Voorwoord

J

e kunt het bijna zo gek niet bedenken of er is de laatste jaren wel een
speciale dag, week of maand voor uitgedacht: dag van het levenslied,
nacht van de poëzie, week van de zee, maand van het boek. Ook
religie en levensbeschouwing blijven niet achter; zo is november de maand
van de spiritualiteit.
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop
dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken
velen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en
lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van de maand van de spiritualiteit
willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie
die we in onze samenleving op dit moment zien. Het thema voor dit jaar
zal zijn: tijd maken.We leven in een hectische samenleving die veel van
ons vraagt en steeds sneller verandert. Alles lijkt te draaien om status en
materieel bezit. Het leven moet perfect zijn en we willen het liefst alles zo
snel mogelijk. Een goede baan een voorbeeldig gezin en een uitgebreid
sociaal leven. Daardoor is de dag te kort voor alles wat we willen doen.
Spiritualiteit… voor velen misschien ver weg, ongrijpbaar en zelfs wel een
beetje eng. Maar als je weet dat het woord spiritualiteit is afgeleid van het
Latijnse woord ‘spiritus’, dat ‘adem’ betekent, dan krijgt het begrip opeens
wat meer ruimte. Of, zoals Jacobine Geel, presentator van Schepper &U
Co het onder woorden bracht: “Spiritualiteit is dat wat ons leven adem
geeft of bezielt. En dat kan overal en op 1001 manieren gebeuren, maar
bovenal is het een kwestie van doen. Spiritualiteit is een werkwoord. Het is
een kwestie van loslaten, groeien, vieren, verstillen, troosten en
verlangen.”
Kijk voor meer informatie ook op
www.maandvandespiritualiteit.ndcvbk.nl
Redactie
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Inbraak

A

lweer uit de krant. Deze keer een raar berichtje. Een man komt bij
zijn huis en ziet een auto voor de deur staan met twee kinderen er
in. Hij vraagt de kinderen wat ze daar doen en krijgt dan te horen
dat hun ouders binnen zijn om in zijn huis in te breken. Bij het lezen van
zo’n bericht begin je je af te vragen of de wereld niet echt op zijn kop
staat. Normaal gesproken gaan mensen samen met hun kinderen een
middagje naar het bos of naar de speeltuin of wat voor vermaak dan ook.
Hoe kan het gebeuren dat mensen zulke dingen doen: discrimineren,
egoïstisch zijn en, zoals in dit geval, samen met de kinderen een middagje
gaan inbreken. Belangrijker is nog de vraag: hoe kan dat allemaal
gebeuren, zonder dat de omgeving een signaal opvangt dat er iets helemaal
mis is, want het moet toch duidelijk zijn dat er in het bewuste gezin van
alles niet klopt.
De achterliggende gedachte bij het schrijven van dit stukje is dan ook: zijn
we niet teveel met onszelf bezig? Zien wij niet meer wat er in onze directe
omgeving aan de hand is? Of willen we dat niet meer zien? Willen we niet
betrokken raken bij zaken die ons weliswaar niet persoonlijk aan gaan,
maar die alles te maken hebben met de maatschappij waarin we leven?
Zijn we bang dat we onze vingers aan koud water branden?
Vragen die echt iedereen op zichzelf kan betrekken. Natuurlijk zijn er
altijd mensen die wel durven. Die voor hun mening uit komen en die
misstanden aan de kaak durven stellen. Het lijken er alleen zo weinig.
Jezus durfde destijds openlijk voor zijn mening uit te komen. Ook al kostte
hem dat zijn leven. Hij stelde misstanden aan de kaak, durfde mensen te
wijzen op hun egocentrisch gedrag en predikte naastenliefde. Oordeel niet
opdat je zelf niet veroordeeld wordt, houd van je naaste en heb aandacht
voor een ander, luidde zijn boodschap. Tweeduizend jaar later lijkt er niet
zo heel veel meer over van zijn idealen.

Caecilia.com, jaargang 7, nummer 3, oktober 2010

2

We hoeven niet allemaal Jezus te zijn. We kunnen wel proberen zijn
boodschap een beetje in praktijk te brengen. Daar hoef je de kerkdeur niet
voor plat te lopen. Daar hoef je alleen maar eerlijk voor te zijn. Gewoon
een oprecht mens te zijn die probeert van onze maatschappij iets moois te
maken. Dat is wat Jezus wilde. Dat is wat wij vandaag de dag eigenlijk
allemaal nog steeds willen. Waarom doen we er dan zo weinig aan?

pastoor Pieter Scheepers
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Column

