
PASEN 2022

Vier weken vóór Pasen… hoe zal 
het over vier weken zijn? Al twee 
jaar is de feestelijkheid van dit 
hoogfeest overheerst door de 
beperkingen vanwege corona, 
en nu deze zijn opgeheven 
wordt die overschaduwd door 
de donkere wolk van oorlog en 
oorlogsdreiging. Ik ben meer in de 
stemming van Goede Vrijdag, en 
van Maria Magdalena: ‘zij hebben 
mijn Heer weggehaald’, en van 
de Emmausgangers: ‘en wij 
hadden zo gehoopt’, of Thomas: 
‘ik wil zien, anders geloof ik niet’. 

Dood kan je leven volkomen op zijn kop zetten. Wat is 
de zin van al die duizenden doden door oorlogsgeweld? 
Wat was de zin van die gruwelijke dood van Jezus? … Ik 
las ergens: ‘Elke keuze die je maakt geeft richting en 
elke richting eindigt bij een bestemming. Wat is jouw 
bestemming?’ Dood is geen bestemming, dood hoort bij 
het leven, en sterven zullen we allemaal. Ik las: ‘Sterven 
is eigenlijk verhuizen van de buitenwereld naar het hart 
van al die mensen die van je houden. Daar leef je verder. 
De zin van het leven is de herinnering die je achterlaat 
bij de mensen die verder leven. Zo kun je het leven van 
iemand in ere houden voor de komende generaties’.

Dat Pasen ons Hem weer mag doen zien, herkennen en 
geloven!

GEZEGEND ZALIG PASEN ! 

Wim Rigters

In dit nummer

In de goede week gaat de 
kerk meer open. U leest 
erover op pagina 3 
 
Toen de bisschop voorging, 
ging de mijter enkele keren 
op en af. Peter Nissen legt 
uit hoe dat zit op pagina 7

De mooie opmaak van 
het parochieblad wordt 
verzorgd door Elly Heuvel-
Versteegen. Een interview 
met haar leest u op 
pagina 10 

Titus Brandsma wordt 
binnenkort heilig verklaard. 
U leest over zijn inzet voor 
vrede op pagina 13

Ook in deze vastentijd 
aandacht voor de minder 
bedeelden. U leest over de 
vastenactie op pagina 17 Ja
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In het kerstnummer van het Effatablad heeft Peter Nissen al een artikel geschreven over 
de achtergronden van het synodaal proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. Waar 
gaat het om? Het gaat er de paus om te groeien naar een kerk waarin waarlijk gemeenschap 
heerst in geloof in Christus (communio), iedereen (dus geen groepen uitsluiten) in de kerk 
meedenkt en meevormt (participatio) om de goede boodschap van Christus te verkondigen 
(missio).

Communio, participatio en missio zijn de drie kernwoorden om de kerk werkelijk een kerk 
te laten worden waarin Gods volk samen de weg gaat van Jezus, de weg naar vrede en 
gerechtigheid. Met het ‘samen’ wordt bedoeld dat vanuit alle lagen van de kerk en wie zich 
erbij betrokken voelen, meegeluisterd, meegepraat, en mede vormgegeven wordt aan de 
uitvoering.

Is dat zo nieuw? Ja, want zoals het nu aan ons gewone gelovigen in de parochie wordt 
gevraagd is dit zo nog nooit gedaan door de leiding van de Rooms-Katholieke kerk. Dus gaan 
we van harte op deze uitnodiging in. In mijn overweging op 6 maart heb ik aan het synodale 
proces aandacht besteed, en aangekondigd hoe we in onze gemeenschap hier werk van 
maken.

Allereerst gaan we, het pastoraal team, dat doen door in zoveel mogelijk kleine groepjes 
die binnen onze gemeenschap werkzaam zijn, zoals geloofsgesprekgroepen, kerngroepen, 
werkgroepen, schola, secretariaat, het synodaal proces te introduceren. We stellen 
vervolgens als leidende vraag wat we zouden wensen dat de Geest ons zou ingeven om die 
gemeenschap, in deelname en zending door allen, te laten groeien. Dat is dus een soort van 
gelovig en bezield dromen. In een half uur of misschien wel een heel uur kan in een kleine 
groep heel veel naar voren komen.

Op zondag 1 mei zal na de viering een parochiebijeenkomst worden gehouden waarin onder 
andere de bevindingen door het pastoraal team teruggekoppeld worden. Uiteraard kunnen 
dan ook nog aanvullingen gegeven worden. Wij leggen alles vast, vatten het samen en 
rapporteren dat naar het bisdom, of beter gezegd, een bureau van de Erasmus Universiteit 
dat dat voor de bisdommen gaat doen.

Denkt u vast na over de vraag: Wat zou ik willen dat de Geest ons zou ingeven om de kerk, 
inclusief onze Effatagemeenschap, in deelname en zending door allen te laten groeien en 
bloeien? 

Het pastoraal team

Synodaal proces

Van het Pastorale Team
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Meer openheid...

De coronatijd had zijn beperkingen, maar heeft aan de andere kant ook opgeleverd dat we 
stilte, rust en meditatieve momenten in onze vieringen anders zijn gaan waarderen. De 
eerste vruchten plukken we daar inmiddels van in de wekelijkse vieringen, en in de vieringen 
op woensdagmorgen.

Maar er is nog meer.
De afgelopen kersttijd zijn we vrijwel dagelijks open geweest, en hebben met aanzienlijke 
regelmaat mensen in groepjes of alleen gebruik gemaakt van die gelegenheid om een 
bezoekje aan de kerk te brengen. Met kerst konden de kerststalletjes natuurlijk bekeken 
worden, maar er gebeurde meer. Er waren ook veel spontane ontmoetingen. Men kon zelf 
koffie en thee nemen, want we mochten nog niet gastvrij zijn en koffie schenken. Er waren 
meditatieve momenten; meer dan anders zijn er kaarsjes aangestoken. Kortom, het blijkt de 
moeite waard te zijn om vooral in liturgisch sterke tijden, Kerst en Pasen, deze ‘openheid’ in 
elk geval van 10 – 12 uur voort te zetten.

Daarom doet het me plezier te kunnen vertellen dat we dat in de aankomende Goede Week 
gaan doen. We bieden u in die 5 ochtenden de kans om:

Met het tekstboekje met de woorden van Edward Schillebeeckx langs de kruisweg van 
Ted Feelen te lopen. We zetten stoelen neer zodat u het op uw gemak kunt doen;

De kruisweg-afbeeldingen onder de tafel van het Maria-altaar uit 1881 eens goed in u 
op te nemen en er bij te mediteren of te bidden;

De kruisweg te bekijken die we vorig jaar met alle pastors van de Stefanus hebben 
opgenomen. Deze is voorzien van meditaties en gebeden, en kruisweg-afbeeldingen 
uit alle kerken van de Stefanus parochie;

In de koffiehoek een kopje koffie of thee te drinken en een gezellig gesprek met 
andere bezoekers aan te knopen;

De meditatieve viering van woensdagmorgen 10.00 bij te wonen;

Er getuige van te zijn dan een of twee van de dagen wellicht kinderen rondlopen 
aan wie het verhaal van de Goede Week verteld wordt. Ook spelen we het verhaal in 
‘bibliodrama’ na. Daar kunt u gerust bij aansluiten. 

We gaan dit doen en weet dat u welkom bent. Op Palmzondag, of nog liever iets eerder, heb 
ik een wat meer gedetailleerde folder hierover gereed. Die ligt dan voor u achterin de kerk.

Verder rest mij nog een welgemeende wens voor een mooi Paasfeest voor ons allen en voor 
degenen die we liefhebben. De voorbodes zijn in volle gang ons in de juiste stemming te 
brengen. De natuur loopt uit, de hemel straalt onophoudelijk in blauw en geel: de lucht en 
de zon. Dat is dit jaar vast bedacht als tegenwicht tegen alle narigheid die ons in zijn macht 
probeert te krijgen. Moge onze wens om vrede en veiligheid net zo sterk blijken te zijn als de 
zekerheid waarmee de natuur deze dagen uitloopt, en al een bloemenpracht laat zien in onze 
tuinen. Natuur die zo sterk is dat bomen weer groen kleuren. Hans en ik wensen u ondanks 
alles wat ons probeert af te leiden en tegen alle neerslachtigheid in, toch een goed paasfeest 
toe. Moge toch weer iets nieuws beginnen, moge het goede nieuws het van het slechte 
winnen. Moge gerechtigheid zegevieren.

Zalig Pasen!

René Klaassen 
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Van het locatieteam

Beste mensen,

Wat is het fijn om elkaar weer persoonlijk te spreken na afloop van de viering! En dat bij een 
lekker kopje koffie of thee met een koekje dat zo mooi wordt verzorgd door de dames van 
de koffieschenkgroep. Elkaar weer in de ogen kunnen zien zonder het mondkapje dat neus 
en mond bedekte. We gaan weer langzaam naar normaal. De maatregelen voor de 1,5 m 
afstand gaan we geleidelijk verminderen, zonder te overhaasten. We zijn toch nog een beetje 
voorzichtig!

Over de viering met de bisschop kunt u elders in het blad lezen. We vonden het een eer hem 
te mogen ontvangen! Het was een inspirerend bezoek.

