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van de redactie 
 
In dit nummer vindt u weer een keur aan verschillende artikelen. Helaas moeten we 
opnieuw het verlies van iemand uit onze Nederlandse maristenfamilie uit Hulst betreuren: 
onlangs is pater Wilfried Brand uit Hulst overleden. Ik wens allen die hem van nabij gekend 
hebben en hem moeten missen heel veel sterkte en vooral het geloof in onze verrezen Heer, 
in de verrijzenis. 
Kopij voor de Schakel van 1 september ontvang ik graag uiterlijk 17 augustus. 
 
Peter Müller 
 
 

in memoriam pater Wilfried Brand 
 
Na een lang en arbeidzaam leven is op 12 mei 2021 
plotseling en onverwacht overleden pater Wilfried 
Brand. Dinsdag 18 mei heeft de uitvaartdienst plaats 
gevonden in de Willibrordsbasiliek van Hulst. 
Aansluitend is hij begraven bij zijn medebroeders op 
de begraafplaats te Hulst.  
Hij werd geboren te Hulst op 29 januari 1940. Hij 
doorliep het kleinseminarie van de maristen in Hulst 
en vervolgde zijn opleiding in Loreto, Lievelde.  
Op 12 september 1959 deed hij in het Olavklooster te 
Glanerbrug  zijn religieuze professie  in de Sociëteit 
van Maria. 
Op 13 maart 1965 ontving hij de priesterwijding in de 
basiliek van Hulst samen met Jan Kouijzer en Jo Neve. 
Alle drie afkomstig uit het land van Hulst. Hun gouden 
priesterjubileum in 2015 hebben zij nog samen 
kunnen vieren in de basiliek.   
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Wilfried heeft een lang en arbeidzaam leven gehad. Na zijn priesterwijding werd hij 
benoemd tot priester assistent in Ewijk en later tot kapelaan in de Paulusparochie te Bergen 
op Zoom. Maar hij was niet alleen pastoraal bezig. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in 
Den Haag en slaagde op 17 september 1973 voor het diploma Middelbaar 
Archiefambtenaar. Hij werd gevraagd om parttime archivaris te worden van het bisdom 
Breda. Per 1 augustus 2017 kreeg hij van de bisschop na 44 jaar ontslag als archivaris. Ook 
toen hij al deel uit maakte van de communiteit in Hulst na zijn emeritaat reisde Wilfried 1 x 
per week naar Breda om er te werken in het archief van het bisdom. Interesse in 
geschiedenis, met name in de regionale kerkgeschiedenis en in het bijzonder de 
geschiedenis van Hulst heeft hem zijn hele leven bezig gehouden. Het zat in de genen zoals 
hij het zelf noemde. Het zat in de familie.  
In november 1974 werd hij door bisschop Ernst benoemd tot kapelaan van de parochie van 
de H. Laurentius te Dongen. Op 26 januari 1981 werd hij benoemd tot pastoor van die 
parochie, nadat hij eerst nog in januari in Tilburg aan de theologische faculteit zijn doctoraal 
kerkgeschiedenis behaalde.   
Per 1 januari 1994 werd hij lid van het pastoresteam ten behoeve van de parochies die de 
Interparochiële Vereniging Dongen vormden.  
Per 1 januari 1996 werd de parochie Dongen-KleinDongen-Vaart opgericht en Wilfried werd 
daar de eindverantwoordelijke voor het pastoraat. 
Op 17 mei 2004 wendde hij zich tot de bisschop van Breda en deelde hem mede dat hij per 1 
februari 2005 het ambt als pastoor van de parochie Dongen-KleinDongen-Vaart wilde 
neerleggen. Ruim 34 jaar is Wilfried werkzaam geweest in het pastoraat van Dongen. Hij 
werd eervol ontslagen en hij voegde zich bij de communiteit in Hulst. 
Teruggekeerd in Hulst was hij op zondagmiddag vaak te vinden in de basiliek om bezoekers 
te woord te staan en met verve te vertellen van de historie van de basiliek. Wat graag 
vertelde hij over de librije in de kerk. Het was zijn lust en zijn leven. Hij bleef actief tot het 
laatste toe als archivaris van de Nederlandse provincie van de maristen.  Gekscherend werd 
wel eens gezegd Wilfried doet in oud papier. De  laatste tijd  werd zijn gezondheid slechter. 
Op 12 mei is hij plotseling en onverwacht overleden. 
 

Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend 

om wie je hebt getroost, 
gedragen in gedachten. 

Je liefde en je hoop, 
de keren dat je lachte. 
Alle zegening en heil, 

van wie mensen mogen zijn. 
Blijf geboren in je naam. 

Wees als een mens gezegend. 
 
