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van de redactie 

 
Opnieuw is het gelukt weer een Schakel samen te stellen met artikelen van zeer 
uiteenlopende inhoud. Daarvoor ben ik allen die mij een artikel gestuurd hebben zeer 
dankbaar. En ik hoop namens de lezers te kunnen spreken. 
Helaas is er ook weer iemand uit onze maristenfamilie overleden: Paul Raes. Hij wordt met 
een in memoriam geëerd. 
De serie die in de vorige Schakel onder de titel “mijn betrokkenheid bij de maristen” 
begonnen is, kan gelukkig gecontinueerd worden met een bijdrage van Femke Schuiling. Ik 
ben benieuwd wie de volgende zal zijn. 
Er wordt in deze Schakel teruggeblikt, maar er is ook te lezen over activiteiten die 
gecontinueerd worden, die toekomst hebben. 
We staan aan het begin van weer een verwachtingsvolle periode: Sinterklaas, Advent en 
Kerstmis. Ik wens alle lezers een tijd van bezinning, gezegende kerstdagen en vrede en alle 
goeds voor het nieuwe jaar: in liefde verbonden en hoopvol vooruitblikkend. 
Kopij voor de Schakel van 1 maart ontvang ik graag uiterlijk 14 februari. 
 
Peter Müller 
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in memoriam Paul Raes (uitgesproken op 29 september) 
 

Het is al weer maanden geleden dat Paul mij belde dat hij 
ziek was en dat hij een en ander wilde bespreken. Vorig jaar 
hadden we al meer contact gehad. Hij was met Annette bij 
ons in Maasdam geweest en ik had voor hem een 
muziekboek uit Taizé meegebracht. We hebben daarna nog 
samen een Taizé-viering in Berne Heeswijk bezocht. 
Paul wilde bespreken dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij was 
alles aan het regelen. Hij had al een avondwake gemaakt 
die veel gelijkenis vertoonde met de completen in het 
klooster. 
En Paul zou het mooi vinden om het sacrament van de 
zieken te ontvangen tijdens de reünie van de oud-

studenten van de Maristen op 26 september van dit jaar. Het is anders gelopen. Paul ging 
het niet halen. Even was nog een optie om met de wensambulance naar de dienst in Hulst te 
komen, maar de vrijdag ervoor is hij overleden. 
“Dat zijn mijn echte vrienden”. Dat was een uitspraak van Paul over de ASM, de oud-
studenten van de paters maristen uit Hulst. Hij was sterk verbonden met de leden van de 
ASM. Afgelopen jaar hebben Paul en Annette veel steun gehad van de bezoekjes die vele 
oud-studenten hen brachten. 
Die hechte band was niet alleen ontstaan door de reünies die om de drie jaar worden 
gehouden, maar zeker ook door de andere activiteiten. Hoogtepunten daarvan zijn een 
bezoek aan La Neylière in augustus 2018, samen met Annette, en aan Rome in juni 2019. 
Paul is in de groep dan ook echt aanwezig, vooral in de gesprekken. Maar soms ook door, 
laat ik het noemen, onhandigheidjes. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij in La Neylière een 
keer een dorp te vroeg uit de bus gestapt is, waardoor hij met Annette kilometers moest 
lopen naar het dorp waar de auto stond. Waar hij het voortouw in nam was het zingen. In Le 
Puy-en-Velay, in de buurt van Lyon, waar het Salve Regina ontstaan zou zijn, hebben we 
spontaan bij een bezoek aan de cathédrale Notre-Dame vooraan in de kerk het Salve Regina 
gezongen. Ook in Rome zongen we, bijvoorbeeld in een restaurant geleid door zusters. Daar 
hebben we zelfs meerstemmig ‘God groet u zuivere bloemen’ gezongen. Dat voorkwam niet 
dat Paul in de bus bestolen werd. De dieven zagen in hem een gemakkelijke prooi. 
Paul kon ook hoorbaar genieten van mooie kunst. We waren in de Santa Maria del Popolo. 
In die kerk hangen prachtige schilderijen, o.a. twee  meesterwerken van Caravaggio: de 
‘Bekering van de H. Paulus’ en de ‘Kruisiging van de H. Petrus’. De intense lichtwerking van 
Caravaggio is pakkend en de geluiden van Paul van Ohhh en Ahhh hielden zeker vijf minuten 
aan. Paul kon intens genieten van kunst en muziek. 
Op 30 juni had Paul al een afscheidslunch georganiseerd om in een nog redelijke conditie 
afscheid te nemen van zijn vrienden van de ASM. Het is bewonderenswaardig hoe hij zijn 
ziekte als een natuurlijk proces over zich heeft laten komen. Hij probeerde veel te regelen, 
maar accepteerde ook dat alles komt zoals het komt. Hij was niet bang voor de dood. Ik ben 
er van overtuigd dat de warme band die er is, zal blijven bestaan. Wij vergeten Paul niet en 
we mogen er van uitgaan dat hij ons ook ‘van boven uit’ zal blijven volgen en zo nu en dan 
helpen en bijsturen. Ook Annette zullen we zeker niet vergeten. 
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De maristenfamilie wordt geïnspireerd door Maria. We mogen op haar vertrouwen en 
hopen. Wij zijn gewoon om bij het afscheid van een medebroeder bij gelegenheid van de 
‘avond van het leven’  het ‘Salve Regina’ te zingen. Deze lofzang op Maria geeft haar twee 
bijzondere deugden weer: de barmhartigheid en de troost. Maria is onze voorspreekster en 
we kunnen Paul aan niemand beter toevertrouwen dan aan Maria. 
 
Joop Volkers, 28 september 2021, Maasdam  
 
 

mijn betrokkenheid bij de maristen 
 

1. Wie ben je? Wat is je levenssituatie? Welke werkzaamheden verricht je? 
Mijn naam is Femke Schuiling, 34 jaar oud. Ik woon samen met mijn twee kinderen 
Solveig en Tuur in een lief Zaans huisje in Zaandam. Ik werk bij een 
welzijnsorganisatie in Amsterdam als participatiemedewerker. Mijn taken in deze 
functie zijn voornamelijk gericht op mensen met beginnende geheugenproblemen en 
hun mantelzorgers.  

