid, 
maar dat geldt voor elke generatie. 
Alle mensen ervaren dat opnieuw, op 
het moment dat hun kindertijd voorbij 
is. Adolescentie is de periode waarin 
we geleidelijk onze verantwoordelijk-
heid leren nemen. Licht is: inzicht 
krijgen, onderzoeken en begrijpen, 
maar ook je geweten ontwikkelen, be-
seffen wat goed is of kwaad.  
Ten slotte heeft licht betrekking op 
bijzondere mensen. Van de naamloze 
rechtvaardigen (de tsaddikim) die 
overal tussen ons in kunnen wonen en 
van wie we niet weten wie ze zijn, 
wordt gezegd dat zij baden in het licht 
van de goddelijke aanwezigheid.  
 
In de tempel stond bij de Ark van het 
Verbond (met daarin de Tien Gebo-
den op Twee Stenen Tafelen) een me-
norah. De zevenarmige kandelaar  ter 
herinnering aan de zeven dagen van 
de Schepping. Niet letterlijk op te vat-
ten, zeven staat voor ‘in alle opzich-
ten volmaakt’, een uiting van bewon-
dering. Met zeven lampen of kaarsen 
is de menorah een grote lichtdrager.  
 

Innerlijk 
Jullie zijn het licht der wereld, zegt 
Jesjoe simpel, het is niet afhankelijk 
van een door plunderaars weggevoerd 
heilige voorwerp, het moet in jullie 
zelf zitten, een innerlijke overtuiging. 
Dat blijft, dat kan geen enkele bezet-
ter jullie afpakken. Het gaat om jouw 
eigen kracht, lever de positieve bij-
drage waar jij zelf toe in staat bent. 
Dragers van licht, wees bevrijdend. 
Hou het niet voor je, wat je doet en 
waar je voor staat. Dat mensen elkaar 
recht moeten doen. Laat het zien, laat 
het horen. Zodat het niemand kan ont-
gaan. Of in de beeldende taal waarin 
Jesjoe verder gaat. Een stad die boven 
op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven.   

Martin Nieboer 

  * inhakend op een uitspraak van de 
apostel Paulus (Romeinen 5, 12-21)  

El Greco, Pentecostes (1600) 
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In het vorige nummer van het Groene 
Blad heb ik u meegenomen in het le-
vensverhaal van Angelo Roncalli – de 
latere paus Johannes XXIII – die het 
Tweede Vaticaans Concilie bijeen-
riep. Het artikel was een overzicht 
van belangrijke data en momenten in 
zijn leven: zijn gang naar het klein se-
minarie, studie in Rome, priesterwij-
ding, de diplomatieke missies, nunti-
us, kardinaal in Venetië en uiteinde-
lijk paus. Ik vertelde u dat ik in mijn 
zoektocht weinig vond over wie An-
gelo Roncalli was als mens. Iemand 
die zo’n concilie uitroept moet toch 
een bijzonder mens zijn, veronderstel 
ik. 
Een goed boek over hem, hoorde ik,  
is Johannes XXIII – De paus van het 
concilie (1985) van Peter Hebbleth-

waite. De eerste 
uitgave (een dik 
boek van meer 
dan 600 pagi-
na’s) is alleen 
nog tweede-
hands te verkrij-
gen.  
In dit artikel 
neem ik u mee 
in de jonge ja-
ren van Angelo 
Roncalli.  

Trouw 
Angelo (geb. 1881) ging al op jonge 
leeftijd naar het seminarie. Deson-
danks bleef hij sterk gehecht aan zijn 
familie in het Noord-Italiaanse berg-
dorpje Sotto il Monte, vlakbij Berga-
mo, en op al zijn latere zwerftochten 
over de wereld zou hij het contact met 
hen nooit verliezen. Hij was een 
‘geworteld’ man: trouw aan wat zijn 
ouders hem hadden meegegeven aan 
waarden en aan geloof.  
In 1930 schreef hij aan zijn ouders: 
‘Sinds ik, toen ik ongeveer tien jaar 

was, het huis verliet, 
heb ik vele boeken 
gelezen en vele din-
gen geleerd die u mij 
niet had kunnen le-
ren. Wat ik echter van 
u geleerd heb, blijft 
het waardevolste en 
het belangrijkste en 
het bekrachtigt en 
geeft leven aan de ve-
le andere zaken die ik 

later in zo vele jaren van studie en 
lesgeven heb geleerd.’  
 

Op zijn 14e leeftijd begint de jongen 
met een dagboek. Hij zal het volhou-
den tot zijn dood. Voor hem heeft het 
schrijven drie functies: het herinnert 

hem aan zijn voornemens, om zijn 
momenten van genade en geestelijk 
inzicht vast te leggen én om voortdu-
rend een kritisch oog te houden op 
zijn eigen fouten en tekortkomingen. 
Deze laatste functie had de over-
hand... Hij schreef dus voor zichzelf, 
nooit met de gedachte dat latere gene-
raties erin geïnteresseerd zouden zijn. 
We kunnen daarom zijn innerlijke ge-
sprekken alleen met enige schroom 
beluisteren. Het portret dat daarin 
naar voren komt is dat van een serieu-
ze, gevoelige, angstvallig gewetens-
volle puber die alleen door roddel-
praat of lekker eten in verlokking 
wordt gebracht... Zijn levensdoel is 
‘een heilige priester’ te worden. Hij 
leefde in de veilige beslotenheid van 
een seminarie: een ondoordringbaar 
fort, een op zichzelf staand, geheel ei-
gen wereldje. 
 