Op onze uitnodiging hebben wij in de locatieteam-vergadering Mark Buck en Eduard Kimman 
van het Stefanusbestuur ontvangen. Al enkele jaren hadden wij nauwelijks contact met dit 
bestuur. Belangrijkste onderwerp was de communicatie tussen de locaties en het bestuur, 
en daar werd duidelijk verbetering in beloofd. We spraken over het parochieberaad, de te 
ontwikkelen visie voor de komende 5 jaar, de aanpassingen bij de dagkapel, de contacten 
met de dominicanessen van Neerbosch, en de hoge gasprijs. Het was een open gesprek dat 
hoop geeft voor de toekomst.

Op de Actie Kerkbalans is door velen van u actief gereageerd. Aan de hand van de 
toezeggingen lijken de meest parochianen hetzelfde of een wat hoger bedrag dan vorig jaar 
te willen geven. Beoogd penningmeester Tjeu Verstappen ziet uw bijdragen met genoegen 
binnenkomen. Hartelijk dank hiervoor! Mocht u het nog vergeten zijn: bankrekening 
NL29 ABNA 0436 6614 46 ten name van Effataparochie.

Over de Synodale Raadpleging die eindelijk van start gaat krijgt u ook nader bericht.

Noteert u vast: op 1 mei willen we na de viering nu echt een parochiebijeenkomst houden, 
om u bij te praten over de verschillende onderwerpen die ons ter harte gaan.

Wij wensen u een goede voorbereiding op het feest van Pasen!

Namens het locatieteam, 

Dirk-Jan de Rooij



Op 13 februari jl. ging bisschop Gerard de Korte voor in een eucharistieviering in onze kerk, 
omdat het kerkgebouw dit jaar 70 jaar bestaat. Het vorige nummer van dit Effatablad is 
geheel hieraan gewijd. Het laatste artikel hierin doet verslag van de eucharistieviering. Door 
de toen nog net geldende coronamaatregelen konden we nog niet samen koffiedrinken, dus 
was er geen mogelijkheid voor de kerkbezoekers om in gesprek te gaan met de bisschop. 
Dat had hij wel graag gewild. Noodgedwongen is er slechts een nazit met koffie en broodjes 
geweest, waarbij locatie- en pastoraal team aanwezig waren. Daarin vertelde bisschop De 
Korte dat hij vaak en graag in zijn bisdom in parochiekerken voorgaat, om zo de lokale 
gemeenschappen beter te leren kennen. 

Een bisschop heeft het vast wel heel druk, denken u en ik. Dat is inderdaad zo. Hij 
vertelde hoe zijn dag begint, vroeg, met persoonlijk gebed en preekvoorbereiding voor 
de eucharistieviering om 9 uur in de kathedraal. Daarna beginnen de afspraken. Een 
voortdurend punt van zorg voor bisschop en besturen is de vitaliteit van gemeenschappen. 
Zijn er voldoende vrijwilligers en hoe is de financiële situatie? Gelukkig onderscheiden we 
ons wat dit betreft positief, en dat hebben we de bisschop laten weten. Zo hebben we ook 
verteld hoe ons kerkgebouw en pastorie worden gebruikt voor activiteiten als lezingen 
(Albertinumlezingen) en diverse koren die in de dagkapel repeteren. 

Ook is uitgebreid verteld over onze dominicaanse geschiedenis en hoe we van hieruit invulling 
geven aan activiteiten in onze gemeenschap. Dit tegen de achtergrond van de nabijheid van 
de universiteit en de diversiteit aan vormen van spiritualiteit binnen de parochie H. Stefanus.

Het was natuurlijk jammer dat de parochianen niet in gesprek konden gaan met de bisschop. 
Desalniettemin, de viering met de bisschop werd door de meeste mensen als zeer geslaagd 
ervaren, en voor de ‘uitverkorenen’ was de nazit ook goed.

Het pastoraal team 

Nazit met de bisschop
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Een terugblik op het jubileumnummer

Wat een prachtig jubileumnummer, zowel 
qua inhoud als uitvoering/lay-out en mooie 
foto’s. Proficiat aan jullie allemaal. Dat mag 
best eens uitgebreid aandacht krijgen, dacht 
ik zo. Vandaar dat ik dit stukje schrijf. De 
voorbereidingen en uitvoering gebeuren 
allemaal in stilte. Het gaat niet vanzelf en 
vereist veel aandacht en zorgvuldigheid.

Allereerst dank aan Betty die de bisschop 
heeft gevraagd... die een prachtig antwoord 
gaf: ‘ik ben altijd op zoek naar een altaar’. 
In het voorwoord van de bisschop viel mij 
op dat hij schrijft: ‘Op de winkel passen 
is niet meer voldoende. Een nieuwe 
missionaire aanpak is noodzakelijk’. Voldoen 
wij daaraan? Zijn wij een missionaire 
geloofsgemeenschap?

De bijdrage van Willem Pelser over de 
historie van onze kerk heb ik met veel 
aandacht gelezen. Wat is er toch veel 
veranderd in die periode van zeventig jaar. 

Dat al in de jaren zestig werd nagedacht, en 
begonnen werd met kleine stapjes om de 
liturgie bij de tijd te brengen. De foto met de 
pastores bij de fusie spreekt boekdelen en 
kenmerken die tijd. En dat is niet eens lang 
geleden. Prachtig!

Op een bijzondere manier is de historie 
ook beschreven in het stuk ‘Het antwoord 
is God’. Bijzonder omdat het daar niet gaat 
over feiten, cijfers of andere gegevens, maar 
over hoe een viertal parochianen, Françoise 
Klaassen, Peter Brink, Twan Brouwers en 
Fons Fiselier, die periode hebben beleefd. 
Ik lees daar onder andere dat al in 1967 
de eerste parochieraad werd geïnstalleerd. 
Terwijl een ‘parochieraad ja of toch nee’ nu 
een issue is binnen Stefanus.

‘Blijft de klok luiden’ is een mooie bijdrage 
van Fons Fiselier over de opnieuw gegoten 
klok en de gerestaureerde lantaarn in 2012. 
Voor mij als relatief nieuwe parochiaan 
opnieuw een stukje historie dat ik niet 
kende.

De luchtfoto van onze kerk op pagina 16 in 
het stuk ‘Jeugdherinneringen’: prachtig. Je 
kunt je het haast niet meer voorstellen, zo’n 
kale omgeving. De Heyendaalseweg bestond 
niet eens! Terecht besluit Elly Heuvel-
Versteegen met de woorden ‘een heel veilige 
tijd toen’. De wereld was duidelijk. Maar ook 
moeten we ons realiseren dat niet alles in 
die tijd ‘Hosanna’ was. Elke periode heeft 
zijn zorgen en uitdagingen. Ook nu.

Peter Nissen heeft de dominicaanse traditie 
en het vieren in onze Dominicuskerk 
duidelijk verwoord. Vernieuwing van de 
liturgie in een veranderde wereld heeft 
daarbij een belangrijke rol gepeeld. Met de 
tijd meegaan is mijns inziens nog steeds een 
uitdaging, ook in onze tijd, waarbij eenvoud 
en helderheid een continu gegeven zijn. 
Dat trekt denk ik veel mensen aan in onze 
manier van vieren.

‘Vrouwen in de Dominicus’ geeft een mooi 
beeld van de ontwikkeling binnen de kerk. 
Maar aan de andere kant wordt terecht 
geschreven: ‘... de positie van vrouwen in de 
kerk blijft een heikel punt’. 

Beste leden van de redactie van het Effata parochieblad en alle andere 
parochianen die aan het jubileumnummer hebben meegewerkt,
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Geeft het synodaal proces van 2021-2023 
nieuwe kansen? Laten we het hopen Ook wij 
kunnen daaraan meewerken.

Vincent Paes schrijft een opgewekt stuk over 
een mooie tijd in (O)DEO(N). Bijzonder vond 
ik zijn opmerking ‘als je toch naar de kerk 
moest, dan kon je je maar beter amuseren 
in een jongerenkoor’. Daarbij maak ik direct 
de opmerking dat we nog steeds erg blij 
mogen zijn dat we onze Schola hebben die 
onze vieringen begeleidt en draagt.

Tot slot geven Betty Smits-van Sonsbeek en 
Pieter-Theo Zuurbier in woord en beeld een 
mooi verslag van de jubileumviering op 13 
februari. De bisschop erkent dat de kerk in 
ons land kwetsbaar is. Maar roept ons ook 
op door te gaan, en niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Blijven werken met zaaien en 
gieten. Dat is volgens mij ook een uitdaging 
aan ons in Effata.

Bedankt redactieleden Betty, Hans, Elly, 
Anton, Marcel en Pieter-Theo,en allen die 
een deel van de inhoud van dit mooie 
jubileumnummer van ons parochieblad 
hebben verzorgd: Dirk-Jan, Willem, Fons, 
Elly, Peter, Vincent en Arjan.

Ab Blom

Naar aanleiding van het bezoek van de 
bisschop aan onze kerk op zondag 13 
februari vroegen verschillende kerkgangers 
zich af hoe dat toch zit met de mijter en 
de staf. Wanneer gebruikt de bisschop 
die wel en wanneer niet, en waarom is 
dat zo? Vroeger was dit voor rooms-
katholieken misschien gesneden koek, maar 
tegenwoordig zien wij niet zo vaak een 
bisschop in een kerkdienst voorgaan. Veel 
mensen zullen de mijter en de staf eerder 
kennen van Sinterklaas dan van hun eigen 
bisschop.

