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Super Food en echte reinheid. 

Op de televisie wordt veel aandacht gegeven aan voedsel. Er is 

zelfs een speciaal kanaal dat  alleen maar over eten, koken en 

wat dies meer zij gaat.  

Speciaal na feestdagen, als we van mening zijn dat we ons teveel 

te buiten zijn gegaan aan lekkere dingen, verschijnen in de 

weekbladen artikelen over diëten om gewicht te verliezen. Ook 

voor de zomervakantie staan er tips om een strak lijf te krijgen 

voordat je naar het strand gaat. 

Ook opmerkelijk is dat er veelvuldig gewezen wordt op de min-

der gezonde voedingsmiddelen of minder gezonde bereidings-

wijzen. 

Een recente ontwikkeling is de aandacht voor super food waarin 

allerlei soorten bonen, zaden vruchten een rol spelen. Alsof dat 

dé toegang naar een gezond. Wetenschappers hebben zo hun 

twijfels over de beweringen van de producenten van zulke zgn. 

goede voedingen.  

Berichtgeving over voedsel 

is van alle tijden. Ook in het 

Oude testament staan er 

allerlei regel aangeduid als 

de spijswetten. Dat heeft 

zelfs weerklank in de 

teksten van het Nieuwe 

testament. De Farizeeën 

gaan verhaal halen bij Jezus 

omdat zijn discipelen zich 

zoveel gelegen lieten liggen aan de strikte, soms overtrokken 

regels bij het eten. De discipelen zouden ongewassen aan de 

maaltijd verschijnen. Leg dat maar eens uit, aldus de vraag aan 

Jezus. 

Op een bijzondere reageert Jezus door de schijnheiligheid daar-

bij aan de kaak te stellen. Het gaat namelijk niet om wat er in je 

lichaam komt, wat er uit komt. Zorgen oor strikte naleving - en 
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je daardoor volledig laten bepalen - kan de ware boodschap in de 

weg staan. Je wordt niet onrein door de vuiligheid die bij je bin-

nenkomt, maar wel door hetgeen naar buiten komt zoals je taal, 

je beweringen, je aantijgingen enzovoort. Met andere woorden: 

let vooral op hetgeen in je binnenste speelt en maak je minder 

zorgen om hetgeen op je af komt. 

Helaas noemen sommigen de vrijheid van meningsuiting als er 

veel nare woorden uit hun mond komen. In de oren van anderen 

klinken die woorden dan als 'onreinheid'. Die vrijheid van me-

ningsuiting wordt dan gebruikt om anderen de les te lezen, of er-

ger nog anderen weg te zetten als onwaardig of ongewenst. 

Niet alles wat van buiten in de mens binnenkomst maakt hem 

niet onrein. Wat uit de mens uitgaat maakt hem onrein.  

Deze woorden roepen ons op om kritisch naar de door ons ge-

bruikte woorden (en onze houding ten opzicht van anderen) te 

kijken. Naar gezonde voeding kijken is één ding. Een reine (lees 

gezonde) geest en daaruit voortvloeiend gedrag is minstens zo 

belangrijk. 

Pastoor Joop 

Verslag kerkennacht 2015 

Diaconale dilemma’s en pastorale praktijken  

Dit is een verslag van de Kerkennacht 2015 te Enkhuizen en 

misschien denkt u: wat heeft die titel nu met de kerkennacht te 

maken? Ik kan u verzekeren: alles. 

De "kerkennacht" is een tweejaarlijks festijn waarop de plaatse-

lijke kerken proberen alles uit de kast te halen om zich te presen-

teren aan ieder die maar kijken wil. Geen kerkelijk onderonsje 

maar een open deur voor iedereen en …... een voor iedereen te 

bevatten verhaal. En daar, moeten we eerlijk bekennen, ont-

breekt het nog al eens aan. Maar deze avond was laagdrempelig, 
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voor ieder toegankelijk, en voor ieder was er wel iets te beleven: 

zang, ballet, schetterende fanfares, vrolijk fluit- en vioolspel, een 

paar enthousiaste, persoonlijk getinte verhalen en een hoek waar 

kerken gezamenlijk lieten zien waar ze mee bezig zijn: zorg voor 

de jeugd, zorg voor de eigen schaapjes en zorg voor de mensen 

rondom. En ook typisch "eigen" dingen: rituelen. 