Bergamo 
Of toch niet helemaal ondoordring-
baar? ‘Bergamo’ verruimde zijn blik. 
Roncalli hield van het stadje en de 
streek waar hij geboren was en hij 
kon eindeloos over haar schoonheid 
uitweiden. Als hij buiten het semina-
rie – nooit zonder gezelschap – wan-
delde, kreeg hij de instructie van ‘de 
beheersing van de ogen.’ Maar het is 

Paus Johannes XXIII  
– De jonge jaren  

 
 

INSPIRATIEBRONNEN  
VAN DIRK TEN DAM 

PROFIEL 

Angelo 
(1892) 

Naast naastenliefde óók gerechtigheid! 
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moeilijk te geloven, dat hij de meisjes 
die hij tegenkwam niet zag staan en 
alleen naar zijn schoenen keek...  
In het Italië van die jaren had de ka-
tholieke kerk zich op pauselijk bevel 
teruggetrokken uit het politieke leven. 
Maar in Bergamo bleef de interesse in 
de sociale problemen. Pater Nicocolo 
Rezzera, de priester die met de socia-
le actie was belast, berichtte dat er 
200 verenigingen waren met 40.000 
leden, 50 studiekringen en 104 pro-
jecten voor wederzijdse hulp en 43 
coöperaties en kredietbanken.  
De kerk van Bergamo bewees dat ook 
al speelde politiek nog steeds geen 
rol, het zich naast naastenliefde ook 
om gerechtigheid bekommerde. Ze 
was erop uit om de armste leden van 
de maatschappij te dienen, slachtof-
fers van het kapitalisme. Angelo 
stond in het diocees Bergamo reeds 
als geestelijke ingeschreven maar als 
hij in dit bisdom priester wilde wor-
den dan zou zijn theologie een sociale 
dimensie moeten bezitten.  
 
Angelo maakte kennis met de ‘kleine 
regels’ van de Broederschap van de 
Verkondiging van de Blijde Bood-
schap aan Maria Onbevlekte Ontvan-
genis, maar hij was er niet tevreden 
mee. Dus ontwierp hij zijn eigen 
‘Leefregels’: gedetailleerde regels die 
elk facet van zijn niet-slapend door-
gebrachte leven bestreken. Hij zette 
op een rij wat hij dagelijks, wekelijks 

en jaarlijks moest doen. Hij 
schreef ze op in piepkleine 
lettertjes, had ze altijd bij 
zich en leefde er voortdu-
rend naar, zelfs nog toen hij 
al paus was.  
 

Zuiver 
De jonge Roncalli was een 
seminarist in hart en nieren. 
Hij geloofde te zijn geroe-
pen tot heilige zuiverheid 
als voorwaarde voor het 
ambt van priesterschap. 
Nooit was hij alleen, 
schreef hij in zijn dagboek: 
‘God, Maria en mijn engel-
bewaarder zien me en ik 
ben altijd seminarist.’  
Zuiver als een engel wilde 
hij blijven door te allen 
tijde de grootste zedigheid 
te betrachten wat betreft 
zijn eigen lichaam.  

’s Avonds voor het slapen gaan deed 
hij de rozenkrans van de Gezegende 
Maagd om zijn hals, de armen kruis-
lings over de borst gevouwen en pro-
beerde zo te blijven liggen. En omdat 
laksheid op één terrein van zinnelijke 
begeerten zo makkelijk tot laksheid 
op een ander terrein zou leiden, was 
hij ook sober in eten en drinken. Hij 
schreef in zijn dagboek: ‘Wat wijn 
betreft zal ik meer dan matig zijn, 
omdat in wijn hetzelfde gevaar 
schuilt als in vrouwen. Wijn en vrou-
wen brengen intelligente mannen van 
de wijs.’ Voor Angelo gold dat hij 
niet alleen gehoorzaamde aan de re-
gels omdat het zo hoorde, maar hij 
nam de waarden die eronder liggen, 
in zich op en maakte ze zich eigen.  
 

Verdriet 
In de zomer ging Angelo naar huis. 
Familieleden en vrienden verweten 
hem soms dat hij alleen maar priester 
wilde worden om zo te ontkomen aan 
het zware werk op het land.  
Ook ontmoette hij dan weer de dorps-
pastoor Don Rebuzzini. In de zomer 
van 1898 valt deze, terwijl hij zich 
klaarmaakt voor de mis en sterft. An-
gelo is overweldigd door verdriet. In 
zijn dagboek schrijft hij dat hij als 
wees achterblijft. Het geestelijk va-
derschap van Don Rebuzzini had het 
fysieke vaderschap van zijn eigen nog 
levende biologische vader overscha-
duwd.  

 
Als Roncalli in 
1962 zijn dagboek 

nog eens doorleest, voegt hij eraan 
toe dat Rebuzzini de heilige bewaker 
was van zijn geestelijke roeping. De 
pater was zijn eerste model van het 
priesterschap en hij besefte dat hij 
daar nooit iets aan kon verbeteren.  
 

Navolging 
Don Rebuzzini liet hem het meest 
verspreide en vertaalde boek over spi-
ritualiteit na, De navolging van Chris-
tus (± 1420) door Thomas á Kempis. 
Hij koesterde dit beduimelde exem-
plaar. Roncalli had gevoel voor tradi-
tie, maar niet op een abstracte manier: 
voor hem was het altijd verbonden 
met bepaalde mensen. Zoals in dit ge-
val zijn oude dorpspastoor. In novem-
ber 1898 start Angelo zijn theolo-
gische studie.  
 