D

e zomer is definitief achter ons: de herfst is begonnen. Net als
voorgaande jaren hebben vele organisaties voor dit nieuwe
herfstseizoen weer hun jaarlijks terugkerend proces opgestart:
scholen zijn weer begonnen, veel verenigingen kwamen na de
zomerperiode weer voor het eerst bij elkaar, de kerk begint aan een nieuw
jaar en de vele sportclubs trappen met hun teams weer een nieuwe
competitie af.
Vrijwilligers spelen in al deze organisaties een heel belangrijke rol. Ook
school zou niets zijn als al die moeders en af en toe een vader activiteiten
rondom de school of het klaslokaal niet zouden begeleiden of zelfs
organiseren. De kerk kent slechts een handjevol betaalde medewerkers,
maar wordt voor het overgrote deel bevolkt door een groep enthousiaste
mensen die in hun vrije tijd allerlei activiteiten organiseren en
werkgroepen bestieren. En zeker sportverenigingen kunnen niet zonder al
die vrijwilligers die ’s middags en ’s avonds voor de jeugd en senioren
vele trainingen organiseren en geven, in de weekenden klaar staan om
bezoekende teams wegwijs te maken, wedstrijden te fluiten, bardiensten te
draaien, etc. Het is mooi om te zien dat al dat werk weliswaar op
vrijwillige basis gebeurt, maar er maar zelden bij de vrijwilligers sprake is
van een gevoel van vrijblijvendheid. Je hebt ergens voor ‘ingetekend’en
dat voer je uit. Andere mensen rekenen tenslotte op je en die wil je niet
teleurstellen, net zo min als je zelf niet wilt ervaren dat je niet kunt
tennissen of voetballen, omdat degenen die het clubgebouw zouden
openen of de lichten zouden aandoen er vandaag geen zin in hebben of
eerst nog iets anders wilden doen en daarom te laat aankomen.
Ook het bestuur van die organisaties wordt vaak bekleed door vrijwilligers.
Er worden mensen voor gevraagd die zich op verzoek van de andere
vrijwilligers inzetten voor het uitstippelen van de toekomstige richting van
de club, beleid vormen en voorstellen doen met betrekking tot vele
activiteiten die de vereniging aangaan en daarmee dus de leden ervan. De
belangrijke zaken worden vooraf voorgelegd aan de ledenvereniging, die
de mogelijkheid heeft hierover te discussiëren, zaken af te wijzen en met
alternatieve voorstellen te komen. En dat allemaal op een veelal
democratische wijze, maar in ieder geval conform de statuten van de
vereniging. In overleg met elkaar en vooral ook op een transparante wijze
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omdat de leden en de vrijwilligers te belangrijk zijn om hen niet te vragen
naar hun mening, hun goede ideeën en instemming. Met als doel dat het
proces en vooral het einddoel geen verrassingen in zich heeft.
In onze St. Caeciliaparochie zijn ook vele vrijwilligers actief en zijn veel
parochieleden afhankelijk van een goede samenwerking tussen die
vrijwilligers onderling en de samenwerking tussen de vrijwilligers en het
pastorale team. In de komende periode staat de parochie voor een
belangrijke koerswijziging: er komt een fusie met een drietal parochies in
de nabije omgeving, de pastorale teams zullen hun werkwijzen op elkaar
afstemmen, er zullen overleggen tussen de verschillende werkgroepen
moeten gaan komen om van elkaar te leren, elkaar te versterken en
wellicht zelfs zaken van elkaar over te nemen. In de eerste periode is er
waarschijnlijk niet veel te merken voor de parochieleden. Te zien wel: er
komt een korenuitwisseling en de pastores van Udenhout en BerkelEnschot wisselen een viering met elkaar. Niettemin zullen ook vele
vrijwilligers wel benieuwd zijn wat die fusie eigenlijk voor hen betekent.
Mag ik doorgaan met wat ik nu doe, moeten de activiteiten anders worden
ingericht, wordt van mij verwacht dat ik nu ook over de grenzen van de
huidige parochie activiteiten binnen Berkel, Udenhout of Biezenmortel ga
uitvoeren? Kan ik gebruik maken van de ervaring van de andere parochies
op het werkgebied waar ik als vrijwilligers actief ben, worden sommige
zaken nu misschien wel mogelijk die voorheen niet konden door gebrek
aan belangstellenden of de middelen ervoor? Er zijn vele zaken die vragen
oproepen, maar daarnaast ook nieuwe, goede mogelijkheden met zich
meebrengen.
Natuurlijk is de parochie geen vereniging zoals hierboven beschreven,
maar net als bij die verenigingen is ook bij de parochie het bestuur een
belangrijke speler om de leden en in dit verband zeker ook de vrijwilligers
mee te nemen in en voor te bereiden op de veranderingen die gaan komen.
Laten zien wat er gebeurt of gaat plaatsvinden en ook wat er niet gaat
gebeuren. De parochianen en vrijwilligers informeren over wat de
gezamenlijke, huidige besturen van de parochies bezighoudt en wat die
zaken op welk tijdstip iets concreets betekenen voor de betrokkenen.
Vooralsnog lijkt het op dat gebied wat stil, maar om met het seizoen te
spreken: dat zal waarschijnlijk wel stilte voor de storm zijn.
Vincent van Baaren
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Voorbij het waarom…

A

ls de culturele reisgroep van de KBO eenenveertig leden weet te
enthousiasmeren voor een zogeheten abdijentocht – de tweede – is
dat niet zomaar een ‘uitje voor oude(re)n van dagen’. Wat is het

geval?