Zorg voor de mensen rondom leidde tot diaconale dilemma’s 

"we hebben geld om drie mensen te helpen en we hebben van 

vier mensen een hulpvraag. Wat zou U doen? Kiest u voor hulp 

aan een vluchteling, aan een drugsverslaafde, aan een dakloze of 

aan een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen?" Kiest 

u maar! 

Zorg voor de ander is 

niet altijd materiële 

zorg, maar ook imma-

terieel: mensen kunnen 

zitten met vragen over 

de zin van het leven, 

over hun toekomst, 

over zorgen om hun 

kinderen of gewoon 

met behoefte aan even 

belangstelling. Hoe ga 

je daar mee om als ie-

mand met zulke vragen 

op jouw pad komt maar 

ook: hoe organiseer je 

als gemeenschap dat zulke vragen worden opgevangen. Dan blij-

ken er werelden van verschil tussen kerkgemeenschappen en is 

er nog veel van elkaar te leren. 

Zo’n 350 mensen bezochten de kerkennacht 2015 in Enkhuizen 

in de Westerkerk. Wat ze er zagen? De kerk binnenste buiten! 

Kees van Zijverden 
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Open Monumentendag  

op 12 en 13 september 2015  

Het Open Monumentenweekend valt dit jaar op 12 en 13 sep-

tember. Het thema luidt: 'Kunst & Ambacht'.  

De werkgroep van de Raad van Kerken in Enkhuizen, KIDS 

(Kerk In De Stad) heeft voor dit weekend weer diverse plannen 

bedacht, aansluitend op het thema en uitgevoerd in de diverse 

deelnemende gebouwen. Dat zijn dit jaar de Oud-Katholieke 

kerk, de Zuiderkerk, de Doopsgezinde Kerk, de Evangelisch- 

Lutherse kerk, het gebouw van CGVK Levend Water en de 

Rooms-Katholieke kerk, dit jaar tijdelijk uitgeweken naar de 

Westerkerk. Hoe zien de plannen eruit? 

12 september 

Genoemde gebouwen zijn die dag geopend van 11.00-16.00 uur, 

de Oud-Katholieke kerk zelfs een uur langer, omdat er om 

16.00 uur koorzang te beluisteren zal zijn van de 'Vrienden van 

het Gregoriaans': van harte aanbevolen! In de Zuiderkerk is er 

gedurende de openingstijd afwisselend orgelspel en uitleg over 

het orgel te beluisteren van organist dhr Jan Spijker en uitleg van 

de plafondschilderingen door mw Gerda v.d. Herberg-Wierda; 

ook is er gelegenheid deel te nemen aan een workshop iconen 

schilderen onder leiding van dhr Henc Valkema. En kinderen 

kunnen diverse iconen-kleurplaten gaan inkleuren. In de Doops-

gezinde kerk kunt u een schilderijen-expositie bewonderen met 

schilderijen die het thema 'Kunst & Ambacht' verbeelden. Ook is 

er gelegenheid om uitleg te krijgen van schrijnwerker mw Anna 

Stringer over de restauratie en alles wat daarbij komt kijken van 

de preekstoel in de Doopsgezinde kerk. Bezoekers krijgen de ge-

legenheid oog in oog te staan met de mysterieuze dubbelstaartige 

zeemeermin! 

In de Evangelisch-Lutherse kerk zal het oude ambacht van bier 

brouwen uitgebeeld en toegelicht worden. Het gebouw van 
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CGVK Levend Water is ook geopend. Er is muziek te beluiste-

ren en er zijn diverse activiteiten voor de kinderen. De Rooms-

Katholieke kerk is momenteel helaas zonder eigen kerkgebouw 

en wijkt daarom uit naar de Westerkerk. Daar kan men kennis 

opdoen bij glazenier dhr Koos Bloem, die o.a. glas-in-lood be-

werkingen zal toelichten. Ook is een bezoek aan de Librije mo-

gelijk met instructies om de kalligrafeerkunst machtig te worden: 

wie waagt een poging? 

13 september 

De Oud-Katholieke kerk is van 13.00- ca. 17.00 uur geopend. 