Anita van Nimwegen 

Angelo Roncalli (zittend) als jong seminarist (1901) 
Wie de anderen zijn is onduidelijk 

De Navolging van Christus (De Imitatio-
ne Christi) dat Angelo’s mentor don Fran-
cesco Rebuzzini hem naliet, is rond 1420 
geschreven door Thomas van Kempen. 
Deze monnik was een aanhanger van de 
Moderne Devotie.  
Op deze afbeelding het omslag van een 
Nederlandstalige druk van 1505 uit Ant-
werpen. Dit is een schoon boecsken staat 
er bovenaan. 
En — verticaal — links van de houtsnede 
(in hedendaagse taal): Wie mij navolgt, 
wandelt niet in duisternis. 



 16   ‘t Groene Blad — jrg. 26 nr. 102  Juli / Augustus 2017 

 

VIERHUIS  

Kom schepper geest,  
versterk mijn inspiratie.  
versterk mijn motivatie 
om niet star en slaafs  
letters te volgen,  
maar op te komen voor hen 
die leven aan de rand 
van de maatschappij,  
uitgestoten of gevlucht zijn 
 
Kom schepper geest 
scherp het inzicht van  
leiders, dat hun  
verantwoordelijkheid niet  
blijft steken in hang naar  
macht, maar dat ze hun  
positie gebruiken 
om gerechtigheid en vrede  
dichterbij te brengen 
 
Kom schepper geest, 
wees inspirerend, 
opdat creatieve krachten 

durven opstaan. 
hun stem laten horen om  
kleurrijke verschillen  
tussen mensen te benoemen  
en ervan te leren 
 
Kom schepper geest,  
bemoedig hen die hun  
geloof geïnspireerd willen  
beleven, godzoekers die  
hun eigen geweten durven  
volgen, die god  
ontmoeten in mensen 
 
Kom schepper geest  
bemoedig hen die de kerk  
niet de rug toekeren,  
geschokt en beschaamd om  
uitspraken en gedrag 
van hen die als hoeders,  
als herders zijn aangesteld,  
dat hun pleidooi voor  
openheid en uitnodiging  

 
 
 
 

een frisse, vernieuwende  
wind laat waaien, 
mogelijk zelfs een storm. 
 
Kom schepper geest 
wees ons nabij in onze  
eigen gemeenschap in al die  
mensen die een licht zijn 
op onze levensweg 
die niet wegblijven waar ze  
nodig zijn en niet ontlopen 
wat hen zwaar valt 
dat wij dankzij hen vasthouden  
aan hoe wij kerk willen zijn 
en dat ook onze voorgangers  
hieraan gestalte weten te geven. 
 
uitgekozen en voorgelezen door 
Jan Dol (Thesinge,  
4 juni 2017) 

Pinksteren 

Op 4 juni vierde de Walfriedgemeen-
schap Pinksteren met een zgn. 
‘buitendienst’, in de open lucht. Voor 
de 16e keer waren we te gast in de 
lange tuin van Yvonne en Chrétien 
Schouteten in Thesinge. Voorganger 
Jeanet Verveer probeerde de oude 
tekst naar onze tijd te verduidelijken. 
Ze vertelt hoe Jezus’ volgelingen zich 
na zijn dood schuil hadden gehouden.  
 
‘Onverwacht staat ineens Jezus in 
hun midden. Voor hem bestaan geen 
muren. Zij waren bange mensen die 
hun deur stevig op slot hadden ge-
daan, Muren maken we meestal zelf, 
en meestal vanuit angst. De tegenstel-
ling kan niet groter zijn. Verborgen, 
angstig (‘gaan ze ons ook oppak-
ken?’) en buiten ergens in een menig-
te, in alle openheid je met een enor-
me vrijmoedigheid uitspreken.’  

‘Dat in jezelf opsluiten heeft voor 
mensen trouwens wel een functie. 
Wanneer we diep naar binnen gaan, 
wordt het uiteindelijk heel simpel en 
voor iedereen hetzelfde: dan valt alles 
weg, de muur tussen jou en mij, tus-
sen God en mij. Je gaat door je angst, 
je verdriet en het je kleinhouden 
heen.  
 
Dit eerst naar binnen gaan is nodig 
om iets achter je te 
laten en zo ruimte 
te maken voor iets 
heel anders: een 
geest van waar-
heid, van liefde die 
ook wel ‘de Troos-
ter’ wordt ge-
noemd.’ 

Voorganger Jeanet Verveer: 

‘Door je angst en verdriet 
heengaan om ruimte te maken 
voor heel iets anders’ 

Voorbeden 
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[1816, Florence]  In dit jaar dat de 
zomer wegblijft, schildert Luigi 
Ademollo over het licht. Overal is de 
natuur ontregeld, ver weg en dichtbij. 
Aan de Amerikaanse oostkust meldt 
de badplaats Cape May eind juni vijf 
dagen met nachtvorst. In de Pokono 
en Blue Mountains van Pennsylvania 
ligt ijs op meren en rivieren. En in 
Noord-Italië, ook in zijn eigen stad en 
streek, valt het hele jaar door rode 
sneeuw.  

Alles lijkt sa-
men te span-
nen: de Klei-
ne IJstijd 
houdt aan, de 
zonneactivi-
teit was nog 
nooit zo laag, 
de Tambora 
op Soembawa 
en vier andere 
vulkanen 
slingeren zo-
veel lava de 
atmosfeer in 
dat de as de 
hemel ver-
duistert, de 
neerslag 

kleurt en de thermometers doet kelde-
ren. Van de zon rest een gelige 
gloed...  
 
Als licht en warmte niet van buiten, 
niet van boven komen, zullen we het 
moeten zoeken waar het is. 