Onder de bezielende leiding van Herman Janssen, met assistentie van Ine
Stenders, hebben wij in Vlaanderen, Wallonië en Limburg een zevental
abdijen bezocht. Een duidelijk vooropgesteld doel was er niet, maar het zal
duidelijk zijn dat het op zoek gaan naar deze bronnen van middeleeuwse
geloofsbeleving voor eenieder inspirerend en van waarde kan zijn.
Bij de Trappistinnen van Brecht (bij Antwerpen) wachtte ons de eerste dag
onder meer een filmpresentatie over leven in een kloostergemeenschap met
als titel: ‘Voorbij het waarom’. Een moedige poging die antwoorden zocht
op vragen over geloof en roeping en die naar de kern van het
(klooster)leven gaat. We keken er met respectvolle aandacht naar. Op
diezelfde eerste dag hebben we de indrukwekkende ruïnes bezocht van de
abdijen van Villers en Aulne, in de loop der tijden verwoest en als
cultuurmonument dus jammerlijk verloren gegaan.
Van een andere orde daags daarna was de historische stadswandeling door
Namen onder leiding van Guido Colpaert, een eminente gids die met groot
gevoel voor humor vertelde. Met hem beklommen wij de Citadel (door
Nederlandse interventie destijds behoed voor afbraak), bekeken het
Belfort, de kerk van Notre Dame de la Paix en stonden we stil bij fraaie
stadsgezichten.
In een tweetalig land blijft het lastig om ook het Nederlands te beheersen.
Dit was met name het geval in de kloosters van Leffe en Chevetogne waar
de beide gastenpaters moeite hadden hun gedachten te verwoorden, maar
de communicatie was er en ze gingen welwillend in op de vele vragen. In
de Benedictijnergemeenschap van Chevetogne is plaats voor twee
liturgieën. De Vespers (deel van het koorgebed) klonken ingetogen in de
Latijns/Franse ritus en welluidend in de tweede kerk in de
Slavisch/Byzantijnse ritus.
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De sfeervolle abdij van Val-Dieu heeft geen bewoners meer en wordt
beheerd door een kring lokale vrijwilligers die ook gelden inzamelen voor
de instandhouding.
Te laat voor de Noon van het koorgebed volstonden we de laatste dag met
een kort bezoek aan de sobere en rustgevende abdijkerk van de Sint
Benedictusberg in Mamalis-Vaals (Zuid-Limburg). Een monnik uit eigen
gelederen ontwierp het kloostercomplex. Een waardig besluit van de
‘driedaagse’ was wel de ontvangst in de parochiekerk van Genhout/Beek.
Pastoor Van Oss vertelde met zichtbare trots over bouw en inrichting van
het kerkgebouw met kunstbijdragen van uitsluitend Limburgse
kunstenaars, onder andere beschilderde gewelven van Charles Eijck,
ramen van Joep Nicholas en wondermooie houten beelden.
Het slotmaal in Boerderij Denissen was een mooi slotakkoord van een
uitermate geslaagde tocht. De hulde aan de initiatiefnemers ging gepaard
met een stoffelijke blijk van waardering.
Een onvergetelijke topreis!
Cees Hermsen
(Zie ook het artikel over kloosterwandelingen, pg. 21 in dit nummer)
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Van opticien via bierbrouwer naar pastoor
Een nadere kennismaking met pastoor Godfried Looyaard van Udenhout

N

adat ik in januari jl. met pater Sjef van de St. Joseph parochie in
Biezenmortel sprak, ben ik in april dit jaar op bezoek geweest bij
pastoor Looyaard van de Udenhoutse Sint Lambertus-parochie, de
tweede nieuwe pastoor in onze nieuw te vormen parochie.
Wat meteen opvalt als je bij hem binnenkomt, is dat hij een druk ingericht,
maar zeer verzorgd huis bewoont. Omdat pastoor Looyaard graag veel
buiten is, lopen we direct door naar de goed onderhouden tuin. De grote
barbecue op het terras is niet te missen. “Ik kook graag en als het even kan
doe ik ook dat buiten, waarna ik het liefst met andere mensen van de
maaltijd en een goed gesprek geniet.”
Bij pater Sjef werd ik begin dit jaar ‘aan de video over zijn persoon gezet’;
bij pastoor Looyaard krijg ik direct een uitgebreid verhaal overhandigd dat
geschreven is ter ere van zijn 25-jarig priesterschap: “Opticien,
bierbrouwer en pastoor.” Daarnaast krijg ik nog het jaarboek te zien van de
heemkundekring van Udenhout met ook enkele passages over pastoor
Looyaard. Voldoende informatie voorhanden dus over één van de leden
van onze nieuwe pastorale team. Maar los van de door hem overhandigde
informatie vertelt hij zelf ook graag.

Van opticien naar Trappist
“Ik ben geboren in een groot gezin met acht kinderen in Gouda, maar
verhuisde enkele weken na mijn geboorte naar Tilburg. Ik groeide daar op
voel me dus ook een echte kruik. Ik woonde eerst in de Willem-II-straat en
later in de Boerhaavestraat, waar ik in de parochie H. Sacrament mijn
Eerste Heilige Mis heb opgedragen.”
In eerste instantie leek pastoor Looyaard een heel ander leven tegemoet te
gaan. Hij werd opticien en heeft enkele jaren een eigen opticienzaak aan de
Bredaseweg in Tilburg gedreven. Op 24-jarige leeftijd werd hij geraakt
door een uitzending van het programma Bomans in triplo: een portret van
Godfried Bomans en zijn broer en zus, beiden kloosterling.
Langzamerhand begin bij hem het gevoel te leven dat een kloosterleven
wellicht ook voor hem was weggelegd. “Toch duurde het nog zo’n vijf jaar
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voordat ik de stap durfde te zetten om in te treden bij het
Trappistenklooster aan de Koningshoeven. Op mijn 29e heb ik alles
verkocht en ben met een tas met wat persoonlijke spullen naar het klooster
gegaan om me te wijden aan een leven in dienst van God en de mensen.”
In 1983 werd hij tot priester gewijd. “In 1983 mocht ik de Heilige
Priesterwijding ontvangen uit handen van de aartsbisschop van Medan,
monseigneur Van den Hurk. Kort na mijn priesterwijding kreeg ik binnen
de abdij de taak een laboratorium voor de bierbrouwerij op te zetten en
ging daarvoor eerst in de leer bij Heineken en bij de monniken van
Westvleteren.” Monnik Godfried werd aldus bouwheer voor de nieuw te
bouwen bierbrouwerij. “Daarnaast was ik novicenmeester, econoom van
de abdij en directeur van de nieuwe bierbrouwerij.”