Welnu, mijter en staf behoren tot wat 
officieel heet: de pontificalia. Dat zijn de 
gewaden en de attributen die horen bij 
het bisschopsambt. Een oud woord voor 
de bisschop is het Latijnse pontifex, dat 
bruggenbouwer betekent: een mooi beeld 
voor wat van een bisschop verwacht mag 
worden. Van dat woord pontifex is het 
woord pontificalia afgeleid, dat trouwens 
ook gebruikt wordt voor de aan de bisschop 

voorbehouden taken, zoals het toedienen 
van wijdingen. 

De pontificalia worden door een bisschop 
alleen gebruikt als die officieel in zijn ambt 
optreedt. Dat Sinterklaas voortdurend met 
een mijter rondloopt, is dus echt flauwekul. 
Ook bisschop de Korte loopt thuis niet met 
een mijter rond. Vroeger, dat wil zeggen 
vóór de liturgievernieuwing na het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) en om 
precies te zijn vóór uitwerking daarvan in 
1968, waren er nog veel meer pontificalia 
dan nu. Zo droeg een bisschop toen onder 
zijn kazuifel ook nog een dunne tuniek en 
dalmatiek, om als het ware uit te drukken 
dat het bisschopsambt de andere gewijde 
ambten omvatte waar die gewaden bij 
hoorden (subdiakonaat en diakonaat). 

Ook droeg hij vroeger speciale kousen, 
schoenen en handschoenen. Die waren 
uitgevoerd in de liturgische kleuren van de 
tijd van het jaar of de kerkelijke feestdag. 
Bij de schoenen ging het doorgaans 
om een zijden overtrek die over zwarte 
lakschoenen heen werd gedragen. Ten 
slotte gebruikte een bisschop vroeger bij 
bepaalde plechtigheden nog een schootdoek, 
het gremiale (het Latijnse woord gremium 
betekent schoot). Daar legde hij zijn handen 
op tijdens bijvoorbeeld de priesterwijding. 

De schootdoek was bedoeld om het vaak 
kostbare kazuifel niet onnodig vuil te maken.

Mijter op, mijter af...
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Al die zojuist genoemde pontificalia hebt u 
op 13 februari niet gezien, en dat is maar 
goed ook, niet alleen voor onze koster. Zij 
zijn in 1968 afgeschaft. Het werd ook toen 
al als overdreven pompa beschouwd. Voor 
een groot deel zijn zij afkomstig uit het 
hofceremonieel rond de Romeinse keizer of 
de latere keizer van Byzantium. Het hoort 
eerder bij royals dan bij dienaren van de 
kerk. Het past misschien aan het hof (daar 
zal iedereen anders over denken), maar 
zeker niet in de kerk. Hoe kleurrijk het 
ook kan zijn. In 1992 wijdde het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht een mooie 
tentoonstelling aan de garderobe van 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders: ‘de 
kleren van de kardinaal’.

Momenteel zijn er 
eigenlijk nog maar 
vier pontificalia over: 
het borstkruis, de 
ring, de mijter en de 
staf. Het borstkruis 
en de ring worden 
door een bisschop 
altijd gedragen, ook 
in het dagelijks leven. 
Het borstkruis is 
het jongste van de 
eretekenen. Het komt 
pas in de twaalfde 
eeuw voor het eerst 
voor en is pas in 1570 
verplicht geworden. 

Veel bisschoppen dragen hun borstkruis 
in het dagelijks leven in de binnenzak van 
shirt of colbert, zodat je alleen een deel 
van de ketting ziet. Dat was een gebruik 
bij Anglicaanse bisschoppen. Het is in 
Nederland in de jaren zestig ingevoerd door 
de Haarlemse bisschop Zwartkruis, die lange 
tijd leraar Engels aan het kleinseminarie was 
geweest. 

De bisschopsring heeft oudere papieren: die 
wordt voor het eerst vermeld in de zevende 
eeuw. Hij is waarschijnlijk voortgekomen 
uit de zegelring, waarmee bisschoppen een 
lakzegel onder officiële stukken afdrukten. 
De ring is een symbool van trouw. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de huwelijksring. In 
het geval van de bisschop gaat het om de 
trouw aan het geloof dat hij verkondigt. 
Vroeger hadden ook gepromoveerde 
theologen het recht om een ring te dragen, 
behalve tijdens liturgische diensten; dan 

moesten ze hem juist afdoen. Oudere 
katholieken zullen zich nog herinneren dat 
gelovigen bij het bezoek van of aan een 
bisschop op de knieën gingen om de ring te 
kussen. Dat heb ik op 13 februari niemand 
zien doen. Het is mij vroeger wel af en toe 
overkomen als ik Sinterklaas speelde.

Blijven nog over de staf en de mijter: de 
twee meest opvallende pontificalia en 
ook de twee die een bisschop alleen bij 
bepaalde officiële gelegenheden gebruikt. Zij 
kwamen allebei in het vroege christendom 
nog niet voor. De eerste bisschopsstaf 
wordt in de zevende eeuw vermeld. Het 
voorwerp is waarschijnlijk overgenomen 
van het ceremonieel aan het hof van de 
keizer van Byzantium. Oorspronkelijk was 
de staf geen liturgisch voorwerp, maar een 
symbool van de kerkelijke macht van de 
bisschop. Hij gebruikte die ook maar af en 
toe, bijvoorbeeld bij een kerkwijding en 
tijdens een processie, en hij droeg hem 
dan niet zelf; een diaken ging met de staf 
aan de bisschop vooraf. Pas later in de 
middeleeuwen ging de bisschop zelf de staf 
hanteren en kreeg hij een andere betekenis: 
hij werd symbool van het herdersambt van 
de bisschop. 

De mijter is nog jonger. Voor het jaar 1000 
vinden we geen enkele afbeelding van 
een bisschop met een mijter. Pas rond het 
jaar 1000 ging de paus een mijter dragen, 
afgeleid van een zogenaamde Frygische 
muts, een Oosterse en oorspronkelijk 
‘heidense’ hoofdbedekking dus. In de 
twaalfde eeuw gingen ook bisschoppen en 
abten van kloosters mijters dragen. Dat 
laatste mag trouwens nog steeds: ook 
abten van kloosters, bijvoorbeeld van de 
benedictijnen of de trappisten, hebben het 
recht de vier pontificalia (borstkruis, ring, 
mijter en staf) te dragen. 

Zij doen dat niet meer allemaal. Ik ken 
enkele abten die er wegens de bedenkelijke 
geschiedenis van de pontificalia, die toch 
sterk met macht zijn verbonden, van afzien 
een mijter te dragen, ook onder het motto: 
gelijke monniken, gelijke kappen.
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Een oplettende lezer 
zal zich misschien nog 
afvragen: hoe zit het 
met het kalotje, het 
kleine hoofddeksel 
dat een bisschop vaak 
draagt en dat zo lijkt 
op het keppeltje (de 
kippa) van Joodse 
mannen? Het kalotje 
hoort strikt genomen 
niet tot de pontificalia. 

Het kan door alle geestelijken gedragen 
worden. Alleen de kleur is verschillend 
voor de verschillende ambten: de paus 
draagt een wit kalotje, kardinalen een 
rood, bisschoppen een paars en alle andere 
geestelijken mogen een zwart kalotje 
dragen. Het woord is uit het Frans afkomstig 
(calotte) en dat heeft het vermoedelijk aan 
het Arabisch ontleend (kalluta: hoofddeksel).

Blijft nog de vraag wanneer staf en mijter 
in een eucharistieviering gebruikt worden. 
Op 13 februari ging dat niet helemaal 
volgens de regels, maar die zijn dan ook 
vrij ingewikkeld. Algemene regel is dat de 
bisschop staf en mijter niet draagt als hij 
bidt, dus niet tijdens het openingsgebed, de 
geloofsbelijdenis (want dat is eigenlijk ook 
een gebed), de voorbeden, het eucharistisch 
gebed en het slotgebed. 

Daarmee wordt gevolg gegeven aan wat 
Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs 
zegt: ‘Iedere man die met bedekt hoofd 
bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te 
schande’ (1 Kor. 11,4). De bisschop draagt 
staf en mijter wel bij de intocht in de kerk 
en bij het weggaan, in dat laatste geval al 
vanaf het uitspreken van de zegen, want 
daarmee wordt onderstreept dat het om een 
bisschoppelijke zegen gaat. 

Verder mag hij mijter 
en staf dragen tijdens 
het uitspreken van de 
preek, maar omdat dit 
niet altijd heel praktisch 
is, wordt het ook wel 
weggelaten. Ook mag hij 
de mijter dragen tijdens 
de eerste lezingen, maar 
niet tijdens de lezing van 
het evangelie. Daarbij 
mag hij wel weer de staf 
vasthouden. Kort gezegd: 
staf en mijter als hij 
loopt en de staf tijdens 
evangelie en preek. 

En nu snapt u ook waarom de bisschop 
meestal zijn eigen assistent bij zich heeft: 
die weet inmiddels precies wanneer de 
mijter op en af moet en wanneer de staf 
aangereikt moet worden.

