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van de redactie 

 
Terwijl ik dit schrijf, moet de bezinningsdag op 30 november op de Westerhelling nog 
plaatsvinden. Als u dit leest, heeft hij net plaatsgevonden. Het is weer Advent, tijd van 
bezinning, inkeer en omkeer misschien wel, zowel maatschappelijk, politiek als spiritueel. 
En dan wordt het weer kerstmis, het feest van Gods menswording, van licht, warmte en 
hoop in donkere tijden. Mogen we deze energie diep in ons voelen en uitstralen. Ik wens u 
nu al fijne feestdagen en vrede en alle goeds voor 2020. 
In dit nummer lezen we over diverse zaken die de afgelopen maanden hebben plaats gehad 
en waarvan het goed is er nog eens bij stil te staan. 
De deadline voor het inleveren van kopij voor de volgende Schakel is maandag 17 februari 
2020. De geplande verschijningsdatum is 2 maart 2020. 
 
Peter Müller 
 
 

jubileum Herman Terra 
 
Op 15 augustus vierde frater Herman Terra zijn 65 jarig professiefeest. 
65 Jaar geleden legde hij zijn eerste tijdelijke geloften af in de gemeenschap van de fraters 
maristen. 
De afgelopen 65 jaar heeft Herman zich volledig ingezet in de internaten en de scholen van 
de fraters. Daarnaast was hij als organist beschikbaar om in veel vieringen koren te 
begeleiden. Voor zijn verdiensten heeft Herman verschillende onderscheidingen ontvangen. 
Herman: van harte proficiat met je jubileum en hartelijk dank voor het vele goede dat je 
mensen gegeven hebt en nog steeds geeft. 
 
Jacques Scholte 
 
 

  



Beste vrienden van Cor, 
 
Jullie zullen wel benieuwd zijn naar het 60jarig priesterfeest van Cor Hooijmaijers. Hij mocht 
het op vrijdag 27 oktober jl. vieren. Hier een kort verslag ervan.  
Ja, het is maar weinig mensen gegeven - en zeker in zijn omstandigheden - maar met Gods 
liefde en kracht is het er toch van gekomen. Zoals jullie wel weten, is hij na al die vruchtbare 
jaren in de Salomons een nieuwe missie begonnen in Engeland, waar hij met veel liefde is 
ontvangen. Zoals de mensen daar zeggen: ‘Hij is een engel door God gezonden.’ Dus dat is 
wel een goede plaats. 
Nu het feest: op de dag van het jubileum zelf (vrijdag) kreeg hij van Ethna en David een 
luncheon party aangeboden voor hem zelf, zijn familie en vrienden, die vol was met alle lieve 
en dankbare woorden van hen voor de tijd die hij daar heeft door gebracht. Het was 
ontroerend wat de mensen over zijn korte tijd die hij daar is, vertelden.  
De zondag erna werd het feest in de kerk gevierd met een overvolle kerk en afgevaardigden 
van drie andere kerken. De mis met drie heren en tien misdienaars was prachtig en 
indrukwekkend. De dankwoorden die er werden gesproken van veel mensen, deden mij als 
zus heel goed, want hij verdient het! Na de prachtige mis werd er door de parochianen een 
luncheon party aangeboden voor iedereen in de kerk, geheel door de parochianen zelf 
georganiseerd! Er was een prachtige 
taart: een afgebeelde bijbel met de 
datum van het diamanten feest er op 
en natuurlijk zijn naam. Er werden ook 
weer veel dankwoorden gesproken en 
er waren mooie dingen door veel 
mensen zelf gemaakt. Er was ook een 
fotograaf aanwezig en alles is met 
mooie foto's vastgelegd, niet te 
vergeten de felicitaties van vrienden 
van over de hele wereld (u leest het 
goed: van over de hele wereld!), maar 
ook van vele dankbare mensen voor wie 
Cor veel heeft betekend.  
Zo zie je maar weer, dat je geen 
bisschop of hoog geplaatst iemand 
hoeft te zijn. Een gewone missionaris is 
ook belangrijk voor de mensheid.  
Nu is Cor aan het tweede deel van zijn 
leven begonnen en in de parochie gaan 
werken waar hij zeer gewaardeerd 
wordt en nog veel goeds kan doen, 
waar hij heel dankbaar voor is.   deken Mark Brown – Cor – mgr. Keith Mitchell 

Nu dat was een kort verslag van 
een welverdiend, groot feest. Hierbij de hartelijke groeten aan alle bekenden en veel liefde .  
 
Ans Kok,  zus van Cor Hooijmaijers 
 
 



a diamond jubilee for fr Cor 
 
Sunday 29th September was a day of great celebration at Bridport Catholic Church.  It was 
the occasion of Fr Cor Hooijmaijers’ Diamond Jubilee, 60 years since he was ordained as a 
Marist Father at Lievelde, in the Netherlands by Bishop Jacques Mangers s.m. 
Fr Cor settled in Bridport for his retirement in 2017.  Originally from Rotterdam, he had 
spent the previous 56 years as a Marist missionary in the Solomon Islands, South Pacific. 
Monsignor Keith Mitchell, the newly appointed parish priest at Bridport, warmly 
congratulated Fr Cor on his 60 years of priesthood and presented him with a generous gift 
from the people of Bridport parish. 
After Mass, there was a party for everyone with delicious food, wine, a special cake in his 
honour and many more cards and gifts. 
Several of Fr Cor’s relatives had flown over from the Netherlands for the occasion and the 
church was packed with well wishing parishioners and friends. Fr Cor, wearing a ceremonial 
shell necklace from the Solomon Islands, thanked everyone saying how happy and delighted 
he was to be in such a wonderful place as Bridport, he was overwhelmed with everyone’s 
generosity and good spirit. 
 
