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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Dit is de laatste corona-editie van de Kerk-Krant. 
De redactie dankt de schrijvers voor het schrijven, de lezers voor 
het lezen en degenen die ons reacties en attenties stuurden voor 

de reacties en de attenties. We hopen elkaar vanaf nu weer 
regelmatig in levende lijve op Glorieux te kunnen ontmoeten.   

 

Zevenentwintigste Zondag door het Jaar 
 

De Enige schenkt ons vandaag zijn liefde. God blijft ons trouw, wijkt niet 
van onze zijde. We worden opgeroepen tot verbondenheid en respect voor 

elkaar, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 
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in verenigingen en in onze geloofs-
gemeenschap.  

 
Hier leren we van elkaar en leren 

onszelf kennen als mensen die enig 
zijn en unieke gaven hebben. Deze 

talenten kunnen we inzetten voor het 
geluk van anderen. 

 
Maar dat gaat niet vanzelf. Er is altijd 

een spanning tussen mij en de 

gemeenschap. Er is ook altijd het 
zoeken naar een goed evenwicht 

tussen mezelf en de ander. Met als 
centrale vraag: Hoe kunnen we een 

zegen worden voor de ander? 
 

Ik wens je een mooie bezinning toe. 
 

René Hornikx 
 
 
 
 

 
’God maakt ons voor relaties’ 

(Genesis 2, 18-24) 

 

Wij zijn een zegen voor elkaar 

 
We hebben elkaar nodig. We zien 

het in rampgebieden waar mensen 
elkaar helpen. Waar mensen elkaar 

helpen en van dienst zijn groeit 
verbondenheid. Dit laat ons zien dat 

we in ons eentje niet kunnen 
bestaan. We hebben elkaar brood-

nodig om te kunnen leven. 
 

Zo verbinden we ons in gezinnen en 

vriendenkringen, op school en werk,  
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Eerste Lezing: Genesis 2, 18-24 

De ander, mij tegenover, wij zijn geroepen tot trouw en verbondenheid waarin 
Gods liefde vorm krijgt. 

 
e Heer God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp 
voor hem maken die bij hem past.’ Toen boetseerde de Heer God uit de aarde 

alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om 
te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze 

heten. De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van 
de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de 
mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij 

sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna 
vormde de Heer God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, 

en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: ‘Eindelijk been van mijn 
gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij 
genomen.’ Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo 

aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden. 
 

Vraag: Op welke wijze word jij een zegen voor je geliefde(n)? 
 

Evangelie: Marcus 10, 2-16 
God heeft de mensen geschapen om te groeien naar elkaars geluk om zo meer en 
meer tot hun bestemming komen. 

 
r kwamen Farizeeën op Jezus af die Hem 

vroegen: ‘Staat het een man vrij zijn vrouw 
te verstoten?’ Daarmee wilden zij Hem op de 
proef stellen. Hij antwoordde hun met een 

wedervraag: ‘Wat heeft Mozes u voorge-
schreven?’ Zij zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan 

een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te 
zenden.’ Doch Jezus antwoordde hun: 'Om de 
hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor 

u neergeschreven. Maar in het begin, bij de 
schepping, heeft God hen als man en vrouw 

gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan 
zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, 
een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens 

niet scheiden.’ Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij 
sprak tot hen: ‘Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, maakt zich tegenover 

haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man wegzendt en een ander 
huwt, begaat zij echtbreuk.’ 
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 

Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: 
‘Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die 

zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk 
Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.’ Daarop omarmde 
Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.  

 
Vraag: Wat is er nodig om elkaar te helpen groeien om steeds meer tot ieders 

bestemming te komen? 
 

D 

E 
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Gezegend Samengaan 

 
Onze bezinning gaat vandaag over het samengaan van man en vrouw en 

over de trouw die ze elkaar beloven als ze zich eenmaal met elkaar 
verbonden hebben. Maar wat te zeggen als mensen moeten ontdekken 

dat hetgeen ze vol idealisme begonnen zijn, schipbreuk heeft geleden? Of 
als mensen door hun aanleg niet als man en vrouw, maar wel als man en 

man, of vrouw en vrouw door het leven kunnen gaan…mogen die vandaag 
ook een bemoedigend woord verwachten? Hoe ook geaard of gevaren: 

‘het is niet goed voor de mens om alleen te zijn’. Om mens voor een mens 
te zijn worden wij geroepen. 