Om 15.00 uur zal er een wandeling gestart worden met een rou-

tebeschrijving en vragen voor onderweg. Twee-aan-twee kan zo 

al lopende een gesprek gevoerd worden. Om wat voor vragen 

gaat het? Het zullen vooral vragen betreffen rond het thema 'le-

venskunst'. Op deze manier kunnen we ons verbinden met onze 

gesprekspartner en van elkaar leren. De route gaat langs stand-

beelden en gebouwen. De standbeelden betreft mannen die ver-

schillende oude ambachten uitbeelden: laat u verrassen. In de 

kerkgebouwen die gepasseerd worden, is muziek. Zo valt er in 

de Zuiderkerk klavecimbelmuziek te beluisteren. 

Om 16.00 uur worden de wandelaars weer terug verwacht in de 

Oud Katholieke kerk, alwaar koffie/thee om het verhaal van 

onderweg met elkaar af te ronden. 

Om 16.30 uur vindt in de Oud Katholieke kerk een afsluitende 

vesper plaats, waarbij muziek en zang te beluisteren zal zijn. 

Zang die o.a. uitdrukking geeft aan het thema 'levenskunst'. 

Voorganger in de vesper is pastoor Joop Albers en de muziek en 

zang staan onder leiding van mevr. Mirjam de Jonge. U bent 

allemaal van harte uitgenodigd bij deze vesper, ook wanneer u 

niet deelgenomen hebt aan de wandeling. 

De Zuiderkerk en de Doopsgezinde kerk zijn van 13.00- ca 

16.00 uur geopend; de Westerkerk is geopend van 12.00-16.00 
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uur. De gebouwen van de Evangelisch- Lutherse kerk en CGVK 

Levend Water zijn op 13 september niet open voor bezichtiging. 

We verwachten dat Enkhuizen en ook de dit jaar deelnemende 

kerkgebouwen zich zo weer van hun beste kant zullen laten zien 

en wanneer het weer meewerkt, zijn we helemaal gelukkig. Kom 

langs, kom kijken, kom meewandelen: er wordt op u gewacht! 

 

 

 

Zangers en instrumentalisten opgelet! 

Zaterdag 28 november, aan de vooravond van de 1e Adventszon-

dag, organiseert de Raad van Kerken Enkhuizen een "Advent 

Carol Service." Een unieke gelegenheid de Adventstijd muzikaal 

te beginnen. De vorm die we hebben gekozen lijkt een beetje op 

de overbekende Christmas Carol Service. Advent Carol Services 

winnen ook in Engeland aan populariteit. In Enkhuizen echter 

zullen we vooral bekende Nederlandse adventsliederen zingen! 

We streven er naar een projectkoor (een gelegenheidskoor) een 

belangrijke rol te geven bij de muzikale invulling van deze oecu-

menisch zangdienst. Tussen 13 oktober en 27 november plannen 

we vier of vijf repetities in de Oudkatholieke kerk aan de Breed-

straat 84 (vermoedelijk op dinsdag- of donderdagavonden). 

Alle zangstemmen zijn welkom. Aan u, als enthousiaste zanger 

de vraag zich op te geven. Dat kan bij mevr. Hannie Wagter 

(hanniewillemien@kpnmail.nl) of mevr. Marja Sweerts 

(msweerts@quicknet.nl). Ook instrumentale bijdragen zijn wel-

kom! 
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Dure overtocht 

Tijdens zijn vakantiereis komt Jules met zijn gids aan de oever 

van het Meer van Galilea.  

"Hoeveel kost het mij als ik met de boot het meer over vaar?" 

"Dertig dollar, meneer." "Dat is erg duur!"  

"U moet niet vergeten dat dit een heel beroemd meer is, Jezus 

heeft over dit water gelopen!"  

"Ja, geen wonder met zulke prijzen!" 

Bron: katholiek/isidorusweb 

 

Verklaring van de Raad van Kerken in 

Nederland  

Kerken: 'Maak haast met de aanpak van klimaat-

verandering' 

Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale 

klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde 

Naties. De urgentie van het probleem van een mondiale kli-

maatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, 



- 9 - 

het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, ze-

ker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de 

kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De 

kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Neder-

landse overheid op om zich maximaal in te spannen om in in-

ternationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaat-

akkoord te komen. 