2. Hoe ben je betrokken geraakt bij de maristen? 
In 2011 was ik klaar met mijn studie Kunst, Cultuur en Media in Groningen. De banen 
in de culturele sector lagen toen niet voor het oprapen, maar ik had het geluk dat ik 
een leuke baan vond in Arnhem. Ik ben toen weer even bij mijn ouders in Nijkerk 
gaan wonen en pendelde ook regelmatig terug naar Groningen, waar mijn geliefde 
woonde. In Groningen was ik betrokken bij het Studenten Pastoraat, ik hielp mee bij 
het organiseren van oecumenische studentendiensten in de Martini Kerk en volgde 
veel lezingen en cursussen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Dat deed me 
erg goed. Toen ik eenmaal aan het werk was, viel dat weg. Ik voelde me wat 
ontheemd: ik was dan wel met werken begonnen, maar was dit het nu? Was dit het 
volwassen leven? Ik vond mijn werk best leuk, maar moest ook wennen: ik vroeg me 
af of deze baan me wel paste. Op zoek naar zingeving kwam ik op de website van de 
maristen terecht. Daar las ik over “De Reis naar Binnen”. Dat was mijn eerste 
ervaring met de maristen. Regelmatig voerde ik gesprekken met Clara van de Ven, in 
de kelder van de Westerhelling. Het deed me erg goed daar te zijn. De gesprekken 
brachten me thuis bij mezelf en dichter bij God. De fraters had ik toen nog niet 
ontmoet. Dat kwam later, toen er een oproep kwam om mee te denken over een 
viering van 75 jaar fraters in Nederland. Ik wilde daar graag aan mee helpen, ik 
voelde me gezegend met “De Reis naar Binnen” en wilde heel graag iets terug doen. 
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En zo leerde ik Jacques en Gerard kennen en raakte ik betrokken bij steeds meer 
projecten van de fraters. Dat er ook nog paters waren, wist ik toen nog niet. De 
katholieke wereld was mij überhaupt vreemd. Ik ben opgegroeid in een protestants 
gezin. Toch voelde ik mij zeer welkom in het katholieke nest van de fraters, de 
warmte en de gastvrijheid die ik er vond en vind, vond ik geweldig. Dat het feit dat 
ikzelf geen katholieke achtergrond had, voor maristen geen probleem was, maakte 
dat welkome gevoel compleet. Helemaal toen mij gevraagd werd voorzitter te 
worden van het maristenoverleg. Ik heb daar nog wel een tijdje over na gedacht: Ik? 
Voorzitter? Ik zag het niet direct. Maar ik heb geleerd dat het soms de ander is die 
iets in jou ziet voor je het zelf ziet. En dat je een dergelijke aanrijking ter harte mag 
nemen. Ik heb ja gezegd en dat heeft mijn verbinding met de fraters en ook de paters 
versterkt. Ik voel me thuis bij de maristen. 

3. Wat is voor jou kenmerkend voor de maristen? 
Zoals ik eerder even benoemde, ben ik opgevoed in de protestante traditie. Een rijke 
traditie, maar wel een die zich wat mij betreft kenmerkt door denken. Ik miste de 
beleving, het voelen en ervaren. Voor het vrouwelijke was weinig plaats, het 
mannelijke speelt de hoofdrol. De rol van Maria is klein. Zij komt voorbij in de 
verhalen, maar daar houdt het op. Van Mariaverering wist ik weinig, ik zag wel eens 
Mariabeelden maar dat noemde men in mijn omgeving “kitsch”. Het kerkgebouw 
waar ik als kind kwam, was sober met veel beton en vrijwel geen afbeeldingen. 
Voorin hing een groot houten kruis. Ik vond het wel fijn om naar de kerk te gaan, om 
de verhalen te horen en samen te zingen. Geloven en spiritualiteit hebben altijd bij 
mij gehoord. Het komt altijd weer terug, ook als het even naar de achtergrond 
verdwijnt. De Westerhelling is voor mij een plek die die spiritualiteit weer bij me 
brengt. Een ontmoeting met mijn diepste zelf, met God wordt daar gefaciliteerd. En 
daar vind ik rust, vrede, daar vallen alledaagse beslommeringen weg. Daar ben ik 
Aandachtig Aanwezig.  
Dit heb ik mogen ervaren in bijeenkomsten met de fraters en later ook samen met de 
paters. Dat zijn rijke ervaringen die me heel dierbaar zijn.  

4. Op welke manier speelt jouw betrokkenheid bij de maristen en hun spiritualiteit 
een rol in jouw dagelijkse leven? 
De woorden Aandachtig Aanwezig komen regelmatig als een mantra naar me toe. 
Het is een wens zo te leven, maar vaak, in de drukte van alle dag, schiet het er bij in. 
Maar wanneer deze woorden mij vinden, is daar even een diepe zucht, schouders 
naar beneden, terug naar het hier en nu. 

5. Hoe zie jij de toekomst van de maristenbeweging in Nederland? 
De tijd waarin wij leven, kenmerkt zich door het loslaten van instituten en het zoeken 
naar nieuwe vormen van spiritualiteit en gemeenschap. Ik vind dat de fraters daar op 
prachtige wijze vorm aan geven bij de Westerhelling, dat ze niet star zijn, maar 
meebewegen met het leven. De behoefte aan spiritualiteit is niet minder en de 
woorden Aandachtig Aanwezig zijn eeuwig. Die voelen van alle tijden. Ik hoop van 
harte dat een traditie die zo rijk is, doorgegeven mag blijven worden. Want wat is het 
prachtig als je mee kunt liften op de ervaring van anderen die je zijn voorgegaan. 
Want dat wat ons mens maakt en daar waar wij tegenaan lopen, ook dat zijn 
universele ervaringen. Het citaat ”Traditie is het doorgeven van het vuur en niet het 
aanbidden van de as.” vind ik zelf altijd mooi tekenend voor wat de betekenis van 
traditie zou kunnen zijn. Maar dat maakt het niet makkelijk, het betekent ook wel 
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eens loslaten wat voor jou dienend was, maar voor een volgende generatie misschien 
niet. Ik hoop en wens dat het maristenvuur mag blijven branden, als de Geest die 
aanraakt, inspireert en voedt. 

 
Femke Schuiling 
 
 

de heilzame werking van de stilte 
 
De maristenfamilie is een verzameling van paters, fraters, zusters en leken die zich geroepen 
voelen om het barmhartige gezicht van God te tonen in een kerk die niet zozeer gekenmerkt 
wordt door macht, planning, controle, bestuur en concurrentie, maar door ruimhartige 
gemeenschap die niemand uitsluit. Zij wil dienstbaar zijn zoals Maria die in de vroege kerk 
aandachtig aanwezig was als moeder en leerling.  Zo lees ik in de folder ‘maristen in deze 
tijd’.  
 
fraters maristen 
Op 2 oktober 2021 nam ik deel aan een symposium in de abdij van Berne, aangeboden door 
de paters maristen bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Ton Bun. Ik had al 
eens eerder een maristensymposium meegemaakt, en wel in 2012 ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de fraters maristen in Nederland. Deze bijeenkomst speelde zich af in 
het Augustijns Centrum de Boskapel waar ik toen rector was. Tijdens lezingen en 
voordrachten werd de spiritualiteit van Aandachtig Aanwezig verbonden met leven in stilte, 
rust, meditatie en eenvoud. Wat mij toen opviel was hoe een handjevol maristen op leeftijd 
er in slaagde een fris en eigentijds geluid te laten horen, dankzij hun verbinding met jonge 
mensen, van wie een aantal als leek tot de maristenfamilie was toegetreden. 
 