Op een van de wanden van een zaal 
in het palazzo Pitti ‘schept’ Luigi met 
zijn verf in de nog natte kalk (al fres-
co) een reusachtige gouden menorah, 
een zevenarmige kandelaar, een sym-
bool van het licht, afstekend tegen 
een decor van kostbare rode tentkle-
den. Links omklemt een jongen een 
mand vol vers gebakken broden, 
rechts giet iemand wijn uit een grote 
kruik over in kelken. Tweehonderd 
jaar later, in onze eigen tijd, is deze 
scene, met name in Amerika, popu-
lair. Je kunt er via talloze internetsites 
een reproductie (poster of canvas) van 
laten maken op elk gewenst formaat. 
Ik vroeg me af: waar komt die popu-
lariteit vandaan? Draait het alleen 
maar om een mooie plaat of is er 
meer? Speelt dat licht nog een rol?  
 
Laten we ons eerst verdiepen in de si-
tuatie waarin de schildering ontstaat. 
Wat betekent de menorah voor Luigi 
Ademollo of voor Florence? Aan wat 
voor opdracht is hij bezig? Voor wie? 
Is de wereld sinds 1815 ‘lichter’ ge-
worden door de nederlaag van Napo-
leon bij Waterloo? Overal, ook uit 
Florence, zijn de Fransen weg. De ou-
de machthebbers keren terug. In de 
stad aan de rivier de Arno arriveert 

groothertog Ferdinand III (zoon van 
de Habsburgse keizer) uit zijn Ween-
se ballingschap. Het gelijkheidsideaal 
van de verliezers gaat een halve eeuw 
weer de ijskast in. Verwacht onder 
Ferdinand geen regering van geëman-
cipeerde burgers. Joodse stadsgenoten 
raken hun onlangs verworven gelijke 
rechten weer kwijt, ze zullen terug 
moeten naar hun ghetto. Dat ligt trou-
wens pal naast dit immense paleis op 
de zuidoever van de rivier, vorsten 
hebben immers graag geldschieters 
met lage tarieven in de buurt? De 
groothertog staat wel open voor ande-
re ideeën van de Verlichting. Hij zal 
handel, kunst en wetenschap stimule-
ren.  
Luigi Ademollo? Met het onderzoek 
naar hem en zijn betekenis is pas een 
begin gemaakt. Voor zover er al eer-
ste resultaten zijn, zijn die nog niet 
internationaal in het Engels beschik-
baar. Ik geef enkele feiten en een 
voorlopige typering. Ademollo was 
als jong schilder uit Milaan naar Flo-
rence getrokken, op zoek naar op-
drachten. Die waren in overvloed ge-
komen zodra ze zagen wat hij kon. 
Hij werd onderkend als multi-talent, 
belezen, geleerd. Een jaar later al bo-
den ze hem een professoraat aan op 

ZIN  &  BEELD 

Één goede daad is als het  
licht van een enkele kaars 

Voorbereidingen voor het Chanoeka-feest* 

J M.W. Turner,  
De uitbarsting van de 
Vesuvius (1817) 
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de Academie voor Schone Kunsten. 
Daar geeft hij nog steeds les. En nu 
doet de groothertog een beroep op 
hem voor de her-decoratie van zijn 
paleis: de sporen van bewoning door 
de Bonapartes moeten zo gauw mo-
gelijk worden uitgewist.  
 

Zegen 
De zaal dankt zijn huidige naam aan 
de schildering die Ademollo hier 
aanbrengt: de Kamer van de Ark. 
Het is eigenlijk één groot, over vier 
wanden doorlopend tafereel uit het 
Oude Testament. In een aantal sce-
nes zien we hoe koning David de 
Ark van het Verbond laat overbren-
gen naar Jerusalem (zie ill. 2)*. Da-
vid gaat zelf dansend en harp spe-
lend voorop bij de lange feestelijke 
stoet (zie 3). De Ark – een vergulde 
kist waarin de twee stenen tafelen 
met de Tien Geboden worden be-
waard – heeft al die tijd gestaan in 
een paviljoenachtige tent – een soort 
mobile home dat meereisde met 
Gods volk onderweg naar het Be-
loofde Land. Als een wachter stond 
de grote kandelaar (menorah) altijd 
in de nabijheid van de Ark van het 
Verbond (zie 1). Op een tafel lagen 
altijd twaalf platte ‘toonbroden’.   
Waarom kiezen Ademollo en zijn 
opdrachtgever voor dit onderwerp? 
Vermoedelijk niet uit bewondering 
voor het oude volk dat als enige niet 
op zijn heiligste plek een beeld neer-
zet van zijn god of afgod, maar het 
tastbare teken van een soort grondre-
gels voor goed, verantwoord leven. 
Hun boodschap is veel profaner: de 
groothertog is net als koning David 
bekleed met goddelijk gezag, op 
hem en zijn dynastie rust Gods ze-
gen. Zo gaat dat altijd en overal – 
hogepriesters (ook in de gedaante 
van kunstproffen of schilders) zullen 

in hun heilige boeken beelden vin-
den om machtigen te bewieroken. 
Het Huis van Habsburg is als het 
Huis van David. 
Daarnaast speelt – denk ik – nog een 
tweede actualiteit een rol. Juist rond 
1816 maken ingewijden uit de we-
reld van de kunst (en Ademollo is 
zo’n ingewijde) zich druk om het lot 
van de Triomfboog van Titus op het 
Forum Romanum in Rome. De diepe 
reliëfs daarop tonen een treurig con-
trast met wat Ademollo hier schil-
dert: niet het feestelijk binnenhalen 
van de ark, maar het in triomf weg-
voeren als oorlogsbuit na het neers-
laan van de joodse opstand. Plunde-
rende Romeinse soldaten dragen ark 
én kandelaar boven hun hoofden 
mee Rome binnen. De gebeitelde 
voorstelling is door weersinvloeden 
ernstig aangetast en dreigt onherken-
baar te vervagen. De dringende res-
tauratie – ‘op initiatief van paus Pius 
VII’ zeggen katholieke geschiede-
nisboekjes – start in 1817 en wordt 
voltooid in 1821. Was Ferdinand een 
sponsor van het herstelwerk? 
  