De kerken vertolken in de maatschappelijke discussie over kli-

maatverandering een eigen geluid. Zorg voor de schepping en 

verantwoordelijkheid voor huidige en komende generaties ma-

ken deel uit van de kern van het christelijk geloof. In het maat-

schappelijk debat, dat veelal vanuit het perspectief van de tech-

nologie of de economie wordt gevoerd, willen de kerken samen 

met andere organisaties het onmisbare morele en humanitaire ge-

zichtspunt ter sprake brengen. Klimaatverandering is immers een 

moreel vraagstuk nu de schepping, het menselijk welzijn van 

huidige én toekomstige generaties en de humaniteit in het geding 

zijn. Humaniteit omvat voor ons de compassie met, het respect 

voor en verantwoordelijkheid voor heel de schepping, nu en la-

ter.  

De afgelopen decennia hebben een grote wetenschappelijke, 

technologische en economische vooruitgang 

laten zien. Miljoenen mensen zijn daardoor 

uit extreme armoede geraakt. Maar deze 

vooruitgang kent ook een keerzijde: de onge-

lijkheid neemt toe en de schade aan natuur en 

milieu zijn desastreus. De enorme welvaart in delen van de we-

reld heeft er niet voor gezorgd dat alle mensen in deze welvaart 

eerlijk delen. Evenmin heeft zij de snelle daling van biodiversi-

teit, verarming van ecosystemen en onvoorstelbare schade aan 

het milieu voorkomen. Klimaatverandering als gevolg van de 

uitstoot van broeikasgassen dreigt de allerarmsten het hardst te 

raken, terwijl zij de minste mogelijkheden hebben zichzelf te be-

schermen. Extreme weersomstandigheden, droogte, water-

schaarste en een stijgende zeespiegel zijn de ernstige gevolgen 
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van klimaatverandering en brengen miljoenen mensen en talloze 

dieren en planten in gevaar. Dit alles staat in schril contrast met 

de schoonheid en rijke schakering van de schepping die God ge-

geven heeft. 

De kerken in Nederland verklaren zich, in navolging van het 

evangelie van Jezus Christus, solidair met de meest kwetsbaren 

op deze wereld. Zij moedigen hun eigen leden aan tot gedrag dat 

leidt tot duurzame ontwikkeling. Ze roepen overheden op zich 

tot het uiterste in te spannen en de noodzakelijke maatregelen te 

nemen om klimaatverandering te beperken. Ook vragen de ker-

ken iedereen van goede wil om samen te werken aan een eerlijke 

economie die in dienst staat van het goede leven van mensen en 

van heel de schepping. Een economie waarin mensen solidair 

zijn en waarin de schepping als gave wordt beschouwd en be-

handeld. De vruchten van de schepping behoren een ieder toe te 

komen en ook de generaties na ons hebben recht op een leefbare 

aarde waarop zij zich kunnen ontwikkelen.  

In deze verklaring voelen wij als 

Nederlandse kerken ons verbonden 

met de kerken in alle delen van de 

wereld. Overal op de wereld drin-

gen kerkleiders erop aan de drei-

ging van een door mensen veroor-

zaakte grote klimaatverandering af 

te wenden. Zo schreef paus Fran-

ciscus in de encycliek 'Laudato Si': 

"De klimaatverandering brengt een 

eenduidige, definitieve en onaf-

wendbare ethische opdracht met 

zich mee tot handelen (....) De vast-

stelling van een internationaal klimaatverdrag is een zware ethi-

sche en morele noodzaak".  

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken heeft on-

langs gewezen op 'het recht te hopen': "Eén van de ergste acties 
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die we ten opzichte van elkaar kunnen plegen is het wegnemen 

van de hoop bij de ander (....). We hebben als mensen een recht 

om te hopen. Dit gaat om meer dan pessimisme of optimisme. 

Het gaat over hoop als een gave en een kracht om veranderingen 

die noodzakelijk zijn te initiëren en te implementeren". Hoop is 

niet een passief verwachten, maar een actief werken aan het be-

houd van de aarde als het 'gemeenschappelijk huis' (paus Fran-

ciscus) van mens, plant en dier. Hoop is actief werken aan vrede 

en gerechtigheid. Wij roepen iedereen op hieraan naar vermogen 

bij te dragen, in het bijzonder hen die namens ons zullen deelne-

men aan de klimaatconferentie in Parijs.  

