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van de redactie 
 
Tempus fugit: er zijn alweer 3 maanden verstreken, toen de vorige Schakel in uw (digitale) 
brievenbus viel. Voor mij als schrijver van deze woorden is het vandaag aswoensdag. Graag 
deel ik met u deze gedachten: 

Stof van de aarde 
  
Stof van de aarde 
is een mens. 
Maar niet het stof 
eeuwig ten dode opgeschreven. 
  
Geroepen worden wij, telkens opnieuw, 
om sterfelijkheid te leren; 
kwetsbare zwervers als we zijn 
in de woestijn. 
Zonder bezit dat ons bezwaart 
en zonder zekerheden. 
maar met de broederlijke zorg 
dat niemand achterblijft.  
 
Dat wat de aarde geeft 
met iedereen gedeeld wordt. 
Dat wij kwetsuren helen 
en elkaar oprichten 
  
Wie zo zijn weg durft gaan 
ontgroeit de angst. 
En in zijn ziel 
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is reeds het zaad gezaaid 
dat steeds zal overleven.  
 
Kris Gelaude 

 
Meer dan ooit worden we in deze tijd gedwongen na te denken over wat er werkelijk toe 
doet om ons leven zin te geven en worden we uitgedaagd af te werpen wat ballast is en ons 
afhoudt van het meest wezenlijke in ons leven. Niklaus von Flüe, de middeleeuwse Zwitserse 
mysticus, verwoordde het aldus: “Neem alles van me weg, wat mij van U weghoudt. Geef mij 
alles, wat me naar U leidt. Mijn Heer en mijn God, ontneem mij mezelf en geef me helemaal 
aan U.” Het is aan ons in onze samenleving inhoud te geven aan deze woorden. Wij mogen 
er in deze 40 dagen op kauwen en mee oefenen, in de hoop dat het leidt tot een opstand 
tegen alle onrecht en tot een herschepping. In die zin wens ik u allen goede weken en nu al 
een Zalig Pasen. 
Rest mij alle inzenders van kopij te danken en u veel inspiratie te wensen bij het lezen van 
deze Schakel met zowel informatieve als meditatieve artikelen. Kopij voor het volgende 
nummer ontvang ik graag uiterlijk 16 mei. 
 
Peter Müller 
 
 

in memoriam zuster Bernadette – Marie Louisa de Kock 
 

Op 12 januari jl.  overleed zuster 
Bernadette (Marie Louisa de Kock), 
Dienares van Jezus Christus Priester. Ze 
werd geboren op 5 september 1923 te 
Kloosterzande. Op 2 februari 1955 deed 
ze haar professie als Zuster Dienares. Ze 
overleed in Huize Antonius te 
Kloosterzande. De uitvaartdienst was in 
de parochiekerk van de H. Martinus op 
Groenendijk, waarna ze is begraven op 
het kerkhof aldaar. 
Tijdens de uitvaartmis lazen we o.a. uit 
De Wijsheid van Jezus Sirach (3,17-24). 
Zuster Bernadette is 97 jaar oud 
geworden. De leeftijd van de heel 
sterken. En daarom is er naast  ons 
verdriet omdat we haar moeten missen, 
het verdriet om de lege plek die ze 
achterlaat bij haar familie en haar 
medezusters, toch vooral dankbaarheid 
voor haar lange leven. Haar lange leven 

als Zuster Dienares, haar lange leven met haar eigen plaats in de familie en haar gehechtheid 
aan haar geboortegrond. 
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Een talkshow op de tv heeft Bernadette nooit gehaald, de landelijke pers ook niet, maar wel: 
de huiskrant van Huize Sint Antonius! Daarin verscheen er vlak voor haar 90e verjaardag een 
mooi interview. En dat interview eindigt met de woorden van de redacteur Jan Knibbeler: “Ik 
heb een gelovige vrouw ontmoet voor wie ik veel respect en waardering heb”. En dat zeggen 
wij hem graag en van harte na.  
Want met waardering, respect en dankbaarheid nemen wij afscheid van zuster Bernadette.  
Er bestaat enige onduidelijkheid over haar geboortedatum. Volgens de burgerlijke stand 
begon haar leven op 5 september 1923. Terwijl we toch bij mijn weten altijd op 6 september 
haar verjaardag hebben gevierd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de hemels burgerlijke 
stand niet kijkt op een dag meer of minder. Ze mag vast naar binnen. 
Waar geen twijfel over bestaat: ze is geboren in Kloosterzande, in de ouderlijke boerderij op 
Hoek en Bos. En ze overleed ook in haar geboortedorp. En we weten allemaal hoe zeer ze 
daar werkelijk geworteld was, daar was haar thuis. In haar hart, in haar gevoel, met haar 
onverbloemd Zeeuws accent, met haar verknochtheid aan de familie was ze een dochter van 
dit dorp, van dit Zeeuws-Vlaamse land.  
We begrijpen dan ook dat het voor haar een heel avontuur geweest moet zijn geweest toen 
ze als jonge Dienares gevraagd werd om naar de Gelderse Achterhoek te verhuizen, om te 
werken in het seminarie van de paters maristen in Lievelde. Een wereldreis was het. In het 
genoemde interview vertelt ze dat het betekende dat ze voor de eerste keer van haar leven 
in een trein zat, dat ze moest zeulen met een loodzware koffer, en dat het op de dag van de 
verhuizing nog sneeuwde ook.  
Maar, ze mocht dan met hart en ziel verknocht zijn aan Zeeuwse klei en Zeeuwse lucht, ze 
ging. Ze ging, want ze was óók met hart en ziel verbonden aan haar roeping als Dienares. In 
de geest van de Congregatie van de Dienaressen van Jezus Christus Priester was ze 
beschikbaar voor het huishoudelijk werk ten dienste van paters en seminaristen. In de 
keuken of in de wasserij. Helpen bij de slacht, groenten en fruit inmaken. “We verveelden 
ons nooit”, zei ze. Het was een druk, maar ook zeer geordend leven van werken, bidden en 
ontspannen. 
Van de Gelderse Achterhoek verhuisde ze naar het Brabantse Sterksel, naar het seminarie 
van de Witte Paters, waar het levensritme en het werk voor een grote gemeenschap niet zo 
veel verschilde van dat in Lievelde. 
Of ze daar in Lievelde of in Sterksel heimwee heeft gehad, vertelt ze  in ieder geval  in dat 
interview niet hardop. Maar zeker is dat de terugkeer naar het maristenklooster aan de 
Carmelweg in Hulst voor haar een thuiskomen was in het land van haar geboorte. Ruim 
dertig jaar heeft ze in Hulst gewoond en gewerkt. Simpelweg en bescheiden, vaak ongezien 
– letterlijk ongezien omdat een belangrijk deel van haar werkterrein bijna letterlijk 
ondergronds was: de wasserij en de naaikamer bevonden zich in de kelder van het gebouw. 
Toegewijd bleef ze al die jaren, ook nadat het klooster niet langer de functie had van 
seminarie. 
Toen het klooster werd opgeheven was het eigenlijk nauwelijks een vraag waarheen ze zou 
verhuizen. In huize Sint Antonius op Groenendijk heeft ze nog mooie jaren mogen beleven. 
Blij dat ze nog iets kon doen in de kapel, dat ze medebewoners wat fleur aan het leven kon 
geven met een gang vol bloemen en planten. En vooral dankbaar voor de nabijheid en de 
aandacht van haar familie. En dankbaar voor de zorg, zeker in de laatste jaren, van het 
personeel van Huize Sint Antonius.  