Peter Nissen
Reminder foto’s voor fotoboek

In het jubileumnummer van het parochieblad 
over het 70-jarig bestaan van onze kerk 
plaatste ik een oproep om foto’s beschikbaar 
te stellen voor een te maken fotoboek. Dat 
boek moet een beeld geven van het wel en 
wee van 70 jaren Dominicuskerk in Nijmegen 
(vieringen, feesten, bijeenkomsten, 
vergaderingen, uitjes, portretten, 
enzovoort).

Ik heb al een paar positieve reacties gehad, 
maar nog geen foto’s. Eerlijk gezegd ook 
reacties die wat twijfel inhielden, zeker met 
betrekking tot de privacy. In het verleden is 
dit onderwerp door Ab Blom bespreekbaar 
gemaakt en het bleek dat niemand een 
bezwaar had tegen het plaatsen van foto’s 
in het parochieblad. Nu is een fotoboek 
geen parochieblad, maar qua publicatie 
maakt het niet zo’n groot verschil. Het 

blijft over het algemeen gewoon binnen 
onze gemeenschap. Maar het is uw eigen 
beslissing. Iets anders. Veel mensen zullen 
de foto’s in albums geplakt hebben, anderen 
hebben ze bewaard in een schoenendoos 
of iets dergelijks. Ook een bladzijde uit een 
album kan gescand worden, waarna we de 
bedoelde foto apart kunnen afdrukken. 

Ik zou u willen oproepen nog eens rond te 
snuffelen en het mij te laten weten. Ik ben 
bereikbaar op mijn mobiel (06-14136861), 
per mail (wpelser@telfort.nl) en op mijn 
woonadres (Molenveldlaan 11, LIMOS-
terrein).

Ik hoop na deze oproep overstelpt te worden 
met foto’s.

Willem Pelser
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Een band die 
bleef bestaan

Ik praat met Elly 
in haar zonnige 
woonkamer in 
Dukenburg. Dat 
brengt me al 
meteen op mijn 
eerste vraag: 
‘Waarom zet zij 
zich zo in voor onze 
parochie, terwijl zij 
er zelf niet woont?’ 

Het antwoord is voor haar even eenvoudig 
als vanzelfsprekend: ‘Ik heb altijd een 
band met de Dominicusparochie gehad. 
Ik heb vroeger lang tegenover de kerk 
gewoond.’ En ze vertelt: ‘Mijn ouders 
woonden in de oorlogsjaren in de Jan 
van Goyenstraat, vlakbij het Canisius 
College. Toen de geallieerden Nijmegen 
waren binnengetrokken, werd dat gedeelte 
frontstad. De Duitsers stonden bij ons aan 
de ene kant van de straat, de Canadezen 
aan de andere kant. Mijn ouders moesten 
hun huis verlaten om een veilig onderkomen 
te zoeken. Mijn moeder heeft, zoals ik vaak 
heb moeten horen, in wanhoop uitgeroepen: 
“Maar wat moet ik dan meenemen?” Waarop 
mijn vader heeft geantwoord: “Het liefste 
dat je bezit”’. Dat was hun baby Marijke, 
Elly’s oudste zusje. ‘Morgen ga ik wel terug’, 
had haar vader er nog aan toegevoegd ‘om 
de rest van de spullen op te halen.’ Maar de 
volgende dag was van hun huis nauwelijks 
iets meer over. Alleen enkele gordijnen 
hingen mistroostig aan een raamkozijn. 
‘Nu ik dagelijks de beelden van Oekraïne 
op televisie zie, begint dit verhaal van mijn 
ouders weer helemaal te leven’, zegt Elly. 

Haar ouders vonden onderdak bij familie aan 
de Groesbeekseweg. Aan de Driehuizerweg 
werd een wijk gebouwd met noodwoningen, 
de zogenaamde Gouverneursbuurt, voor 

bewoners uit de binnenstad wier huizen 
verwoest waren. Het was een nachtmerrie 
voor haar moeder om daar te moeten 
gaan wonen. Dat wilde ze koste wat kost 
voorkomen. ‘Ze was een kordate vrouw’ 
zegt Elly, ‘en besloot de burgemeester om 
hulp te vragen. Ze was hoogzwanger van 
mij, ze zette haar hoed op en vertrok naar 
het stadhuis. En… ze had succes. Het gezin 
kreeg een huis aan de Groenewoudseweg, 
vlakbij de huidige rotonde. Daar is Elly 
geboren. Als zij er nu nog gewoond zou 
hebben, zou Ger Gerrits haar buurman zijn. 

De Dominiscuskerk werd pas in 1952 
gebouwd. Daarom hoorde het gezin bij 
de parochie van de Heilige Landstichting. 
Omdat die kerk toch vrij ver lag, kerkte 
de familie bij de paters op het Albertinum 
achter hun huis. Zo maakte Elly kennis 
met de dominicanen. Ze herinnert zich nog 
goed hoe enkelen regelmatig bij hen thuis 
kwamen, zoals Pastoor Bakkers, Pastoor 
Salemans, pater Vijverberg en pater 
van Ewijk. Haar ouders waren betrokken 
parochianen. Zo heeft haar moeder, Francien 
Versteegen, zich met volle overtuiging 
ingezet voor de bezoekersgroep. 

Elly deed in de kerk haar eerste en haar 
plechtige communie, en net als haar 
broer en twee zussen is ze in deze kerk 
getrouwd. Haar huwelijk met Jan Heuvel 
werd ingezegend door pater Van Ewijk. 
Elly en Jan vestigden zich in Dukenburg en 
vielen toen onder een nieuwe parochie, de 
Ontmoetingskerk in Meijhorst. Voor deze 
kerk heeft ze ook veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Ze is nog betrokken bij enkele 
activiteiten. Maar haar band met de 
Dominicus is altijd blijven bestaan. 

Creativiteit

Ik ontmoette Elly toen we beiden als hobby 
Frans gingen studeren aan de ‘Alliance 
Française’. Het viel op dat ze heel creatief 

In gesprek met Elly Heuvel-Versteegen

Ik durf de stelling wel aan: zonder Elly Heuvel hadden we niet zo’n mooi parochieblad. Ruim vijf jaar 
verzorgt zij de vormgeving van ons blad. Op de laatste vrijwilligersdag werd zij terecht geëerd met 
een Effatabeeldje voor haar mooie werk. Dat doet ze in alle bescheidenheid, onzichtbaar. Tijd om de 
lezer nader kennis met haar te laten maken.

‘Het parochieblad is goed voor de kerk, maar ook voor mij’ 
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was. Zo ontwierp ze voor ons de mooiste 
kaarten op de computer en verraste ze ons 
met haar graveerkunst. ‘Creativiteit werd 
bij ons thuis enorm gestimuleerd’, vertelt 
ze. ‘Mijn moeder was niet creatief, maar 
ze schiep wel de voorwaarden. Ze kocht 
lapjes stof op de markt, waar wij jurkjes van 
mochten maken. 

Onze hele serre lag altijd vol knutsel-
materiaal en in de kelder gaf mijn vader, die 
als aannemer wel erg handig was, ons alle 
vrijheid om met de hakbijl houtjes te hakken 
voor de kolenkachel.’ Het was daarom niet 
vreemd dat zij na haar middelbare school de 
opleiding voor kleuterleidster ging volgen. 
Met een grote glimlach vertelt ze dat ze 
stage gelopen heeft bij, toen nog, soeur 
Gabriel Maltha. ‘Ik zie haar nog voor me in 
vol ornaat met die grote gesteven kap. Maar 
wat was zij een goede leidster en wat heb ik 
van haar veel geleerd’.

Elly werd hoofd van een kleuterschool in 
Bergen, Noord-Limburg. Ze heeft er met 
veel plezier gewerkt. Maar net als iedere 
andere vrouw in het onderwijs toen, kreeg 
zij ontslag toen ze in het huwelijk trad. 
Voor dit gesprek heeft ze haar akte van 
benoeming nog eens tevoorschijn gehaald. 
Het ontslag zou nu ondenkbaar zijn.

Techniek en informatica

Ze wilde na haar huwelijk niet werkloos thuis 
blijven zitten en werd vaste invalster. Een 
andere sluimerende interesse kwam tot volle 
wasdom: techniek en informatica. ‘Ik hield 
van talen, maar voelde dat ik ook een exacte 
kant in me had’, zegt ze. ‘Ik was graag naar 
de HBS gegaan. Maar in Nijmegen was 
alleen een gemengde HBS, en dat was voor 
mijn ouders geen optie. Bovendien was het 
geen katholieke school.’ Het werd dus de 
MMS, Mater Dei. 

Door het werk van haar man, die als fysicus 
bezig was met een promotieonderzoek, 
raakte ze steeds meer gefascineerd door 

cijfers en techniek. Toen haar man een 
tekstverwerker voor haar ontwierp om de 
notulen van de ouderraad uit te werken, 
wilde ze alles van dat ontwerpproces weten. 
Want tekstverwerkers bestonden er toen 
nog niet. 