                                              Samen  
 

Het is niet makkelijk een overweging te houden over de beide lezingen van 

deze zondag als je weet, dat intens goede mensen moesten ontdekken dat 

hun huwelijk, dat met veel idealisme begon, een fatale schipbreuk heeft 
geleden. En als je weet dat er ook mensen zijn die door hun aanleg niet als 

man en vrouw door het leven kunnen gaan. Toch mogen we ook vandaag 
niet naar huis gaan zonder gesterkt en geïnspireerd te zijn door het 

evangelie. Dat geldt voor iedereen. Voor hen die gelukkig getrouwd zijn, 
maar ook voor hen die gebukt gaan onder een mislukking. En het geldt niet 

minder voor hen die als man en man, of vrouw en vrouw hun weg door het 
leven zoeken. Ook geldt dit voor hen die vrijwillig, of door omstandigheden 

gedwongen alléén hun levensweg gaan. Voor ons allen staat als een paal 
boven water wat in het Boek van de Schepping wordt gezegd: ‘het is niet 

goed voor de mens om alleen te zijn.’ En Augustinus: ‘Zonder een mens die 
onze vriend is, is niets meer vriendelijk in onze wereld.’ Ons leven is bedoeld 

als een samen leven, en dat samen vraagt om wederzijdse zorg en 
verantwoordelijkheid. En als twee mensen zich in een huwelijk met elkaar 

verbinden, vraagt het om trouw.  

 
Liefde en lijden 
Terwijl Jezus op weg is 

naar Jeruzalem komen 

er Farizeeën op hem af 
met de vraag of het 

een man vrij staat zijn 
vrouw te verstoten. 

Dat Jezus op weg is 
naar Jeruzalem staat 

er niet voor niets. De 
band tussen Jezus en 

Jeruzalem is zoals die tussen God en zijn volk. In de bijbelse lyriek wordt 
Jeruzalem steeds de bruid genoemd en God de bruidegom. Jezus’ gang naar 

Jeruzalem kun je dus verstaan als beeldspraak: God gaat naar zijn volk, 
ofwel: de bruidegom gaat naar zijn bruid. Nu zal blijken hoe groot zijn trouw 

is voor zijn volk. Want Jezus’ opgang naar Jeruzalem betekent zijn lijden en 
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dood. Zijn trouw wordt daar op de proef gesteld. Maar hij gaat. Binnen deze 
context zegt Jezus dat ook gehuwden voor elkaar moeten gaan. Zoals God 

zijn bruid (Jeruzalem) trouw blijft ondanks het lijden dat dit met zich 

meebrengt, zo mag ook een man zijn vrouw niet wegsturen als liefde lijden 
met zich meebrengt.  

 
Liefde en trouw 

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. In de liefde van mensen voor elkaar 
openbaart God zichzelf. Als wij aan wildvreemden die nog nooit van God 

gehoord hebben, zouden moeten zeggen wie God is, hoe God is, dan zouden 
we kunnen wijzen naar twee mensen die samen door het leven gaan in 

eindeloze trouw. Dan zou je kunnen zeggen: zo is onze God, trouw in zijn 
liefde voor ons, zijn bruid.  

 
Trouw vraagt offers 

Het is niet goed voor een mens om alleen te zijn. Wij zijn geschapen om 
samen te gaan in trouw aan elkaar. Maar over trouw praat je pas echt, als 

ontrouw voor de hand ligt. Zo kwam de trouw van Jezus pas ter sprake toen 
hij naar Jeruzalem ging waar zijn vijanden al op de loer lagen om hem te 

doden. Petrus probeerde hem die opgang te beletten, maar Jezus bleef 
trouw aan de roeping om zijn leven aan zijn bruid te geven. Trouw wordt 

pas echt, als er offers van je gevraagd worden. Dat geldt ook voor ons. 
Mensen beloven elkaar trouw op hun huwelijksdag, maar die trouw wordt 

pas echt als er een crisis is.  