Van klooster naar bisdom
In 1991 verliet pastoor Looyaard het klooster en ging hij over naar het
bisdom. “Mijn eerste standplaats als pastoor werd de St. Agathaparochie in
Boekel.” Later werd hij ook pastoor in Handel en tevens waarnemend
pastoor in Odiliapeel. “In september 2003 kwam ik naar Udenhout. Ik voel
me hier heel goed thuis. Het is fijn om dichtbij Tilburg te wonen vanwege
de cultuur en mijn familie die in de buurt woont."
Net als in zijn kloostertijd heeft hij het nog altijd druk: met de eucharistie,
met dopen en ook met begrafenissen. Ook daarom vindt hij het prettig om
een eigen huis te bewonen. “Geen parochiewoning aan de kerk vast, maar
een huis aan de overkant van de straat, waar ik ’s avonds na 10 uur ook
nog even wat tijd voor mezelf en mijn hond Bikkel heb. Het zorgt voor iets
meer vrijheid, ik kan de beslommeringen even achter me laten en me
daarmee opladen voor een nieuwe dag. De parochie beschikt gelukkig over
goede en zelfstandig werkende werkgroepen, zodat dat deel van de
werkzaamheden wat verder van mijn dagelijkse activiteiten kan afstaan.”

Fusieproces
Ik vraag hem wat de status is rondom de fusie tussen de parochies in
Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Pastoor Looyaard antwoordt
dat dit proces goed loopt. De kerkbesturen spreken in een goede sfeer en
ook constructief met elkaar, “de neuzen staan allemaal dezelfde kant op.”
Dat klinkt goed, maar wat betekent dat nu in de praktijk? “Pastores en
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koren gaan met elkaar wisselen. Dat wil zeggen dat medio november het
koor van Enschot in Udenhout zingt en omgekeerd. Daarnaast wisselen
Pieter Scheepers en ik in het tweede weekend van oktober van mis. We
gaan dus gewoon de dingen die er al zijn met elkaar delen en standpunten
en beleid van de parochies op elkaar afstemmen. We zullen de parochianen
informeren over het fusieproces en willen hen meenemen in het samen
laten gaan van de parochies. Kerken zullen er voorlopig niet gesloten
worden, maar het is aannemelijk dat er één hoofdkerk overblijft. Een
commissie bereidt dit voor.”

Gewenning
Wat merkt de parochiaan daar dan van? “De gemeenschapszin zit naar
mijn idee in een samenhangend geheel als een dorp en minder daar buiten.
Voorlopig heeft elke parochie nog zijn eigen priester. Het wordt daarom
pas echt anders als dat niet meer zo is. Ook houdt elke parochie zijn eigen
weekendviering. De gewenning zal langzaam komen door te starten met
het uitwisselen van pastores en daarmee beginnen we dus dit najaar.
Daarnaast zie ik de werkgroepen van de verschillende parochies graag
dezelfde projecten oppakken, hun beleid op elkaar afstemmen en hopelijk
ook elkaar versterken door van elkaar te leren. Tenslotte zal ik de
uitwisseling van koren vast en zeker gaan ervaren als een verrijking van de
huidige organisatie.”

***
Afsluitend vraag ik welke ideeën er zijn over de benaming van de nieuwe
parochie. “Elke kerk zal zijn eigen naam wel behouden en de nieuwe
parochie zal zeker worden vernoemd naar een heilige, maar over de naam
moet nog worden besloten.” Dit laatste lijkt mij overigens een mooie
aangelegenheid om de parochianen voor de eerste keer actief te betrekken
bij het proces van samenwerking en eenwording.
Vincent van Baaren
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Leven, Licht en Liefde
De wereld om je heen als inspiratiebsron voor een schilderij

E

en schilderij ontstaat op basis van inspiratie. De maker laat zich
inspireren door een landschap, voorwerp, mens, dier of gedachte.
Hij probeert deze inspiratiebron – die vaak driedimensionaal is – op
een tweedimensionaal vlak vorm te geven.

Een gedachte als inspiratiebron
De onderwerpen van mijn schilderijen komen vrijwel allemaal voort uit
een gedachte. Een gedachte die of spontaan ontstaat of een idee dat zich
ontwikkelt uit het nadenken over bijvoorbeeld levensvragen. Vervolgens
maak ik schetsen totdat ik tevreden ben over de uitwerking van mijn idee
op papier. Daarna ga ik schilderen. Ik werk meestal met olieverf omdat ik
dan nog onderdelen op het doek kan veranderen – dat komt wel eens voor
– maar ook vanwege de levendigheid van olieverf.