paters maristen 

Negen jaar later was ik dus weer bij een maristensymposium en 
opnieuw was ‘stilte’ het thema. Ook nu viel mij op hoe fris en 
actueel een vergrijzende sociëteit dank zij het samen optrekken 
met jongere mensen voor de dag kwam. De jubilaris, Ton Bun, 
die ik ken van de (voormalige) Werkgroep Kloosterspiritualiteit 
hield een inleiding onder de titel ‘Heilzame werking van de 
stilte.’  Hij stipte vier elementen van de stilte aan: dichter bij 
jezelf komen, dichter bij elkaar komen, dichter bij God komen en 
dichter bij de natuur komen. Als je niet altijd ‘druk-druk’ wilt 
leven, moet je jezelf in een lagere versnelling brengen. Stel jezelf 
op in een ruimte die groter is dan jezelf. Begin de dag met een 
stilte die in jou het zelfbewustzijn wakker schudt. Keer naar 
binnen, want je wezen is goddelijk: ‘ik zocht Je buiten, maar Jij 
was binnen’ (Augustinus). We zijn van binnen verward en 

rommelig. Breng de worstelingen die je in jezelf ervaart voor het aanschijn van God, zoals 
Jezus in de hof van Olijven. Het is de roeping van de maristen om, zoals Maria, Christus 
geboren te laten worden in deze wereld.  
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lekenmaristen 
De tweede spreker was Conny Stuart, gedelegeerde van de maristenactiviteiten 
Westerhelling in Nijmegen. De Westerhelling is een open huis 
van de fraters maristen, waar jongeren in gesprekken en 
stilteweekenden tot zichzelf kunnen komen en op zoek gaan 
naar wat hen werkelijk bezielt. Deze bijeenkomsten staan 
onder leiding van de lekenmaristen. Conny vertelde ons hoe 
helend de stilteweekenden voor de jongvolwassen deelnemers 
kunnen zijn. Maar ze riep ook ons, deelnemers aan dit 
symposium op, om in stilte naar binnen te keren en daarna 
met degene die naast je zat te delen wat er tijdens die stilte in 
je omging. Zo vertelde mijn buurvrouw dat heel die ‘lof op de 
stilte’ voor haar wat vervreemdend was vanwege de 
herinnering aan een doof geboren kleinkind. Haar verhaal was 
voor mij een oefening in aandachtig aanwezig zijn.  Een ander project op de Westerhelling is 
Stichting Moria, een huis waar ex-gedetineerde jongeren aan een nieuwe toekomst kunnen 
werken. Dat dit gaat in een maristensfeer blijkt wel uit Conny’s woorden: ‘de jongemannen 
worden er ontvangen zoals ze zijn. Dat wil niet zeggen dat alles wat ze willen, kan, maar 
uitgangspunt is het evangelie van welkom!‘  En ze raakte me ook toen ze het had over God 
als ‘Hij die ons draagt en mooi maakt.’ 
 
dwazen omwille van Christus  
Als laatste spreker hadden de maristen de spraakmakende cultuurtheoloog Frank Bosman 

uitgenodigd. Hij voerde een cabareteske voorstelling op over de 
dwaasheid van het geloof.  Het klinkt een beetje cru, maar veel 
seculiere mensen verslijten religieuzen en gelovigen die ‘nog’ – o 
gruwel van een woord!-  naar de kerk gaan, een beetje voor gek. 
Bosman riep de maristenfamilie op zich niet tegen dit vooroordeel 
te verzetten, maar het te omarmen: dwaasheid is onze roeping. 
Steeds opnieuw staan er ‘dwazen omwille van Christus’ op zoals 
Franciscus van Assisi. De vlam van de dwaasheid is nog altijd nodig 
om de gevestigde orde van ieder voor zich en God voor ons allen 
omver te werpen. Niet met geweld of volksmennerij, maar door 
een leven te leiden dat radicaal ‘anders’ is. ‘Zolang u een teken van 
tegenspraak bent en blijft, is uw rol niet uitgespeeld.’ Bosman 

begon zijn voordracht met te zeggen dat hij zelf niet zo ‘van de stillen’ is, maar zijn oproep 
aan het eind riep een bewogen stilte op…  
 
tot slot 
De paters maristen boden ons deze dag niet alleen 
goede sprekers aan, ze deelden ook spijs en drank met 
hun gasten. En er was ruimte voor onderlinge 
ontmoeting. Kortom, het was een dag waar de 
deelnemers met veel voldoening op kunnen 
terugkijken: de heilzame werking van de maristen!     
 
Joost Koopmans osa 
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stilte 
 
Ik heb er geen woorden voor 
buiten gaat alles door 
even niks 
stil     
 
bewust van mijn bestaan 
focus ik op mijn ademhaling 
langzaam in, langzaam uit 
als mijn gedachten afdwalen 
duw ik ze weg 
om terug te gaan naar mijn ademhaling 
stil 
 
ik ben er, ik mag er zijn 
Hij, wiens naam is  
'ik zal er zijn bij jou zoals ik er zijn zal' 
is er ook 
in stilte 
 
Bernice Reintjens (Dit gedicht is tijdens symposium tot stand gekomen.) 
 
 

reünie oud-studenten te Hulst 
 

Van vrijdag 24 tot zondag de 26 september was de 11e reünie sinds 1987 van de oud-
studenten paters maristen in Hulst, verenigd onder de naam ASM: amici societatis Mariae. 
Er was een opkomst van 22 personen; de slaapgelegenheid was in 4 bungalettes van 
Recreatiecentrum de Vogel te Hengstdijk.  
In het B&B van Gasterij de Kleine Vogel in Kuitaart logeerden drie reünisten en sliepen er 
twee in hun eigen camper en caravan in de achtertuin. Op camping Klein Cambron 
bivakkeerden nog eens twee reünisten met hun echtgenotes in hun sleurhut en camper. 
In de Kleine Vogel waren ook de maaltijden en bijeenkomsten en voor het eerst waren er 
twee echtgenotes bij van oud-studenten, die op de camping stonden. 
Tijdens de opening door Joop Volkers vernamen we dat Paul Raes deze morgen was 
overleden. Hij wou nog graag naar de reünie komen met de wensambulance, maar heeft dat 
helaas net niet kunnen meemaken. 
Vrijdagavond was een zeer gezellige avond, er werden opnames vertoond van 50 jaar 
priesterschap van Jan Volkers in 2014 en 100 jaar maristen in Nederland in 2011. 
Zaterdagmorgen bezoek aan boerderij de Mariahoeve in Emmadorp, waar we tijdens de 
koffie uitleg kregen over het kweken van groente op zilte grond en waar we konden proeven 
van hapjes met  zeegroentes, die daar verbouwd worden. Een van de proeverijen was een 
glaasje met zeesla, garnalen en zeekraal. Denk bij zeegroentes aan: ijskruid(zeesla), zeekool, 
oesterblad, zeevenkel, zeekraal en lamsoor.  
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‘s Middags een wandeling in het Verdronken Land van Saeftinghe, met gids Edy Bogaert over 
het plankierspad. Vervolgens naar de Paal in het restaurant van de Watersportvereniging 
met zicht op de schepen op de Westerschelde. 

 
‘s Avonds koud en warm buffet in de Kleine Vogel, koffie na en dan aan de borrel. 
Ondertussen konden we kijken naar filmopnames van Henk Agterbosch over zijn missiejaren 
op Malaita op de Salomonseilanden. 
De zondagse mis in het maristenklooster in Hulst werd opgedragen door pater Ton Bun. 
Tijdens de dienst herdachten we het overlijden van oud-studenten van de afgelopen drie 
jaar en collecteerden we voor het Pater Bun-fonds (opgericht naar aanleiding van zijn 50jarig 
priesterschap) voor werkzaamheden, gericht op verdieping en toerusting van jongeren. 
Om 2 uur afscheidslunch in de Kleine Vogel met slotwoord van onze nestor Piet Diepmaat, 
die  alweer reikhalzend uitkijkt naar de volgende reünie in 2024. 
We troffen het deze dagen met prachtig nazomerweer van rond de 24 graden. We konden 
veel buiten op het terras zitten. 
 