Wereld van verschil  
Het verhaal van het licht moest bij 
dit fresco wijken voor totaal andere 
belangen. Maar de menorah zoals 
Ademollo die schilderde, beleeft in 
onze eigen tijd een revival in het ka-
der van Chanoeka, het joodse Festi-
val van het Licht in de donkerste da-
gen van het jaar. Vrijwel parallel aan 
'onze' Kersttijd viert de joodse ge-
meenschap dan al het goede en 
mooie in de wereld. Hoewel Cha-
noeka in Amerika geen officiële 
feestperiode is, wordt in Washington 
bij het Witte Huis niet alleen een 
grote kerstboom aangestoken, maar 
ook de ‘National Menorah.’  
Van oorsprong was Chanoeka hele-

maal gericht op het niet integreren 
van joodse mensen in een andere 
cultuur. Nu staat het juist in het te-
ken van religieuze vrijheid. Al heel 
vroeg vonden vele rabbijnen het al-
leen maar star vasthouden aan en op-
leggen van eigen oude regels géén 
navolgenswaardig voorbeeld, omdat 
het grote groepen mensen die anders 
wilden leven, buiten sloot. Daarom 
verlegden ze de nadruk naar de licht-
symboliek, waar iedereen zich in kan 
herkennen en uitgenodigd weet om 
mee te vieren. Ze doelden op een 
wonder dat zich in 167 v. Chr. voor-
deed. Toen de Makkabeeën de tem-
pel in Jerusalem weer wilden inwij-
den, dachten ze nog nét genoeg olie 
te vinden om één lamp één dag te la-
ten branden. In werkelijkheid bleek 
dat ze 8 dagen telkens één lamp ex-
tra konden aansteken en nóg was de 
olie niet op. Daarom is het festival 
vooral een feest van hoop, van opti-
misme, van geloof in onze eigen mo-
gelijkheden. Wij mensen zijn zelf 
lichtdragers. Het kleine beetje wat 
ieder van ons kan geven of kan doen, 
maakt een wereld van verschil.  
Chanoeka is dus het feest dat over 
onszelf gaat. Elk jaar mogen we ons 
individuele ‘licht’ vieren: jouw en 
mijn persoonlijke talenten, onze ei-
gen inbreng, onze identiteit, onze 
kennis, onze gevoelens voor ande-
ren. 
‘We leven in angstaanjagende tij-
den’, zei een rabbijn, ‘maar één goe-
de daad is als het licht van een enke-
le Chanoeka-kaars die alles zichtbaar 
kan maken in een verder pikzwart 
vertrek.’ 

Martin Nieboer 

   *   Vgl. 2 Samuel 6, 1-23    
   ** De Chanoekia menorah: achtarmi-
ge kandelaar (of zelfs negen:  de kaars / 
lamp om de andere aan te steken) 

Het overbrengen van de ark naar Jerusalem 1 2 

3 

Florence 
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Op 17 mei jl. presenteerde de 
nationale ombudsman Reinier van 
Zutphen in het woonwagencentrum in 
Zeist het rapport Woonwagenbewo-
ner zoekt standplaats. Centraal daar-
in staat de vraag of de Nederlandse 
overheid (landelijk en plaatselijk) 
betrouwbaar handelt in het waarbor-
gen van mensenrechten van 
woonwagenbewoners, en speciaal hun 
recht op een eigen culturele identiteit.  
 

Betrouwbaar 
Van een betrouwbare overheid mag je 
– zegt het rapport – verwachten dat 
zij: 
  de behoefte aan standplaatsen 
inventariseert; 
  standplaatsen toewijst met het 
afstammingsbeginsel als 
uitgangspunt; 

  bij de herontwikkeling van be-
staande woonwagenlocaties rekening 
houdt met het recht van 
woonwagenbewoners (Roma, Sinti en 
Reizigers) om te wonen volgens hun 
culturele identiteit. 
 
Dat woonwagenbewoners zo’n eigen 
culturele identiteit bezitten èn dat die 
identiteit beschermd dient te worden, 
is in verschillende internationale en 
Europese verdragen vastgelegd en 
ook door Nederland ondertekend. Die 
erkenning brengt voor de staten de 
verplichting mee om voor voldoende 
standplaatsen te zorgen, zodat de 
bewoners volgens hun tradities 
kunnen leven.  
 
 

Opzet 
Het onderzoek van de Ombudsman en 
zijn team omvatte de openstelling van 
een Meldpunt, interviews met 
zeventien woonwagenbewoners, 
interviews met zeven gemeenten en 
een gesprek (op 6 maart 2017) met 
verantwoordelijke ministeries over de 
bevindingen van het onderzoek. In to-
taal kwamen er bij het meldpunt 112 
klachten binnen, afkomstig uit 
ongeveer vijftig gemeenten.  
 

 
(Vervolg op pagina 20) 

‘Het woonwagenleven is voor 
ons als zuurstof, daar kan je 

niet zonder!’ 

ROMA’S 

Tonny (24) wijst een plek aan in het 
plantsoen tussen flats in Uden.  
 