de schakel 

 5 

Afscheid nemend van zuster Bernadette en met haar leven voor ogen, ontkomen we niet 
aan die altijd zich weer opdringende vraag: wat is de waarde van een mensenleven,  waar 
gaat het nou eigenlijk om in het leven?   
We hoorden in de eerste Schriftlezing de wijze Jezus Sirach zeggen: aan de nederigen, aan de 
eenvoudigen toont God zijn geheimen. Niet of je naam op ieders lip is, niet of je wordt 
uitgenodigd voor iedere talkshow op de tv, niet je naam en faam bepalen volgens Sirach  - 
deze wijze van zoveel eeuwen geleden -  of je leven waardevol is. Eenvoud, bescheidenheid, 
nederigheid kenmerken een mens naar Gods hart. Gewoon doen wat je hier en nu te doen 
staat, dát doen wat het leven en je religieuze roeping van je vraagt. 
“Groot is de barmhartigheid van de Heer, aan eenvoudigen toont Hij zijn geheimen.” Nu 
zuster Bernadette is gestorven na een eenvoudig leven van dienstbaarheid, mogen we 
geloven dat God haar nu zijn geheimen toont. Na alle verwarring en onzekerheid in haar 
leven van de laatste tijd, mag ze nu met een heldere geest zijn in de nabijheid van Jezus 
Christus de Hogepriester, in de vreugde van Gods eeuwige vrede. 
Toen ze intrad in het klooster, koos ze de naam Bernadette. Omdat ze een grote verering 
voelde voor de heilige Bernadette Soubirous, de zieneres van Lourdes, omdat ze een grote 
devotie had tot onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op   voorspraak  van Maria van Lourdes 
bidden we dat zuster Bernadette moge zijn in Gods eeuwig licht. Dat ze ruste in vrede. 
 
Ad Blommerde s.m.  
 
 

broeder Paulus, al een eeuw op aarde 
 
Op de dag na de 100e verjaardag van Br. Paulus 
stond in de plaatselijke krant een artikel met als kop: 
“Broeder Paulus, al een eeuw op aarde”. Door de 
beperkingen vanwege de pandemie konden alleen 
de communiteit en het personeel dit vieren op 29 
december met een H. Mis gevolgd door een 
feestmaaltijd. Broeder Paulus is nog in goede 
gezondheid en hij kan nog doen waar hij plezier aan 
heeft. Op 29 december 1920 werd hij geboren als 
Petrus Tanghe, het 7e kind in een gezin van 14, in 
Hoofdplaat, een dorp in West Zeeuws-Vlaanderen. 
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Met zijn broers en zussen hielp Petrus op de boerderij. 
Nadat hij de landbouwschool had beëindigd begon hij na 
te denken over zijn toekomst. Uiteindelijk besloot hij om 
religieus te worden en wel broeder in de Sociëteit van 
Maria. Hij ging naar het maristenhuis in Hulst in 1941. In 
1943 reisde hij, vergezeld door een van zijn broers, naar 
Glanerbrug om daar zijn opleiding te beginnen. 
Gedurende de oorlog moet dat niet een gemakkelijke 
reis zijn geweest. Hij begon zijn noviciaat op 21 
november 1943. De Duitsers namen het huis over in 
oktober 1944 en de studenten en novicen werden 
opgevangen door families in Glanerbrug. Broeder Paulus 
deed zijn eerste professie op 12 september 1945. 
Vervolgens werkte hij 35 jaar lang op de boerderij bij het 
scholastikaat in Lievelde. In 1968 deed hij zijn tweede 
noviciaat in Verdelais, Frankrijk. In 1982 kwam hij terug naar Hulst waar hij nog woont en 
van het leven geniet. Als het weer het toelaat gaat hij graag even kijken bij de rivier de 
Schelde op zijn scooter! 
Gefeliciteerd en bedankt broeder Paulus. Wij wensen je nog gezegende jaren toe! 
 