Ton Bun 
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berichten van de paters 
 
coronatijd bij de paters maristen 
Zoals in alle families, gezinnen en verzorgingshuizen heeft de coronapandemie bij de paters 
maristen voor de nodige beperkingen en ongemakken gezorgd. Bezoek in de communiteit 
werd tot het strikt noodzakelijke beperkt om besmetting te voorkomen. Gelukkig is dan ook 
tot nu toe niemand positief getest. De meeste van ons hebben ook de leeftijd gevaccineerd 
te zijn. Zeker voor 1 juli heeft ieder van ons zijn tweede prik gehad. 
De communiteit in Hulst had het voordeel dat de gebruikelijke gebedstijden en 
eucharistievieringen gewoon door konden gaan, uiteraard zonder deelname van buiten.     
Vergaderingen en bijeenkomsten werden afgeblazen. Het vieren van de feestdagen zoals 
van Maria-Boodschap 25 maart en Peter Chanel 28 april werden in beperkte kring gevierd 
met in achtneming van de coronamaatregelen. 
Noodzakelijke vergaderingen werden gehouden middels het digitale netwerk van zoom en 
teams Microsofts.  Door de fysieke beperkingen moesten wij ons het gebruik van nieuwe 
technische hulpmiddelen eigen maken. Elk nadeel heeft toch ook weer zijn voordeel.   
 
Hoe je fit en in beweging kunt blijven in coronatijd. 
Br. Paulus weet er wel raad op: regelmatig gebruik maken van de hometrainer en als het 
weer het toelaat met de scootmobiel er op uit. Op 18 maart jl. ontving hij uit Rome bij 
gelegenheid van zijn honderdste verjaardag een pauselijke zegen vergezeld van een 
persoonlijke brief van de algemeen overste John Larssen.  

   
 
internationaal vergaderen van achter je laptop 
Op 14 en 15 april heb ik deelgenomen aan de raad van de provincie. Gewoonlijk wordt zo’n 
vergadering gehouden in een van de communiteiten in Europa. Dat vraagt minstens twee 
dagen reizen, een dag heen en een dag terug. In deze coronatijd kan er niet gereisd worden. 
Dat spaart tijd en geld. Vergaderingen via zoom zijn korter. Je mist natuurlijk wel de fysieke 
ontmoeting. De informele contacten zijn minstens zo waardevol als de formele vergadering. 
In de raad van de provincie wordt de informatie uitgewisseld vanuit de verschillende 
communiteiten in Europa. Op meerdere plaatsen in Europa staan de maristen voor de 
opgave de beschikbare menskracht te bundelen, huizen af te stoten, communiteiten te 
herschikken en zorg te hebben voor zwakke en zieke medebroeders. Bij afweging in deze 
lastige beslissingen speelt dan voortdurend de vraag mee wat is wezenlijk voor onze 
maristen-zending in Europa. Waar ligt onze prioriteit.   
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3 juli 1971 - 3 juli 2021 
Op 3 juli 1971 ben ik in de kapel van de Westerhelling in Nijmegen door mgr. J. Bluyssen tot 
priester gewijd. In sombere momenten bij een terugblik op de voorbije werkzame jaren van 
pastorale arbeid op verschillende gebieden komt soms de gedachte bij me boven: Wat zou 
er terecht gekomen van al die baby’s die ik mocht dopen? Zal het doopsel effect hebben 
gehad in hun verdere leven? Wat zou er geworden zijn van al die jonge mensen bij wie ik 
aanwezig mocht zijn tijdens hun kerkelijke huwelijkssluiting? Zal de voorbereiding van 
ouders en kinderen op de eerste communie en vormsel iets uitgehaald hebben? In de 
omstandigheden van de jaren zeventig en tachtig leefde er het idee dat het kerkelijk leven 
een ontwikkeling doormaakte naar een nieuwe tijd. Is al het werk vruchtbaar geweest? Zal 
toch ergens het uitgestrooid zaad ontkiemen? Of is het allemaal voor niets geweest? Soms 
verzucht ik met Prediker: “Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?” 
Veelal overheerst een gevoel van dankbaarheid dat ik juist in deze tijd mag leven en deel uit 
mag maken van deze boeiende en in vele opzichten ongewisse tijden. Naar vermogen heb ik 
gegeven wat ik zelf weer ontvangen heb van al degenen die mij zijn voorgegaan.  Geboren 
en getogen op de grond bij de Schelde met haar verre verleden van inpolderingen door 
Vlaamse cisterciënzer monniken van abdij ter Duinen was het mij vergund op meerdere 
plaatsen en in communiteiten van dienst te zijn geweest.  
Op zondag 4 juli ga ik deze dankbaarheid vieren met de eucharistieviering in de communiteit 
van de Clarissen in Nijmegen. Vanwege de coronaregels is dat in beperkte kring. 
        
Tom Kouijzer pastor in de Vlietstreek 
Sinds de eerste week van januari dit jaar is pater Tom Kouijzer uit Dublin terug in Nederland 
en begonnen met zijn pastorale werkzaamheden in de parochiefederatie Vlietstreek. Hij is 
werkzaam in de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Hij schrijft: “Het was even 
omschakelen aan het begin, maar ik voel me inmiddels al aardig thuis. Ik voel me welkom in 
de parochiefederatie, het pastorale team en het bisdom Rotterdam. Door corona liggen veel 
activiteiten stil, maar toch is er nog genoeg te doen. De eucharistievieringen op zondag en 
doordeweeks gaan door met maximaal dertig kerkgangers, evenals doopsels. Ook kerkelijke 
uitvaarten gaan door met maximaal 50 aanwezigen. Catechese gaat via zoom net als 
sommige vergaderingen.“  
 
Ton Bun s.m.  
 