 
Trouw vraagt onderhoud 
Wij zijn maar kleine, zwakke mensen. Ook al zijn we naar Gods beeld 

geschapen, wij moeten elkaar helpen in die zwakheid. Wij moeten elkaar 

helpen om trouw te zijn en trouw te blijven. En niemand kan trouw zijn 
zonder hartelijkheid en waardering. Dat moeten we elkaar geven met 

handenvol. Juist omdat we zwakke mensen zijn. Zonder dat kan niemand 
trouw zijn aan zijn eens gegeven woord. Zonder hartelijkheid en waardering 

kan je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, je kind, je medebroeder of 
zuster, je collega niet trouw zijn aan jou.  

‘Wat God verbonden heeft mag een mens niet scheiden.’ Vertaald betekent 
dat: als wij elkaar die hartelijkheid en waardering niet geven dan brengen 

we wat God verbonden heeft in gevaar. 
 

Joost Koopmans osa 
  

 

 
 

Wij hebben Gods liefde die in ons is 

leren kennen en vertrouwen erop.  
Augustinus 
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Leuven 
 

Onze gastredacteur Michiel Verweij vertelt ons in deel 2 van zijn 

beschouwing over Leuven over de relaties van deze stad met Eindhoven. 
 

De thematiek van het heil, de genade en de vrije wil zou trouwens de 

Leuvense gemoederen bezig blijven houden. Een beetje achteraf staat in 
Leuven aan de Dijle (wat de Dommel in Eindhoven is, is de Dijle in Leuven, 

met dien verstande dat wij veel meer Dijle hebben, omdat deze zich maar 
blijft vertakken, totdat niemand meer weet wat nu de echte rivier is) een 

toren die deel uitmaakte van een waterpoort. Een toren van de eerste 
stadswal uit de 12de eeuw. In de 17de eeuw zocht een man in deze toren 

de inspiratie voor wat wellicht het meest omstreden 
boek is dat ooit in Leuven geschreven is, de 

Augustinus van Cornelius Jansenius (†1638). In het 
boek werkt Jansenius een aspect van de leer van 

Augustinus uit waarbij hij tot bijna calvinistische 
stellingen rond de predestinatie komt. Predestinatie is 

de leer dat er voor ieder eigenlijk al van in den 

beginne bepaald is of die persoon na overlijden de 
eeuwige zaligheid dan wel de eeuwige doem zal 

bereiken. Waar Luther het geloof zag als een door God 
geschonken genade en waar katholieken de 

mogelijkheid van het effect van goede werken 
behielden, was Calvijn het meest radicaal. Jansenius 

neemt binnen de katholieke theologie het meest 
calvinistische standpunt in, waarbij het idee van 

predestinatie een hoofdrol speelt. 
 

Dat was het begin van veel discussie, want terwijl deze stellingen aan de 
faculteit van de theologie veel succes behaalden, namen de jezuïeten in 

Leuven radicaal stelling tegen deze ideeën. En de jezuïeten hadden de beste 
contacten met Rome zodat de paus keer op keer de jansenistische stellingen 

veroordeelde. Theologen vergeten wel eens ooit de naastenliefde... Hoe dan 

ook, in Rome lag Leuven in de 17de-18de eeuw toch wat moeilijk. 
 

De jezuïeten vormden geen deel van de universiteit, maar hadden hun eigen 
college. Uiteraard wel in dezelfde straat: in de Naamsestraat vindt u dichtbij 

de Grote Markt (die in werkelijkheid de kleinste markt is van de stad, maar 
soit) de Universiteitshalle waar de  theologen van de faculteit hun onderwijs 

gaven, terwijl 300 m verderop de barokke Sint-Michielskerk van de 
jezuïeten prijkt. 