Herman Bokdam 
 
 

verslag van de bezinningsdag ter voorbereiding op de Advent en Kerst  
 

Op zaterdag 27 november kwam een groep maristen en ‘vrienden van de maristen’ bijeen in 
het Koptisch orthodoxe klooster in Lievelde, het voormalige maristenklooster Loreto. 
Irma Eltink en Peter Müller, verantwoordelijk voor de organisatie van de dag,  hadden mgr. 
H. Woorts uitgenodigd voor de inhoudelijke presentatie met de titel “ Gods menswording in 
beeld”.   
Mgr. Woorts is als hulpbisschop werkzaam in het Aartsbisdom Utrecht en daarnaast is hij 
docent aan de priester en diakenopleiding in het vak christelijke kunst en iconografie. 
In zijn presentatie nam mgr. Woorts de aanwezigen mee in de geloofsgeschiedenis, hoe 
Gods menswording in Jezus in beeld is gebracht op schilderingen, door beelden en andere 
voorstellingen vanaf de 3de eeuw tot heden. 
Eerst gaat hij nader in op de vraag of het maken van beelden in de christelijke geschiedenis 
is toegestaan? 
In het oude testament staat “Gij zult geen beelden maken.”. Dit gegeven heeft ook in de 
eerste eeuwen van het christendom vooral in de Byzantijnse kerk tot verschillende 
beeldenstormen geleid. Het 2de concilie van Nicea in 787, tevens het laatste oecumenische 
concilie van de Oosterse en de Westerse kerk, heeft bepaald dat afbeeldingen van God, als 
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de vleesgeworden God in Jezus zijn toegestaan. De verklaring is: dat het in het oude 
testament ging om beelden van afgoden, terwijl het na de geboorte van Jezus gaat om de 
getuigenis dat God Jezus is. Jezus is de God geworden mens van Israël en Maria is de mens 
die door God is uitverkoren. 
De oudste christelijke kunstuitingen zijn fresco’s in de catacomben onder de stad Rome van 
de 2de en de 3de eeuw, voorbeelden zijn: vroegchristelijke symbolen zoals Jona en de walvis 
en de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. 
De eerste beelden van Maria stammen ook uit de 2de en de 3de eeuw.  
Het eerste fragment van de kerstnacht, het kind in doeken in een kribbe met een os, een 
ezel en een ster, Christus is het licht, stamt uit de 4de eeuw. De os en de ezel verwijzen 
hierbij naar het Jesaja: “Een os kent zijn eigenaar, een ezel de kribbe van zijn meester maar 
Israël weet van niets!”. De os en de ezel verbeelden christenen, de niet-gelovige joden en de 
heidenen, die Jezus als God erkennen. 
In de eerste beelden van Maria zit zij op afstand van het kind Jezus in een overpeinzende 
houding, zij beschouwt als het ware het mysterie dat haar is overkomen. Langzaam door de 
eeuwen heen ontwikkelen de beelden van Maria zich als de moeder Gods naar onze lieve 
vrouw, ze wordt steeds menselijker, de afstand tot Jezus neemt af tot ze Jezus aanraakt en 
bij zich neemt en zelfs de borst geeft om hem te voeden. 
In de iconen van de oosterse kerk, wordt Maria statisch uitgebeeld als de moeder van God, 
dat is te zien aan het gebruik van kleuren en symbolen. Zo staat de purperen kleur voor het 
goddelijke en de kleur blauw voor het menselijke. Jezus wordt uitgebeeld als een klein wijs 
mannetje, als de jonge leraar, als “ Ik ben die is”, niet als een kindje. 
De kleur blauw wordt steeds belangrijker, het is een zeer kostbare kleur, in de 
middeleeuwen wordt de kleur blauw de kleur van Maria. 
Na het concilie van Efese in het jaar 431, mogen wij Maria voor het eerst noemen als de  
“ God barende” . Daarna wordt in het jaar 432 de eerste aan Maria gewijde kerk gebouwd, 
de Santa Maria Maggiore in Rome. 
Een andere interessante ontwikkeling is het beeld van de stal waarin Jezus is geboren, eerst 
een grot, daarna onder invloed van de Romeinen uitgebeeld als stal met een dak en later 
een ruïne als beeld van het verwoeste kasteel van koning David.  
Het beeld van het kind in de kribbe ontwikkelt zich langzaam van een kribbe in een stal tot 
een kribbe op een altaar. Paus Leo de grote heeft hierop grote invloed gehad door zijn 
uitspraak dat het kind in de kribbe dezelfde is als het brood tijdens de eucharistie. 
We hebben het aan Franciscus van Assisi te danken dat we de kerststal kennen.  
Franciscus (1223) geeft aan een kunstenaar de opdracht om zo realistisch mogelijk het 
kerstverhaal uit te beelden. Daardoor wordt de kerstvoorstelling steeds menselijker. 
In mystieke zin verbeelden Jezus en Maria het huwelijk tussen God en zijn kerk. Christus is 
het licht en Maria is de enige mens die het volle licht kan aanschouwen.  
De beelden van de drie wijzen uit het Oosten kennen ook een boeiende ontwikkeling. De 
oudste beelden stammen uit de 4de eeuw, drie figuren, vreemdelingen, in de 6de eeuw zien 
we de wijzen met gelijke mutsen, als Persen en na het jaar 1000 ontstaat het beeld van de 
drie koningen met een verschil in leeftijd, een oude, een jonge en een van middelbare 
leeftijd. Ook zien we voor het eerst een gekleurde koning. Waarschijnlijk zijn de drie 
koningen ook de symbolen voor de drie in die tijd bekende continenten, Europa, Azië en 
Afrika. 
In het vervolg op de boeiende en leerzame presentatie van mgr. Woorts waar nog veel meer 
over te vertellen is, gebruiken we een sobere (De Kopten zijn aan hun 43 dagen durende 
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vastentijd begonnen!), maar wel lekkere lunch. In de stille tijd die volgt hebben we tijd na te 
denken over de vragen die we daarna in subgroepen met elkaar bespreken: 

• Welk beeld geeft voor jou verdieping voor de Advent? 

• Welk beeld geeft voor jou verdieping voor Kerstmis? 

• Wat betekent Gods menswording voor jou? 
Na de terugkoppeling door de verschillende subgroepen komen de volgende reacties: 
De Advent met beelden van verlangen, van uitzien naar en het bezoek van Maria aan haar 
nicht Elisabeth, de annunciatie. 
Kerstmis met beelden van de geboorte van Jezus, waardoor de God van de Joden de God 
voor alle mensen is geworden. Jezus die door zijn geboorte uit de hemel komt en zijn kruis al 
draagt. Van de kribbe naar Golgotha en onderweg de Emmaüsgangers. 
 

 
 
Gods menswording met beelden als God onder de mensen en het Goddelijke in de mensen. 
Als afsluiting gaan we naar de kapel voor een korte gebedsdienst en een overweging. 
Met een mooie tekst om mee naar huis te nemen, over “ Uw wil geschiede, de Advent door 
met Maria”, nemen we afscheid van elkaar. 
Van harte veel lichtpuntjes in deze Adventstijd en een Zalig Kerstfeest ! 
 
Peter Weda 
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G.A.A.T. 
 