Pat McEvoy, Bridport  
 
 

Dang Bui, een nieuwe lekenmarist 
 
We hadden elkaar al wel eens ontmoet bij de voorbereiding van de kinderen op hun eerste 
communie en vormsel. Hij was ook al een paar jaar koster in één van de kerken in de 
parochie. En in een pauze van een vergadering had hij zelfs al wel eens naar lekenmaristen 
gevraagd. Maar toen was ik degene die een eind aan het gesprek moest maken, omdat de 
vergadering verder ging. Hij zou erop terug komen, zei hij.  En dat gebeurde, alleen niet op 
een moment dat hij had kunnen bedenken. Dang Bui werd ziek. Even nog was er hoop op 
genezing. Maar al gauw bleek hij te zwak voor welke behandeling dan ook.  Hij liet zijn zus 
bellen, want nu moest het er dan toch echt van komen. Hij wilde lekenmarist worden. Hij 
had zich in de tussentijd in de maristen verdiept. Hij had een filmpje over Petrus Chanel op 
youtube eindeloos bekeken. En hij voelde zich met hem verwant, met zijn hoop en geloof, 
met zijn dienstbaarheid en vreugde, ook al lukte er niet veel, zo vertelde hij.  Hij zat zelf nu 
ook in een onmogelijke situatie en verlangde diezelfde kracht om het licht in hem te mogen 
bewaren.  
Samen met pater Ad Blommerde ontwierpen we een ceremonie waarin hij zijn belofte kon 
doen. Hij kon zelfs nog meedenken over teksten en bepaalde ook zijn precieze belofte. 
Tussen dat moment en de officiële ceremonie zou een week zitten. Maar toen ging zijn 
gezondheid plotseling snel achteruit. Hij kwam op bed. Hij sliep. Zijn stem werd zacht. Hij 
vroeg, of de ceremonie vervroegd kon worden. Door allerlei omstandigheid kwam ik op 
woensdag 20 november zonder een vertegenwoordiging van paters aan zijn bed te zitten 
voor die ceremonie. Dangs broer leende zijn stem bij het uitspreken van de belofte. Dang 
knikte drie keer. Zo was het. Toen hij daarna officieel lekenmarist was, kwamen er tranen 
van ontroering en dankbaarheid. En een grote lach dwars door de pijn heen. Dit ‘moest’ 
gebeuren.  



Eén ding ontbrak nog: het speldje. Er bleek nog tijd van leven voor Dang en dus togen pater 
Ad Blommerde en ik op donderdag 21 november opnieuw naar Nieuwegein. We baden.  Zijn 
vrouw speldde het hem op. Ad vroeg hem: ‘Het is wat, hè? Moet je zo jong je leven al 
afstaan.’  Zonder er een seconde over na te denken zei Dang:  ‘Maar het leven is helemaal 
nooit van mezelf geweest.’ 
Dat getuigenis maakte indruk op ons allen.   
Dang is 46 jaar. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen in de tienerleeftijd. Hij is geboren in 
Vietnam, maar leeft al vele tientallen jaren in Nederland. Zijn ouders leven in de buurt van 
zijn gezin. Hij heeft een broer en twee zussen. 
Bij ons afscheid vroeg hij nog zacht: ‘willen jullie voor me bidden?’ 
Dat hebben we beloofd.   
 
Marion Korenromp   
 
 

nieuws van de paters maristen 
 
Nederlanders in Dublin 
In september was Ton Bun in Dublin voor een workshop o.l.v. Michael Mullins, medebroeder 
uit Australië. Michael vertelde, dat Paul Albers een klasgenoot van hem was. Hij bewaarde 
bijzondere herinneringen aan Paul en zijn zussen. Aan de workshop werd deelgenomen door 
huisoversten en landelijke coördinatoren uit Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland. 
Thema van de bijeenkomst was: de taak en de opdracht van de huisoverste en landelijke 
coördinator in de huidige situatie op basis van de ervaringen en praktijk in de gegeven 
omstandigheden. De situaties in de plaatselijke communiteiten en landen zijn erg 
uiteenlopend, weinig vitale en veel kwetsbare communiteiten, door ziekte en ouderdom 
aangeslagen. 
De Ierse medebroeders staan voor de opgave het grote huis in Milltown, voormalig 
opleidingshuis van de Ierse provincie, te verkopen en zich terug te trekken uit één van de 
drie parochies. Voor veel van onze Ierse medebroeders is het een proces dat gepaard gaat 
met nog al wat hartzeer over de vermindering van capaciteit en mogelijkheden, een proces 
van inleveren en loslaten. Juist omdat de mobiliteit afneemt door ouderdom en ziekte, blijft 
het onderlinge contact en de communicatie van belang. Uit onze Nederlandse situatie kwam 
een suggestie die dankbaar werd ontvangen, namelijk de voor ons inmiddels vertrouwde en 
bekende praktijk van het maandelijkse bulletin, dat door Peter samengesteld wordt uit de 
berichten die hem door meerdere medebroeders toegestuurd worden. 
De huidige communiteit van Tom Kouijzer is in Donore Avenue, Dublin. Het is een 
internationale communiteit bestaande uit David Corrigan (Ier), John O'Gara (Brit), Alois 
Greiler (Duitser) en Tom. Hij werkt deeltijds in de parochie en deeltijds aan een proefschrift 
over de theologie van Michel de Certeau (een Franse jezuïet uit de 20ste eeuw). Ton Bun 
verbleef er een paar dagen toen hij de workshop in Milltown bijwoonde.  
 