bron: 
Euroinfo, ECHO’S VAN HET LEVEN VAN DE EUROPESE PROVINCIE Editie 149, februari 2021 

 
 
berichten van de paters maristen 
 

 De retraite van de Nederlandse maristen is gepland van 6 tot 10 september in 
Helvoirt. We kunnen gebruik maken van het nieuwe gedeelte. Als thema is 
gesuggereerd: klimaat en bewust leven op basis van de encyclieken Laudato Si en 
Fratelli Tutti van paus Franciscus, en op het schrijven van de algemeen overste over 
dit onderwerp. Er wordt nog gezocht naar een geschikte inleider bij het genoemde 
thema. 

 De landelijke bijeenkomst in dit voorjaar vervalt gelet op de huidige ontwikkelingen 
van de corona-maatregelen. Voorlopig is er niets gereserveerd of georganiseerd voor 
een landelijke bijeenkomst.  

 Vanwege de coronapandemie komt dit jaar ook het gezamenlijke maristenweekend 
in de veertigdagentijd te vervallen. 

 In het kader van het KNR-jaarthema 2021 Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, 
wie ben je? verzorgt Ton Bun voor de KNR de eerste vastenmeditatie in een reeks van 
zeven. De vastenmeditaties zullen geplaatst worden op de site van KNR. 

 
 

afscheid op de Westerhelling en een nieuw gezicht 
 

De komende weken nemen we op de Westerhelling afscheid van twee medewerkers die 
ieder veel jaren op de Westerhelling werkzaam zijn geweest. 
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Op 30 maart neemt de heer Dirk-Jan Burgersdijk afscheid. Hij is 25 jaar in dienst van de 
fraters geweest. 
Dirk-Jan was onderhoudsman met een brede taakomschrijving. Hij noemde zichzelf ook wel 
de klusjesman. 
In de beginjaren ging het vooral om werk ten behoeve van de communiteit. Alle 
voorkomende werkzaamheden die bij het runnen van een huis horen, kwamen bij Dirk-Jan 
terecht. 
In de jaren dat in de Westerhelling het provincialaat van de nieuw opgerichte provincie 
West- en Midden-Europa gehuisvest was, werden de werkzaamheden uitgebreid. Hij werd 
ook chauffeur en heeft menig ritje naar Schiphol gemaakt om gasten op te halen of naar 
België en Duitsland te rijden om te begeleiden voor het afleggen van bezoeken. 
Het begrip onderhoud werd uitgebreider naar gelang Dirk-Jan zich meer bekwaamde in 
allerlei werkzaamheden, zoals schilderen, timmerwerk, tuinonderhoud en later ook nog ict 
en de telefooncentrale. 
De laatste jaren zijn er veel bijeenkomsten van het Leerhuis Westerhelling. Dirk-Jan had in 
het bijzonder zorg voor het klaarzetten van alle benodigdheden en inspelen op wensen van 
de deelnemers aan de activiteiten. 
Naast al deze werkzaamheden heeft Dirk-Jan zich verdienstelijk gemaakt bij verhuizingen 
van fraters naar Catharinahof en het verzorgen van alles wat zich voordeed bij overlijdens 
van fraters. 
Dirk-Jan mag terugkijken op jaren waarin hij op veel gebieden diensten verleende aan de 
fraters, collega-medewerkers en bezoekers van de provincie en deelnemers aan de 
activiteiten. 
Onze hele hartelijke dank en graag wensen we hem nog vele mooie jaren in goede 
gezondheid. 
Op 14 april neemt mevrouw Clara van de Ven afscheid. Ze was 21 jaar geestelijk begeleidster 
van de gesprekken van Een Reis naar Binnen. In het begin van haar dienstverband heeft 
Clara het aanbod, dat we nu al jaren kennen als Een Reis naar Binnen, op poten gezet. Het is 
daar niet bij gebleven. Ze heeft een duidelijke vorm en inhoud gegeven aan de gesprekken 
van Een Reis naar Binnen. Al deze jaren was het niet nodig om dit aanbod onder aandacht 
van jonge mensen te brengen. Er is vaak een wachtlijst geweest. Een Reis naar Binnen is het 
oudste aanbod van Leerhuis Westerhelling en geeft nog steeds een bijzonder eigen kleur aan 
wie wij, fraters en in hun opvolging het Leerhuis Westerhelling, voor jonge mensen in onze 
samenleving willen zijn. 
Clara bracht ook de deskundigheid mee om bijeenkomsten van bibliodrama te begeleiden. 
Het zijn waardevolle en gewaardeerde bijeenkomsten door jonge mensen die op een 
bezinnende en spelende manier vertrouwd worden met verhalen uit de Bijbel. 
Clara heeft een tijd meegemaakt van de start van onze activiteiten, waar zij de enige 
medewerkster was naar een team van begeleiders zoals we dat nu kennen. Natuurlijk is dit 
een proces met allerlei kanttekeningen geweest. Clara mag haar begeleiding van jonge 
mensen, waar haar hart naar uitgaat, nu afronden en daar met meer dan voldoening op 
terugkijken. 
Voor Clara is het belangrijk geweest om als focus te hebben: hoe kan deze jonge mens 
worden die z/hij ten diepste is in de ogen van God? Ze is in staat geweest om jonge mensen 
te laten zien welke diamant, welk kristal ze bij zich dragen. Daarvoor gebruikte Clara 
verschillende werkwijzen en zeker ook de werking van de stilte. 
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Met voldoening mag Clara terugkijken op al deze jaren. Het zijn jaren waarvoor wij onze 
hartelijke dank uitspreken en wensen Clara mooie en genadevolle jaren. 
 