Concreet vragen wij om: 

1. Te werken aan een internationaal bindend klimaatakkoord 

met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot be-

neden de 2 graden Celsius. Dit akkoord dient heldere en bin-

dende afspraken over doelen en verantwoordelijkheden van 

alle partijen te bevatten, inclusief een controle systeem, 

waarbij de voortgang van de uitvoering van de maatregelen 

met regelmaat gerapporteerd wordt.  

Als kerken leveren we daaraan een bijdrage door op diverse 

niveaus binnen de kerken en in samenspraak met mensen 

buiten de kerk bezinning te stimuleren, onder meer in het ka-

der van een 'pelgrimage van gerechtigheid en vrede', die de 

betrokkenheid op de schepping onderbouwen en oproepen 

tot een duurzame levensstijl. 

2. In te zetten op duurzame economische ontwikkeling, die 

koolstofarm is en waarbij ieder telt (de behoeften en rechten 

van wie en wat kwetsbaar is, moeten steeds meetellen). Als 

kerken in Nederland spannen we ons daarom ook in voor zo-

ver het in ons vermogen ligt daaraan bij te dragen met een le-

vensstijl die rekening houdt met elementen van duurzaam-

heid. Kerkelijk gemeenten verklaren zich steeds vaker tot 

'groene gemeenten'. 
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3. Te werken aan het klimaatbestendiger maken van landen die 

het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatveran-

dering, met een ambitieuze inzet van de meest welvarende 

landen met de grootste (historische) uitstoot van broeikasgas-

sen. 

Wij wensen de onderhandelaars in Parijs veel wijsheid en inspi-

ratie toe. Moge deze conferentie de doorbraak brengen die zo 

dringend nodig is. 
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Volgens Genesis 2:21-22 … 

Waarom schiep God eerst de man en daarna de vrouw?  

Antwoord: Omdat je gewoonlijk eerst een schets maakt en dan 

pas je meesterwerk. 

Bron: katholiek/isidorusweb 

Wij moeten haast maken 

 

 

27 augustus 2015  

We hebben er maar één van, en hoe ver je ook zoekt: een 

tweede zal je in het heelal niet vinden. Een groene planeet 

met zeeën, zoet water en een overvloed aan leven die met 

geen pen te beschrijven is. 

Dat is de planeet waarop wij mogen leven. We zijn erin binnen 

geleid door een liefdevolle hand. Hoe kostbaar is de gave van de 

Schepper. Hoe huiveringwekkend de gedachte dat deze kostbare 

gave kan worden verspeeld.  
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Slang 

Waar is het mis gegaan? Wanneer is de afbraak van de aarde be-

gonnen? Welke verkeerde afslag heeft de mens genomen? Het is 

op het moment dat een 

slang naar binnen 

sloop die zei: 'jullie 

zijn de goden. En de 

aarde is dood materi-

aal in jullie handen. 

Doe ermee wat jullie 

goeddunkt'. Het was 

het uur waarop de eer-

bied verdween en de dankzegging aan God ophield. Het uur 

waarop de open hand een greep werd die alleen nog maar wist 

van hebben en houden.  

Intussen weten we dat die greep een wurggreep is. Wie dit ont-

kent bedriegt zichzelf en anderen. In plaats van ontkennen is om-

keer nodig en een radicaal commitment. Een belangrijk signaal 

was de uitspraak van de rechter dat de Nederlandse overheid de 

uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben 

teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Een lagere reduc-

tie is onrechtmatig. Je kunt erover twisten of de rechter hier niet 

op de stoel van de overheid is gaan zitten, maar in plaats van ho-

ger beroep, doet de regering er beter aan nog meer dan 25 pro-

cent reductie na te streven.  

Encycliek paus 

En dan is daar paus Franciscus, die nu al de groene paus wordt 

genoemd vanwege zijn encycliek Laudato Si'. De paus vergelijkt 

de aarde met een organisme, dat protesteert tegen het onrecht dat 

we haar aandoen:  

"We zijn opgegroeid met de idee dat wij haar bezitten en over 

haar heersen, dat we het recht hebben haar te plunderen. Het 

geweld dat bestaat in het hart van de mens, verwond door de 

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000
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zonde, uit zich ook in de ziekte die we zien in de aarde, in het 

water, de lucht en in levende wezens."  