De wereld om mij heen
Zoals zoveel medemensen peins ik van tijd tot tijd over levensvragen, zoek
naar antwoorden en probeer met ons beperkt menselijk denkraam voor mij
bevredigende antwoorden te vinden. Het heelal, de hemel, eeuwig leven,
oneindigheid, maar ook de oerknal zijn voor mij te ver weg; mijn geest kan
dat niet bevatten en het inspireert mij ook niet. Ik kijk om me heen: ik zie
en voel de zon, ik zie en bespeur de maan, de jaargetijden, ik zie en ervaar
de aarde, de natuur. Ik ervaar Leven, Licht en Liefde. Dat is allemaal
dichtbij en daar heb ik mijn handen vol aan. Ik ervaar een overweldigende
creatie, een inspirerend kunstwerk! Leven-dood, goed-kwaad, ziekgezond, geloof-ongeloof: we leven bij tegenstellingen. Zij vormen samen
mijn zijn in mij en om mij en van deze aarde. En/en niet of/of! De
kerngedachte is de plaats en de waarden van christelijke religie (lees:
waarheden) in mijn leven.

Uitwerking
Je ziet de aarde met daarop een houten kruis. Op het kruis geen corpus,
maar een vraagteken. In het hart van het kruis een enge smalle tunnel met
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aan het einde van de tunnel fel licht. Verder een hemelkoepel met daarin
een fel licht, de zon.
• De aarde: mijn thuisland, het thuisland van de mens. Deze aarde met
zijn zeeën, bergen, dalen en een veelheid en variatie van levensvormen
is ons domein. Wij zouden het gezien onze status moeten beheren.
• Het kruis is geplaatst in de aarde. Het staat symbool voor de
christelijke religies en misschien wel voor religie in het algemeen.
Religie die zich al snel manifesteert als een keurslijf waarin het
individu geperst wordt. Gelukkig is er onder mensen binnen een
geloofsgemeenschap – bijvoorbeeld een parochie, mits niet te groot –
vaak wel ruimte voor je eigen persoonlijke invulling.
• Het vraagteken staat voor rebellie tegen het begrip Waarheid.
• De smalle weg, de tunnel die via religie naar het licht kan leiden: een
moeilijke weg omdat het religieus keurslijf je belemmert om een voor
jou passende invulling aan je leven te geven.
• Vrij zicht op de zon. De vrije keuze, een persoonlijke visie en
inspiratie. Gebruik maken van alles wat er aan inspiratie is van religies
en wereldbeschouwingen. Onderzoek alles en behoudt het goede.
• De zon, tastbaar symbool voor Leven, Licht en Liefde. De zon is er
voor iedereen en samen met de aarde biedt zij ons warmte en leven
aan. De zon is ook vuursymbool voor loutering.
Zo heb ik geprobeerd wat van mijn gedachten te visualiseren. Is het
gelukt? Voor mij persoonlijk wel. Of het een ander zal inspireren weet ik
niet, daar heb ik het ook eigenlijk niet voor gemaakt. Maar misschien
prikkelt het anderen, dat zou ik fijn vinden.
Eldert Baan

Het schilderij van Eldert Baan is in dit nummer zwart-wit afgedrukt, maar
het origineel is in kleur; uiteraard veel mooier om naar te kijken. U kunt
een kleurenopname bekijken op de website van de parochie,
www.sintcaeciliakerk.nl
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Luisteren

S

eptember, vredesmaand, alweer voorbij. Maar vrede is niet
gebonden aan een geagendeerde tijdsperiode. Vrede is van alle
tijden. Ietje van ’t Hullenaar koos een gedicht dat haar de weg naar
vrede wijst en schreef daar enkele persoonlijke gevoelens bij.

De stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilvren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denken aan ‘wereld-dingen’ en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekomen is en ons kalm doet minnen.
Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen:
Zij missen het aandachtige en het tere
Als wie als kind geen moeder heeft gehad
Maar de tijd die komt zal mensen weer leren
Gelukkig te zijn onder haar akkoorden
En drijven uit hun bloed de koorts der stad
Toen mij werd gevraagd voor het septembernummer van Caecilia.com een
gedicht over vrede te kiezen en daar wat persoonlijke gedachten en
gevoelens over op te schrijven, heb ik gekozen voor het bovenstaande
gedicht van Henriëtte Roland Holst.
Hoewel haar taal niet meer helemaal van deze tijd is, wijst de inhoud van
haar gedicht voor mij de weg naar vrede. Niet de vrede in tegenstelling tot
oorlog, maar innerlijke vrede, die wellicht de basis is voor werkelijke
vrede ook naar anderen.
De natuur kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Dat ervaar ik zelf tijdens mijn
wandelingen in stilte als er te veel van mij gevraagd wordt of als het te
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druk is in mijn hoofd. Als je goed ‘luistert’, hoor je dat de ‘stilte spreekt’,
met name in de natuur zoals Eckart Tolle dat verwoordt in een van zijn
boeken: “Je hebt de natuur nodig als leraar om het contact met je wezen te
herstellen. Maar jij hebt de natuur niet alleen nodig, de natuur heeft jou
ook nodig.” Mijn wezen wordt stil en vredig als ik in de natuur ben. Ik
krijg dan het gevoel dat ik opgeladen wordt met een positieve kracht.
Twee jaar geleden waren mijn man en ik in de vredesmaand september een
week in Cadzand. We hebben daar veel gefietst en zijn tot rust gekomen in
de aangename aanwezigheid van zee, duinen, het Zeeuws-Vlaamse
landschap en de stilte. Bij toeval ontdekten we op een stil plekje achter de
kerk van Cadzand de ‘wereld vrede vlam’, die daar altijd brandt. Er was de
mogelijkheid om op een briefje een wens te schrijven en die in een boom
op te hangen. Ik schreef toen dat ik iedereen rust, stilte en vrede toewenste.
Dat doe ik nu graag van harte opnieuw!
Ietje van ‘t Hullenaar
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Omzien naar elkaar bij rouw

E

en traan, een gebroken hart, de woorden ‘Elkaar nabij’. Dit logo
drukt precies uit wat de vrijwilligers van de groep ‘Elkaar Nabij’ in
onze parochie willen betekenen voor mensen die rouwen. Zij willen
hen nabij zijn in hun verdriet en gemis, steun en aandacht geven, begrip
tonen voor de pijn die ze voelen, luisteren naar hun verhaal.