Op 19 januari 2021 is mevrouw I. (Ineke) Tacq als teamleider haar dienstverband bij de 
fraters maristen op de Westerhelling begonnen. In deze functie verricht ze taken voor de 
fraters en is ze gedeeltelijk gedetacheerd bij het bestuur van Leerhuis Westerhelling. Samen 
met mevrouw Conny Stuart, gedelegeerde maristenactiviteiten, geeft zij leiding aan de 
activiteiten op de Westerhelling en is ze verantwoordelijk voor het runnen van het huis. 
In haar motivatie om voor deze functie in aanmerking te komen schrijft Ineke o.a.: 
“Na jarenlang gewerkt te hebben in het internationale bedrijfsleven, heb ik vorig jaar het 
roer omgegooid. Op zoek naar een werkomgeving waar waarden en zingeving centraal 
staan. … Het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, zowel professioneel als in 
persoonlijke groei, geeft mij voldoening. Het liefst doe ik dat met een team van bevlogen 
collega’s.” 
Voor de fraters is het dienstverband van Ineke, naast dat van Conny, een investering in de 
toekomst van het Leerhuis Westerhelling in hun zending in de geest van Marcellinus 
Champagnat en zoals deze nu gedragen wordt door mensen die leven en werken op de 
Westerhelling. 
We wensen Ineke alle wijsheid en een prettige samenwerking. 
 
Jacques Scholte f.m.s. 
  
 

tien jaar Europees contactpersoon paters – lekenmaristen 
 
Onlangs ben ik gestopt met mijn taak als contactpersoon met het samenwerkingsverband 
van lekenmaristen in Europa (European Marist Laity Coordination, EMLC). Dat ik ermee 
gestopt ben, kwam niet door gebrek aan motivatie. Na tien jaar moet je van ophouden 
weten. De Schakel vroeg me iets over mijn ervaringen te vertellen. Het wordt dus een beetje 
een “ik-verhaal”. Maar om een confrater te citeren: “Je moet niet proberen bescheidener te 
lijken dan je bent.” Dus vooruit dan maar. 
“Europees contactpersoon” doet denken aan “vliegtuig-in-vliegtuig-uit”, maar ik heb vooral 
met telefoon en e-mail gewerkt en daarmee kwam ik een heel eind. Niet dat ik helemaal de 
deur niet uitkwam. Ik heb mooie herinneringen aan bijeenkomsten in Oslo, Ahmsen, Knock, 
Toulon en andere plaatsen. En ik kwam natuurlijk ook graag naar onze bezinningsdagen op 
de Westerhelling en in Doetinchem.  
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Markante gebeurtenissen waren de Europese bijeenkomsten van 2011 in Francheville bij 