 

Beste maristen, beste allemaal,  
 
Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik onlangs op 14 april afscheid heb genomen van 
de Westerhelling na bijna 21 jaar. De reden van dit afscheid is dat ik de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt heb. Ja, ongelofelijk ergens ook, maar helemaal waar. Mogelijk lazen jullie de 
aankondiging van mijn afscheid al in het Nieuwsbulletin of in de vorige Schakel. Vanwege 
corona was het een afscheid in heel klein verband. 
Dit afscheid was en is een groot gebeuren voor mij, met een mengeling van gevoelens. Het is 
niet gemakkelijk om los te laten wat je zo dierbaar is.  Ik voelde me met hart en ziel 
verbonden met alle projecten die de afgelopen 21 jaar op de Westerhelling zijn gegroeid, 
met de jonge medewerkers, met de jonge mensen die ik heb mogen begeleiden op hun 
spirituele pad.  
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Ik ben de fraters maristen dankbaar dat ik met hen heb kunnen samen werken op zo'n 
goede plek, met zoveel vrijheid, zoveel jaren.  
Langs deze weg wil ik ook jullie – mensen op allerlei manieren verbonden met de 
maristenwereld – gedag zeggen en ook bedanken voor al het goede dat ik al die jaren op de 
Westerhelling mocht ontvangen. 
Ik heb vaak tegen Jacques gezegd: ‘Ik blijf tot mijn dood met de Westerhelling verbonden’.  
Zo sterk voelde en voelt de verbinding voor mij.  Dus mogelijk gaan we elkaar nog eens 
ontmoeten. Dat lijkt me mooi. 
Ik ga een nieuwe ruimte binnen, een nieuwe tijd. In vertrouwen en ook met zin. 
Van harte wens ik jullie alle zegen en geluk op al jullie wegen in de maristenwereld en 
daarbuiten. 
 
Met een hartelijke groet, 
Clara van de Ven 
 
 

het maristenproject Trust VN 
kinderen van repatrianten in Ta Do, Tan Thanh dorp 
 
Het maristenproject Trust VN probeert 
kinderen van repatrianten te helpen die van 
Cambodja naar Vietnam terugkeren. We 
hebben honderden kinderen kunnen 
bereiken sinds we met dit project zijn 
gestart. De afgelopen maanden hebben 
broeders en leken hard gewerkt om in 
contact te komen met kinderen in nood. 
Naast het huidige lesprogramma voor 
kinderen die analfabeet zijn, hebben we geprobeerd ook op een aantal andere terreinen van 
dienst te zijn, o.a.  met een voedselprogramma, financiële ondersteuning van arme kinderen 
en samenwerken met andere groepen bij het ondersteunen van gezinnen.   
 
voedselprogramma 
Dit programma richt zich in de eerste plaats op het geven van voedsel aan kinderen die niet 
genoeg te eten krijgen. Dit zijn de kinderen van 
repatriantenfamilies, velen afkomstig uit Ta 
Do, en anderen uit Dong Ken II, een ander dorp 
waar repatrianten uit Cambodja zich vestigen. 
Terwijl we ze eten geven, doen we ook een paar 
spelletjes met deze arme kinderen, zoals 
voetballen, badminton en andere traditionele 
spelletjes. We geven ze iedere maandag, 
woensdag en vrijdagmiddag gekookte 
eieren, bananen of een pakje melk. Dit is een uitdaging omdat de plaatselijke overheid om 
verscheidene redenen niet wil dat wij bij de kinderen zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen 
identiteitsbewijs hebben, ze illegaal huizen bouwen in het land, enz.  
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sponsoring programma 
Door met de plaatselijke overheid samen te werken, 
hebben we gezorgd voor 20 beurzen voor arme 
kinderen uit Ta Do die naar de basisschool in Dong 
Ken gaan. We proberen ook andere kinderen die naar 
school willen gaan te helpen door te zorgen voor 
boeken, schriften, pennen, potloden, schoolborden 
en andere dingen die ze op school nodig hebben. We 
zijn van plan dit jaar kinderen een fiets te geven voor 
de nieuwe school. 
 
gezinnen ondersteunen 

We hebben samengewerkt met andere groepen om alle 
gerepatrieerde gezinnen in Ta Do te voorzien van kleren, rijst, 
olie om mee te koken, vissaus, en andere kookspullen. 
 