kloosterondersteuner in Hulst 
Al geruime tijd is de communiteit van Hulst aan het nadenken geweest over iemand, een 
man of een vrouw, die een aantal taken van de huisoverste en de econoom kan overnemen. 
Niet dat zij niet meer in staat zijn om deze taken naar behoren te vervullen, maar de 
communiteit wordt langzaam maar zeker een dagje ouder, en de nodige aandacht en zorg 



wordt niet minder. Een extra kracht in de communiteit zou heel welkom zijn. In overleg met 
de provinciaal en via de KNR is contact gezocht met het bureau Maatwerk dat begeleidt in 
het zoeken naar een geschikte persoon. Na een aantal voorbereidende gesprekken werd een 
advertentie geplaatst in het Zeeuws-Vlaamse Advertentieblad, op de website van 
Zeelandnet en op die van de KNR. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt voor Jacqueline 
Mahu-Steijaert, die er al jarenlang als ziekenverzorgster in huis komt en geliefd is bij de 
communiteit en bij het personeel. Op 1 december zal Jacqueline als kloosterondersteuner in 
dienst treden van de communiteit Hulst.  
 
bestuurswisseling in Wijchen 
Op 20 september j.l. vierden de Zusters Dienaressen in Wijchen hun stichtingsdag (de eigen-
lijke dag is 15 september). Er was dit jaar bijzondere aandacht voor de bestuurswisseling met 
de benoeming van zr Callista Roerdink als nieuwe overste. Veel dank werd gebracht aan zr 
Margaretha Blommaert voor de vele jaren trouwe dienst als overste.  
 

 
De drie “gezusters”  op de bank bij St Walrick. 
 
wonen in klanken  
Op 10 november was de presentatie van de langverwachte biografie van Maurice Pirenne, 
broer van onze Jos Pirenne, uitgegeven door de Stichting Maurice Pirenne in Den Bosch. Na 
een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris van der Putt (rector cantus van de 
Schola, 1954 - 1965) kon die van Maurice (rector cantus 1965 - 1991, organist Sint-
Janskathedraal 1991 - 2007) niet uitblijven.  
Op zijn grafsteen staat gebeiteld: PRIESTER-MUSICUS. Bewust in die volgorde. Dat is ook de 
volgorde die in het boek gehanteerd wordt. Jan Jaap Zwitser beschrijft het leven van 
Maurice en em. hoogleraar Anton Vernooij presenteert de muziek.  
In de rijk geïllustreerde uitgave van ca. 400 pagina’s wordt het leven en werk van de jonge 
Maurice beschreven. Hoe hij met zijn ouders naar het Heike in Tilburg gaat, zijn weg vindt 
naar de seminaries van Beekvliet en Haaren, studeert aan het conservatorium in Tilburg en 
aan het Istituto Pontificio di musica sacra in Rome benoemd wordt tot kapelaan, rector 



cantus en organist in de kathedraal. Ongetwijfeld komen in het boek ook de broers van 
Maurice ter sprake. 
De presentatie van het boek was in de Sint-Jan tijdens een concert met werken van Maurice. 
Het is voor € 22,50 verkrijgbaar aan de infobalie in de Sint-Jan, en bij 
info@stichtingmauricepirenne.nl 
 
CD’s nagelaten door Cor van de Wiel 
Via Bernard Jeunink vraagt Ans van de Wiel, Andersenstraat 10, 7582 AZ Losser of er onder 
de lezers van De Schakel zijn die geïnteresseerd zijn in de vele CD's die Cor heeft nagelaten. 
Het zijn CD’s met klassieke, maar vooral met religieuze, liturgische muziek, instrumentaal en 
vocaal. Meld je dan bij Ans (tel 053-5384498).  
 
missiedag 
Op zaterdag 9 november was er een maristendag van bezinning, ontmoeting en gesprek 
rond het thema: “Missie voltooid? Nieuw begin!” in de abdij van Berne te Heeswijk. Prof. Dr. 
Frans Wijsen, hoogleraar aan het Nijmeegs Instituut voor Missiologie, hield een lezing over 
het thema en ging in gesprek met een aantal familieleden en vrienden van missionarissen  
over hun ervaringen bij hun bezoek aan de Salomonseilanden. Bij deze gelegenheid werd het 
boek van Jan Snijders “Geen zee te hoog” gepresenteerd. Het is een bundeling van artikelen, 
geschreven voor De Schakel, over het begin van de maristenmissie in Oceanië. Het boek 
wordt uitgegeven door Valkhof Pers Nijmegen. Pater Cor Rademaker ss.cc. sprak over de 
relatie van de eerste maristenmissionarissen met de Priesters van de Heilige Harten die al in 
Oceanië werkzaam waren.  
 
visitatie  
Nadat de provinciaal met zijn vicaris de missiedag in Berne-Heeswijk op 9 november had 
bijgewoond visiteerde hij van 11 tot 15 november de Nederlandse paters maristen. Op 13 
november overlegde hij in Nijmegen (Catharinahof) met de nationale bestuursraad. 
 
Raad van de Provincie 
Op maandag 18 en dinsdag 19 november zal Ton Bun deelnemen aan de vergadering van de 
Raad van de Provincie in Parijs. Thema van de vergadering is: " Geroepen om te dienen. ‘Hier 
ben ik Heer!’ “ ( Jes. 6,8 ) Hoe verstaan wij deze gemeenschappelijke roeping in de huidige 
omstandigheden?  
Bij deze gelegenheid wordt het jaar van de viering van het communiteitsleven afgesloten 
met een speciale bijdrage van Justin Taylor. 
 