Huize Loreto was jarenlang voor veel mensen een plek waar ze graag kwamen, waar ze zich 
thuis voelden. Dat gold ook voor de mensen die een keer per maand op zaterdagmiddag bij 
elkaar kwamen voor een alternatieve viering door een van hen voorbereid. Ze kregen hier de 
ruimte om hun geloof te beleven en daar op hun eigen manier gestalte aan te geven. Dit 
misten ze in de verstarde houding van de katholieke kerk.  
Toen deze alternatieve vieringen op een gegeven moment ophielden, besloten wij door te 
gaan als leesgroep omdat we graag contact wilden houden. Het zal rond september 2007 
geweest zijn dat we voor eerste keer samenkwamen in één van de kamers van Loreto. Al 
gauw kwam de vraag: ‘Welke naam geven we onze groep?’ We kwamen uit bij ‘G.A.A.T.’ De 
letters staan voor onze namen: Gerda,  Antoinette, Annemarie, Toos en het woord ‘gaat’ 
verwijst naar samen op weg gaan, op zoek naar wat ons leven werkelijk zin geeft, wat onze 
bron is. We doen dit voornamelijk aan de hand van boeken die we lezen; soms maken we 
een wandeling of bezoeken een tentoonstelling.  
Een G.A.A.T. ontmoeting ziet er ongeveer als volgt uit: 
- uitwisselen van de laatste persoonlijke nieuwtjes/ gebeurtenissen. 
- moment van stilte en luisteren naar muziek 
- aansteken van kaarsjes voor een persoonlijke intentie 
- lezen en uitwisselen van vragen over en ervaringen met de gelezen tekst 
- evt. eindigen met muziek, gebed 
Sinds de sluiting van klooster Loreto komen we samen bij een van ons thuis. We wisselen elk 
jaar van huiskamer en na vier jaar beginnen we met een nieuw rondje. Deze ontmoetingen 
zijn voor ons heel waardevol. We ervaren allemaal dat stil bij elkaar zitten, met aandacht 
luisteren naar wat het gelezene met iemand anders en ook met jezelf doet, onze geest 
voedt, onze geloofsbeleving verdiept en ons energie geeft, dat we ons blijven ontwikkelen. 
Persoonlijke ervaringen zijn: G.A.A.T. vormt een goed alternatief voor de leegte die ontstond 
nu ik niet meer naar de vertrouwde oude kerk ga; voor mij kan een niet tastbare 
werkelijkheid tastbaar worden; hier kan ik de zoektocht naar mijn eigen kijk op de 
Bijbelverhalen, die begon met het voorgaan in woord- en communiediensten voortzetten en 
dat doet me goed. 
De maristen van klooster Loreto hebben niet op rotsachtige bodem gezaaid, zoals blijkt uit 
dit kleine zaadje dat zich onzichtbaar heeft ontkiemd. Het blijft jammer dat dit huis gesloten 
moest worden, maar zoals een van ons zei: “ ‘Loreto’, met haar bewoners en gasten zoals ik, 
voelde als een warm huis. Een periode waar ik dankbaar op terug kijk.” Die dankbaarheid 
voelen wij alle vier. 
 
Gerda van Netten,   
Antoinette Menting,  
Annemarie Verschoor en   
Toos Venderbosch 
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bakens van hoop 
 
Het is een oude gewoonte in gemeenschappen van religieuzen om op geregelde tijden bij 
elkaar te komen en terug te kijken op de voorbije periode, een blik te werpen op de 
toekomst en leidinggevenden te kiezen. Een dergelijke bijeenkomst wordt “kapittel” 
genoemd. 
In 2017 hielden de fraters een Algemeen Kapittel waar fraters en betrokkenen bij de fraters 
van alle landen waar de fraters aanwezig zijn, in Colombia bij elkaar kwamen. 
Het kapittel had als slogan: bakens van hoop. 
Begin 2022 houdt de provincie West- en Midden-Europa van de fraters het driejarig kapittel. 
Eén van de onderwerpen op het kapittel zal de toekomst van de provincie zijn. Het huidig 
aantal fraters brengt ons ertoe om realistisch en met vertrouwen naar de toekomst te 
kijken. 
Op dit moment is een werkgroep bezig met de voorbereiding van het kapittel. Alle fraters en 
betrokkenen in de activiteiten van de fraters worden in het proces van voorbereiding 
meegenomen. 
In ieder geval zijn twee accenten van beleid belangrijk. 
Het eerste is het leven van de fraters. De gezondheid van fraters maakt dat een goede 
verzorging gegarandeerd moet zijn. 
Het tweede is de missie van de fraters. In elk van de vijf landen van de provincie zijn er 
activiteiten die gezamenlijk onze missie, onze zending vormen. 
Het moment is aangebroken om de verantwoordelijkheid en de uitvoering van onderwijs, 
sociale en pastorale activiteiten over te dragen aan derden. Tegelijk blijft de zending onder 
de paraplu van de fraters. 
Het is mogelijk dat de provincie doorgaat of dat voor een andere structuur gekozen wordt. 
De komende maanden zal reflectie en gesprek ons wijzen welke weg we gaan. 
“Het is het werk van Maria.” Met deze woorden van Marcellinus Champagnat zal het in zijn 
geest zijn. 
 
Jacques Scholte f.m.s.  
 
 

nieuws van de paters 
 
zuster Callista in de bloemetjes 
Zondag 17 oktober jl. vierde zuster Callista haar 65 jaar professiefeest. Haar eigenlijke 
professie dag is 5 augustus. Toen kon er slechts in beperkte kring aandacht aan geschonken 
worden. Op deze zondag werd zuster Callista werkelijk omgeven met bloemen. Beginnend 
samen met familie en bekenden in een sfeervolle eucharistieviering in Rivo Torto uit 
dankbaarheid jegens haar Schepper en jegens al degene die haar dierbaar zijn en haar tot 
steun zijn bij vreugdevolle momenten en tragische omstandigheden. Aansluitend was er een 
genoeglijk samenzijn in een nabijgelegen restaurant om het feest met de jubilaris voort te 
zetten. 
 
bezoek van het provinciaal bestuur oktober jl. 
Van 10 tot 15 oktober hebben de provinciaal pater Martin McAnaney en de provinciaal 
vicaris pater Jean-Marie Bloqueau een bezoek gebracht aan onze communiteiten in Hulst en 
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Enschede. Tevens hebben zij ook met de medebroeders afzonderlijk gesproken. Op deze 
wijze krijgt het bestuur een goed inzicht in hoe het er voor staat met de paters maristen in 
Nederland en wat bijzondere aandacht verdient in de tijd die komt op het terrein van 
onderlinge zorg in samenwerking met en ondersteuning van aanwezige zorginstellingen..    
 
provinciaal kapittel 2022 
Als de corona niet opnieuw roet in het eten strooit zal in januari het provinciaal kapittel 
plaats vinden in La Neylière. De afgevaardigden uit de verschillende landen van Europa 
zullen aan de hand van rapporten en documenten terugkijken naar de voorbije 
bestuursperiode. Zij zullen de huidige situatie van de maristen onder ogen zien. In gebed en 
onderlinge uitwisseling zullen zij mogelijkheden onderzoeken wat onze bijdrage kan zijn in 
onze huidige wereld op de plaatsen waar maristen leven en werken. Zij zullen daarbij 
aangewezen zijn op een intensieve samenwerking met anderen.    
 
van 15 november 2021 - 15 november 2022 extra aandacht voor roepingen in de Sociëteit 
van Maria. 
De algemeen overste van de paters maristen John Larssen nodigt elke marist uit deel te 
nemen in gebed en aan bijeenkomsten die gericht zijn op onze maristenroeping.  De datum 
15 november is de sterfdag van Jean Claude Colin, de stichter van de paters maristen.     
 