 
 
 

onderwijsactiviteiten 
We helpen de kinderen die niet naar school kunnen gaan om een goede basiskennis van de 
Vietnamese taal te verwerven en te leren rekenen. We helpen ze concreet door te zorgen 
voor onderwijs- en lesmaterialen zoals boeken, schriften, potloden en andere 
schoolbenodigdheden. Tot nu toe zijn er vier lesgroepen in dit programma, ongeveer 40 
leerlingen en het aantal scholieren neemt langzaam toe. We hebben echter wel te maken 

gehad met een aantal problemen met de 
plaatselijke politie om veel verschillende 
redenen die ik eerder al heb genoemd. 
Tenslotte is het belangrijk de steun te vermelden 
die we krijgen van plaatselijke bewoners, van 
vrienden en vooral van donateurs. Veel mensen 
zijn het maristenproject Trust VN in Da To 
komen bezoeken. In de afgelopen drie maand 
zijn er drie groepen geweest en een paar andere 

mensen die graag wilden zien wat wij hier aan het doen zijn. 
Al met al blijft het maristen project Trust VN zorgen voor verandering in het leven van veel 
kinderen, in hun opleiding én in hun gezin. Kinderen die bij ons zijn geweest zijn sterk 
veranderd, niet alleen in hun leerprestaties maar ook in hun gedrag. Wij blijven aanwezig te 
midden van de kinderen van repatrianten, geven ze onderwijs en ondersteunen ze bij hun 
opleiding ondanks de uitdagingen waarvoor we komen te staan door les te gaan geven in Ta 
Do. 
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fraters maristen Vietnam (vertaald uit het Engels door Annemarie Verschoor - ten Dam) 
 
 

Maristen en scholengemeenschap Marianum, hoe zit dat? 
 
Toen ik inmiddels zo’n vier jaar geleden werd gekoppeld aan Ton Bun, omdat mij dit 
gevraagd werd door toenmalig rector Jan Put, heb ik daar tot op de dag van vandaag geen 
spijt van. Samen werken wij aan de opdracht om een ‘warme’ band in stand te houden 
tussen scholengemeenschap Marianum en de Maristen. Zonder de paters Maristen van toen 
zouden we nu niet bestaan. Dus zijn wij wat mij betreft op z’n minst schatplichtig aan elkaar 
en is het in stand houden van een relatie een mooie opdracht. Onze eerste ontmoeting was 
er meteen een van wederzijds respect. Zeker van mijn kant, want om samen met zo’n 
aimabele man als Ton onze relatie te mogen vormgeven is allerminst een opgave. Ons eerste 
gesprek sterkte deze conclusie en plannen werden er gemaakt. 
Hierover zo meer… 
 
Wie ik ben dat ik dit mag doen? 
Mijn naam is Lieveke Brücker, lid van de schoolleiding van Marianum. Op het moment 
waarop ik deze woorden aan het papier toevertrouw ben ik al bijna 15 jaar werkzaam op 
Marianum. Begonnen als teamleider, vier jaar geleden als conrector en vanaf januari 
programmaleider passend onderwijs. In deze hoedanigheden ben ik ook verantwoordelijk 
voor de thema’s brede vorming, burgerschap en identiteit. Ik neem aan dat u als lezer dan 
wel aanvoelt waarom ik, voor de grap zeg ik wel eens tegen Ton, ben uitgehuwelijkt aan Ton. 
Jaarlijks verkennen wij op een aantal momenten wat we voor elkaar zouden kunnen 
betekenen om de katholieke identiteit in het algemeen en die van de Maristen in het 
bijzonder vorm te geven voor alle leerlingen en medewerkers op onze school. 
Hiervoor zoeken we dan passende werkvormen en momenten waarop we hierover met 
elkaar het gesprek kunnen aangaan.  Het valt echter niet mee om anno 2021 de toon en 
woorden te vinden die velen op onze scholengemeenschap aanspreken, maar toen Ton op 
onze studiedag identiteit, inmiddels alweer twee jaar geleden een workshop verzorgde was 
niet alleen de interesse hiervoor groot, maar waren de deelnemers ook onder de indruk van 
wat daar te berde werd gebracht. 
Vooral de waarden van de maristen verwoord als ‘geleefde aandacht’ resoneren nog na. 
Rust en ruimte nemen en geven. Waarden die je iedereen in het onderwijs zou gunnen. 
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en dan... corona 
Maar dat is nu niet aan de orde! Corona geeft weinig rust en ruimte. Zowel leerlingen als 
docenten zitten in de overlevingsstand. Fysiek onderwijs is geen vanzelfsprekendheid meer. 
De laptop is nu het middel waarmee er met elkaar gecommuniceerd wordt. Ga er maar aan 
staan om dit in de praktijk van de meeste leerlingen en docenten zo’n 6 tot 7 lesuren per dag 
te moeten doen. 
Het is en blijft voor alle betrokkenen een compromis om met elkaar in verbinding te blijven. 
Gelukkig kunnen we na de meivakantie weer meer leerlingen fysiek op school ontvangen.  
 
actie voor het goede doel 
Een van de activiteiten, die we vanuit onze samenwerking concreet hebben kunnen 
vormgeven in de afgelopen jaren, is het actievoeren voor een goed doel. Hiervoor kiezen we 
dan een van de projecten waar de maristen nadrukkelijk bij betrokken zijn. De afgelopen 
twee schooljaren was dit voor de Marist Asia Foundation te Ranong. 
Met verschillende (ludieke) acties hebben we een aardige financiële bijdrage kunnen leveren 
aan deze school. Ook voor de toekomst gaan we bekijken op welke wijze onze school wat 
kan bijdragen aan een van de projecten van de maristen. We doen dit in combinatie met een 
goed doel in onze nabije omgeving, omdat dit een wens is van onze leerlingenraad. Zo 
combineren we de omgeving nabij en de wereld verder weg!  
 