Elly besloot een informaticaopleiding 
te volgen aan het ‘Opleidingscentrum 
Informatica voor Vrouwen’ (En ze blijft nog 
steeds haar kennis bijhouden en uitbreiden). 
Met haar diploma kon ze in 1991 snel aan de 
slag bij Philips in Nijmegen. Ze waren maar 
wat blij met haar. De secretaresses konden 
toen wel keurig typen, maar geen grafieken, 
databases, spreadsheets en grafische 
vormgeving maken. Philips had ook een 
eigen Arbodienst. Ze werd al snel gevraagd 
om de mannen van de brandweer te leren 
met de computer om te gaan. Hier kwam 
haar onderwijservaring mooi van pas. ‘Ik 
heb zelfs de principes toegepast van Maria 
Montessori: “Leer mij het zelf te doen”’. Vaak 
kreeg ik het verzoek van de brandweerlieden 
om stickers, vignetten, formulieren of een 
database te maken. Ik antwoordde dan: “Ik 
kan jullie ook leren om dat zelf te doen”’. 

Het parochieblad

Toen Willem Hooghof in 2017 plotseling 
overleed, hadden we als redactie een 
probleem. Vind maar eens zo snel iemand 
die de vormgeving van een blad kan 
overnemen. Toen dacht ik aan Elly! Ze was 
creatief en kon goed met de computer 
omgaan; ze had alles wat we zochten. Ik 
bracht haar in contact met Hans Hamers. 
Hij was aangenaam verrast door haar kennis 
van de diverse computerprogramma’s. Niet 
eerder had hij in zijn werk iemand ontmoet 
met zoveel parate kennis en ervaring.
Ze werd met open armen in de redactie 
ontvangen. En Elly voelt zich er inmiddels 
helemaal thuis.

Ik denk dat niemand verbaasd zal zijn dat 
zij, ondanks haar kwaliteiten, heel veel uren 
aan het parochieblad besteedt. Dat heeft 
ook te maken met haar perfectionisme 
en haar emotionele betrokkenheid. Zodra 
tijdens de redactievergadering de lijst met 
mogelijke onderwerpen wordt doorgenomen, 
begint het bij haar al te kriebelen. Welke 
illustraties kan ik hierbij vinden? Kunnen 
we bij dit gedicht een mooie achtergrond 
bedenken? Thuis gaat ze in haar computer 
alvast op zoek naar afbeeldingen.
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De teksten krijgt ze aangeleverd via 
eindredacteur Marcel. Ze vindt het 
handig dat die teksten in blokjes bij haar 
binnenkomen. De onderwerpen zijn dan al 
min of meer gerubriceerd, een ruwe indeling 
tekent zich zo af. Maar dan moet zij alles in 
het programma laden, de opmaak verzorgen 
en de afbeeldingen bijwerken. Het meest 
spannend is of zij met het aantal pagina’s 
uitkomt op een viervoud, het katern. Dat 
aantal van vier bladzijden per katern is 
noodzakelijk voor drukwerk. Komt ze er 
overheen, dan moet er opnieuw geschikt, 
soms gepropt, worden. Komt ze tekort, dan
is een extra tekst soms nodig. Het blijft elke 
keer weer puzzelen. 

Als ze de conceptversie klaar heeft, gaat 
deze nog een keer terug naar de redactie. 
Elly en ik hebben dan levendige discussies 
hoe het nog anders, nog beter of nog mooier 
kan. In dat opzicht inspireren we elkaar 
en zitten we altijd op dezelfde lijn. ‘Ik ben 
pas echt blij’, zegt ze, ‘als ik het bestand 
uiteindelijk naar de drukker kan sturen’. 

Maar dan is ze wel vier of vijf dagen verder!!   

Het leven is...

Ook Elly deelt in de waardering die de 
redactie regelmatig ontvangt van de lezers 
van ons parochieblad. Maar wat drijft haar 
nog meer om dit werk te doen en er zoveel 

tijd aan te besteden? ‘Ach’, antwoordt ze. 
‘Na mijn pensioen wilde ik op een paar 
fronten actief blijven. Ik wilde weer iets 
leren en dat werd Frans. Ik wilde me ook 
dienstbaar maken voor de samenleving. Dit 
werk past daarin. Ik vind het leuk om te 
doen en ik waardeer de grote vrijheid die 
ik daarbij krijg van de redactie. Het werken 
aan het parochieblad is voor mij ook een 
goede afleiding. Ik had me mijn pensioen 
heel anders voorgesteld. Maar acht jaar 
geleden is mijn man Jan na een lang ziekbed 
overleden. Je wilt niet weten hoeveel uren er 
dan opeens openblijven. Ik vind het daarom 
fijn om aan het parochieblad te kunnen 
werken. Het blad is dus niet alleen goed 
voor de kerk, maar ook voor mij. Ik ben ook 
dankbaar dat ik als 75-jarige dit werk nog 
steeds kan doen.’

‘Het leven heeft bij mij zijn sporen 
achtergelaten, niet alleen door het verlies 
van Jan. Ik heb geleerd dat je door het leven 
wordt geslagen, maar ook dat je ervoor 
kunt vechten. In dat opzicht is onderstaande 
tekst van Moeder Theresa voor mij een bron 
van inspiratie.’

Betty Smits van Sonsbeek

HET LEVEN
Het leven is....

Het leven is een kans, profiteer ervan.
Het leven is mooi, bewonder het.
Het leven is een zegen, beproef het.
Het leven is een droom, verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging, neem die aan.
Het leven is een plicht, vervul die.
Het leven is een spel, speel het.
Het leven is duur, koester het.
Het leven is rijkdom, bewaar die.
Het leven is liefde, geniet ervan.
Het leven is een belofte, kom die na.
Het leven is droefheid, overwin die.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een strijd, aanvaard die.
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
Het leven is geluk, maak het.
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor.

Moeder Theresa
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Titus Brandsma’s pleidooi voor echte vrede

Op 15 mei 2022 wordt 
Titus Brandsma, 
voormalig professor 
en rector van de 
Katholieke Universiteit 
Nijmegen, heilig 
verklaard. Om hem 
te eren hebben 
de Faculteit der 
Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen 
en het Titus Brandsma 

Instituut een boek samengesteld, waarin de 
betekenis van deze veelzijdige karmeliet, 
journalist, bestuurder, hoogleraar, martelaar 
en mysticus oplicht. In dit artikel wil ik u 
Titus Brandsma als advocaat voor de vrede 
voorstellen, iemand die op het dwaze af de 
moed bewees om zijn stem te verheffen en 
voor echte vrede te strijden.  

Mijn verhaal begint in 1925, toen de 
Roomsch-Katholieke Vredesbond in 
Nederland in het leven werd geroepen. 
Deze bond had tot doel – op basis van 
katholieke principes – de vrede in de 
wereld te promoten. Men wilde zowel in 
de private als de publieke sfeer, in het 
nationale en internationale leven een 
vreedzame mentaliteit bevorderen. Titus 
Brandsma was meteen van de partij. Op de 
stichtingsbijeenkomst van de bond drukte hij 
zijn overtuiging uit dat het aantal oorlogen 
drastisch ingeperkt zou kunnen worden door 
bewust een geest van vrede te cultiveren. 
Prompt werd hij in het bestuur gekozen en 
was voortaan één van de drijvende krachten 
van de vredesbond. In 1931 sprak hij in de 
Bergkerk van Deventer zijn beroemde rede 
Vrede en vredelievendheid uit. Het probleem 
dat Titus in deze rede aan de orde stelde, 
lijkt ook vandaag nog niet opgelost:

Wij leven nog altijd te veel onder de ban van 
de spreuk, dat wie vrede wil zich zoo moet 
wapenen, dat hij een oorlog kan winnen. En 
staan de volkeren gewapend, zo gewapend 
dat zij een oorlog menen te kunnen winnen, 
dan is dat machtsbesef een allersterkste 
prikkel om hetgeen men zijn recht acht 
met geweld van wapenen, d.w.z. op de 
gruwelijkste wijze, af te dwingen en te doen 
erkennen. Zo is onder het mom van werken 
voor de vrede de grootste oorlog voorbereid. 

Dat Rusland een paar weken geleden 
Oekraïne is binnengevallen illustreert wat 
Titus bedoelt: de eigen militaire macht wordt 
schaamteloos gebruikt om een ander land 
(in delen) te bezetten en kapot te schieten. 

In zijn tijd zag Titus als belangrijkste 
oplossing voor deze gang van zaken 
een algehele ontwapening. Met de 
gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog 
in zijn achterhoofd pleitte hij hiervoor en 
probeerde hij mensen voor dit idee te 
enthousiasmeren. Doordat we ons hart 
oprecht openstellen voor een vreedzame 
omgang met elkaar, ontwikkelen we 
de moed ons van de waanzin van 
bewapeningswedlopen los te maken. Als 
samenleving leren we dan ‘de oorlog in zijn 
kiem te smoren’. Maar ontwapening alleen 
is niet voldoende. Veiligheid en bescherming 
wilde Titus bovendien organiseren via ‘de 
Volkenbond, die recht moet spreken en 
ook over een overeenkomstige macht moet 
beschikken om zijn beslissingen ten uitvoer 
te doen brengen.’ 