 

een dag met passie en inhoud 
 
Op de ontmoetingsdag Oceanië op 9 november in de Abdij in Heeswijk-Dinther was de zaal 
goed vol.  De sfeer was levendig en de inhoud van de gesprekken interessant. De lunch was 
zeer goed verzorgd en de muzikale intermezzo’s waren prachtig. 
De aanwezige oud-missionarissen uit Oceanië en hun familieleden en vrienden, van wie een 
aantal in het gebied is geweest, hadden veel uit te wisselen en spraken met passie over 
Oceanië. 

mailto:info@stichtingmauricepirenne.nl


 
‘Dit is een dag van ontmoeting, bezinning en gesprek, van verbondenheid ver over grenzen 
heen,’ zo opende dagvoorzitter Ton Bun de bijeenkomst. Hij keek in zijn toespraak terug op 

de eerste maristen onder wie pater Chanel, die in 1836 naar Oceanië togen en benoemde de 
velen Nederlanders die sinds de jaren twintig in de vorige eeuw  in hun voetsporen traden. 

Ad Blommerde herdacht de 26 Oceanische maristen die inmiddels zijn overleden en vertelde 
dat er nu acht maristenmissionarissen naar Nederland zijn teruggekeerd en, er nog één op 

de Solomoneilanden woont. Eén teruggekeerde Nederlandse missionaris woont in Engeland. 
Na dit welkomstwoord gaf Prof. Dr. Frans Wijsen van de Radboud Universiteit een inleiding 
over het thema ‘Missie voltooid? Een nieuw begin!’ Hij stond stil bij de ontwikkeling van de 
missie vanaf het prille begin en bij de huidige leegloop van kerken. Ook legde hij uit, dat er in 
de 21ste eeuw sprake is van een omgekeerde of wederkerige missie waarbij niet-westerse 
missionarissen in westerse landen werken. 
Frans Wijsen benadrukte dat het belangrijk is, dat het verhaal van Jezus blijvend verteld  
wordt. Iemand uit de zaal voegde daaraan toe, dat het verhaal van Jezus niet zomaar op 
zichzelf staat en wellicht aangepast moet worden aan de hedendaagse cultuur. 
In de pauze liet Siebo Leppen aan ondergetekende weten, dat kerken volgens hem 
leeglopen, omdat er geen blijdschap is: ‘Bij eucharistievieringen zie je geen blijdschap,’ zei 
hij. ‘De mensen dansen en zingen niet. Ze luisteren alleen. Zo vier je niet. Bij vieren hoort 
blijdschap en saamhorigheid.’ 
De soep werd tijdens de lunch vaak koud gegeten, want er was onder de maristen, hun 
familieleden en bekenden erg veel uit te wisselen.  
Na de lunch volgde een rondetafelgesprek met drie mensen die op de Solomoneilanden zijn 

geweest en één marist. Norbert Vermaat, een neef 
van de in april overleden broeder Joris van der 
Zant vertelde, dat voor hem het meest opvallende 
op de Solomoneilanden de gastvrijheid is. De 
vrouw naast hem, Loes Cornelis, is meerdere keren 
met haar man op het project van broeder Joris 
geweest. Zij lichtte bescheiden toe, dat zij 
projecten mede had ondersteund en beaamde wat 
Norbert zei: de inwoners van de eilanden zijn 



enorm gastvrij. De laatste vrouw aan tafel, Anne-Marie van Mechelen, vertelde dat zij zich 
zeer snel thuis voelde op de eilanden. Haar oudoom pater Piet van Mechelen werkte tot 
1965 op de Solomoneilanden en zijzelf was er in 1993 om veldonderzoek te doen voor haar 
master thesis. Onlangs is zij weer geweest, want ze blijft nieuwsgierig naar de eilanden en 
het werk van de maristen. De marist aan de tafel was de in Dublin werkzame Tom Kouijzer. 
Toen hem werd gevraagd, of hij niet naar de missie wilde, zette hij uiteen dat missiewerk 
niet alleen werk is in niet-westerse landen, maar in alle landen, En dat bovendien missiewerk 
niet geïsoleerd en op zichzelf staand is, maar in ieders leven voorkomt. 
Cor Rademaker van de picpussen, oftewel de paters van de Heilige Harten, verzorgde de 
presentatie van het nieuwe boek van Jan Snijders, getiteld: ‘Geen zee te hoog’. Hij 
memoreerde de vorig jaar overleden Jan Snijders als een ‘knappe en sympathieke collega-

historicus’.  
Cor Rademaker ging in zijn verhaal terug naar 1827, toen de eerste 
missionarissen van zijn orde op Hawaï aankwamen en vertelde 
uitgebreid over de eerste samenwerking tussen de maristen en de 
picpussen in 1836. Over zijn eigen bezoeken aan Oceanië in de jaren 
tachtig en in 1994 zei hij:  ‘Ik heb heel veel respect gekregen voor de 
prachtige samenwerking tussen de maristen en mijn confraters daar 
in de Stille Zuidzee.’  
Na Cor Rademaker sprak Annemarie van Mechelen over Jan 
Snijders. Zij herinnert zich Jan als iemand die erg veel interessante 
dingen te vertellen had. ‘Als negentiger kon hij filosofen uit zijn 
hoofd citeren, en dan ook nog in drie talen’, zei zij. 
 