 
Andere kloosterorden integreerden zich wél in de universiteit, zoals de 

franciscanen, dominicanen en de augustijnen. Deze laatsten hadden hun 
klooster (althans de eremieten) in de huidige Vaartstraat, waar nog een 

deel van hun college bestaat. Het klooster stamde al uit de 13de eeuw, 

 
Cornelis Jansenius 
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maar de gebouwen zijn in de Franse tijd bijna allemaal verdwenen. De 
regulieren of Augustijner koorheren hadden hun eigen klooster in Sint-

Maartensdal, een klooster dat uit dezelfde tijd stamt als het Eindhovense 

Mariënhage en waarmee dat laatste zeker ook contact had. Van Sint-
Maartensdal resteert helemaal niets, behalve de tientallen volumes uit de 

bibliotheek die voor een groot stuk bij ons (= Koninklijke Bibliotheek) in 
Brussel zitten. Daarmee doet zich de vreemde situatie voor dat het aan 

historische bouwwerken zo arme Eindhoven het hieraan zo rijke Leuven 
klopt, want van Mariënhage staan nog oudere resten overeind dan wat over 

is van het oude augustijnerklooster aan de Vaartstraat. 
 

Maar ik had u nog een Eindhovenaar in Leuven beloofd. Ergens in Eindhoven 
herinnert zelfs een straatnaam aan de man, maar ik betwijfel of hij in 

Eindhoven veel bellen doet rinkelen. Godschalck Rosemondt (ca. 1483-
1526) studeerde theologie. Oud-leerling van Adrianus van Utrecht maakte 

hij naam door een klein praktisch boekje over de biecht in het Nederlands 
(Boecxken van der biechten, Antwerpen, 1517) en de Latijnse uitwerking 

daarvan, het Confessionale (Antwerpen, 1518). Beide waren successen: 

onze catalogus in Brussel geeft 12 exemplaren van Rosemondts werken. De 
jaartallen zijn niet toevallig 1517 en 1518, al verscheen Rosemondts boek 

eerder dan dat Luther zijn stellingen aansloeg: ik zei al dat de Leuvense 
theologen juist rond de sacramenten werkten. 

 
Godschalck uit Eindhoven werd zelfs rector van de universiteit. Nu was dat 

maar een functie voor zes maanden, maar toch. Als zodanig was hij rector 
in 1520, net toen de Leuvense theologen steeds feller te keer begonnen te 

gaan tegen Erasmus die op dat moment ook in Leuven verbleef. Overigens, 
voordat u gaat denken aan Nederland-België in verband met die arme 

Erasmus: zijn grootste tegenstanders waren twee dominicanen van 
Hollandse afkomst, Vincentius Theoderici uit Beverwijk en Nicolaus van 

Egmond. En Erasmus was ook niet zo arm: geloof me, ik heb genoeg met 
de man te stellen gehad om u te verzekeren dat Erasmus een paranoïde 

hypochonder was die altijd over geld klaagde. Maar uiteraard was hij een 

briljant latinist en geleerde. Dat ook. Maar zo'n aardige pacifist was hij toch 
niet: wie het bij hem verkorven had, had het bij hem verkorven. Dan was 

Erasmus bepaald niet irenistisch en verdraagzaam. 
 

Maar dat neemt niet weg dat Erasmus toen in een lastig parket zat en dat 
hij daar eigenlijk niets aan kon doen. Mijn sympathie is in dezen ook bij 

Erasmus, maar ik heb al gezegd dat ik maar een eenvoudige latinist ben en 
niets snap van theologische kwesties. Erasmus is in feite mijn collega... We 

zijn allebei latinisten verbonden met de Leuvense universiteit. Al moet ik 
wel toegeven dat Erasmus iets beroemder is... 

 
Rosemondt zat dus in een lastige situatie, want het officiële parool uit Rome 

was dat men Erasmus te vriend moest houden, terwijl zijn collega's aan de 
faculteit steeds driester werden. In 1520 kon men het zich niet permitteren 

dat de leidende intellectueel van Europa (en ik beken deemoedig dat ik dat 
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niet ben, maar Erasmus wel) de kant van Luther zou kiezen. De 
radicalisering en polarisering rond de beginnende Hervorming ging zo snel 

en was zo fel dat er eigenlijk een sfeer ontstond van Either you're with us 

or with them, om nog eens oud-president Bush Jr. te citeren. 
 