Lieveke Brücker – Mel, programmaleider Passend Onderwijs scholengemeenschap Marianum 
 
 

Klopt het? 
 
Het was al een tijd geleden toen een deelnemer aan het Leerjaar Spiritualiteit in het Leerhuis 
Westerhelling opnieuw contact zocht. 
In de tijd tussen het deelnemen aan het Leerjaar en nu, was er in zijn leven veel gebeurd. 
Twee vragen waren belangrijk voor hem. Hij vroeg zich af hoe hij zicht kon krijgen op alle 
gebeurtenissen van de voorbije tijd. Hij herinnerde zich dat het in het Leerjaar gegaan was 
over “onderscheiden” en deze gedachte die hij had meegenomen, kwam nu weer naar 
boven. Misschien kon hij door te onderscheiden zicht krijgen op wat de gebeurtenissen hem 
te zeggen hebben. 
De tweede vraag had te maken met, klopt het wel wat ik aan het doen ben? In het gesprek 
kwamen we uit bij de vraag: “Ben ik zuiver in wat ik leef?” 
Ook vertelde hij dat het lopen van een gedeelte van de Camino naar Compostella een 
bijzondere ervaring was geweest en grote indruk op hem had gemaakt. Nu dacht hij terug 
aan de pelgrimstocht die hij gegaan was. Of was hij nog steeds bezig zijn pelgrimstocht te 
gaan? 
In het gesprek kwamen gedachten en woorden terug die te maken hadden met 
“onderscheiden”. Het ging over kijken wat echt is, schouwen naar wat is, naar alles durven 
kijken, keuzes maken, jezelf durven aankijken of toespreken. Om uiteindelijk uit te komen 
bij: wat echt leven is. Wat waar en zuiver is. 
Vanuit deze gedachte legden we in het gesprek  de verbinding met de tweede vraag die de 
oud-deelnemer had: Klopt het wel wat en hoe ik nu leef? Ben ik wel zuiver? Wat heb ik nodig 
om zuiver te leven? 
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Wonderlijk mooi kwam hij zo maar uit bij de woorden “Aandachtig Leven”, of toch niet zo 
maar? Het zijn de woorden die in het Leerhuis Westerhelling vertrouwd hadden geklonken 
en in het Leerjaar was hij gevoelig geworden voor leven met aandacht. 
Het gesprek dat we hadden was een “rustplaats” op de pelgrimstocht die hij nog steeds ging: 
zijn levensweg. 
Naderhand deed het gesprek me denken aan de pelgrimstochten van het Joodse volk en hun 
liederen die ons overgeleverd zijn in de psalmen. 
In psalm 24 zijn mensen op weg naar de heilige plaats. Het eerste gedeelte van de psalm 
zegt het zo: 

Aan de Ene behoort de aarde en al wat zij omvat, 
het vaste land en zijn bewoners: 
Hijzelf heeft haar op de zeeën vastgelegd 
en op de stromen verankerd. 
Wie mag de berg van de Ene bestijgen? 
Wie mag op zijn heilige plaats staan? 
Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt, 
wie niet tot afgoden bidt 
en niet zweert bij vreemde goden. 
Hij ontvangt zegen van de Ene, 
welvaart van God, zijn helper. 
Ja, zo is de mens die Hem zoekt. 

In de eerste twee verzen kijkt de psalmist naar wat is en wordt zich de verbinding bewust 
tussen al wat is. De aarde waarop het volk trekt en wat hoog boven hem is als hij  om zich 
heen kijkt. Aarde en hemel zijn niet van het volk. Het behoort toe aan de Ene. Ook het vaste 
land en de bewoners zijn geen bezit. Zij horen bij het “AL”. Zo ook de zeeën en de stromen. 
Als de psalmist die met het volk meetrekt,  schouwt en zich bewust wordt van wat is, dan is 
maar één uitroep mogelijk: HIJ omvat al wat is. 
De psalmist zegt als het ware, als je zó kijkt, zó onderscheidt, dán pas zie je echt wat is.  
Vanuit dat besef stelt hij twee vragen: wie mag de berg van de Ene bestijgen? Wie mag op 
zijn heilige plaats staan? Het zijn eveneens vragen die om onderscheiding vragen: wie mag? 
Het volgende vers geeft een aanwijzing: hij met schone handen, zuiver hart, geen afgoden 
aanbidt, niet zweert bij vreemde goden. 
Schoon en zuiver zijn in zowel je uiterlijk, je innerlijk als in je verlangen en je woorden. 
Zo schoon en zuiver als maar kan! 
De psalmist zegt niet wat de weg is om schoon en zuiver te worden of te zijn. Een mens weet 
in het diepst van zijn hart wanneer hij schoon en zuiver is. 
Het volgende vers laat direct zien hoe gevoelig de Ene is voor een schoon en zuiver hart. De 
mens ontvangt zegen, welvaart van God, zijn helper. Zegen en welvaart is even alomvattend 
als wat in de eerste twee verzen gezegd wordt. Zegen en welvaart gaat over alles wat goed is 
in het leven, over nageslacht, overvloedig voedsel, een land, talrijk worden. Alles in 
overdaad. 
Zo is de mens die Hem zoekt! Die naar Hem op weg is. 
De woorden van de psalmist kunnen iedereen inspireren die zuiver zijn levensweg wil gaan. 
De zegen van de Ene zal hem leven in overvloed geven. Een bevrijdende gedachte. 
 