Lyon (foto boven), van 2015 in Madrid en 

 
van 2019 in An Grianan (Ierland – foto boven). Ze werden voorbereid door de EMLC met 
steun van de provincie. Er kwamen iedere keer meer dan honderd deelnemers op af. 
Myriam de Beer en Truus Bruinenberg waren telkens van de partij. In Madrid en An Grianan 
waren ook lekenmaristen uit  Australië, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Nieuw-Caledonië, 
Brazilië, Mexico, Peru en de Verenigde Staten.  
In Francheville zeiden deelnemers dat ze meer wilden weten over wat het inhoudt marist te 
zijn. Een commissie werd belast met het uitwerken van een leermodel en mij werd gevraagd 
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mee te doen. Zo ontstond het  “Model of Marist Spirituality Training” (2013) in het Engels en 
in het Frans. Het is opgebouwd rond vijf fasen in het proces van marist worden. Het begint 
met de fase van luisteren en het mondt uit in gezonden worden. Elke fase weerspiegelt een 
moment uit het leven van Maria.  
Om de communicatie te bevorderen heb ik vanaf eind 2010 om de paar maand een 
nieuwsbrief gepubliceerd, in totaal 49 nummers, in het Engels en in het Frans. Op die manier 
had ik regelmatig contact met “correspondenten”, want hoewel iedereen beloofd had me 
nieuws toe te sturen, moest ik er toch vaak achter aan. De nieuwsbrief was een eenvoudig 
A-4tje. Op zich is het natuurlijk logisch dat lekenmaristen zelf hun nieuwsbrief maken. De 
redactie van het nieuwe contactblad “Europe Lay Marists LINK” is dan ook in handen van 
Alexandra Yannicopoulos en Paolo Serafini, samen met Antonio Airò. Het eerste nummer 
met meerdere bladzijden en in kleur werd afgelopen december gelanceerd.* 
“Lekenmaristen” zijn vogels van divers pluimage. Soms hebben ze via scholen en parochies 
nauwe contacten met de congregatie, dan weer zoeken ze zelf hun weg. Soms zoeken ze hun 
geestelijk voedsel bij P. Colin, dan weer pikken ze uit elke spiritualiteit mee wat hun 
aantrekt. Soms is er een  vormingstraject, dat uitloopt op een verbintenis, dan weer 
ontbreekt iedere structuur. Maar steeds worden ze aangesproken door de figuur van Maria. 
Het provinciaal kapittel van 2013 vond dat enige stroomlijning geen kwaad kon. Bernard 
Bourtot, Rory Mulligan en mij werd gevraagd een “Directorium voor de relaties tussen 
religieuzen en lekenmaristen” samen te stellen, dat in 2014 in diverse talen verscheen, ook 
in het Nederlands. 
In 2015 werd de “World Marist Laity Coordination (WMLC)” in het leven geroepen. De 
onvermoeibare Michel Macquet, tot dan toe voorzitter van de EMLC, nam hierbij het 
voortouw, samen met Bev McDonald uit Nieuw-Zeeland. Er kwam een nieuwsbrief die in 
2019 een nieuw jasje kreeg: “Marist Voices” (https://maristlaitynz.org.).  
Michel en Bev  vonden dat er bij veel paters te weinig aandacht is voor lekenmaristen. Ze 
vroegen me te helpen bij de voorbereiding van het algemeen kapittel van 2017 van de 
paters maristen, waar ze een stevige discussie op gang brachten. Dit overleg vond zijn 
weerslag in de resultaten van het kapittel.  
Antonio Airò uit Italië, die in 2020 de taak van mij over nam, nodigde me uit om, zoals het 
hoort, de voorbije tien jaren te evalueren en samen naar de toekomst te kijken. Ook Rory 
Mulligan (Noorwegen), Michael Coleman (Engeland) en Angel Antón (Spanje), die zich vele 
jaren hebben ingezet voor een goede relatie tussen lekenmaristen en paters, waren van de 
partij. Michael Coleman zei bij die gelegenheid overigens dat hij weinig moet hebben van de 
term “lekenmaristen”. Een leek is immers iemand die ergens geen verstand van heeft. Een 
naam moet zeggen wat mensen wel zijn, niet wat ze niet zijn. In Engeland heet de groep 
lekenmaristen dan ook “The Marist Way”.  
We stelden verder vast dat wij, paters, niet van de jongsten zijn, maar dat ook leken 
maristen in Europa, afgezien van Italië en Spanje, nauwelijks een jongere generatie bereiken. 
In Afrika, Latijns-Amerika en de Filippijnen zie je wel veel jonge lekenmaristen. Er is 
natuurlijk niets mis met groepen van ouderen. Onze stichter benadrukt dat er ruimte moet 
zijn voor elke leeftijd. Maar voor de toekomst hebben we ook jonge mensen nodig. In  ons 
afsluitend gesprek in Rome zei een van ons in dit verband dat het te gemakkelijk is het hoofd 
in de schoot te leggen en te roepen: “De tijden zijn slecht!” Hij herinnerde aan de reactie van 
Augustinus: “De tijden zijn slecht, dat mag waar zijn, maar wij zijn de tijden!”  
Of de tijden goed zijn of slecht, denk niet te gauw dat je het weet. Het is een hele kunst de 
tekenen van de tijd te onderscheiden. Toen ik vorig jaar februari na afloop van  onze 

(https:/maristlaitynz.org.)
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bijeenkomst in Rome op het vliegtuig naar Lyon stapte, wist ik over besmettingen in China 
en had ik iets gehoord over corona in een skicentrum in Noord-Italië. Maar toen vijftig 
Italiaanse meisjesscholieren het vliegtuig binnen paradeerden, allemaal uitgedost met een 
kleurig mondkapje, was mijn eerste gedachte: “Wat een aanstellerij!” Een maand later werd 
mijn medebroeder en huisgenoot Paul Loubaresse doodziek met een helikopter naar het 
ziekenhuis van St. Étienne gevlogen. Als het gaat om het duiden van de tekenen van de tijd 
kan iemand zich behoorlijk vergissen. 
 
*p.s. Wie geïnteresseerd is in het nieuwe contactblad, kan zich melden bij Alexandra: 
ayannico@gmail.com. 
 
Jan Hulshof 
 
 

goede-doelen-actie Marianum 
 

Eind 2019 slaagden leerlingen van het Marianum erin een cheque van € 2000,- te 
overhandigen voor het goede doel van het maristen project: 
scholing en opvang van Birmese migranten kinderen in 
Ranong, Thailand. 
In zijn reactie schrijft pater Frank Bird dat hij zeer blij is met 
de fantastische ondersteuning vanuit het Marianum. Hij 
schrijft: “Wij hebben nog te maken met een crisis in ons 
scholings- en vormingsprogramma voor ongeveer 2000 
migranten kinderen. Wij proberen ze opnieuw te plaatsen in 
ons programma. Jullie edelmoedigheid stelt ons in staat 
kinderen uit de armste gezinnen te helpen met opleiding en 
vervoerskosten.” 
Aan de leerlingen van het Marianum schrijft hij: “ Jullie 
ondersteuning helpt de missie van de maristen in 2021 60 
nieuwe migrantenkinderen te verwelkomen en voor te 

bereiden op een mooie toekomst. Hartelijk dank.” 
 
pater Frank Bird, Marist Asia Foundation 
 
 

voor u gelezen 
in Maristenbrüder Provinz Europa-Zentral-West Nr. 11 - Dezember 2020 (vertaling Peter 
Müller) 
 
Nederland - Leerhuis Westerhelling 
In de laatste 10 jaar hebben honderden jongeren op de Westerhelling voor een korte of 
langere tijd een plek gevonden om tot zichzelf te komen en waar ze samen met een ander 
op weg konden gaan, hun levensweg. Onder deze jongeren waren ook novicen voor wie het 
programma van het Leerhuis onderdeel van hun opleiding was. Voor 2 novicen in de orde 
van clarissen en 2 dominicaanse novicen heeft het programma een belangrijke rol op hun 
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weg naar het afleggen van de eerste gelofte gespeeld of als verdieping van hun religieuze 
leven. 
Bovendien hebben in de afgelopen jaren 3 pastoors deelgenomen aan het programma. Het 
is voor ons bijzonder te weten wat dit voor jonge mensen kan betekenen. 
 