Dat geweld zit in ons en uit zich in een consumptieve levensstijl, 

die ook nog eens op de pof is. De rekening wordt doorgeschoven 

naar de volgende generaties. De genezing zit daarom ook in ons-

zelf en begint bij een andere manier van leven. En het betalen 

van een eerlijke prijs voor het gebruik van de grondstoffen van 

de aarde. Recent heeft de paus voorgesteld op 1 september een 

jaarlijkse gebedsdag voor het milieu te houden. De orthodoxe 

kerk kende dit al. Laten we er als protestanten aan meedoen!  

Milieuconferentie 

Intussen zijn de kerken van de Raad van Kerken met een verkla-

ring gekomen onder de titel: 'Maak haast met de aanpak van kli-

maatsverandering'. Het is bedoeld als opmaat voor 21e internati-

onale milieuconferentie te Parijs, eind dit jaar. De verklaring ein-

digt met drie concrete vragen aan de deelnemers van de klimaat-

conferentie 

1) Te werken aan een internationaal bindend klimaatak-

koord met als doel de opwarming van de aarde te beper-

ken tot beneden de 2 graden Celsius. 

2) In te zetten op duurzame economische ontwikkeling, die 

koolstofarm is, met de toezegging dat we als kerken 

'groene kerken' willen zijn.  

3) Te werken aan het klimaatbestendiger maken van landen 

die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van kli-

maatverandering  

We moeten haast maken. Internationaal, nationaal en persoon-

lijk. Omkeer vandaag! Er is in het heelal maar één aarde. En wij 

zijn haar bewoners.  

 dr. Arjan Plaisier,  

scriba van de generale synode van de  

Protestantse Kerk in Nederland 

  

http://www.raadvankerken.nl/?b=3514
http://www.raadvankerken.nl/?b=3514
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Voor uw agenda: 

Heilig Avondmaal – Eucharistie. 

In de meeste kerken vieren we - al dan niet wekelijks - de 'Maal-

tijd des Heren', het heilig Avondmaal of de Eucharistie. 

 Maar wat is het bijzondere aan die maaltijd?  

 Wat heeft dat voor betekenis voor onszelf en voor de gemeen-

schap?  

 Is het een losstaand ritueel of verandert het ook mensen en 

gemeenschappen?  

 

Op deze vragen proberen we een antwoord te vinden in een 

tweetal lezingen in de Oudkatholieke Kerk aan de Breedstraat 84 

te Enkhuizen. 

Deze lezingen worden gehouden door Dr. Mattijs Ploeger, 

Rector van het Oudkatholiek Seminarie. 

Mattijs Ploeger is in 2008 gepromoveerd aan de Universiteit van 

Utrecht door de bekende hoogleraar Prof dr. Anton Houtepen. 

De titel van zijn dissertatie was Celebrating Church.  

Hoe vier je Kerk? Bij Mattijs staat die vraag centraal en komt in 

zijn zoektocht uit bij de Eucharistie. 

In zijn dissertatie kijkt hij naar de Eucharistie/Avondmaal vanuit 

verschillende christelijke geloofstradities. Vanuit die benadering 

kan Mattijs interessante aspecten belichten die ook van belang 

zijn in de onderlinge verbondenheid van kerken. 
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De lezingen worden gehouden op 15 september en 1 oktober, 

aanvang 19.45 uur.  

Mattijs gaat in op de betekenis van de eucharistie en vervolgens 

op de liturgische uitwerking ervan. Voorafgaande aan de lezing 

vieren we een korte 

vesper om 19.30 

uur. 

Een unieke kans 

om met elkaar - 

hopelijk met 

mensen vanuit 

verschillende 

kerken - van 

gedachte te 

wisselen over hetgeen ons na aan het hart ligt. 
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Column van Greet 

 

Gisterochtend 

ben ik terugge-
komen van een 

paar dagen 
kloosterbezoek  

Inmiddels weten jullie hoe ver-
geetachtig ik kan zijn en daarom 

is het goed om nu mijn herinne-

ringen op te schrijven want vol-
gende week ben ik waarschijnlijk 

al weer zoveel vergeten. Ik hoop 
dat ik jullie een beetje kan laten 

meegenieten van wat ik daar 

zoal beleef. Het zijn vaak maar 
alledaagse belevenissen maar in 

een Goddelijke omgeving veran-
dert het alledaagse in iets bijzon-

ders, geloof mij maar. 