‘Hier was ons kamp. Hier ben ik ge-
boren en opgegroeid. Daar stond 
onze woonwagen. Om ons heen 
woonde allemaal familie, een tante, 
m’n opoe.  
Ik heb er gewoond tot m’n 19e. Toen 
stierf m’n moeder en ik mocht er niet 
blijven wonen. Onze wagen werd 3 
maanden later gesloopt.  
Noodgedwongen woon ik nu in een 
huis, omdat ik geen andere keus 
meer had. In korte tijd is het toen 
van 10 wagen naar 0 gegaan.’  

 
Koersverlegging? 
De gemeente Uden verklaarde per e-
mail: ‘We hebben de bewoners ge-
vraagd vrijwillig te vertrekken naar 
een sociale huurwoning’ (NOS, 12 
jan. 2016). 
 

Publiciteit en klachtenonderzoek 
door de Ombudsman lijken ruim een 
jaar later te leiden tot een 
(beginnende?) koersverlegging bij de 
gemeente.  
 

In maart 2017 werden binnen één 
dag 18 woonwagens (prefab stacara-
vans met houten ombouw) opgele-
verd en elders is al een kampje voor 
nog eens 34 woonwagens gepland. 

Het verhaal  
van Tonny 
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Oorzaken 
Ze kwamen vaak op hetzelfde neer: 
het aantal standplaatsen vermindert. 
Daarvoor worden een aantal oorzaken 
genoemd. 
  Het gemeentelijk ‘uitsterfbeleid’: 
als een (oude) bewoner overlijdt, ver-
valt zijn of haar standplaats. Een kind 
of kleinkind – ook al woont die er nu 
– kan daar niet blijven wonen. 
  ‘Relatieve’ afname: er willen méér 
mensen (nieuwe generaties) in een ei-
gen wagen gaan wonen, maar het aan-
tal standplaatsen wordt niet uitge-
breid.  
  Gebrek aan inzicht en medewer-
king bij gemeenten: er zijn gemeenten 
die weigeren over het tekort aan 
standplaatsen te praten of ontkennen 
dat er een probleem is. Om in 
aanmerking te komen voor een 
vrijgekomen standplaats moet je op 
een wachtlijst staan, maar als je jouw 
naam daarop wilt krijgen loop je soms 
tegen merkwaardige hindernissen op. 
Bijvoorbeeld: er is geen wachtlijst, de 
wachtlijst is verdwenen of 
onbetrouwbaar óf het is onduidelijk 
hoe je op zo’n wachtlijst komt. En als 
je dan (uiteindelijk toch) op een 
wachtlijst staat, moet je geduld 
beoefenen: woonwagenbewoners noe-
men wachttijden van 6 tot 25 jaar ! 
  Het komt ook voor dat een vrijge-
komen standplaats aan een ‘burger’ 
wordt toegewezen. Terwijl er al een 
tekort is voor woonwagenbewoners, 
blijkt dan de wachtlijst opengesteld 
voor iedereen....  
  Opwerpen van financiële hindernis-
sen. Doordat het Rijk de regie uit 
handen heeft gegeven, hebben de 
Gemeenten de ruimte om zelf 
invulling te geven aan hun 
standplaatsenbeleid. Ze kunnen 
ervoor kiezen om standplaatsen te 
verkopen, te verhuren of het beheer 
over te dragen aan woningcorporaties. 
Dan kan het volgende voorkomen: 
  Je inkomen is te hoog, dus komt je 
niet in aanmerking voor een 
standplaats óf 
  je voldoet wèl aan de criteria voor 
toewijzing, maar dan moet je zelf 
zorgen voor een woonwagen. Het is 
echter de vraag of je met jouw lage 
(of te onstabiele) inkomen daar een 
hypotheek voor kunt krijgen...  
  Het komt voor, dat op leeg 
gekomen standplaatsen huizen 
worden gebouwd. De wagens 
verdwijnen dan uit beeld.   
Dit alles kan ertoe leiden dat het 
familieverband en het samenleven 

doorbroken wordt. En dit samenleven 
kenmerkt juist de cultuur van 
woonwagenbewoners.  
 

Aanbevelingen 
De Ombudsman geeft als aanbeveling 
aan de Rijksoverheid: 
  Wijs één minister aan die namens 
de Rijksoverheid de portefeuille be-
heert voor woonwagenbewoners en 
hun mensenrechten. 
  Ontwikkel samen met de 
gemeenten een visie op het 
standplaatsenbeleid die in 
overeenstemming is met het 
mensenrechtenkader voor de culturele 
identiteit van woonwagenbewoners.   
  Breng eerdere beleidsnota’s in 
overeenstemming met deze nieuwe 
inzichten en afspraken. 
  Zorg ervoor dat de kennis in de be-
trokken gemeenten adequaat is en op 
peil. 
  Monitor de impact van het 
overheidsbeleid op de bescherming 
van de culturele identiteit van de 
woonwagenbewoners.  
En aan de gemeenten: 
  Benoem in uw college van B en W 
een portefeuillehouder voor 
woonwagenbewoners en hun mensen-
rechten. 
  Ga in gesprek met de gemeenteraad 
over aanpassing van het standplaatsen
-beleid.  
  Breng het in overeenstemming met 
het mensenrechtenkader voor de 
culturele identiteit van woonwagen-
bewoners (o.m. de jurisprudentie van 
het Europese Hof van de Rechten van 
de Mens en de oordelen van het 
College voor de Rechten van de 
Mens) en leg de standplaatsen-
behoefte onder woonwagenbewoners 
in uw gemeente vast in de woonvisie. 
  Inventariseer de behoefte aan 
standplaatsen, toewijzingscriteria, 
constructies door huur of koop en 
woonvorm onder woonwagen-
bewoners in uw gemeente. 
 

De Nationale Ombudsman kent aan 
zijn rapport grote waarde toe. Over 
drie maanden wil hij van de 
verschillende overheden weten wat zij 
met zijn aanbevelingen hebben 
gedaan.  
 