Ruimte voor verdriet
Je hoort het van iedereen: rouwen wordt juist moeilijker naarmate de tijd
verstrijkt en het moment van overlijden steeds verder achter je ligt. Direct
na de dood van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. Er moet
van alles geregeld worden, er is veel aanloop en aandacht van de
omgeving, telefoontjes, bezoekjes. Maar die belangstelling loopt snel
terug. En dan wordt het stiller. Mensen merken dat ze hun verhaal steeds
moeilijker kwijt kunnen bij anderen. De omgeving denkt: “Och, het is
alweer een tijdje geleden, het gaat wel weer.” Of zegt: “Je moet vooruit
kijken, het leven gaat verder, ga maar leuke dingen doen, dat leidt af.”
Misschien heel goed bedoeld, al die ongevraagde ‘adviezen’, maar juist na
die hectische periode van de eerste maanden komen het gemis en de leegte
in volle omvang op je af. Juist dan is er behoefte om er veel over te praten
en de naam van die dierbare mens te blijven noemen. Een luisterend oor, je
hart luchten bij iemand die je de ruimte geeft om je verdriet te uiten, of
gewoon kunnen vertellen, steeds opnieuw, hoe bijzonder en dierbaar de
gemiste persoon voor je was.

Meelopen
Dat luisterend oor wil de groep ‘Elkaar Nabij’ bieden. We bezoeken
mensen die – zoals dat met een naar woord heet – in een rouwproces
zitten. Het verdriet en het gemis kunnen we niet wegnemen, maar we
lopen een stukje mee op de moeilijke weg van rouwen en proberen zo tot
steun te zijn. Iedere stap
op die lange weg moet de
rouwende zelf zetten,
maar als er iemand
meeloopt bij wie je je
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vertrouwd voelt, is die weg korter en loopt het lichter.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen beroepskrachten, geen psychologen
of therapeuten, maar vrijwilligers, wel allemaal speciaal toegerust voor
deze taak. We hebben bij de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
meerdaagse trainingen gevolgd om de nodige bagage te krijgen hoe we
rouwenden op een goede manier bij kunnen staan. Regelmatig hebben we
nog bijscholingsdagen, we volgen lezingen op dit gebied en – wat
natuurlijk heel belangrijk is – we ondersteunen elkaar in dit werk.

Individueel of samen
De steun die wij kunnen bieden, is individueel huisbezoek en
groepsbijeenkomsten. Hoe vaak we bij iemand komen en hoe lang in de
tijd – of dat nu een paar maanden, een jaar of misschien nog langer is –
daarin heeft de rouwende zelf een belangrijke stem. Dat ligt voor iedereen
anders, want geen enkel rouwproces verloopt hetzelfde.
Los van het huisbezoek is er de mogelijkheid om bij een
groepsbijeenkomst aan te sluiten. Twee vrijwilligers van de groep ‘Elkaar
Nabij’ in Berkel hebben zich verder bekwaamd in het leiden van deze
groepsgesprekken (maximaal acht mensen). Het blijkt iedere keer weer
opnieuw hoe goed lotgenoten in een groep elkaar kunnen helpen. Praten
met mensen die weten hoe het voelt en wat je doormaakt als je je man of
vrouw verliest, kan tot grote steun zijn in het omgaan met het verdriet.

Steun voor iedereen
Het initiatief tot ‘Elkaar Nabij’ is vanuit de twee parochies in BerkelEnschot ontstaan, maar dat wil niet zeggen dat we alleen binnen kerkelijke
verbanden werken. Wat de geloofsovertuiging ook is of als er helemaal
geen geloofsovertuiging is, jong of oud, wel of geen kerkelijke uitvaart:
iedereen die een dierbaar persoon verloren heeft, kan een beroep op ons
doen.
We kunnen ons voorstellen dat u wel behoefte heeft aan bezoek van
‘Elkaar Nabij’, maar liever niet van iemand uit de parochie of BerkelEnschot. In dat geval kunnen we u in contact brengen met vrijwilligers in
Udenhout, Moergestel, Oisterwijk en Kaatsheuvel, waar eveneens groepen
‘Elkaar Nabij’ bestaan en waarmee wij in regionaal verband veel contact
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hebben. Samen organiseren we ook een keer per jaar een open avond over
rouw en verlies.