Europa – verbinding van communiteiten 
Sinds enkele jaren ontwikkelt zich in de maristenregio Europa (RME) een nieuw project: 
Réseau de communautés maristes en Europe. 
In onze regio is dit netwerk al werkelijkheid geworden op andere principiële thema’s m.b.t. 
ons leven en onze missie: pastoraal, solidariteit, vorming enz. 
Er zijn talrijke communiteiten, broeders en leken, die op verschillende manieren aan het 
overleg hebben deelgenomen en aan de realisering van het plan een bijdrage hebben 
geleverd. 

 
Het gaat er vooral om een nieuwe en verrijkende visie te ontwikkelen die ons aanmoedigt op 
weg te gaan naar een wereldwijde familie om zodoende het leven en de mariale missie in 
Europa pluriform te ontwikkelen en te bevorderen. 
Het gaat niet om een groep van bijzondere communiteiten, alsof het zou gaan om een 
selectie als voorbeeld voor andere. Nee, het gaat erom en nieuwe visie te ontwikkelen door 
de provinciale barrières te slechten. Deze visie staat ook open voor andere groepen die deze 
oproep ervaren. Momenteel zijn 8 communiteiten uit verschillende provincies begonnen. Ze 
presenteren zich op een eenvoudige manier in een video: 
https://www.youtube.com/watch?v=w9x1ZR7rgTA. Zie ook: 
https://champagnat.org/en/network-of-marist-communities-in-europe/. 
 

 
andere woorden 
 

De jonge man die verschillende keren het Stiltehuis in Nijmegen bezocht had, zocht na een 
tijd contact. Alle keren dat hij als stiltezoeker in het Stiltehuis de stilte zijn werk had laten 

https://www.youtube.com/watch?v=w9x1ZR7rgTA
https://champagnat.org/en/network-of-marist-communities-in-europe/
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doen en tegelijk het gesprek aangegaan was om als het ware in een spiegel te kijken, had hij 
lichtpuntjes gevonden om zijn weg te gaan.  
Ondertussen was hij ouder dan vijfendertig, de maximum leeftijd om het Stiltehuis te 
bezoeken. Vandaar dat hij langs kwam voor een gesprek. 
Hij vertelde dat het werk dat hij deed, hem boeide. Hij maakte deel uit van een team waarin 
hij prettig kon werken en met hem meegedacht werd. Hij voelde zich goed op zijn plaats. En 
toch! 
Hij twijfelde of hij zijn werk goed deed. Hij was er niet zeker van of de jongeren wel iets aan 
hem hadden. Hij tilde erg aan zijn verantwoordelijkheid en het maakte hem angstig.  
Naar buiten toe kwam hij blij over, opgeruimd zelfs. Van binnen was het een strijd met zijn 
gevoelens van angst en falen. 
Wat nu? Hij vroeg zich af of hij zijn werk moest opgeven, zoals hij al eens had gedaan. Toch 
ander werk zoeken? Of zou zijn angst hem iets anders te zeggen hebben? 
Na een stilte verraste ik de jonge man met de vraag: “Heb je andere woorden dan angst en 
falen?” 
Het bleek een lastige vraag. Hij vond andere woorden. “Zorgvuldig en alert”, zei hij. 
Ik keek hem met een glimlach aan en vroeg wat deze woorden hem te zeggen hadden? 
Al weer een verrassende vraag. 
Zijn reactie was even verrassend: “ Ze horen bij mij. Ik wil zorgvuldig en alert zijn.” 
De jonge man ontdekte dat de woorden die ook bij hem hoorden, krachtige woorden waren, 
die hem verder konden helpen. Niet alleen angst en falen hoorden bij hem. Dat waren zijn 
“duiveltjes”.  
In het gesprek dat zich vervolgde, kon hij dieper ingaan op de betekenis van deze woorden. 
Andere woorden hadden een wonderlijke werking. Wat was die werking? Ze doorbraken een 
cirkel van denken waarin hij zichzelf gevangen hield.  
De woorden die zeker ook bij hem pasten, brachten hem op een andere laag van leven. Door 
andere woorden te vinden dan die hem geklemd hielden, kwam de jonge man dichterbij 
zichzelf. Of beter gezegd, kwam er ruimte voor de eigenschappen die hem helpen in het 
werk dat hij doet. Er ontstond ruimte voor zelfvertrouwen. 
Je bewust zijn van wat authentiek bij je hoort, maakt krachtig. Doet je rechtop staan. Je drijft 
er als het ware de duiveltjes mee uit. 
Andere woorden vormen je om en laten je je echte gezicht zien. 
In een reflectie op dit gesprek kunnen we ons de vraag stellen, hoe we als religieuze mensen 
mogen duiden wat in dit gesprek gebeurde.  
We kunnen uitkomen bij verhalen die we kennen over Jezus van Nazareth.  Hij gebruikt  
andere woorden als mensen bij Hem komen met hun beperkingen, klachten, ziekten. 
Een paar voorbeelden. 
“Ik wil, word rein”. (Mc. 1,41). Het is het verhaal van de blinde man. Jezus staat niet stil bij 
het blind zijn. Hij brengt de man naar een andere laag van leven: word rein. 
“Ik zeg u, sta op”. (Mc. 2,11). Het is het verhaal van de lamme. Jezus gaat verder dan wat de 
man overkomen is: sta op. 
“Volg mij”. (Mc. 2,14). Het zijn woorden die Levi waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft. Met 
zijn woorden trekt Jezus Levi uit zijn kringetje: volg mij. 
“Kom in het midden staan”. (Mc. 3,3) De man met de verschrompelde hand haalde het niet 
in zijn hoofd om in het midden te gaan staan. Door de woorden van Jezus gaat de man een 
grens over die anderen en hij zelf getrokken had:  kom in het midden staan. 
Wat doen deze andere woorden? 
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Het zijn woorden die een mens los maken uit patronen van denken en doen. Ze nodigen je 
uit om buiten wat bekend is te gaan staan en je bewust te worden dat er meer is dan je 
aanneemt of je vanuit gaat. Ze brengen een andere kijk op je leven. Je ervaart dat je over de 
grenzen zoals je die getrokken had of anderen voor jou getrokken hadden, heen kunt gaan.  
Ze kunnen relaties openen en je nieuw perspectief geven.  
Kortom, ze geven nieuw leven. Ze maken zichtbaar (openbaren) wat onder een sluier is. 
Andere woorden brengen verlossing, hoe klein ook. Ze maken gelukkig en laten je weer 
rechtop staan. 
 