‘Wonen in wagen  
met wielen’ 
Annie Mirosch (Drachten) was vanuit 
de Stichting Travellers United 
Nederland bij de presentatie 
aanwezig. Deze stichting zal samen 

met het advocaten-
collectief PILP 
(Public Interest Li-
tigation Project) 
dat zich op het 
terrein van de 
mensenrechten 
beweegt, de 
uitvoering van de 
aanbevelingen 
blijven volgen en 
zo nodig actie ondernemen. Daarbij 
richten zij zich op de herinvoering 
van een gemoderniseerde 
Woonwagenwet.  
Misschien kan het belang van dit alles 
het best samengevat worden door de 
woorden van een woonwagen-
bewoner die in het rapport geciteerd 
wordt: 
‘Het woonwagenleven hoort bij onze 
cultuur. Dat is onze cultuur, het 
samenleven. Daar leven wij van, dat 
is zuurstof, daar kan je niet zonder.’ 
Daar gaat het om, helemaal. Of om 
met Annie Mirosch te spreken: Het 
gaat om het wonen in een wagen met 
wielen. 
          Frans de Smit 

Het rapport kunt u downloaden  
via www.nationaleombudsman.nl 

Artikel 1 van de Grondwet:  
‘Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld. Discriminatie (...) 
op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.’  
 
Sommige gemeenten verdedigen hun 
beleid door te zeggen: we willen 
iedereen gelijk behandelen. Dat 
klinkt heel sympathiek en democra-
tisch, maar staatsrechtsdeskundigen 
maken duidelijk dat het toch iets 
ingewikkelder is.  
Het is essentieel om te bepalen of 
het in een bepaalde situatie gaat om 
gelijke of ongelijke gevallen. Ónge-
lijke gevallen vragen soms om een 
óngelijke behandeling.  
Dat is bijvoorbeeld het geval als de 
culturele eigenheid van een bevol-
kingsgroep zó nauw verbonden is 
aan een speciale manier van wonen 
dat we het internationaal erkennen 
als een mensenrecht. 

Óngelijke behandeling 
gewenst 

http://www.nationaleombudsman.nl
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DIE MALLE KERK 

 

Humor in de kerk 
Kent u ook leuke anekdotes of roomse  
grapjes, stuur ze op.  
Ineke Siersema  
(inekesiersema@gmail.com) 

Een oude dame loopt op een blonde 
jongeman af met blauwe ogen en 
spreekt hem aan.  
‘Neem mij  niet kwalijk, jongeman,’ 
zegt ze nieuwsgierig, ‘maar ben je 
soms een joodse jongen?’  
 
Hij kijkt haar een ogenblik afkeurend 
aan en antwoordt dan:  
‘Nee, mevrouw, dat ben ik niet’.  
 
Ze is niet overtuigd en herhaalt haar 
vraag. De jongen ontkent opnieuw. 
Maar zij een volhouder en stelt de 
vraag voor de derde maal:  
‘Weet je zeker dat je niet joods 
bent?’ 
 
De volharding van de oude dame 
breekt uiteindelijk zijn verzet.  
‘Ja,’ bekent hij, ‘ik ben joods.’  
 
Zij: ‘Wat grappig. Je ziet er helemaal 
niet joods uit!’ 

Joods? 

Paraplu 

Bevrijd 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zegt een SS-commandant zegt tegen 
de gearresteerde Jitzchak:  
‘Als je mij kunt zeggen welk van 
mijn ogen van glas is, dan laat ik je 
los.’  
 
Jitzchak zegt onmiddellijk:  
‘Het linkeroog!’  
De SS-er is verbaasd:  
‘Hoe weet je dat zo gauw?’  
 
Zegt Jitzchak: 
‘Dat oog kijkt me zo menselijk aan.’  

Gevangen 

Ehrenreich en Garfunkel zitten sa-
men in de nor. Ze hebben voorarrest 
vanwege vervalsing van cheques.  
 
Terwijl Garfunkel verdwaasd voor 
zich uit zit te staren, loopt Ehren-
reich aan één stuk door te ijsberen.  
 
Na enige tijd wordt Garfunkel er 
zenuwachtig van en roept kwaad: ‘Jij 
denkt zeker dat je door heen en weer 
te lopen, niet hoeft te zitten!’ 

Jankel heeft de vraag gekregen of het 
klopt dat een boterham altijd met de 
beboterde kant naar beneden valt, als 
je hem omhoog hebt gegooid.  
 
Jankel heeft geen idee en besluit 
proefondervindelijk achter de waar-
heid te komen. Hij neemt een boter-
ham, smeert er boter op en gooit hem 
in de lucht.  
 
De boterham valt met de onbesmeer-
de kant op tafel...  
 
‘Oh!’ roept Jankel uit, ‘ik heb hem 
verdorie aan de verkeerde kant ge-
smeerd!’ 

Logica 

 
Sam en Mozes zijn op vakantie aan 
zee.  
Op een middag lopen ze op straat als 
het begint te regenen. En niet zo’n 
klein beetje ook, een echte plensbui.  
 
Nou wil het dat Mozes een paraplu 
bij zich heeft.  
Na een tijdje verbreekt Sam de stilte 
en zegt:  
'Hé, zet je die paraplu nog op?!’ 
 
 Mozes haalt z’n schouders op. 
 ‘Dat zou niks uitmaken.’  
 Hij  legt uit:  
 ‘Die plu zit vol gaten!’ 
 
 ‘Waarom heb je dat ding dan 
 meegenomen?’ roept Sam 
 verontwaardigd. 
 