Het boek werd door Ton Bun aan drie familieleden van 
Jan Snijders overhandigd. 
In zijn slotwoord bedankte Ton Bun pater Jan Volkers 
voor zijn inzet de afgelopen twintig jaar als 
missieprocurator. Jan Volkers liet vervolgens weten hoe 
dankbaar hij is geweest met de hulp van Jan Snijders die 
hem, toen hij na dertig jaar op de Solomoneilanden 
terugkeerde, wegwijs maakte in het leven in Nederland.  
Ton Bun dankte ook de inmiddels overleden Frans Kuipers die jarenlang lid was van de 
ondersteuningsgroep missie, in maristenkring bekend als OGM. Jan ter Braak nam nog even 
het woord om aan te geven, dat bisschop Henk Kronenberg er door ziekte jammer genoeg 
niet bij kon zijn. 
De zeer bevredigende, interessante missiedag werd afgesloten met twee indrukwekkende 
stukken uit de Missa Brevis van Mozart, vertolkt door de sopraan Gonnie van Heugten en 
Piet Loose op de piano.  
 
Mary-Ann Sandifort (Sandifort is schrijfster. Ze gaat een boek schrijven over de 
Solomoneilanden en is zich aan het oriënteren. www.maryannsandifort.nl) 
 
 

  



Jan Snijders, Geen zee te hoog. Het avontuur van de eerste maristen in 
Oceanië 

 
Geen zee te hoog gaat over tientallen jonge Franse paters en broeders die in 1836 en de 

jaren daarna koers zetten naar de eilanden van de Stille 
Zuidzee. Met de nieuwsgierigheid van een historicus 
reconstrueert Jan Snijders hun verhaal. Je leest hoe de jonge 
congregatie van de Maristen in dit avontuur verzeild raakte, hoe 
de eerste reis verliep, hoe chaotisch de communicatie met het 
verre Europa was, hoe de missie gefinancierd werd, hoe 
missionarissen en zendelingen in de Stille Zuidzee elkaar 
trachtten te ontwijken, hoe karakters en visies botsten, hoe 
warm het was en vooral hoe ver. Het gaat over kerkelijke 
leiders, walvisvaarders, kooplui en strandjutters, maar vooral 
over gedreven idealisten, de missionarissen zelf. ‘Zij zijn de 
eigenlijke helden van het verhaal’, zegt  auteur Jan Snijders. 
‘Voor mijzelf is het onderzoek een ontdekkingsreis geweest. ik 
heb het gewoon spannend gevonden. ik hoop dat de lezers dat 
ook zullen vinden.’ 

ISBN 978 90 5625 515 2 (€15,95) 

 
 
rusten in de herberg van Sahagún 
 
In de Albergue de la Santa Cruz overnachten was een grote wens, toen ik de Camino Frances 
in Spanje ging lopen. Dit kwam voort uit het buitengewoon goede verblijf in het klooster van 
de Maristen te la Neylière in Frankrijk, tijdens een vakantie met een groepje ASM-ers. Ad 
Blommerde was onze hoeder/gids/gastheer en père Bernard leidde het klooster. 
Ik wilde vroeg aankomen, want ik had niet kunnen reserveren. Daar had ik erg mijn best voor 
gedaan met pijnlijke tenen. Wat een teleurstelling toen het er op leek dat er geen plaats 
voor me was. Maar de woorden van Ad Blommerde uit la Neylière brachten een brede 
glimlach op het gezicht van père Bernard en het was meteen goed dat ik bleef. Een frisse 
kamer met maar twee stapelbedden, voorzien van schone lakens en slopen. Een ware 
weelde voor peregrinos. Het was zondag en ik had verbandmateriaal nodig voor mijn 
ontstoken tenen. Er werd subiet gezocht naar een apotheek die nog open was.  
Om 17.00 was er een mogelijkheid de ervaringen die we als pelgrim hadden uit te wisselen 
en te verdiepen. Je mocht daar gebruik van maken als je wilde. Aan de hand van symbolen 
mocht je onder leiding vertellen wat je diep had geraakt tijdens je camino. Heel bijzonder 
om met elkaar te delen. Ieder loopt zijn eigen camino maar wel in verbinding met elkaar en 
alles om je heen. Daarna volgde de mis in de kerk die vlak bij het klooster was. 
Omdat het die nacht niet goed ging en ik hulp nodig had van een medische post mocht ik 
nog een dag en nacht blijven in een kamer alleen om te rusten. Heel bijzonder hier is ook het 
gebruik om pelgrims de maaltijd te laten verzamelen. Met de bijeen gebrachte producten 
werd een maaltijd bereid. Nergens heb ik zo gezond en feestelijk kunnen eten als hier. Na 
het dessert gaf père Bernard een uitleg over de wand waar een grote wereldkaart hing met 
heel veel speldeknoppen op de landen waar de pelgrims vandaan kwamen die Santa Cruz 



hadden bezocht. Daar omheen foto’s van pelgrims die Santiago hadden bereikt. Ik dacht van 
dit jaar, maar dit bleek om de drie maanden ververst te worden. Wat een succes deze 
Albergue. Uniek en bijzonder door de hartelijke en zorgzame ontvangst, maar ook door de 
aandacht voor de verbinding die we met elkaar hebben wat het tot een feestje maakt om 
hier als pelgrim te zijn. 
 