Ton Bun 
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Jaar van de Roepingen 
 

15 november ‘21- 15 november ‘22 

 

 
 
bedoeling van het Jaar van de Roepingen 
Ons marist-zijn verrijken met het vuur van de Heilige Geest, zoals we die bij onze roeping 
ontvangen hebben.  
Ons als maristen samen met wie met ons verbonden zijn elkaar te bemoedigen om ons 
diepgaander te bezinnen op onze eigen roeping, m.n. ons leven in onze gemeenschap en 
onze zending in kerk en wereld.  
Iedere unit in de SM helpen om creatieve vormen van roepingenpastoraat te bedenken, 
passend bij de mogelijkheden van de unit, en wel zo dat jonge mensen worden geïnspireerd 
om gelovig tot inzicht te komen in hun roeping.  
 

Gebed om Roepingen 
 

Goede God, 
U inspireerde Jean-Claude Colin tot een leven 

van trouw aan het Evangelie in de geest van Maria. 
Als het uw wil is dat hij, U ter eer, als heilige vereerd wordt, 

laat ons dan ervaren dat hij zich in uw gunst mag verheugen door ons op zijn voorspraak 
een toenemend aantal roepingen te schenken. 
Zo bidden wij door Christus, onze Heer. Amen. 
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contact 
Facebook: Marist Fathers Vocations 
www.maristyouthinternational.org 
 

 
 
 

Pauline Jaricot 
 
In het decembernummer 2020 van de Schakel schreef Jan Hulshof naar aanleiding van het 
boek “Figures Lyonnaises de la Foi” over de vrouw die als eerste leek naar de missie van de 
maristen is vertrokken, Marie-Françoise Perroton. In het artikel noemt Jan ook Pauline 
Jaricot, een van de mensen die Marie-Françoise inspireerden missionaris te worden. 
 
Pauline Jaricot wordt komend jaar op 22 mei zalig verklaard, 200 jaar nadat zij in Lyon de 
Société de la Propagation de la Foi, het genootschap tot verspreiding van het geloof, 
oprichtte. In datzelfde Lyon vindt de plechtigheid van haar zaligverklaring plaats. Het door 
haar opgerichte genootschap speelde een grote rol in het leven van Marie-Françoise 
Perroton en heeft haar geïnspireerd missionaris te worden in Oceanië. 
Marie-Françoise Perroton en Pauline Jaricot kenden elkaar goed. Al voor de formele 
oprichting van het genootschap haalde Marie-Françoise geld op voor de missies en droeg dat 
af aan Pauline. Die laatste had vanwege haar contacten met de Missions Étrangères in Parijs 
(MEP) aandacht voor de missieactiviteiten van de MEP. De MEP was opgericht in 1658 om 
diocesane priesters te leveren aan missies in Azië en gebieden in de Indische Oceaan. Haar 
aandacht voor missie werd verder gestimuleerd door haar oudere broer, Philéas, die 
studeerde aan het grootseminarie Saint-Sulpice in Parijs en enthousiaste brieven schreef 
over de missie. 
Die aandacht voor missie en missiegebieden paste in het tijdsbeeld. In de eerste helft van de 
19e eeuw ontstond in Europa een nieuwe religiositeit die vooral door het gewone kerkvolk 
werd gedragen en niet door de hogere standen. In deze tijd werden ook allerlei congregaties 
opgericht met aandacht voor de missies binnen de Europese kolonies wereldwijd. Denk aan 
de in 1805 opgerichte congregatie van de Paters van de Heilige Harten, de Picpus-paters, aan 
wie als eersten Oceanië als missiegebied werd toevertrouwd. Tussen 1800 en 1914 werden 
zo’n 30 congregaties, waaronder de maristen, opgericht, voor het merendeel in Frankrijk. Er 
ontstonden overal ter wereld missiewerken ter ondersteuning van de missionarissen en 
missiegebieden, veelal geïnspireerd door een model dat in Lyon werd ontwikkeld. 
Dat Lyonese model kwam uit de koker van Pauline Jaricot. Zij formaliseerde de activiteiten 
voor de missie door op 3 mei 1822 de Société de la Propagation de la Foi op te richten. Het 
systeem van het genootschap was simpel: er werden zogeheten “Chefs de Dizaines” 
aangesteld, d.w.z. zelf contributie betalende leden die op hun beurt negen andere betalende 
leden wierven ter ondersteuning van de missies overzee. Marie-Françoise Perroton was 
“Chef de Dizaine”. Het genootschap beperkte zich niet tot geld bijeenbrengen. Er werd ook 
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gebeden voor de missies en de aandacht voor de missies werd levend gehouden via 
publicaties in de Annales de la Propagation de la Foi. 
In die Annalen verscheen in 1843 de brief van de vrouwen uit Wallis waarover Jan Hulshof 
spreekt in zijn bovengenoemde artikel en die voor Marie-Françoise Perroton het sein was 
om als missionaris naar Wallis te gaan. 
Terug naar de “Société de la Propagation de la Foi”. In vele landen werd het voorbeeld 
gevolgd. Dat leidde ertoe, dat Paus Pius XI in 1922 het door Pauline Jaricot opgerichte 
genootschap omdoopte tot “Pauselijk Werk ter Geloofsuitbreiding” met zetel in Rome. 
Daarbij zijn de vele landelijke genootschappen, veelal bekend onder de naam Missio, 
aangesloten. 
Pauline Jaricot is ook bekend van haar aandacht voor het bidden van de rozenkrans. Daartoe 
richtte zij in 1826 “L’oeuvre du Rosaire” op, een werk dat in veel landen navolging kreeg. In 
1845 stichtte Pauline, met behulp van twee zakenlui, met haar familiekapitaal een 
hoogovenbedrijf “Les hauts fourneaux de Rustrel” met plm. 100 werknemers. Met goede 
arbeidsvoorwaarden en redelijke salarissen zou het bedrijf de leer van het evangelie in 
praktijk brengen. Een jaar later werden de twee zakenlui, die intussen bedrijfsmanagers 
waren geworden, wegens grootschalige fraude veroordeeld. Het bedrijf werd geveild en 
Pauline bracht de rest van haar leven door in bittere armoede.  
Pauline overleed op  9 januari 1862 en werd begraven in het familiegraf op het kerkhof van 
Loyasse (Fourvière). In 1935 is zij herbegraven in de kerk van St. Nizier, een zeer oude 
parochie in de stad Lyon, waar in 177 een christenvervolging plaatvond die 48 slachtoffers 
had gemaakt. De christenen van Lyon dachten (waarschijnlijk ten onrechte) dat op de plaats 
van de huidige kerk van St. Nizier oorspronkelijk een klein heiligdom stond ter ere van de 48 
martelaren. In ieder geval werd op die plek in de vijfde eeuw een basiliek gebouwd gewijd 
aan de Heilige Apostelen. Later kreeg die kerk de naam van een zesde-eeuwse bisschop, 
Nicetius ofwel Nizier. Bij deze parochie hoorde ook Marie-Françoise Perroton. Dat verklaart 
waarom de Missiezusters SM (SMSM) op 15 november 2021 in de kerk van St. Nizier hebben 
herdacht dat hun grote voorgangster Marie-Françoise 175 jaar eerder naar Oceanië trok. 
Jan Snijders heeft veel geschreven over de eerste maristenmissionarissen in Oceanië. Helaas 
is hij niet meer toegekomen aan de eerste vrouwelijke missionarissen in de missiegebieden 
van de paters in Oceanië. Die waren weliswaar geen zusters maristen, maar leden van derde 
orde van de maristen. Over deze eerste vrouwelijke missionarissen en hun relatie met de 
maristen en de Religieuses de Notre Dame des Missions (RNDM-zusters) heeft hij 
gesprekken gevoerd met de voormalige Congregation Leader (Algemene Overste) van de 
RNDM, zuster Maureen McBride. Helaas heeft hun beider dood verhinderd dat er een 
publicatie is gekomen die meer licht zou hebben geworpen over de eerste vrouwelijke 
missionarissen in Oceanië.  
 