Tot 1932 was er de hoop dat het 
visioen van een vreedzame wereld 
via ontwapening en het versterken 
van de Volkenbond werkelijkheid zou 
worden. Maar na de mislukking van de 
ontwapeningsonderhandelingen in Genève 
in februari 1932 zakte het elan in, en aan 
het einde van de jaren dertig waren de 
vredesbonden in veel landen ontnuchterd. 
De Volkenbond stond machteloos: een 
nieuwe oorlog – de Tweede Wereldoorlog – 
was inmiddels aan de gang en was niet te 
stoppen. De Oekraïense President Zelensky 
herinnert ons eraan dat we allemaal op 
school hebben geleerd: dit soort oorlogen 
moeten we nooit meer willen. 

Maar nu zitten we in hetzelfde schuitje: 
de ontwapening is niet in die mate 
vooruitgekomen als voor de veiligheid van de 
wereld noodzakelijk is, en bovendien hebben 
de Verenigde Naties (de opvolger van de 
Volkenbond) ook nu niet de macht om de 
vrede te garanderen. We zitten ineens weer 
in dezelfde situatie als 90 jaar geleden. 
Opnieuw zijn we uitgedaagd de malaise te 
doorbreken. 



Titus zag de onderlinge solidariteit en het 
liefdevolle omkijken naar iedereen, met 
name naar de zwaksten als belangrijkste 
middel om deze strijd uiteindelijk te winnen 
en echte vrede te bewerkstelligen. Met 
andere woorden: hij kon zich de Volkenbond 
als een soort wereldwijde politiemacht 
voorstellen, maar wilde vooral via geestelijke 
kracht naar een andere situatie toewerken. 
Ook nu volgen we dit pad. Zolang er ‘liefde 
en vergevingsgezindheid’ zijn is volgens 
Titus ‘alles nog niet verloren al zijn de tijden 
donker.’ Maar vanzelf wordt het niet beter. 
‘We moeten blijven roepen,’ zei Titus, en ‘we 
moeten beseffen, dat daarin een groot geluk 
voor ons bestaat, dat wij anderen gelukkig 
kunnen maken.’

Titus Brandsma heeft de daad bij het woord 
gevoegd. Hij is in verzet gekomen tegen een 
agressor die het eigenbelang de boventoon 
liet voeren en zich om het geluk van een 
ander niet bekommerde. In 1942 heeft Titus 
een helder en krachtig tegengeluid laten 
horen. Hij is daarom gevangen gezet en een 
half jaar later om het leven gebracht. Ook 
nu willen velen een tegengeluid laten horen, 
blijven ze roepen, en willen ze het eigen 
geluk daarin zoeken dat ze anderen gelukkig 
maken. 

We zien ook nu dat dit niet kan zonder 
moed. Het is gevaarlijk voor civiele en 
militaire krachten die door Poetins leger 
beschoten worden, voor journalisten 
en demonstranten die de feiten blijven 
benoemen, voor hele landen die in 
solidariteit zij aan zij staan met de Oekraïne. 

Titus is heel duidelijk geweest in zijn streven 
naar echte vrede, een groot voorbeeld 
ook voor ons in onze tijd. Laten wij in het 
voetspoor van hem deze weg volhouden en 
hopelijk met elkaar er eindelijk erin slagen 
de Verenigde Naties zo sterk te maken dat 
de ontwapening van alle landen een reële 
optie wordt en wij deze wereld met zijn allen 
in vrede kunnen bewonen. 

Elisabeth Hense, 
Universitair Hoofddocent Spiritualiteit aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Alle citaten zijn genomen uit: 
Titus Brandsma, Vrede en 
vredelievendheid, 11 november 1931 
(Typoscript NCI, 521.000).

Het recent verschenen boek is: 
C. Lüthy e.a., Titus Brandsma, Van 
Held tot Heilige. Baarn: Uitgeverij 
Adveniat, ISBN 9789464027549.
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Onze houding tegenover het lot en menselijk leed

Plotseling zijn oorlog en leed dichtbij; elke dag komen nare beelden voorbij.
Tijdens de overweging van 13 maart in onze kerk haalde Ineke van Cuijk de treffende 
woorden aan die Etty Hillesum hierover heeft geschreven: 

Het is soms nauwelijks te verwerken en te bevatten, God, wat uw evenbeelden op 
deze aarde elkaar allemaal aandoen in deze losgebroken tijden. 
Maar daarom sluit ik mij niet op in mijn kamer, God. 
Ik blijf alles onder ogen zien en wil voor niets weglopen. 
Van de ergste misdaden probeer ik iets te begrijpen en te doorgronden, 
en ik probeer altijd weer de naakte, kleine mens op te sporen, 
die dikwijls niet terug te vinden is in de monsterlijke ruïnes van zijn zinloze daden. 
Ik zit oog in oog met uw wereld, God, 
en ik ontvlucht de realiteit niet – 
en ik blijf uw schepping prijzen, ondanks alles. 
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Iconen in Oekraïne

Vanaf de 16e eeuw begint zich een eigenheid 
in de iconenkunst in de westelijke Slavische 
gebieden (Oekraïne, Polen en Wit-Rusland) 
af te tekenen. Eeuwenlang koesteren de 
volkeren in deze streken zorgvuldig het 
nationale erfgoed, al slagen ze er niet in 
een gemeenschappelijk politiek programma 
te vinden. Daarbij komen de uitputtende 
gevechten tussen de katholieken en 
orthodoxen die deze landen eeuwen hebben 
geteisterd.

Oekraïne maakte samen met Wit-Rusland 
integraal deel uit van de Litouwse staat. De 
culturele banden tussen deze twee landen 
waren sterk, en met name kunstenaars, 
schilders en bouwmeesters werkten over en 
weer. 

Er bestaat dus geen 
kwalitatief artistiek 
verschil tussen de 
iconen uit beide landen, 
behalve dan misschien 
een meer uitgesproken 
volkse en naïeve smaak 
in de behandeling van de 
onderwerpen. 

Kenmerkend voor deze landen is dat ze 
een brugfunctie vervullen tussen Slavische 
culturen (Rusland) en het Westen.

In de afgebeelde icoon 
uit Oekraïne zijn de 
volkse elementen 
goed terug te zien. 
De figuren zijn 
concreter en aardser 
dan de Russische 
of Byzantijnse 
(Griekse) iconen. 
Een geliefd thema 
bij de kunstenaars 
van Oekraïne is de 
voorstelling van Sint 
Joris, beschermheilige 
van de soldaten.

Na het midden van de 16e eeuw wordt 
ook in de iconenkunst van Oekraïne de 
invloed van de Westerse cultuur duidelijker: 
de interesse in de portretkunst heeft zijn 
uitwerking op de iconografie. Het modelé 
van het gelaat is plastischer, de menselijke 
figuur en de behandeling van het perspectief 
worden realistischer. De voorkeur voor 
decoratie neemt toe en de achtergrond 
wordt verrijkt met bloemmotieven, soms 
in graveerwerk, soms eenvoudigweg 
geschilderd. De iconen worden ontdaan van 
elke mystieke waarde.

Willem Pelser
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Nog één keer schitteren voor het niets

Column Arjan Broers

‘Nou pap, dit was het dan’, zei de jongeman 
in het crematorium. ‘Einde van de rit.’ 

De jongeman hield een liefdevolle en 
waarachtige toespraak voor zijn vader, 
een leuke man van mijn leeftijd met wie 
ik vroeger samenwerkte. Diens versierde 
kist stond op de voorgrond. Tussen 
de sprekers door werd een eindeloze 
stroom foto’s vertoond van zijn te korte 
bestaan – vakanties, feestjes, samen met 
zijn kinderen. En steeds klonk daar dan 
een liedje bij dat hij blijkbaar mooi had 
gevonden. 

Afgelopen tijd maakte ik zo een aantal 
uitvaarten mee, allemaal van mensen 
voor wie kerk en geloof geen rol speelden. 
Elke keer luisterden we naar persoonlijke 
verhalen en naar muziek van cd, en keken 
we naar geprojecteerde foto’s. Er was geen 
stilte, we stonden niet op, we knielden 
of bogen niet, we zongen niet. We waren 
toeschouwers aan het einde van iemands 
rit, en we bemoeiden ons met onze eigen 
emoties.

Pas vertelde een vriendin me over een 
uitvaart van een zeer geslaagd mens. De 
dode was alle lof toegezwaaid, een geweldig 
feest was het geworden, inclusief een 
gedenkwaardige borrel. Jammer dat hij er 
zelf niet bij was. Maar na een paar weken 
was het gaan knagen bij de vrienden van 
de dode, die immers nog steeds weg was. 
Ze begonnen te voelen dat ze iets hadden 
overgeslagen. Maar wat?

Die aandacht voor het persoonlijke is, 
denk ik, de weeromstuit van eeuwenlange 
kerkelijke uitvaarten waarbij een dode alleen 
kort werd genoemd, of aangeduid als ‘de 
dierbare overledene’. Verder ging het dan 
over God en eeuwigheid. Geen wonder dat 
mensen hun afscheid graag persoonlijker 
wilden. En wat een bof dat wij, anders dan 
onze voorouders, overal beschikken over 
duizenden foto’s en onze favoriete muziek.

Met de man met wie ik gewerkt had, 
voerde ik vaak plagerige discussies met 
een serieuze ondertoon. Hij wantrouwde 
alles wat niet wetenschappelijk te bewijzen 
was en vond mij een soort geestelijke 
kwakzalver. Ik beweerde dat hij veel meer 

van de liefde leefde dan hij durfde toe te 
geven. 