Jacques Scholte 
 
 

meditatie in coronatijd (vervolg, zie Schakel 245 voor het eerste deel) 
 
Maar er is ook die heel andere kant van dezelfde kerk, waarin Christus, als in een menselijk 
lichaam, aanwezig is en werkzaam, nu al. Alle reden tot grote dankbaarheid en blijdschap. In 
de brief aan zijn geliefde Filippenzen schrijft Paulus, die zoveel voor de kerk geleden had en 
leed (Fil. 4,4-7): 

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets 
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de 
vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren.” 

En in de brief aan de Romeinen (10,15), volgens de Willibrordvertaling van 1995: 
“En hoe kunnen ze verkondigen, als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de Schrift zegt: 
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.” 

De NBV vertaalt: 
“Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.” 

De “voeten” van de verkondigers zijn in de NBV helemaal weg vertaald. Jammer. Het is maar 
goed, dat Händel bij het componeren van de Messiah nog niet wist van dat korte “Welkom 
zijn zij, die goed nieuws verkondigen.”. We zouden zijn prachtige muziek gemist hebben op: 

“How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad 
tidings of good things.” 

Tegelijkertijd denk ik dan toch aan diezelfde Paulus die zo vaak is afgeranseld en van de ene 
stad naar de andere strompelde om zijn christenen uit de Joden en heidenen bijeen te 
houden. 
Ik denk hier ook aan een bezoek dat ik jaren geleden bracht aan de Jezuïetenkerk in de 
Molenstraat in Nijmegen. In een vitrine zag ik de schoenen van Petrus Canisius (1521 – 
1597), de pater Jezuïet die in de tijd van de Contrareformatie een catechismus uitbracht die 
lang is gebruikt in de R.-K. kerk. Petrus Canisius heeft ook, berekende iemand, een 30.000 
km gelopen, vooral in Duitsland, om het r.-k. geloof te verkondigen in de tijd dat de 
reformatie zich verbreidde. Ik heb nog een hele tijd naar de schoenen van P. Canisius staan 
kijken en diep nagedacht: “Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.” En 
dat bij afgedragen schoenen uit de 16e eeuw! 
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HH. Petrus en Paulus, apostelen: uit het Getijdenboek 
“Op deze dag, 29 juni, herdenken we de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de 
bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben ze Christus openlijk beleden als 
de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei 
beproevingen. 
Overeenkomstig Jezus’ voorzegging is Petrus, geroepen tot een alomvattende herderlijke 
taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 
64. Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste 
gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof 
eveneens in Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. 
Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus op de weg naar 
Ostia.” 
 
Het quo-vadis-verhaal is, denk ik heel bekend. Toen Petrus Rome wilde ontvluchten, omdat 
hem daar gevaar dreigde (de dood), kwam hij onderweg Jezus tegen. Petrus vroeg: “Domine, 
quo vadis?” Jezus antwoordde: “Ego Romam iterum crucifigi.”, wat betekent: “Ik ga naar 
Rome om opnieuw gekruisigd te worden.” Petrus schaamde zich en ging zelf terug naar 
Rome om gekruisigd te worden, volgens een traditie “met het hoofd naar beneden”. Petrus 
voelde zich niet waardig precies zo te sterven als zijn Heer. Tussen de dood van Paulus (67) 
en het Johannesevangelie (90 – 100) ligt een 30 jaar. 
 
Terug naar Johannes, naar Johannes, naar Joh. 1. In vers 14 staat er in de NBV: “Het Woord 
is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid”. Van de 
dominee van Hour of Power leerde ik: 
Het Grieks kent twee woorden voor “vlees”: soma en sarx. Soma staat voor het woord 
lichaam in de betekenis van “stoffelijk omhulsel”, dood lichaam in tegenstelling tot geest en 
het geestelijke, volgens een filosofie van die tijd. 
Een ouder Grieks woord voor lichaam is sarx in de betekenis van vlees. Johannes, de 
evangelist, schreef: sarx. Jezus is ons sarx geworden, ons vlees, is onze mensenwereld met al 
zijn goede en kwade kanten binnengetreden. Dat zegt veel, bijv. dat Hij echt kon lijden en 
sterven. Wat een vernedering voor God!, zei Augustinus, de kerkvader. 
 
Johannes wilde, vóór zijn Kanaverhaal, meteen een paar punten maken: 

 De plaats, waar het met de kerk allemaal begon, was bij Johannes de Doper, in de 
woestijn. Zoals het ooit met het Joodse volk Gods ook begonnen was in de woestijn, 
bij de berg Sinaï. 
Ook, wij als kerk van Christus, zijn een woestijnvolk, Gods volk onderweg (Joh. 1,28). 