Met dank aan jan Hulshof voor zijn waardevolle aanvullingen. 
 
Hans Wennink 
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Dat is lastig: keuzes maken! 
 
De meeste (alle) stiltezoekers in het Stiltehuis en bezoekers van het Huis van Aandacht op de 
Westerhelling hebben veel ervaring met het maken van keuzes. Sommigen hebben zelfs al 
op jonge leeftijd de ervaring met het maken van grote keuzes, zoals bijvoorbeeld na een 
scheiding van ouders als het gaat om de vraag bij wie van de ouders het kind gaat wonen. 
De jonge mensen die we ontmoeten, voelen de zwaarte van het maken van keuzes tijdens 
hun studie, in de aanloop van een loopbaan of het veranderen van werkkring, in relaties, een 
maatschappelijke status of leefstijl. 
Het kiezen voor een verblijf in het Stiltehuis of het Huis van Aandacht kan een teken zijn dat 
een keuze zich opdringt of dat er  een begin is van het maken van een keuze. En nog beter 
gezegd van een begin van een proces om tot een keuze te komen. 
En misschien nog preciezer gezegd, kan een verblijf het begin zijn van  het besef dat het 
maken van een keuze wenselijk, noodzakelijk of onvermijdelijk is. 
We verzamelen hier al een paar belangrijke woorden: besef, proces, keuze maken. Deze 
woorden hebben iets gemeenschappelijks. Ze laten zien dat het gaat om een gebeuren dat 
tijd nodig heeft.  
Tijd is een factor die nogal eens over het hoofd gezien wordt. We horen vaak zeggen: “Je 
moet nou wel kiezen.” Of: “Het wordt nu wel tijd dat er gekozen wordt.” Soms is dat waar en 
vaak is het nemen van tijd voor het maken van een keuze een daad van wijsheid. 
 
laten rijpen 
Als kiezen te maken heeft met het zetten van de stappen: besef, proces, keuze maken, dan 
kunnen we zeggen dat kiezen bijvoorbeeld te vergelijken is met het laten rijpen van een 
vrucht. Soms betasten, bekloppen, ruiken mensen een vrucht om te weten of hij al gegeten 
kan worden. Te vlug eten zou jammer zijn. De smaak van de vrucht komt dan nog niet echt 
tot zijn recht. Te laat is ook niet fijn. De vrucht kan dan al een bijsmaak hebben of te zacht 
geworden zijn. 
Het laten rijpen van het maken van een keuze, lijkt op het eten op het goede moment van 
een vrucht. 
In het leven zorgvuldig met het maken (is een werkwoord, dat inspanning en tijd vraagt!) van 
een keuze om te gaan, vraagt om aandachtig en bewust contact te houden met wat gaande 
is, zowel in een mens zelf als in een situatie. De tijd moet rijp zijn! 
 
besef 
In plaats van besef mogen we ook zeggen dat we ons bewust worden van hoe iets voor ons 
speelt, wat onze situatie is of hoe een relatie voor ons is. Het is de tijd dat we inzicht krijgen 
waar onze keuze om gaat, hoe het in ons hoofd en ons hart speelt. Het is de tijd om te 
ervaren hoe denken en voelen elkaar in de weg kunnen zitten of elkaar aanvullen. Hoe 
verschillende krachten in ons werkzaam kunnen zijn en we daar geen raad mee weten. Hoe 
heilzaam het kan zijn om naar een goede raad te luisteren. 
We hebben dan nodig dat we, zonder oordeel, goed kunnen kijken en luisteren naar wat 
werkelijk in ons gebeurt. Zonder het besef van onze werkelijkheid is het niet mogelijk om 
een echte keuze te maken. Het komt nogal eens voor dat deze belangrijke fase onvoldoende 
aandacht krijgt. We willen graag vlug, concreet worden en handelen.  
Het is van belang om ons in deze fase de vraag te stellen: “Heb ik echt goed gekeken, gezien 
en geluisterd?” En de vraag die daarbij hoort: “Wat leert mij, wat ik zie en hoor?”  
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Jesaja waarschuwt Israël als het niet bewust ziet en hoort: “ U hebt veel gezien, maar u hebt 
het niet onthouden, uw oren waren wijd open, maar u hebt niets gehoord.” (Jes. 42, 20) 
 
proces 
In het proces dat volgt in het maken van een keuze is de vraag “ Wat maakt mij tot mens?” 
een belangrijke toetssteen. Of anders gezegd, in het maken van keuzes helpt het de mens, 
als hij gericht blijft op wat hem tot de mens maakt die hij in wezen is en wat houdt hem 
daarvan af. Om deze keuzes te maken is het nodig om te kunnen onderscheiden. Dat is een 
lastige bezigheid! We kennen de ervaring van het maken van oppervlakkige keuzes. Ze geven 
uiteindelijk geen voldoening. Mensen zeggen dan nogal eens: “Ik heb wel gekozen, maar 
eigenlijk niet, ik kon niet alles overzien of het ging te vlug.”  
Onderscheiden is mogelijk als “wat gezien en gehoord is” de kans krijgt om door te dringen 
tot het innerlijke van de mens. Dat gebeurt niet zo maar. Er stil bij worden en aandachtig 
zijn, zijn nodig om te kunnen invoelen wat een te maken keuze werkelijk betekent. Het 
horen en zien moet eigen gemaakt, verinnerlijkt worden. Wanneer deze stap overgeslagen 
wordt, dan hebben we veel gezien en weinig onthouden. Onze oren wijd open en weinig 
gehoord.  
Of om het nog op een andere manier te zeggen, wat we gezien en gehoord hebben, is waard 
om “in onze ziel” opgenomen te worden.  
Mensen zeggen wel, dat het een kwestie is van plussen en minnen, voordelen en nadelen 
naast elkaar zetten en dan een keuze te maken. 
Ja, het is een hulpmiddel, maar dat ons aan de oppervlakte houdt, als we ons niet de 
gelegenheid geven om werkelijk een keuze te maken die we tot ons binnenste laten door 
dringen. 
 
keuze maken 
Als we echte tijd besteed hebben aan besef en proces, dan is het maken van een keuze vaak 
een natuurlijk, een voor de hand liggend vervolg om tot een afronding te komen van wat in 
ons leven speelt. En dan nog kan het gebeuren dat we op enig moment moeten zeggen dat 
de gemaakte keuze niet bij ons past. Dat hoort bij het leven. 
Als we tot de ontdekking komen dat een gemaakte keuze niet bij ons hoort, wil het nog niet 
zeggen dat het maken van een keuze geen waarde had. 
Zoveel te meer we ons zelf de kans geven om in te groeien in de keuze die we gemaakt 
hebben, zoveel te meer geven we onszelf de ruimte om in een nieuwe werkelijkheid onze 
weg te vinden. 
Is keuzes maken lastig? Ja zeker. Én keuzes kunnen ons rust en perspectief in ons leven 
brengen. 
 