Uit wat we weten, blijkt dat Godschalck Rosemondt uit Eindhoven als goed 
Kempenaar probeerde om de zaak niet te doen escaleren. Hij had een open 

oog (en waarschijnlijk zelfs enige sympathie) voor Erasmus' kant en positie 
en hij heeft geprobeerd om diens tegenstanders tot rust en kalmte te 

manen. Veel heeft het niet uitgehaald, maar dat was niet zijn schuld. 
Kortom, een Eindhovenaar die toch wel enige aandacht verdient! 

 
Bij de oprichting van het Pauscollege, de studentenresidentie die paus 

Adrianus VI bij testament in zijn eigen huis in Leuven liet inrichten, werd 
Godschalck in 1525 de eerste president. Maar het jaar daarop overleed hij 

al. 1526 was een slecht jaar voor de Eindhovens-Leuvense betrekkingen, 
want ook Nicolaus van der Poorten, deken van de Sint-Catharinakerk, een 

vriend van Adrianus VI en diens kamerheer in Rome, overleed in dat jaar. 

 
Maandag 27 september begint het academiejaar. Natuurlijk, Eindhoven 

heeft zijn TU en daardoor zijn studenten, maar het is geen echte 
studentenstad. In Leuven vindt er dan op één dag een verdubbeling (zo niet 

meer) van het aantal inwoners plaats. Het aantal inwoners van de 
binnenstad, de ruimte binnen de Ring op de plaats van de 14de-eeuwse 

stadwal, zal iets boven de 20.000 liggen, maar dan stroomt de stad ineens 
vol. Ik heb gezien dat het mijn 40ste academiejaar wordt. 39 jaar geleden 

kwam ik zelf als eerstejaarsstudent naar Leuven. Het komend academiejaar 
geef ik weer een keer college aan de latinisten. En toch, die eerste dagen 

in 1982 lijken net gisteren. 
 

Leuven heeft nu in totaal iets meer dan 
100.000 inwoners. Als een daarvan kan ik u 

alleen maar aanraden om een keer naar de 

stad te komen. Een stad die ook met 
Eindhoven dat op het eerste gezicht zo anders 

is -een 20ste-eeuwse industriestad tegenover 
een middeleeuwse universiteitsstad- zo veel 

historische banden heeft. En dan blijkt 
Eindhoven toch echt meer te zijn dan Philips 

en high-tech en design. Dan blijkt Eindhoven 
ook een historisch hart te hebben, een hart 

zoals dat van Godschalck Rosemondt, iemand 
die zich niet mee liet slepen door de waan van 

de dag, maar probeerde integer te zijn en het 
goede te doen. Misschien verdient hij toch iets 

meer aandacht... 
 

Michiel Verweij 

 
Op het Groot Begijnhof 
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Boekbespreking: De Rode Paus 
 

Enkele maanden geleden verscheen van de hand 
van Vefie Poels, adjunct- directeur van het Katholiek 

Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen, de titel 
De Rode Paus. Biografie van Willem van Rossum. 

Gedurende de dertien jaar die de auteur aan deze 
biografie werkte, gingen duizenden archiefstukken 

in vele binnenlandse en buitenlandse archieven door 
haar handen. Het resultaat is een boeiend verhaal 

over Van Rossum in de eerste plaats maar ook zeker 
over het functioneren van het bestuurscentrum van 

de Katholieke Kerk in de eerste decennia van de 
vorige eeuw en de geesteshouding ten aanzien van 

degenen die de katholieke geloofswaarheden in 
twijfel durfden te trekken. De door mij in eerdere 

aflevering van de Kerk-Krant aangestipte strijd 

tegen het modernisme onder leiding van paus Pius 
X, komt in dit boek uitgebreid aan de orde. 

 
Willem van Rossum, in 1854 in Zwolle geboren, werd op jeugdige leeftijd 

wees. Hij volgde het kleinseminarie bij de jezuïeten in Culemborg maar trad 
in bij de redemptoristen. Binnen deze orde maakte hij carrière en kwam in 