Annette Vreeling (fan van de Maristen) 
 
 

Rome-reis ASM – oud-studentengroep  
 
Dit jaar heeft de ASM-oud-studentengroep, evenals in 2016, wederom een Romereis 
georganiseerd. 
Rond 19 juni arriveerden de deelnemers bij het Generalaat van de Maristen. Het Generalaat 
is gelegen tussen Trastevere, Monteverde en Gianicolo.  Het gebouw is hoog gelegen ten 
opzichte van het oude Rome. Vanaf het dakterras van het Generalaat heb je bij dag én nacht 
een fenomenaal uitzicht over Rome. Het Generalaat is een prachtig, solide gebouw, 
omgeven door een grote, goed onderhouden tuin. Een multifunctionele tuin waar je relaxed 
kan rondstruinen, zomaar uit een van de vele bomen een paar citroenen kunt scoren, waar 
we elke dag samen hebben gegeten én waar je kan kamperen, hetgeen door leden van ons 
gezelschap daadwerkelijk is gedaan. Deze kampeerders waren ( op doorreis ) met 
tent/caravan/vouwwagen gekomen. 
Als je in Rome bent moet je uiteraard alles in het werk stellen om zoveel mogelijk te zien en 
daarvoor was een planning gemaakt. Zoals bijna elke planning kwam ook deze niet uit, want 
wie houdt er nou bv. rekening mee dat het openbaar vervoer uitgerekend in deze periode 
een dag gaat staken! Geen nood, kwestie van improviseren en dat ging ieder van de groep 
bijzonder goed af. 
Het is teveel om te beschrijven wat we allemaal hebben gezien en ondernomen maar hierbij 
enkele hoogtepunten en bijzondere gebeurtenissen. 
Eerst en vooral, zoal reeds vermeld, de locatie en accommodatie van het Generalaat. 
Oase van rust in zo’n metropool, relaxed vertoeven zowel in het gebouw alsook in de tuin 
met een goed uitgeruste (camping) - keuken waar we samen om beurten heerlijke 
maaltijden hebben bereid. 
In de kapel van het Generalaat hebben we een H. Mis mogen meemaken met een zeer op 
onze groep gerichte tint. 
Een ware belevenis was het middagmaal/diner in “L’Eau Vive”, een door nonnen gerund 
restaurant. Lekenzusters in de nationale klederdracht van hun verschillende thuislanden 
serveren een heerlijke maaltijd voor een zeer schappelijke prijs en nemen ook nog de tijd om 
de gasten toe te zingen met o.a. “ Te Lourdes op de bergen  / Ave Maria “. Als tegenprestatie 
hebben wij ter plekke met verve het “ Salve Regina “ gezongen, hetgeen de zusters en de 
overige gasten een ware geste vonden! 
Het bijwonen van een H. Mis in de Basiliek Santa Maria in Trastevere was ook weer een van 
die mooie dingen, die we bij toeval meemaakten. 
Het was een luisterrijke plechtigheid want het bleek dat er in de stampvolle kerk een diaken 
werd gewijd. Iedereen zong enthousiast mee met het koor en een orkestje hetgeen een 
feestelijke sfeer creëerde. Aan het eind van de dienst liep de bisschop (uiteraard in vol 
ornaat met mijter en staf) met een guitige glimlach en een groot gevolg van priesters en 



acolieten onder luid applaus een rondje 
door de kerk. Een religieuze happening 
waar ieder het overduidelijk dik naar de 
zin had. Mooier kan het niet worden 
en.... ging het er in de hele wereld maar 
zo vrolijk aan toe! 
Twee keer heerlijk gegeten op het terras van restaurant  
“Trattoria De Gli Amici” gerund door “San Egidio” waar 
je wordt bediend door mensen met een beperking. In 
het programma ‘’Roderick zoekt licht’’ vertelt Sophie 
Janssens hier over. 

http://www.npo.nl/roderick-zoekt-licht/07-02-2017/KN_1688479 
De zondag tijdens ons verblijf was ’s ochtends ingeruimd voor de Eucharistieviering in de 
Friezenkerk, om de hoek van het Vaticaan, en mede een soort van ambassade van de 
Nederlandse RK Kerk voor het Vaticaan. 
Och, dachten we, eerst naar deze kerk en dan weer leuke dingen doen in Rome. 
Maar achteraf bleek dit weer een van de mooiste momenten tijdens ons verblijf in Rome. 
Een Nederlander die in Rome woont en werkt, gaf ons voor de aanvang van de 
Eucharistieviering uitleg over de historie van deze kerk. Erg interessant en leerzaam om te 
vernemen waarom dit nu eigenlijk de  “ Friezen”-kerk heet. Voor de aanvang van de 
Eucharistieviering hebben we het Salve Regina gezongen en oh wat klonk dat mooi met de 
akoestiek in deze kerk. 
Overigens stelde een reisleidster van een Duits gezelschap ons gezang niet bepaald op prijs 
en mopperde hoe wij het in ons hoofd haalden om haar rondleiding te verstoren. Zal de 
Duitse Gründlichkeit / Pünktlichkeit wel zijn, want wat is er nou mooier, als je hier als toerist 
bent en toevallig het sublieme, devote gezang van het ASM-koor mag aanhoren ? 
Na de Eucharistieviering die werd voorgegaan door emeritus bisschop Antoon Hurkmans, die 
nu rector is van de Friezenkerk, werden we uitgenodigd om in de ontvangstkamer koffie te 
drinken. Het was erg leuk om met diverse mensen die een verbintenis hebben met de 
Friezenkerk een babbel te maken. 
En ja, als je in Rome bent en met de RK Kerk een bepaalde binding hebt, is het in levende 
lijve zien van onze paus Franciscus natuurlijk een must! Het heeft de nodige moeite gekost 
maar die is zegenrijk beloond. Ruim voordat we naar Rome gingen moesten er al kaarten 
voor de wekelijkse audiëntie worden aangevraagd. Als je vervolgens in Rome bent moeten 
de kaarten worden afgehaald bij een kantoor in het Vaticaan, waarvoor je geruime tijd in de 
rij moet staan. Maar het is uiteindelijk gelukt en met de begeerde kaarten op zak gingen we 
op de bewuste dag vol verwachting in ons hart al vroeg op pad. Bij het Vaticaan aangekomen 
moesten we nòg een barrière zien door te komen n.l. de uitgebreide security, want je komt 
er niet zo maar in. Dat betekende weer netjes in de rij staan en dezelfde rituelen als bij de 
beveiligingscontroles op een vliegveld ondergaan. Het verbaasde ons dat er niet naar onze 
moeizaam verkregen toegangskaarten werd gevraagd! Maar we hebben paus Franciscus van 
zeer nabij kunnen zien en, óók belangrijk, de zegen van hem meegekregen. 
Tenslotte het laatste maar in feite belangrijkste hoogtepunt van de vele andere 
hoogtepunten die we hebben meegemaakt (anders wordt deze Schakel te dik). Dat was 
bovenal de sfeer, saamhorigheid en hulpvaardigheid in de groep: samen boodschappen 
doen, tafel dekken/afruimen, koken en afwassen. 
Met elkaar eten, borrelen (veel Peroni-bier) uitgebreid en soms diepgaand, persoonlijk 
discussiëren, dollen, grappen maken en Rome bekijken. 