Jacques Scholte f.m.s.  
 
 

komst 
 
Het was 20 december. De zon was al achter de horizon verdwenen. In de steden was er nog 
hectiek, de countdown voor kerstavond was gestart. 
Maar er waren ook plaatsen die heel anders waren. In honderden kerken en kapellen waren 
monniken en nonnen samengekomen voor de vesper, voor het feestelijke avondgebed. Een 
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gedicht uit de vroege middeleeuwen was door de kerk op het rooster geplaatst voor deze 
avond, een gezang uit de serie van de O-antifonen. Dat was een serie oude eerbiedwaardige 
teksten, die voor de dagen voor kerstmis gereserveerd waren. En bijna gelijktijdig klonk rond 
dit uur tussen dag en nacht in de kloosters dit gezang: 

O spruit uit Jesses stam, 
geplant als teken voor de volken – 
de heersers der aarde verstommen voor jou, de volken smeken jou: 
o kom en red ons, 
verhef je, aarzel niet langer. 

De monnik Johannes was één van de velen die dit vers zongen. En hij voelde hoe het gebed 
ruimte en tijd overwon. Het kwam in de eeuwigheid aan. De Heer hoorde het zingen. En de 
Heer besloot: Vandaag gaat dit gebed in vervulling. 
Er vielen geen sterren van de hemel. De Heer kwam zachtjes. 
Niemand behalve Johannes had zijn komen opgemerkt. De Heer ging tussen de monniken in 
de koorbanken zitten en zong met hen de vesper ten einde. Johannes zag verbaasd hoe hij 
na de zegen ging staan en tegen de monniken zei: „Jullie gebed is in vervulling gegaan. Ik 
kom, nu.“ Zonder verder een woord te zeggen liep hij de kerk uit de stad in. Hij liet een 
groep monniken achter, die een enigszins radeloze indruk maakte. 
„Dat was vandaag de laatste dag“, begroette de Heer de supermarktmanager. „Uw kalender 
klopt niet.“, kreeg de Heer als antwoord. „Er zijn nog vier dagen te gaan tot kerstmis.“ 
„De jongste dag is aangebroken.“, zei de Heer tegen de schrijver van reclameteksten. „Coole 
tekst“, antwoordde die, „maar een beetje ouderwets.“ 
„Mijn God, wat voor kleren moet ik dan aantrekken?“, vroeg de gravin. 
„En waar zijn er kaartjes te krijgen voor dat event?“ vroeg de TV-presentator. 
„Daar ben ik!“ – „Wie?“ – „Jezus, die men de Christus noemt.“ – „Krijg ik een 
handtekening?“ 
„Vrede zij met je“, begroette hij de minister van defensie. – „Alsjeblieft niet, dan verlies ik 
immers mijn baan!“ 
„Hallo!“ –  „Stoor me niet!“, zei de jongen zonder van zijn gameboy op te kijken. „Ik zit net in 
het zevende level.“ – „Morgen zul je nog een heel ander level leren kennen.“ – „Wat zeg je 
me nou? Bestaat er nog een hoger level in dit spel?“ – „Nee, in de werkelijkheid!“ 
„De jongste dag is aangebroken!“ – „Gaat nu de wereld onder?“, vroeg de marktkoopvrouw. 
– „Nee, die maakt een nieuw begin!“ 
„Ik ben teruggekomen!“ – „Hoezo? Hoe bedoel je „teruggekomen“?“, vroeg de professor in 
de theologie. – „Je hebt het goed verstaan. Ik ben er weer. Je hebt er toch in je boeken zelf 
steeds over geschreven.“ – „Ja, maar toch niet zo. Heb je dat terugkomen dan letterlijk en 
serieus bedoeld?“ – „Ja, wat dacht je dan?“ – „Zo helemaal doodserieus?“ – „Eerder 
levendserieus“, antwoordde de Heer. 
„O Heiland, open wijd de poort en daal omlaag Gods eeuwig woord.“, zongen de 
kerkgangers net in de avondmis. – „Jullie hebben gelijk, ik ben er, ik daal net omlaag.“ – 
„Verstoort u de viering niet.“, zei de priester op barse toon tegen hem. 
„Wees stil, stil, stil, omdat het kindje slapen wil!“, zong het koor in de kerstviering van de 
klederdrachtvereniging. – „Lieve mensen, dat is heel aardig, maar ik ben al lang geen klein 
kind meer en bovendien klaar wakker.“ – „Als volwassene raak je ons niet.“ – „Ik heb velen 
geraakt en geheeld.“ – „Laat die spitsvondigheden. Mopperaars kunnen we hier niet 
gebruiken.“ 
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„Nu kome de heiland der heidenen“ oefende de organist op het grote instrument in de dom. 
– „Ik ben er!“, zei de Heer. – „Wie, ik?“ – „Ik, de Heiland van alle volken.“ – „O ja, de tekst, 
daaraan heb ik helemaal niet gedacht. Ik interesseer me alleen voor de muziek van Bach.“ 
In het bisschoppelijk kapittel werd nog vergaderd. De Heer klopte aan de deur en stelde zich 
voor.  „Jullie kunnen inpakken. De tijd van de kerk is voorbij, over een paar uur is Gods rijk 
werkelijkheid.“ – „Heer, dat is niet fair. Zojuist hebben we ons pastorale beleidsplan klaar. 
Dan was al dat werk voor niets.“ 
„Je kunt stoppen met je werk.“, zei hij tegen de werkloze die de WC in het stadspark schoon 
maakte voor 1 euro per uur. „Morgen is het zondag.“ – „Hoezo, morgen is toch pas 
woensdag.“ – „Nee, morgen is het zondag, overmorgen ook, en eigenlijk voor altijd.“ – „En 
poen krijg ik desalniettemin?“ – „Nee, vanaf morgen is alles gratis.“ – „Super, heerlijk, 
dankjewel!“ 
„Wie ben je?“ – „Ik ben het, Jezus, de Heer!“ – „Klopt“, zei het blinde meisje, „ik kan je 
duidelijk zien.“ 
„O, jij bent het,“ zei de beenloze veteraan, „ik loop meteen mee.“ 
„Is het nu met mij afgelopen?“, vroeg de oude man in zijn bed. – „Nee, het begint nu pas, 
heel anders en heel nieuw!“ 
„Je lijkt veel op onze dode zoon.“, zei het oudere paar. – „Ja, ik lijk op elke levende mens.“ 
„Johannes, slaap je?“ 
„Bedoel je mij, Heer?“ Broeder Johannes sloeg de ogen op. Het was niet de Heer die voor 
hem stond. Het was broeder Benedictus. 
„He, wat is er met je aan de hand?“ 
„Mijn God, ik denk dat ik bij het bidden een ogenblik in slaap gevallen ben. Maar ik heb er 
geen spijt van. Ik had een bijzondere, prachtige droom.“ 
En samen zongen ze dit vers uit het Magnificat: 

Heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien.  
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.  

Het was advent – komst. 
 
Peter Wünsche 
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