Rouwen, een werkwoord
Het besef iemand van wie je houdt voor altijd te moeten missen is een
gebeurtenis die diep ingrijpt in je leven. Rouwen is dan ook zwaar, het gaat
niet vanzelf; eigenlijk is rouwen heel hard werken en niemand kan dat van
je overnemen. Pastor Marinus van de Berg, die veel boeken over dit
onderwerp heeft geschreven, zegt het heel treffend: Rouwen, je moet het
zélf doen, maar je kunt het alléén zelf doen, als je het niet alleen hoeft te
doen. Daarin willen wij, de vrijwilligers van ‘Elkaar Nabij’, de helpende
hand bieden. Mocht het u ooit overkomen, weet dan dat er mensen zijn die
u nabij willen zijn.
*****
Voor u wellicht de belangrijkste vraag: hoe kom ik in contact met ‘Elkaar
Nabij’ als ik behoefte heb aan hun steun of mee wil doen met een
groepsbijeenkomst? In de meeste gevallen krijgen wij van pastoor
Scheepers of zuster Augusta de namen door van mensen die graag een
bezoek willen van iemand uit onze groep. Natuurlijk kunt u zelf ook
contact opnemen met ons. Rechtstreeks – ons telefoonnummer staat in de
service-agenda van ‘De Schakel’ – of als u dat liever wilt kunt u het
parochiecentrum bellen en zij brengen u dan in contact met een van ons.
Groep ‘Elkaar Nabij’ Enschot:
zuster Augusta
Theo van Eekelen
Victoire Geerts
Nelleke v.d. Hout
Cis Vugts
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Halloween

D

e aandacht voor het Halloweenfeest (31 oktober,
Allerheiligenavond) neemt de laatste jaren opmerkelijk toe in ons
land. Hoewel het feest in Zuid-Nederland niet erg populair is
onder de jeugd, reiken veel supermarkten rond half oktober allerlei
attributen voor dit feest aan.

Ontstaan en ontwikkeling
Halloween wordt vooral in Ierland, Engeland, de Verenigde Staten en
Canada gevierd. Kinderen verkleden zich en bellen bij het vallen van de
avond aan bij huizen die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. De
bewoners geven de kinderen dan snoep, net zoals wij dat hier kennen met
Driekoningen-zingen.
De naam ‘Halloween’ is afgeleid van All Hallows Eve
(Allerheiligenavond). In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1
november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het
zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een
vrije dag, het Keltische nieuwjaar. Die Allerheiligenavond was voor de
Kelten ook nog om een andere reden bijzonder: men geloofde namelijk dat
op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug
kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het
komende jaar. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden
aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om
echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de
Romeinen de Britse eilanden binnenvielen, vermengden ze de Keltische
traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van
de oogst betroffen, en ook het eren van de doden.
In de negende eeuw vermengt vanuit Engeland een Europees christelijk
gebruik zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 november gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden
zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te
zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn
bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en
zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. In de negentiende eeuw
brachten Ierse immigranten het feest naar de Verenigde Staten. Vooral de
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uitgeholde pompoenen die dienst doen als lampionnen zijn daarvan
bekend.

Kritiek
Er klinkt nogal wat kritiek op Halloween, omdat de commercie – net zoals
met Valentijnsdag – handig zou inspelen op de behoefte van de consument
om in de ‘slappe tijd’ tussen zomervakanties en Sinterklaas weer te kunnen
uitzien naar een markant feestje. Critici stellen zich bovendien teweer
tegen de amerikanisering van onze samenleving. Dat de commercie handig
probeert in te spelen op consumentenbehoeften is waar, evenals dat onze
samenleving erg gevoelig is voor Amerikaanse invloeden. Ook is het
begrijpelijk dat verschillende kerkelijke organisaties terughoudend zijn
vanwege het ‘heidense karakter’ van het Halloweenfeest, mede vanwege
het oproepen van geesten. Maar ondanks dit alles moeten we niet vergeten
dat het oorspronkelijke Ierse gebruik weliswaar gebaseerd was op een
Keltische heidense traditie, maar op een christelijke manier werd ingevuld.
Pas later kwamen daar (in de Verenigde Staten) allerlei
demonenverkledingen en horror-outfits bij. Dat een in oorsprong heidens
gebruik werd gekerstend en een plaats kreeg in de christelijke traditie, is in
wezen niet afwijkend van het ontstaan van vele andere christelijke feesten
en gebruiken. Maar er is natuurlijk helemaal niets op tegen om gewoon
Allerheiligen en Allerzielen te blijven vieren, en Halloween een mooi en
zinvol overzees gebeuren te laten zijn.
Jan Simons
(bron: Wikipedia)
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Kloosterwandelingen
Op zoek naar stilte en onthaasting, verwondering en ontmoeting

I

n 1994 begonnen aan een voettocht naar Santiago de Compostela, maar
na drie maanden afgebroken, organiseert hij vanuit bureau De
Wandelmaat voor kleine groepen onder leiding van een gids
pelgrimsachtige tochten: ‘kloosterwandelingen’ van 10-15 kilometer,
afgestemd op het kloosterritme. De deelnemers slapen en eten in het
gastenverblijf van het klooster.

Kloosterritme
Binnen de reiswereld is De Wandelmaat maar een piepklein bureautje. Een
team van 15 gidsen biedt 75 kloosterwandelingen aan. Ze gaan het liefst
met een groepje van 12 personen op stap; maar als dat niet lukt, reizen zij
af met 4 of 5 reisgenoten. Het bureau is geen kerkelijke organisatie, maar
organiseren geen toeristische uitstapjes: van de reisgenoten wordt respect
voor het religieuze leven in een klooster verwacht.
Parallel aan het kloosterritme wordt er drie keer per dag gewandeld: de
vroege stiltewandeling, de ochtendwandeling en de middagwandeling.
Soms wordt een wandelblokje vervangen door informatie, gesprek of
rondleiding. Soms wandelt men van klooster naar klooster en zijn de
deelnemers met een dagrugzakje onderweg, terwijl de rest van de bagage
vervoerd wordt.