Jacques Scholte 
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meditatie in coronatijd (vervolg, zie Schakel 245 en 246 voor het eerste resp. tweede 

deel) 
 
Bruiloft in Kana 
 

 Op de derde dag … 
Zo begint het verhaal. Het is niet zozeer een tijdsaanduiding, maar een verzoek om 
extra-aandacht. Mensen zeggen soms, voordat ze iets heel belangrijks of heel 
spannends beginnen te vertellen: “Hou je vast.” Zie ook: J. Nieuwenhuis, blz. 54. 

 Een bruiloft in Kana, in Galilea. 
Dus niet bijv. in Jeruzalem in Judea. In Kana begon het feest van Jezus met zijn 
leerlingen, de bruiloft van Jezus, de bruidegom, met zijn volk, zijn bruid. 

 De moeder van Jezus was er ook en Jezus met zijn leerlingen. 
Het oude en nieuwe Testament worden bij elkaar gebracht. Want (citaat uit J. 
Nieuwenhuis p. 58) 

“Wie is die vrouw, door wie het allemaal begonnen is? Zijn moeder staat er. 
Geen naam  - Johannes gebruikt nooit de naam Maria -  , maar een titel: de 
verwekster. Zij treedt hier op als de spits van Israël, de belichaming van het 
geloof in de Thora. Haar naam doet daarom niet ter zake. Zij is het toppunt en de 
samenvatting van heel dat volk dat heeft uitgezien en verlangd en nu ziet. 
“Alles wat hij je zeggen zal, dat moet je doen.” De vrouw is hier de 
verpersoonlijking, dus stem van die Thora.” 
Die vrouw. Ze deelt niet alleen de lakens, maar zelfs de bekers uit.” 

 Zie ook het lied 659 in “Gezangen voor liturgie” (GvL). Een lied van Huub Oosterhuis 
en componist Antoine Oomen: 

“Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd …” 
Strofe 2 van dit lied: 

“Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog 
laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt.” 

Tijdens bezinningsdagen van de maristen hebben we het lied ingestudeerd. 

 Toen de wijn bijna op was …, 
Niet alles van het Oude Verbond heeft afgedaan of heeft zijn kracht en blijdschap 
verloren. Denk maar aan de Thora, de Wet. Ook Jezus heeft geen stip of jota van de 
Wet willen schrappen. En Paulus, apostel van de heidenen, heeft altijd ook het 1e 
Testament beklemtoond in zijn preken en brieven. 
Maar: het 1e Testament (O.T.) heeft wel Jezus nodig, voor de volheid, de voltooiing, 
de blijdschap van geloven. 
“Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.” (Joh. 1,11) 

 “Wat wilt u van me?”, zei Jezus. 
In de NBV klinkt de vraag heel wat vriendelijker dan in eerdere vertalingen, bijv. van 
de Canisius- en Willibrordvertaling: “Vrouw, is dat soms uw zaak?” In de 
voorbereiding van een Kanapreek zat ik daar wel eens mee, toen ik nog dacht dat de 
moeder in het Kanaverhaal moeder Maria was. zou Jezus zo tegen zijn moeder 
gesproken hebben? Na het lezen van Nieuwenhuis werd ik nieuwsgierig: hoe zou de 
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“Biebel in de Twentse sproake”, vertaald o.l.v. professor Anne van der Meiden, dat 
vertalen? 
Daar las ik: “Meanse, wat geet miej of diej dat an? Ik heb ’t nog nich zo wied!” 
In de Lutte, waar ik “weg” kom, zou men denk ik zeggen: “Wat wies-toe van mie? Ick 
bin d’r nog nich an too.” 
Trouwens: Wat betekent dat, de Twentse sproake? 

 “Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.” 
Zijn “moeder” dringt aan: het Oude Verbond is er helemaal aan toe dat Jezus zich 
aandient, dat water de allerbeste wijn wordt en dat in overvloed. 

 Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem:  de doorbraak van 
Jezus is er. Het is echt wel een verhaal van “de derde dag”. 
Zo’n triomfantelijk verhaal kon pas verteld worden toen de oude Johannes in Efeze 
zijn evangelie schreef, ongeveer 60 jaar na de dood en opstanding van Jezus, 
ongeveer 30 jaar na de dood van Petrus en Paulus, toen de eerste “opmars” van het 
christendom in het Romeinse rijk al had plaatsgevonden. 

 De ceremoniemeester wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de bedienden die 
het water geschept hadden, wisten het wel: 
Door het “drijven” van de H. Geest, die waait waar Hij wil, onzichtbaar maar 
krachtdadig. 
Zo mogen we het Kanaverhaal lezen: 

o als één lofprijzing van de H. Geest 
o als één Magnificat 

Van mij mag het een officieel canticum worden op mooie muziek. Hoe zou dan het 
refrein luiden in dat canticum? 

Wat me nog opvalt is, 

 dat in Kana de ceremoniemeester niet kon verklaren wat er gebeurd was, maar dat 
Jezus, de tafelmeester bij het laatste avondmaal, zijn diepste geheimen aan de Zijnen 
uitlegde, heel dichtbij, bijna intiem (NBV Jh. 13 – 18). Jezus, de tafelmeester, zo 
wordt Hij nog steeds genoemd in de Eucharistie. 

 
Tot slot van mijn meditatie lees ik Jh. 19,23-24 

“Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor 
iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven 
tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we 
loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden 
mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten 
deden.” 

De zending is: 
Ga met de blijde boodschap 
de wijde wereld in: 
naar Oost en West, 
naar Noord en Zuid. 
Maar bewaar altijd en overal 
de “eenheid van het onderkleed”, 
de eenheid van de kerk. 
 
Bernard Jeunink 
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“Wij zijn toch geen monniken…???” 
 
Gedurende twee jaar volgde Ton Bun  een specialisatie studie aan de Pauselijke Universiteit 
San Anselmo in Rome. Een specialisatie gericht op de “Culturele Dimensies van de Christelijke 
Cultuur”   Zijn eindscriptie heeft als titel: “Contemplatie als bron van actief kloosterleven. De 
ontwikkeling van hun wederzijdse relatie in de Sociëteit van Maria.” De studie is als brochure 

te verkrijgen bij de auteur: Ton Bun s.m., 
Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt. Tel. 024 
6759341. E-mail: ton.bun46@gmail.com  
Als het gaat over kloosterleven is het 
gebruikelijk om een onderscheid te maken 
tussen “actieven” en “contemplatieven”. De 
‘contemplatieven’ zijn de monniken en 
monialen die in hun abdijen een leven leiden 
dat primair bepaald wordt door gebed. De 
‘actieven’ zijn de zusters, broeders, fraters,  
paters die zich door het Evangelie geroepen 
weten om zich in te zetten voor zaken als 
onderwijs, ziekenzorg, missie, pastoraat. 
De paters maristen zijn een ‘actieve’ religieuze 
gemeenschap.  En dus mag het verbazing 
wekken dat het laatst gehouden Algemeen 
Kapittel van de Sociëteit van Maria in 2017 de 
medebroeders uitnodigt om “creatieve 
manieren te zoeken om te blijven groeien in 
contemplatief leven.”  Hoe zit dat? Zijn wij 
plotseling ook contemplatieven, monniken, 

geworden? Dat is de vraag die in de studie van Ton uitvoerig aan de orde wordt gesteld.  
Kijkend naar het ontstaan van de Sociëteit van Maria is er geen enkele twijfel dat voor Jean 
Claude Colin en de eerste maristen het leven als missionaris (in eigen land of in Oceanië), als 
zielzorger of als opvoeder gedragen werd door een intensief gebedsleven. Ton wijst er b.v. 
op, dat de belofte om een Sociëteit van Maria te beginnen (De Belofte van Fourvière, 1816) 
al meteen de context heeft van een gebed van toewijding. En het is interessant om te lezen, 
hoe de dagorde van de eerste maristen niet zou misstaan in een abdij. Het leven was tot in 
details geregeld, ook de vorm en inhoud van het gebed.  
Ik doe onrecht aan de studie van Ton als ik van daaruit toch meteen overstap naar latere 
jaren, en dan m.n. de tweede helft van de vorige eeuw. Het waren de jaren van het Tweede 
Vaticaans Concilie, een tijd van verandering en vernieuwing, ook in het religieuze leven. Het 
was duidelijk dat het oude tot in details geregelde leven leed aan verstarring, dat de 
gebedspraktijken niet meer aansloten bij het moderne levensgevoel. Door het Concilie en 
door de paus aangemoedigd vond in het religieuze leven een waar  aggiornamento plaats, 
een bij de tijd brengen. Daarbij hoorde voor een congregatie als de onze ook het besef: wij 
zijn allereerst een actieve, missionaire gemeenschap, ons leven moet bepaald worden door 
apostolaat, door pastoraat, door zorg voor mensen, meer dan door “contemplatief leven”.   
Maar Ton wijst erop dat het weglaten van oude praktijken niet altijd alleen maar positief 
was: Werd soms niet het kind met het badwater weggegooid? Men moet eerlijk vaststellen 