http://www.npo.nl/roderick-zoekt-licht/07-02-2017/KN_1688479


Veel dank aan Joop Volkers en Louis Weenink voor de organisatie en zorgzame, attente en 
ontspannen begeleiding tijdens deze 10daagse Rome-reis. 
Last but not least danken wij de organisatie van het Generalaat, in het bijzonder Sophie van 
het secretariaat, voor alle medewerking. 
Het was grandioos! 
 
Martin van der Zalm 
 
 

vast in oordelen 
 
Eigenlijk wil je niet oordelen. Als je oordeelt, is vaak het resultaat dat je afstand schept 
tussen de ander en jou. Of nog erger: het is alsof er een muur komt tussen de ander en jou. 
Muren die door oordelen opgetrokken worden, zijn heel lastig af te breken. Oordelen zetten 
zich vast in mensen. In zowel degene die oordeelt als in degene die geoordeeld wordt. 
Soms kun je het gevoel hebben dat oordelen ook makkelijk kan zijn. Een oordeel versterkt je 
in je zienswijze of opvatting. Het gevolg is wel, dat je je opsluit in je wereldje. Die begrensde 
ruimte kan ook een gevoel van veiligheid geven.  
Over het algemeen hebben we last van een oordeel dat we hebben over iemand anders of 
over onszelf. Op den duur begint het te knagen. Wat moet je dan? Kun je zonder te oordelen 
leven? Kunnen oordelen op z’n minst je minder last geven? 
Deze vraag stelde een stiltezoekster zich ook tijdens het tafelgesprek in het Stiltehuis in 
Nijmegen. Ze zei dat ze zo vaak en zo vlug een oordeel over zichzelf en anderen had. De 
gebruikelijke vraag die volgde was: “Hebt u geen tip om het anders te doen?”  
Er was bij de andere tafelgenoten herkenning in de vraag die gesteld werd. 
Mijn reactie was geen tip. Bijna nooit krijgen vraagstellers op dit soort vragen een tip 
aangereikt. Het gaat immers niet alleen om verandering van gedrag. Het gaat er niet om 
“iets even anders te doen”. Je neiging om te oordelen kun je veranderen door je houding te 
veranderen. Dat vraagt om een beweging van bewustwording in jezelf. 
Mijn reactie was: “ Wat gebeurt er in jou als je oordeelt?”  
Het bleef een tijd stil. De stiltezoekster keek wat machteloos en zei: “Ik ken die vraag niet”. 
Uit haar reactie bleek dat ze werkelijk verlegen was met mijn vraag. 
 
Wat gebeurt er in je? 
In het begin van dit artikel staat hoe en welke uitwerking een oordeel, of beter gezegd 
“oordelen” kan hebben. We kunnen nog dichterbij de werking van oordelen komen, als we 
er ons bewust van zijn wat in ons gebeurt wanneer we oordelen. 
Als ik in me toelaat wat er binnen in mij gebeurt als ik oordeel, dan kom ik boeiende, soms 
onbekende, kanten van mezelf tegen. 
Ik kan duidelijk bepalende opvattingen tegenkomen, die ik niet wil, kan of durf los te laten. 
Het is dan zaak dat ik me bewust word van de bril waardoor ik naar iemand kijk, naar mezelf 
kijk en mijn conclusies trek. Het oordeel is gauw gevormd. 
Ik kan tegenkomen hoe ik gedrag van mensen interpreteer en verbind met allerlei situaties 
die zich voordoen. Het resultaat is dan: “Zie je wel. Ik had wel gelijk.” Het “gelijk” verstevigt 
het oordeel. 
Laten we het maar niet hebben over mijn fantasie, die met me aan de loop gaat en me 
ingeeft dat mijn  oordeel gerechtvaardigd is. 