Ik vind het vervreemdend als het leven 
alleen ieders eigen rit is, die eens ophoudt. 
Je maakt er het beste van, je krijgt een 
mooie diashow toe en dan het grote niets 
in. Dat wordt nog erger als ik denk aan de 
talloze levens die niet lukken; van mensen 
die ziek worden, verslaafd raken of slaaf 
gemaakt, die vastlopen, blunderen, niet uit 
de knop komen, het verkeerde pad opgaan, 
omkomen in oorlogsgeweld. 

Wat is ons leven en sterven dan wel? In de 
traditie waarin wij staan zou ik zeggen dat 
je waarde niet afhangt van wat er wel of niet 
lukt. Dat ieder van ons een volstrekt unieke 
uitdrukking is van Ene Grote Leven, waaruit 
we voortkomen en weer terugkeren. Dat de 
hand die ons maakt ons ook zal opvangen. 
Dat er Licht is waarin je kunt staan. Dat er 
rust zal zijn en vrede. Dat er een huis is met 
vele kamers. 

Dit is poëzie, ik weet het, geen zo zit het. 
Maar iets in mij ontspant ervan, alsof er 
een diep weten wordt aangeraakt. En ik 
snap waarom ik bij moderne uitvaarten het 
samen stil zijn mis, het ruimte laten voor de 
rouw, eerbiedig staan of buigen, het samen 
zingen. Of het samen proberen te zeggen 
dat er iets groots in ons schuilt, zelfs als het 
daarbij blijft.

Ik zou het de man met wie ik werkte graag 
willen vertellen. En ook dat er in mij iets is 
veranderd, nu hij er niet meer is. Ook al kan 
ik dat niet uitleggen.

Arjan Broers
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Vastenactie

Het eigentijdse geloof is beter. Het gaat 
niet om snoep, het gaat wel om minderen. 
Niet sparen voor later, maar liever meteen 
uitgeven voor een ander. Doe in de vasten 
een beetje minder met alles en geef wat je 
zo spaart aan anderen die het beter kunnen 
gebruiken. Wie wat bewaart geeft wat. Houd 
die gedachte maar even vast.

Vasten is een tijd van bezinnen. Minder eten 
en drinken, een mond die niet kauwt en 
niet praat en een hoofd dat nadenkt. Even 
wat minder uitwendige mens en minder 
inwendige mens; alleen de geest. Bezin 
in je hoofd en spreek innerlijk. Laten we 
rentmeesters zijn, die rekenschap geven aan 
de Schepper, over het gebruik van de aarde, 
het water en de lucht, over hoe voedsel 
wordt vergaard en verdeeld, en over hoe wij 
onze planeet straks overdragen. Houd die 
gedachte even vast. 

Het thema voeding maakt nu ook andere 
tijden dan vroeger mee: niet teveel suiker, 
minder vlees, minder alcohol, minder vet en 
minder ‘snelle’ suikers…. 

Let erop 

en je blijft langer gezond 

en je laat meer over voor andere mensen 
op de wereld

en je gaat beter om met onze aarde.

Houd die gedachte ook maar even vast.

We doen dit jaar als Effatagemeenschap mee 
met de Bisschoppelijke Vastenactie. Samen 
met veel andere geloofsgemeenschappen 
leveren we ons aandeel. Hierbij ligt de focus 
op mensen die een handje hulp kunnen 
gebruiken van breder opgezette projecten. 

Deze projecten hebben vaak een langere 
looptijd en kunnen meer begeleiding geven. 
Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van 
Maya-gemeenschappen in Guatemala, 
Syrische vluchtelingen in Libanon en 60 
families in Brazilië die geholpen worden bij 
hun voedselproductie. Het is mooi als een 
klein aandeel in de nodige hulp van ons 
komt. Daar gaan we voor. Houd die gedachte 
even vast.

Hulp komt niet van boven. 
We helpen mensen, 
maar we staan niet 
boven hun problemen. 
Wij staan er midden 
in. De woningnood, 
de coronacrisis, het 
stikstofprobleem, de 
klimaatverandering... 

Samen met die Maya’s, vluchtelingen en 
landbouwers scheppen we een nieuwe 
wereld. Ook daarbij wordt ons gevraagd om 
minder te consumeren en de biodiversiteit 
te bevorderen. Ook onze landbouwers staan 
voor een enorme uitdaging! Kennis en kunde 
die teloorgaat? Hopen dat het nog een 
‘win-win-verhaal’ wordt? Laten we over en 
weer elkaar de verhalen vertellen waarvan 
te leren valt, laten we hulp organiseren 
in de hele wereld: dichtbij en veraf. 
Tweerichtingsverkeer A helpt B en B A. Elk 
op zijn eigen manier. Houd die gedachte 
even vast. 

Ik gaf u vijf vastengedachten. Wilt u meteen 
doneren? De moderne versie van het 
vastentrommeltje is: IBAN: NL 21 INGB 000 
000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Twan Brouwers, namens de werkgroep 
diaconie.

Ik verheug me op de vasten. Dat was 
altijd leuk! Ik weet zelfs nog hoe de 
vasten vroeger rook: een zoete geur die 
het beeld van een blikken trommeltje met 
snoepjes tevoorschijn tovert. Na carnaval 
ging al het snoep erin. Als de klokken 
terugkwamen uit Rome lag de tuin vol 
met paaseieren en de snoeptrommel 
mocht open. Het was feest en dat heette 
Pasen. Het vasten was in die tijd meer 
zoiets van: wie wat bewaart heeft wat. vastentrommel jaren 50
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Kort allerlei

Hulp aan Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft ook in 
Nijmegen geleid tot grote inzamelacties. 
De Organisatie ‘SURYA EU’ in Nijmegen is 
al vanaf het begin van de oorlog in nauw 
contact met de mensen ter plaatse en krijgt 
allerlei dringende verzoeken om hulp. Zo is 
er een opvang voor vluchtelingen ingericht 
in Hongarije, waarvoor ook in onze kerk 
levensmiddelen en hygiënische artikelen zijn 
ingezameld.

U kunt nog steeds geld overmaken:

NL20 INGB 0002260342, t.n.v. LJWM 
Simons, 
o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine

Onze kerk stembureau

Opnieuw was onze kerk stembureau, nu 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er 
kwamen bijna 1000 mensen. Er werden 1100 
stemmen uitgebracht.

Een nieuwe tuin voor Effata

Sinds enige maanden zijn wij druk 
bezig met de herinrichting van de tuin 
bij de Dominicuskerk. Wij, dat zijn drie 
enthousiaste tuiniersters met hart voor 
groen en duurzaamheid. Met plezier zetten 
we ons in om, samen met vrijwilligers Tjeu 
en Marcel uit de parochie, de tuin een nieuw 
leven te geven. 

Nadat alle woekerende braamstruiken waren 
verwijderd, konden we aan de slag met de 
herinrichting. We doen dat in etappes, te 
beginnen met de lange brede border aan 

de lange muur. Een paar mooie struiken, 
zoals de forsythia en de acer, hebben we 
natuurlijk laten staan. Inmiddels hebben we 
de nodige vaste planten erbij gezet. Samen 
vormen ze een mooie basisstructuur die 
we de komende weken verder aanvullen 
met eenjarigen (al in de kweek bij ons) en 
planten die parochianen doneren (daarover 
straks meer). 

We streven naar een gevarieerde border met 
veel kleur, fleur en geur, en plukbloemen 
voor de kerk. Bovendien kiezen we, in 
aansluiting bij het oude tuinplan, veel 
‘bijbelse planten’, zoals salie (ook bekend 
als onze-lieve-vrouwenhand), rozen, 
salomonszegel, vergeet-mij-nietjes (ook 
bekend als Jezus’ oogkens), vrouwenmantel, 
monnikskap en mozes-in-het-riet. 
  
Uiteraard is dit alles niet van het ene op 
het andere moment gerealiseerd. Maar de 
tuin zal steeds mooier groeien. We hopen 
dat parochianen er straks van kunnen 
genieten. En wie wil, kan ook een steentje, 
of beter gezegd een plantje bijdragen. 
Hebt u in eigen tuin een plant of stek 
over? Dan maakt u ons daar heel blij mee. 
Liever geen struiken, maar planten zijn 
van harte welkom! U kunt uw plant of stek 
kwijt in het strookje grond, als u vanuit het 
parochiecentrum de tuin inloopt, meteen 
links van de tuindeur. Zet ze daar in de 
grond of een bak water, dan zorgen wij dat 
ze een mooie plek in de tuin krijgen. 

De tuinvrouwen (Bea, Pauline & Yella) 
Voor mailcontact: bea@zunneberg-ros.nl 
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Vandaag ontving ik in mijn mailbox 
de herinnering om een stukje aan te 
leveren voor het parochieblad van 
Pasen. In deze turbulente tijd waarin de 
gemeenteraadsverkiezingen net achter de 
rug zijn, waarin we dagelijks geconfronteerd 
worden met oorlogsbeelden en in het 
ziekenhuis nog de naweeën van de 
coronapandemie voelbaar zijn, zul je bijna 
vergeten dat er ook nog aandacht voor 
duurzaamheid moet zijn.