Wonderlijk was het al dat de 
zoon van Ina en Wim, Arjan, mij 

aanbood om me naar Oosterbeek 
te brengen met de zojuist ge-

kochte Mercedes, zo konden be-
stuurder en vehikel wat aan el-

kaar wennen. 

Een luxe rit dus die om negen 
uur begon en om elf uur ein-

digde op het terrein van O.L.V. 
van Koningsoord. Mooi op tijd 

voor de Sext en de lunch. Terts, 

Sext en Noon betreffen de getij-
den, drie maal een kwartier naar 

de kapel om Gods lof te bezin-
gen. Daarnaast zijn er nog de 

Nachtwake die om half vijf 
's ochtends begint met aanslui-

tend meditatie, om kwart over 

zeven de Lauden met Eucharis-

tie, de Vespers om vijf uur en de 
dagsluiting om half acht. Goed, 

tot zover het ritme. 

Gertrudis opent de deur en ont-

vangt me allerhartelijkst. Ze is 
geen gastenzuster, dat is Lieve 

op het ogenblik, maar die is el-

ders even doende. In mijn novi-
ciaatstijd was Gertrudis hoofd 

van de boekbinderij waar ik da-
gelijks mocht werken. Door haar 

kan ik op de Tweemaster wat 

betekenen voor onze school bibli-
otheek als "hoofd plastificeer-

der", heb ik ook eens een titel. 

De dagen er na heb ik me volle-

dig laten meevoeren op het ritme 

van de zusters maar Caritas, 
mijn vriendin, zei me toch vooral 

ook te gaan wandeling in de om-
geving. Ach, dacht ik nog, wan-

delen kan ik thuis ook wel… 

Maar na één dag had ik al dikke 

enkels van de warmte en het niet 

genoeg bewegen dus 's morgens 
en 's middags ging ik er op uit. 

Zo heet als het buiten was, zo 
heerlijk koel was het binnen, 

maar, zo vertelde Lieve mij en 

Rafaël ook, dat mooie klimaatbe-
heersingssysteem kostte wel heel 

veel stroom! 

De natuur rondom het klooster is 

prachtig! Heel heuvelachtig en 
veel bos. Kleine paadjes die je 
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wegvoeren van wat grotere ge-
asfalteerde, soms onder de ko-

kende zon maar vaker onder een 
bladerendak en bezaaid met den-

nenappeltjes en steentjes die 

maar een ding willen: in mijn 
slippers meereizen. 

Een bij kuste mij 
op m'n wang, niet te lang. 
Sorry zei de bij, maar 
dat kon ik niet horen. 
Haiku 

Verboden toegang 
maar het hert kan niet lezen 
ik vergat mijn bril. 

Tijdens een van de wandelingen 

zie ik een hert. We staan allebei 

doodstil naar elkaar te kijken, ze-
ker een minuut lang. De vol-

gende dag denk ik daaraan terug 
en hoop stiekem dat we elkaar 

weer zien. Diep in gedachten ben 
ik als ik plotseling een enorm ge-

ritsel achter mij klinkt. Je weet 

onmiddellijk dat dit geen elegant 
hertje kan zijn, dit klinkt als een 

eland zo groot. Ik schrik zo dat ik 
m'n handen omhoog gooi en ik 

roep: eet me niet op! Een bela-

chelijke tekst maar dat riep ik. 

Hoor ik achter me: Nee hoor, ik 

heb al ontbeten. Ik draai me om 
en zie een fietser in sporttenue 

op een mountainbike die vrolijk 

lachend om me heen manoeu-
vreert. Prut op z'n rug. 

Ik was natuurlijk niet alleen op 
het Gastenhuis, er waren nog vijf 

gasten. Lieve vertelde dat er tij-

dens het eten niet werd gespro-
ken en tijdens ontbijt en avond-

eten zouden we naar muziek 
kunnen luisteren van een cd. Op 

dag twee reeds vond een van de 

gasten het toch wel belangrijk 
dat wij zouden weten dat ze tien 

jaar had gewerkt aan een trak-
taat over…….een heilige, geen 

idee meer welke en ik dacht: zo 
zie je maar, die stilte is niet voor 

niets want voor je het weet zit je 

op te scheppen over jezelf of 
geef je een ander het gevoel dat 

ie niet zoveel voorstelt. 