mailto:ton.bun46@gmail.com
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dat het actieve, werkzame leven ten koste kon gaan van wat de bron is van alle religieus 
leven, de relatie met God, het gebedsleven.  
En tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat het Algemeen Kapittel van 2017 een beroep 
doet op de confraters om zich te bezinnen op de “contemplatieve dimensie” van ons 
religieuze leven. Daardoor worden we géén monniken, maar wel ‘actieve religieuzen’ die 
hun leven gedragen weten door “roeping”, door God die ons aanspreekt. En daarom is 
‘contemplatie’ ook altijd wezenlijk moment in  ons leven. Ton doet daarvoor een aantal 
suggesties, zoals het stil gebed en meditatie, de lectio divina, het onderling gesprek over 
geloof, het samen lezen van de Schrift.   
Graag sluit ik mij aan bij zuster Ria van Dinther, claris, die in het slotwoord van de studie van 
Ton schrijft, dat zijn brochure een aansporing en bemoediging kan zijn om het 
contemplatieve in ons leven telkens weer ruimte te geven. 
 
Ad Blommerde s.m. 
 
 

column: van Pinksteren naar Drie-eenheid 
 
Ik betrap mezelf er regelmatig op. 
Dan denk ik weer in A of B, in zwart of wit, in goed of slecht 
 

 
 
Dat is nog niet meteen slecht. 
Maar wel beperkend. 
 
Goed, ik geef toe:  het mag vaak ook wel iets tussen A of B zijn. 
Er is best een grijs gebied, een middelmaat of een schemer. 
En daar kan ik nog mee leven ook. 
Maar uiteindelijk kan er niets nieuws gebeuren als ik vasthoud aan A of B. 
Sterker nog:  al die A of B's  gaan op elkaar gestapeld worden, als ik niet uitkijk, 
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man  vrouw 
licht  donker 
zon  maan 
dag  nacht 
actief  passief 
goed  slecht. 
 
Van links naar rechts lezen is beperkend. 
Maar van boven naar beneden lezen is op zijn minst stereotyperend. 
Er is een alternatief: Wat als we niet in twee (polen) zouden denken, maar in drie? 

 
Niet in drie willekeurige polen. 
Maar in drie polen die op de een of andere manier samen komen. Boven en rechts zijn twee 
krachten die samen komen, maar zo op zich zelf staan, dat aantrekken en afstoten elkaar in 
evenwicht houden. Links onder brengt de twee samen en dan ontstaat er iets nieuws. 
Bijvoorbeeld: aarde staat boven in.  Zaad staat rechts onder in. Als je die twee samen brengt, 
gebeurt er nog niets. De derde kracht is de zon.  Pas als de zon eraan te pas komt, ontstaat 
er een kiem. Het nieuwe is de plant. 
Of het water boven in, de zeilboot rechts onder. Voor de voorwaartse kracht heb je niet 
alleen de wind nodig maar vooral de roerganger. Van de wind alleen gaat een zeilboot 
immers niet recht vooruit, maar in cirkels. 
Met drie kan er iets nieuws gebeuren dat van een andere orde is dan de drie losse krachten. 
Hoe vaak missen we de derde kracht niet? 
Een ruzie op het werk. Persoon A tegen persoon B. Stilstand. Of... of- denken. Maar laten we 
de derde kracht erbij, dan kan het vaak weer vooruit.  Soms kan dat een mediator zijn  Maar 
soms kan 'de klant' ook de vooruit stuwende kracht zijn die A en B verbindt en op een hoger 
plan trekt. 
Pinksteren nu. Er is een A en een B kracht.  De leerlingen kennen de blijdschap van de 
verrijzenis en het verlangen de wereld daarin te laten delen. Maar net zo groot als deze 
kracht is de weerhoudende kracht: de angst voor de wereld buiten.  A of B.  Het eindigt in 
binnen, deuren en ramen dicht. Misschien waren er zelfs wel discussies:  'Wanneer zullen we 
dán?  Dit kan toch niet eindeloos duren?' 'Ja, maar...  het hoeft toch niet ten koste te gaan 
van onze eigen veiligheid?' 
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Dan ineens:  vuur en wind.  Deuren en ramen waaien open.  Ze gaan naar buiten én hun 
angsten zijn gegrond (want een groep hoeft niets van ze te hebben, 'ze zijn dronken', zeggen 
ze en dat is nog maar het begin van de gevreesde weerstand). De Geest omvat  A en B en tilt 
ze op naar een nieuw niveau: het begin van een wereldwijde gemeenschap van gelovigen, 
de kerk. 
Pinksteren is het feest van de derde kracht die A en B in zich op kan nemen en ze optilt en 
van een andere orde laat zijn. Die hebben we nodig, in de kerk, en in de wereld! 
 
Marion Korenromp 
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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 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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