   ‘Och’, komt het 
  antwoord, ‘ik had niet 
  gedacht dat het zou 
   gaan regenen.’ 

Mozes’  
smartphone 

mailto:inekesiersema@gmail.com
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— EN ONDERTUSSEN IN ROME —   De Francisstrip van Pat Marrin verschijnt  
in de National Catholic Reporter (USA) 
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Gemeentes in Neder-
land lichten de paro-
chies niet meer in bij 
verhuizing.  
Geef daarom zelf uw verhuizing 
door aan de parochiële ledenadmi-
nistratie. U kunt dat doen op de vol-
gende manieren. 
 
Stuur een e-mailtje naar onze leden-
administratie:  
walfriedledenadm@gmail.com  of 
stuur een briefje of verhuiskaart aan:  
Parochie Ledenadministratie: 
Fruitstraat 17, 9741AL Groningen 

Dank voor uw medewerking!    

VERHUIZEN? —  
LAAT JE  
KENNEN! 

Vrijwilligers doen hun uiterste best 
om u allemaal op tijd het nieuwe 
nummer van Walfried te bezorgen.  
Mocht dat in uw geval niet gelukt 
zijn, neem dan contact op met  

 
Ineke Siersema  

inekesiersema@gmail.com  

Binnen onze parochie zijn mensen 
die in de kerk een devotieplek mis-
sen.  
 
Een plaats waar 
je in alle rust 
bij Maria een 
kaarsje kunt 
ontsteken, bid-
den of in stilte 
mediteren.  
Elke donder-
dagmorgen van 
10—12 uur is 
de kerkzaal daartoe geopend en in-
gericht. U bent welkom op dat stilte-
uur.   
Als u daar behoefte aan hebt, is er 
ook gelegenheid om met iemand te 
praten.                           

Frans de Smit 

Stilte-uur Mariahoekje 

Bezorging  

Kent u  
iemand die  

ook interesse in    
          ons blad  heeft?  
Wij sturen graag een        

       kennismakingsexemplaar.  
Geef naam en adres door aan  

Ineke Siersema  
inekesiersema@gmail.com              
of groeneblad@gmail.com 

KORT    

Redelijke kleurenscan (echter 
in spiegeldbeeld): 
https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/0/09/Ademollo%
2C_The_Menorah_01.jpg   

De Menora — deel van het fresco 
De overbrenging van de Ark van het 
Verbond naar Jerusalem (1816) 
door Luigi Ademollo  
in het Palazzo Pitti (Zaal van de Ark 
van de  Galeria Palatina) in Florence 
 
- zie bespreking op pp. 17-18  

BOEKENLEGGER  
NOG STEEDS VERKRIJGBAAR  

Deze stijlvolle, kleine boekenlegger 
(degelijk geplastificeerd) is nog steeds 
verkrijgbaar voor €5 per stuk.  
Voorzijde uitgevoerd in kleur.  

Stof Wegblazen  
-Teksten voor de toekomst  

 
Herdenkings– en Jubileumbundel  
over de toekomst van de kerk—  

Groningen 2017  
 

 
€ 10 (+ event. por tokosten € 3.95) 

Giro NL04 INGB 0001 2688 05 t.n.v.  
St. Vrienden v.d. Emmaus, Groningen  

o.v.v. Stof Wegblazen   
 

Informatie / Bestellen Ineke Siersema 
Sloep 122, 9732 CG  Groningen 

inekesiersema@gmail.com  
tel. 050.541.1902   

Kennismakings- 
exemplaar? 

Kennismakings- 
exemplaar? 

mailto:walfriedledenadm@gmail.com
mailto:groeneblad@gmail.com
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ademollo%2C_The_Menorah_01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ademollo%2C_The_Menorah_01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ademollo%2C_The_Menorah_01.jpg
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De lege plek in het woud 

 

Wanneer de grote rabbi Baäl Sjem Tov  

voor een moeilijke taak stond, 

ging hij naar een bepaalde plaats in het woud, 

stak daar een vuur aan en sprak een gebed uit. 

Wat hij van plan was te volbrengen, werd volbracht. 

 

Wanneer een generatie later  

rabbi van Meseritz 

zich voor een moeilijke opdracht  

gesteld zag, ging hij naar dezelfde  

plek in het woud en zei: 

‘Eeuwige, we kunnen het vuur niet meer  

doen ontbranden, maar het gebed  

kunnen we nog wel bidden.  

Dat moet voldoende zijn.’ 

En wat hij van plan was te volbrengen,  

werd volbracht. 

 

Wanneer een generatie later rabbi  

Mosje Leib van Sassov een moeilijke  

taak moest volbrengen,  

ging hij het woud in en zei: 

‘Eeuwige, het vuur kunnen we  

niet meer aansteken 

en het gebed dat we moeten opzeggen,  

kennen we niet. Maar we weten de  

plaats in het woud, waar alles gebeurd is. 

Dat moet voldoende zijn.’ En het was voldoende. 

 

Maar toen er weer een generatie voorbij was 

en rabbi Israël van Rishin geroepen werd  

om zijn taak te volbrengen, ging hij  

in zijn huis op een stoel zitten en sprak tot God: 

‘We kunnen het vuur niet meer doen ontbranden, 

we kennen het gebed niet meer, 

we weten zelfs de plek in het woud niet meer,  

waar dit alles moest gebeuren. 

Maar we kunnen wel het verhaal vertellen  

van hoe het gedaan werd. 

Dat moet voldoende zijn.’ 

 

En het was voldoende. 

 

Er bestaan vele versies van dit verhaal , o.m. van  

Martin Buber (Chassidische vertellingen, 1949)  

en Elie Wiesel (Vuur in de duisternis, 1974) 