 Johannes zei, Jezus ziende: “Daar is het Lam van God, dat de zonden van de wereld 
wegneemt.” (Joh. 1,29) 

 Johannes zei ook: “En ik getuig dat Hij de Zoon van God is.” (Joh. 1,34) 

 Jezus rekruteerde zijn eerste vier volgelingen. Het waren mannen uit Galilea, het 
“Galilea van de heidenen”. Het waren: 

o Andreas en zijn broer Simon, beiden uit Betsaïda. Simon kreeg van Jezus de 
naam Kefas, dat is Petrus, Rots. Dat zal de interviewer Kefah Allush, van 
oorsprong een Palestijn, goed doen te weten, denk ik: dat zijn naam in het 
Aramees ook “rots” betekent. 

o Filippus, ook uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 
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o Natanaël: waarschijnlijk ook uit Betsaïda, een echte Israëliet! Natanaël riep, 
toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth kwam: “Kan daar iets goeds vandaan 
komen?” 

Zo, met deze vier is het met de kerk begonnen en in de woestijn. Alles heel schamel. 
(wordt vervolgd) 
 
Bernard Jeunink 
 

 
vastenmeditatie 
 
Het jaarthema van de KNR is dit jaar “Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben je?” 
De vraag die centraal staat is: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in uw 
religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De KNR heeft zeven religieuzen 
gevraagd om over deze vraag na te denken in deze vastenperiode. Zij schreven een korte 
meditatie en gebed bij een Bijbelcitaat. Deze kunnen ons helpen nadenken over wat de kern 
van ons leven en onze roeping is. Een vraag die ook voor mensen die een andere keuze in 
het leven gemaakt hebben, interessant kan zijn. 
 
GA DE STILTE IN. 
 
Bijbeltekst  
In alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats 
en bleef daar bidden. ( Mc. 1, 35) 
 
meditatieve beschouwing  
Dit korte vers aan het begin van het publieke optreden van Jezus uit het evangelie van 
Marcus verwoordt kernachtig waar het voor mij om gaat in het religieuze leven: leven en 
werken vanuit Gods aanwezigheid. 
De avond tevoren is Jezus druk doende geweest met het genezen van vele zieken met 
allerlei kwalen. Zijn woord werkt helend en bevrijdend. Na een drukke en volle dag staat 
Jezus op in het donker van de nacht voordat de zon opkomt. Hij zoekt een stille, afgelegen 
plaats, weg van de velen die een beroep op hem doen. Daar in de eenzaamheid blijft hij 
bidden. Het is deze bijzondere passage die mij zo boeit aan het begin van de 
veertigdagentijd. Na een volle dag van bezig zijn en in de weer met vragen die op me 
afkomen, verlang ik naar afstand nemen en reflectie.  
Na de drukte van overdag neemt Jezus de tijd voor zichzelf om te bidden. Hij zoekt de stilte 
en de eenzaamheid op om te bidden. Het evangelie maakt er verder weinig woorden aan 
vuil. Wat zal hij gebeden hebben? Als de leerlingen hem later vragen: “Heer, leer ons 
bidden.”, dan geeft hij hen het Onze Vader. Hij bidt het voor. Daarmee geeft hij een 
doorkijkje in zijn bidden. Als Zoon van God richt Hij zich tot de Vader. Het komt vaker voor 
dat Jezus zich terugtrekt om alleen te zijn voor gebed. We lezen dat  op andere plaatsen in 
de Schrift (Mc.6:46; 14:35) 
In de stilte van de nacht zoekt Jezus de verbinding met de Vader. De volgende ochtend 
komen zijn leerlingen hem al weer ophalen om in de omliggende dorpen het Woord van God 
te verkondigen dat heilzaam werkt voor wie er ontvankelijk voor is. De vereniging met de 
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Vader is voor Jezus als een scharnier waar zijn zending om draait. Het is de bron van zijn 
verkondiging. 
Als je niet in verbinding staat met de eeuwige God kun je niets. Leven vanuit de vereniging 
met God is de bron van mijn bestaan en schenkt mij de genade om te doen wat mij te doen 
staat. ’s Morgens als ik wakker word, begin ik de dag met het besef dat ik adem en beweeg 
uit Gods levensadem. De veertigdagentijd lijkt me een uitgelezen tijd de stilte in te gaan om 
te verwijlen in Gods aanwezigheid. Dan met frisse ogen omzien naar de ander die je 
ontmoet en met wie je samen bent in de gemeenschap of anderszins.         
 
afsluitend gebed  
 
Eeuwige barmhartige God, Schepper van alles wat ademt, 
schenk ons de genade van stil worden, 
ontvankelijk voor uw goddelijk Woord, 
vernieuw zo in ons de kracht  
van de liefde voor onze naaste. 
 
Ton Bun 
 
 

colofon 
 
De Schakel verschijnt vier keer per jaar. 
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de verzending van De Schakel. 
 
nummer 246 – maart 2021 
 
redactie en digitale distributie 

Peter Müller, lekenmarist; pjamueller@gmail.com 
 
distributie per post 
Maristen 

Zandstraat 10 
4561 SC Hulst 
tel.nr. 06 10711191 
IBAN Paters Maristen: NL74RABO0157801039 

 
 

maristeninformatie 
 
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  

http://www.maristsm.org/
http://www.champagnat.org/
http://www.maristeurope.eu/
http://www.marists.eu/
http://www.maristen.nl/
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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
 
 

http://www.stichtingmoria.nl/
http://www.leerhuiswesterhelling.nl/