Kernwoorden
Een klooster is nog steeds een bijzondere plaats, in ieder geval omdat stilte
er vanzelfsprekend is. Een ander opvallend aspect is dat het dagritme zich
tussen 6 uur ’s ochtend en 9 uur ’s avonds afspeelt. Daartussenin ligt een
aantal vaste momenten om te eten, te bidden of te werken. Natuurlijk is
een klooster ook een religieuze plaats. Elke gast krijgt te maken met deze
structuur. En wonderlijk genoeg biedt deze ogenschijnlijk drukke
afwisseling alle ruimte voor onthaasten, stilte, ontmoeting en
verwondering. Maar… het komt de deelnemers niet aanwaaien. Tijdens
een kloosterwandeling krijgt elke deelnemer te maken met zichzelf, met
zijn/haar metgezellen en met een niet-alledaagse gastheer of gastvrouw.
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Eerst is er de ontmoeting, dan komt de verwondering en pas daarna
ontstaat het gevoel van onthaasten en wordt de stilte vanzelfsprekend.

Gevarieerd aanbod
De Wandelmaat organiseert zes verschillende kloosterwandelingen:
• mini: altijd op zaterdag (vanaf 10.30u) en zondag (tot 16.00u), 25-30
kilometer, korte aanraking met het kloosterleven;
• mini-plus: twee etmalen, voornamelijk in het weekend, van
vrijdagmiddag (16.00u) tot zondagmiddag (16.00u), 25-30 kilometer;
• meerdaagse wandeling: 3 tot 6 dagen (buitenlandse kloosters 4 dagen),
wandelblokjes afgewisseld met informatieve momenten, bij meerdere
dagen maken de deelnemers kennis met een tweede klooster;
• feestdagen: Pasen, Pinksteren, Kerstmis, ongeveer hetzelfde
programma als de meerdaagse wandelingen;
• workshop: combinatie van wandelen en informatie, meestal rond één
thema;
• pelgrimswandeling: bijzondere tochten voor deelnemers met een
goede wandelconditie, zoals de Via Sacra (Oostenrijk), Croagh
Patrick (Ierland), Vriendschapspad (Polen).
De Wandelmaat komt bij veel verschillende kloosters. Alle plekken
hebben een gasthuis, het eten wordt meestal verzorgd door de keuken van
het klooster. Bovendien gaat het altijd om gebouwen waar nog
kloosterlingen wonen in een kloosterritme (bidden, eten, werken).
Voorbeelden van kloosters die bezocht kunnen worden: Maredsous en
Chevetogne (België), Abdij van Berne, priorij De Essenburgh, Abdijen
van Postel, Averbode en Tongerlo.
Voor meer informatie en boekingen:
De Wandelmaat – Postbus 180 - 8430 AD Oosterwolde (Fr)
06-12549135
henricus@dewandelmaat.nl
www.dewandelmaat.nl
(Zie ook het artikel over de abdijentocht, pg. 6 in dit nummer)
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Rugzak

Ieder mens draagt in zijn leven
Een onzichtbare rugzak mee.
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen,
Verzameling van wel en wee.

Soms is de rugzak zwaar van stenen,
Dan weer vederlicht,
Blijft er nog wat ruimte over,
Maar dikwijls kan hij niet meer dicht.

Kijk je in een verloren uurtje
Heel de inhoud nog eens door,
Kan er meestal iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor.

Maar er is nog veel van waarde,
Wat men koestert, graag behoudt,
Al schijnen het soms kleinigheden,
’t Zijn herinneringen, meer dan goud.

Ieder draagt zijn eigen rugzak,
Niemand die hem overneemt,
En men hoeft ook niet te vrezen,
Dat een dief hem ooit ontvreemdt!
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Levenspotlood

E

r was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief
aan het schrijven was.
Op een bepaald moment vraagt het jongetje: "Oma, schrijf je een
verhaaltje over wat we samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien
een verhaaltje over mij?"
Oma stopt met schrijven en zegt: "Ik schrijf inderdaad over jou. Maar
belangrijker dan woorden is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen
dat jij later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt."
Het jongetje kijkt nieuwsgierig naar het potlood maar kan er niets
bijzonders aan ontdekken. "Maar het is een gewoon potlood, niets
speciaals", zegt het jongetje.
Oma antwoordt: "Het is maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf
bijzondere dingen die jou tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal
leven met de wereld.
Ten eerste. Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit
vergeten dat er een hand is die jou leidt: Gods hand. Hij zal je altijd leiden
volgens Zijn wil.
Ten tweede. Af en toe moet ik stoppen met schrijven om de punt te kunnen
slijpen. Daardoor heft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er
scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen. Het maakt je tot een
beter mens.
Ten derde. Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je
schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is. Het
helpt ons om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.
Ten vierde. Het belangrijkste van een potlood is niet het hout of de
buitenkant, maar het grafiet dat erin zit.
Ten vijfde en tenslotte. Wat een potlood bijzonder maakt, is dat het altijd
een spoor achterlaat. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen
zal achterlaten. Vergeet dat nooit."
Hoe is het met ons levenspotlood?
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