Wat er echter werkelijk in me gebeurt, is dat er verbindingen verbroken worden. Ik raak de 
verbinding kwijt met mijn verlangen om echt, zuiver naar mensen te willen kijken. De 
verbinding met wat er eigenlijk aan goeds, moois, zwak of broos is tussen de ander en mij. Er 
is al een muur opgetrokken. 
En ook in mijn relatie met God kan mijn oordelen over hoe Hij me in de steek laat of dingen 
toelaat die me overkomen, de verbinding stuk maken. 
Het verbreken van verbinding is misschien wel het meest pijnlijke. Ik ben dan niet meer wie 
ik ten diepste wil zijn. Uiteindelijk brengt oordelen mij tot een breuk en afwijzing. 
 
in de verhalen over Jezus 
Na de ontmoeting met de vrouw die op overspel betrapt was, begint Jezus te zeggen: “Ik ben 
het licht van de wereld.” (Joh. 8, 12). Eén van de voorbeelden die Jezus in zijn uitleg aan de 
Farizeeën geeft is: “U oordeelt naar menselijke maatstaven, maar ik oordeel niet, over 
niemand. En als ik toch oordeel, is mijn oordeel waarachtig, want het komt niet van mij 
alleen, maar ook van de Vader die mij gezonden heeft.”( Joh. 8, 15 – 16). 
Blijkbaar gaat het over kijken en niet over oordelen. Echt kijken vraagt om met aandacht bij 
de ander te zijn.  
Kijken met de ogen van de Vader brengt tot niet oordelen en wel tot zien wat ten diepste in 
een mens gebeurt. De ogen van de Vader gaan voorbij aan het gedrag alleen. 
Ook in een ander verhaal is wat in de mens gebeurt belangrijker dan het oordeel. 
Het is het bekende verhaal over de rijke jonge man.  
Als alle vragen gesteld zijn en als alles gezegd is, kijkt Jezus de jonge man aan ( Mc. 10, 21). In 
sommige vertalingen staat dat Jezus hem liefdevol aankeek. Er staat immers dat Jezus van 
hem ging houden. 
Deze liefdevolle houding maakt de opening om te zeggen wat gezegd moet worden: “Aan 
één ding ontbreekt het je nog: ga verkopen wat je hebt….” (Mc. 10, 21). 
Er is geen oordeel in de blik en de woorden van Jezus. Het verdriet dat er bij beiden is, mag 
er zijn en de jonge man werd zich bewust dat hij veel bezittingen had. Het was voor hem niet 
makkelijk om afstand te doen. Wat hij gedaan heeft, laat het verhaal open. Beiden, Jezus en 
de jongeman, hebben elkaar in hun  wezen ontmoet en laten elkaar de vrijheid, geven elkaar 
de ruimte om ieders eigen weg te gaan, elk een eigen geestelijke weg. 
Geen oordeel, wel liefdevol omzien. 
 
omzien naar elkaar 
Wat zou er gebeuren, in ons en met ons, als we in plaats van te oordelen, naar elkaar 
omzien? Het lijkt me niet moeilijk om het antwoord te geven. We leven dan in een milde 
samenleving, waar ieder in zijn wezen gezien en gekend wordt. Muren hoeven niet meer 
opgetrokken te worden. We worden niet meer moe van de oordelen die we met ons 
meedragen. Het vastzitten in oordelen maakt plaats voor de verbinding die je in je zelf mag 
ervaren en de verbondenheid die je met anderen kunt leven. 
Hoe ga jij verder? 
 
Jacques Scholte f.m.s. 
 
 

  



Advent: in my end is my beginning 
 
Er zijn mensen die de krant van achter naar voren lezen. 
Er zijn ook mensen die eerst de laatste pagina’s van een boek lezen, en dan vooraan verder 
gaan.  
Bent u er één van? 
De advent begint ook achteraan, op de laatste pagina van de geschiedenis.  
Twee grote bewegingen zullen er zijn: één van de duisternis. Zon en maan zullen geen licht 
meer geven. De sterren zullen van de hemel vallen. Onze wereld zal in verwarring zijn. 
Er zal ook een reddende beweging zijn: de lente zal komen. De takken zullen uitbotten. Er 
zijn zullen wakkere mensen zijn, die weten of liever, dat wat het einde lijkt, een nieuw begin 
is. 
Wij vrezen soms het einde van de wereld. Dat is nog niet gekomen. Wat we soms wel 
meemaken is het einde van onze wereld . 
We waren met zeven vrouwen in de pastorie van Benschop voor een schilderworkshop. We 
werden uitgenodigd zo'n 'einde' in ons leven te schilderen. De begeleidster luisterde naar 
ons verhaal en vroeg tenslotte: 'En God, waar is God in dit schilderij?' 
Af en toe hoorden we wat gemompel:  "Dat weet ik niet hoor.' 'Ik kan niet zeggen dat ik nog 
contact heb.'  
En weer klonk de uitnodiging: 'Schilder Hem er eens bij. Want Hij kan niet afwezig zijn. Dat is 
wat we geloven, toch?' 
Er kwam kleur in de schilderijen. Goud, oranje, stralen. Soms bleef Hij toch verborgen, totdat 
een ander meekeek en zei: 'Zie je dat: een mond, een neus, ogen?  Dat is het gezicht van 
Jezus!' Ik zie Hem niet. Hij is er toch. 
Dat te ontdekken, brengt iets onvoorstelbaar nieuws. Het overbodige, het teveel, het niet 
ter zake doende wordt verlaten.  
Het leven gaat verder. Ja, er zijn wonden. Maar er is óók nieuw leven. Een nieuwe bron 
waaruit alles voortkomt.  
Het einde kan je brengen bij het steeds weer nieuwe, levengevende begin. Want waar we 
ook zijn, wat we ook verliezen, de Liefde blijft. En begint elk moment opnieuw met ons en 
verlicht al ons duister. 
De wakkeren weten het: 'In my end is my beginning'. 
 
Marion Korenromp 
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informatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de paters maristen Europa:   www.maristeurope.eu  
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
Maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
Via deze website zijn te vinden: 

 Stiltehuis 

 Huis van Aandacht 

 Een Reis naar Binnen 

 Leerjaar Spiritualiteit 

 Aandachtig op Weg 

 Rond het Haardvuur 

 Meditatieavond 
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