Als Uw zwijgen beter is dan uw 

spreken, zwijg dan, las ik eens. 

Dagelijks kom ik deze woorden 
tegen als ik zelf weer eens loop 

te oreren of de leukste probeer 
te zijn. De dame in kwestie wilde 

ook weten of we al vaker waren 
geweest. Oh, hoe verleidelijk was 

het om te zeggen: ik kom hier al 

vanaf mijn zeventiende, ik ben 
zelfs in het slot geweest! maar 

zei werd mijn spiegel en ik 
hoefde niets te zeggen. 

In de kapel komt een boom van 

een vent naast me zitten uit de 
Achterhoek. 

Oe weet waar alles staat in die 
boeken, ik kom mooi naast oe 

zitten. Hij ruikt overheerlijk naar 

ouderwetse groene zeep, laat 
deuren knallen, praat te hard, 

draait en kreunt op z'n stoel en 
dan zie ik dat hij een gehoorap-

paraat draagt. Ah, dat verklaart 
veel. 
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Ik zing toch zo graag mee met 
de zusters maar zij zijn sopra-

nen, coloratuur sopranen en ik 
ben een dikke alt. De eerste dag 

piep ik zachtjes mee en dan weet 

ik het weer: schouders ontspan-
nen, buik ruim maken, hoofd 

omhoog. Op de vierde morgen 
zing ik met twee zusters aan 

mijn kant de psalmen om en om 
met de vijf zusters aan de over-

zijde. Het is alsof ik nooit ben 

weggeweest. 

De schrijfster van het traktaat 

kan wel heel hoog zingen. En 
hard. En dan aan het eind van de 

twee regels van die opera golf-

jes, alsof ze een complete aria 
afsluit. Ik krijg daar acuut de 

slappe lach van, stop met zingen 
en snuit maar heel veel m'n neus 

zodat ik een zakdoek voor m'n 
mond kan houden. 

Als we tijdens het eten een cd op 

hebben staan met een zangeres 
die ook heel hoog zingt zucht ze: 

Prachtig he, ik zou zo mee kun-
nen zingen en ik flap eruit: Geen 

sprake van! 

We eten vegetarisch en naast 
heerlijke groenten en rijst vinden 

we gebakken vleesvervangers. 

Als iemand zachtjes vraagt wat 

het zijn wordt er geantwoord: 

een soort vegetarische schijven… 

Dit is een harde schijf, zegt de 

Grote Vriendelijke Reus, die z'n 
mes bijna breekt op het verant-

woorde kreng en we barsten in 
lachen uit. Zelf kijkt hij verbaasd 

in het rond, snapt niet hoe grap-
pig zijn opmerking is. Deleten 

dat ding! 

De dagen vliegen om en zo is het 

al weer zaterdag. Ik heb een half 

uur met Caritas gesproken en 
een half uur met Rafaël , het wa-

ren vruchtbare gesprekken. 

Om zes uur 's morgens ga ik op 

weg naar het stationnetje van 
Oosterbeek. Aan de overkant van 

de rails zie ik die lange staan. 

Moet oe niet naar Ede-Wagenin-
gen, roept ie. Ik knik ja. Dan 

staat oe aan de verkeerde kant 
hoor! roept hij. Ik schud nee. Hij 

gaat terug naar de trap, draagt 

z'n koffer omhoog, kijkt op het 
bord, steekt de loopbrug over en 

komt naast me staan. Maar goed 
dat oe er bent, hij gaat maar een 

keer per uur. 

We gaan terug naar de wereld 

maar we wachten in stilte en 

diepe vrede, naast elkaar, op de 
trein.  

 

Greet 
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief 

Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een 

periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….  

In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen 

graag in dit blad. 

Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1. 

Onze jarigen 

 

 6 sep 
 10 sep 

 25 sep 
 29 sep 
 11 okt 
 14 okt 
 14 okt 
 19 okt 
 21 okt 
 21 okt 
 23 okt 
 4 nov 
 7 dec 
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