Op de site van ‘Kerk en Milieu’ is te lezen 
dat in de ‘Raad van Kerken in Nederland’ 
de werkgroep ‘Theologie, Kerk en 
Duurzaamheid’ een plek heeft gekregen. 
Deze werkgroep beoogt duurzaamheid 
op de theologische agenda te zetten. Het 
netwerk brengt academische theologen, 
predikanten en overige geïnteresseerden 
samen. Zij reflecteren op de betekenis 
van duurzaamheid, op de vraag wat Bijbel 
en christelijke traditie en noties erover te 
zeggen hebben, en wat de maatschappelijke 
rol van kerken op dit belangrijke terrein zou 
kunnen zijn. De werkgroep heeft in 2019 
al een oecumenische bezinning ‘Van God is 
de aarde en al wat daar leeft’ uitgegeven. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 
tekst van de ‘Raad van Kerken’ naar 
aanleiding van de recente klimaatconferentie 
in Glasgow.

Kerk en milieu – • duurzame omgang met de 
schepping •
Duurzaam en Groen – Raad van Kerken in 
Nederland

Nog een interessante bijdrage op de 
site van Kerk en Milieu is het artikel ‘Het 
klimaat, een zaak voor ons geloof?’. Daarin 
wordt besproken dat binnenkort in België 
een Buitengewone Synodevergadering 

van de ‘Verenigde Protestantse Kerk in 
België’ plaatsvindt die speciaal gewijd is 
aan het klimaat. Tijdens die zitting zal 
nagedacht worden over de effecten van de 
klimaatverandering en over de vraag wat 
deze problematiek te maken heeft met ons 
geloof. In Nederland kunnen we een graantje 
meepikken van de bevindingen van de 
Belgische protestantse zusters en broeders. 

Voor het Paasnummer en de lente ook 
wat lichtere kost qua duurzaamheid. Op 
de Paastafel mag een mooi bloemetje 
natuurlijk niet ontbreken. Op de site www.
barometerduurzamebloemist.nl vind je 
gegevens over duurzame bloemisterijen. 

Bij duurzame bloemisten is (een deel 
van) het assortiment bloemen, planten 
en snijgroen duurzaam, is er zorg voor 
medewerkers, groene energie en duurzamer 
transport. In Nijmegen hebben zes 
bloemenzaken het certificaat duurzaam.

Een uitgebreide versie van duurzame 
Paastips is te vinden op 5 tips voor 
duurzame paasdagen - Awkward Duckling.

1. Eet minder eieren

2. Kies voor echte Paastakken

3. Kies voor duurzame bloemen

4. Sla de cadeaus over

5. Maak je eigen paasversiering 

Joyce Nissen-Janssen

Duurzaamheid Pasen 2022
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Elisabeth Maria Steinmann

Op 19 februari 2022 
overleed mevrouw Elisabeth 
Maria Steinmann. Zij werd 
in Nijmegen geboren op 25 
oktober 1928, in de Stijn 
Buysstraat. Els Steinmann 
heeft vrijwel haar hele leven 
aan het Javaplein gewoond, 
in het ouderlijk huis. 

Van een huwelijk is het nooit gekomen. Na 
het overlijden van haar vader leefde zij daar 
met haar moeder Koosje, die zij tot haar 
overlijden heeft verzorgd. 

De laatste anderhalf jaar heeft Els 
Steinmann in de ‘Winseling’ bij het OBG 
gewoond, omdat zelfstandig blijven wonen 
niet meer ging vanwege sterke afname van 
haar gezichtsvermogen.

Els Steinmann was op velerlei gebieden 
actief. Ze heeft tot haar pensioen in de 
zorg gewerkt. Ze heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor deelname van vrouwen in 
kerk en maatschappij. Familie van broers 
kwam graag bij haar. Haar neef Paul en zijn 
echtgenote Anneke hebben op hun beurt 
voor haar gezorgd. Vriendschappen van 
Els hielden tientallen jaren stand. In die 
duurzame contacten gaf zij veel aandacht, 
en luisterde zij zonder oordeel, ‘zonder 
woorden’ volgens haar neef Paul.

Op 25 februari 2022 is met een woord- 
en communieviering in de Dominicuskerk 
afscheid van haar genomen.

UITNODIGING 40 JAAR 
ALBERTINUMGENOOTSCHAP

20 mei 2022: SYMPOSIUM ‘NAAR 
EEN VERBONDEN STAD’

Het Albertinumgenootschap viert op 
20 mei a.s. zijn veertigjarig bestaan. 
Waar kan dit feest beter gevierd worden 
dan in de Dominicuskerk? Sinds jaar 
en dag biedt de Dominicuskerk immers 
gastvrij onderdak aan de lezingen die 
door het Albertinumgenootschap worden 
georganiseerd. 

Ter gelegenheid van zijn veertigjarig 
bestaan biedt het Albertinumgenootschap 
Nijmegen een feestelijk symposium aan, 
‘Naar een verbonden stad’. Het thema 
‘verbinding’ sluit aan bij de dominicaanse 
traditie waaraan het Albertinumgenootschap 
schatplichtig is, een traditie waarin broeder- 
en zusterschap centraal staan. Het is 
tegelijkertijd een hoogst actueel thema: Hoe 
zijn we anno 2022 als Nijmegenaren met 
elkaar verbonden? Wat hebben we (nog) 
gemeenschappelijk? Laten we ons aan elkaar 
wat gelegen liggen? Hoe gastvrij zijn we 
voor vreemdelingen en vluchtelingen?

Hoofdspreker tijdens het symposium is 
Hubert Bruls, burgemeester én burgervader 
van Nijmegen. Burgemeester Bruls zal 
in zijn toespraak de mogelijkheden en 
moeilijkheden belichten die hij ziet om van 
Nijmegen een ‘verbonden stad’ te maken. Hij 
zal ingaan op zijn eigen rol als bestuurder 
en op zijn persoonlijke motivatie, ook vanuit 
zijn religieuze achtergrond.

Kroniek



21

Op de toespraak van de burgemeester 
volgen reacties van twee mensen die actief 
zijn binnen de Nijmeegse samenleving: Maria 
van den Muijsenbergh en Qader Shafiq. 

Maria van den Muijsenbergh is werkzaam als 
arts, straatdokter en hoogleraar. 

Qader Shafiq is directeur van het Bureau 
Wijland en was in 2019 ‘Nijmegenaar van het 
Jaar’.   

Accordeonist Johnny Rahaket en violist Gerie 
Daanen luisteren de bijeenkomst op met 
muziek. Na afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een drankje 
en een hapje.

Het jubileumsymposium vindt plaats 
op vrijdag 20 mei 2022, van 14-17 uur. 
Deelname kost € 10,- (studenten: € 7,50), 
inclusief consumpties. Deelnemers betalen in 
de kerk.

Aanmelding vooraf is verplicht. 
U kunt zich tot uiterlijk 10 mei 
aanmelden op de website www.
albertinumgenootschap.nl. 

U bent van harte welkom! 

Meer informatie vindt u op de website. 
U kunt ook mailen naar info@
albertinumgenootschap.nl of bellen: 024-
3581963 (Fons Fisscher).

Namens het Albertinumgenootschap, 
Jan van Hooydonk

Rooster van Activiteiten
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Effata Dominicuskerk 
 
Prof. Molkenboerstraat 7 
6524 RN Nijmegen 
 024-3 65 60 69 
IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 
t.n.v. Effataparochie 
  www.effataparochie.nl 
 
Onderdeel van Stefanusparochie 
Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 
info@stefanus.nl 
 www.stefanusparochie.nl 
 
Bereikbaarheid 
Pastoraal team Effata 
Pastor Hans Hamers Hhamers@Stefanus.nl 
 06 - 19573987 
René Klaassen klaassenfr@gmail.com 
 024 - 3562968 
 06 - 10510849 
 
Parochieadministratie / 
Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 
6524 RN Nijmegen. 
van dinsdag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.30 uur 
024-3656069 
 post@effataparochie.nl 
 
Voor spoedgevallen buiten  
deze uren 
Rudie Luiken 
 06-21547952 
 
Voor uitvaarten afspreken 
 06-48748727 
 
Colofon 
Redactie 
Marcel Becker (eindredactie)  
Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 
Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 
 
Kroniek Marcel Becker 
Webmaster Ab Blom 
E-mailadres 
 redactie@effataparochie.nl 
 
Verspreiding parochieblad 
Ted Hoyng 
Elly Voss  024–8480938 
 eimvoss@hotmail.com 
 

 

 
 

 

Kopij volgend nummer 
- inleveren uiterlijk 4 mei 

- volgende aflevering verschijnt 21 mei 
Oplage circa 650 exemplaren 

OPROEP 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en 

overlijden doorgeven aan het secretariaat van het 
parochiecentrum: post@effataparochie.nl 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Iemand bij u in de buurt, in de straat: 

ZIEK? EENZAAM? BEHOEFTE AAN EEN GESPREK? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 

Lou Tielkes 024-3226676 a.h.tielkes@fo.nl 
Willem Pelser   024-3772146  wpelser@telfort.nl 
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Rooster van Vieringen
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Huub Oosterhuis – Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond 

opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden 
veranderd.

De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de 
korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden 

wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend, de zee, die 
haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft 
geroepen.

Uit: “Dan zal ik leven” Baarn, Ambo, 1976.
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