Rome terecht waar hij door zijn kennis van de ordegeschiedenis, zijn grote 
werkkracht en zijn rechtlijnigheid in de leer opviel binnen Vaticaanse 

kringen. Van Rossum werd in 1911 tot kardinaal gecreëerd. Na Adriaan 
Boeyens (paus Adrianus VI) en Willem van Enckenvoirt was hij pas de derde 

persoon die geboren op het grondgebied van het huidige Nederland Prins 
der Kerk werd. Bij Pius X stond hij hoog aangeschreven omdat hij een vurig 

strijder tegen het modernisme was. Als persoon blonk hij niet uit in 
empathie en binnen zijn orde werd hij meer gerespecteerd dan geliefd. Een 

belangrijke rol speelde Van Rossum op het gebied van de missie. Hij toonde 

zich een bekwaam organisator en had op dit gebied een uitgesproken visie. 
Missie moest niet langer een instrument zijn in de handen van de koloniale 

machten, maar een aandachtsgebied van de universele Kerk. Hij was een 
groot voorvechter van het tot ontwikkeling laten komen van de lokale clerus 

in missiegebieden en kan op dit terrein een baanbreker worden genoemd. 
Opvallend was ook dat Van Rossum in de exclusieve mannenwereld van de 

Kerk een groot respect had voor de belangrijke rol van vrouwelijke 
religieuzen. 

 
Nadat Pius X was opgevolgd door Benedictus XV en de anti-modernisten 

terrein verloren, werd de invloed van Van Rossum langzamer geringer. 
Onder Pius XI die in 1922 paus werd, raakte hij in de curie steeds meer op 

een zijspoor.  
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Het aandachtsgebied van 
Willem van Rossum was de 

Wereldkerk en daarom was 

de belangstelling voor hem 
in Nederland niet specta-

culair groot. Het koninklijk 
huis -tot en met Wilhelmina 

al niet uitblinkend in posi-
tieve aandacht voor de 

katholieke onderdanen- ne-
geerde hem aanvankelijk 

zelfs. 
Groot was wel de aandacht 

in Nederland toen de kardi-
naal als pauselijk legaat 

optrad tijdens het Interna-
tionaal Eucharistisch Con-

gres in Amsterdam in 1924.  

 
Kardinaal Willem van Rossum overleed vrij plotseling vier dagen voor zijn 

79ste verjaardag te Maastricht. 
 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse kerkgeschiedenis, is 
het vlot geschreven boek van Vefie Poels een aanrader. Het neemt je mee 

naar een leef- en gedachtewereld die inmiddels ver uit beeld is. De rol die 
Van Rossum daarin gespeeld heeft en zijn denkbeelden doen nu gedateerd 

aan. Maar in zijn tijd was hij een invloedrijk man. Vooral zijn rol op het 
gebied van de missie is van grote betekenis geweest.  

 
De Rode Paus is uitgegeven door Valkhof Pers. ISBN 9 789056 255251. 

De prijs bedraagt € 39,50.                                         Frans Savelkouls 
 

 
Op het gedachtenisprentje van Willem van Rossum zijn 

de belangrijkste levensfeiten van hem vermeld. 

Gebed wereldmissiemaand (oktober 2021) 
 
Goede God, overal 

roept u ons tot navol-
ging van Jezus, in Gui-
nee, in Nederland en op 

de hele wereld. 
U vertrouwt ons toe om 

naar anderen te bren-
gen wat we meedragen 
in ons hart. 

Dat vervult ons met 
dankbaarheid en 

vreugde. 

Schenk ons een wak-
ker oor, dat uw roep 

herkent. Geef ons ver-
trouwen, dat we op 

weg durven gaan, in 
vertrouwen en liefde. 
Geef ons uithoudings-

vermogen, zodat ons 
werk vruchten draagt 

en tot bron van zegen 
wordt. 
 

Bescherm en begeleid 

ons op onze wegen, in 
Guinee, in Nederland en 

op de hele wereld, zodat 
we gezamenlijk met 
onze zusters en broe-

ders uw getuigen zijn.  
 

Amen. 
 

(Bron: missio.nl) 

 
 

http://missio.nl/
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Lekenpraat L 
 

Cijfers en letters. Ooit in de jaren tachtig was dit een bekend televisie- 

programma, een quiz van de KRO. Voor wie veel van doen heeft met teksten 
zijn letters belangrijker dan cijfers. Toch spelen die laatste in verhalen ook 

vaak een belangrijke rol. Zo las ik onlangs dat 2021 het jaar is van de 
Brabantse kloosters. Hetgeen betekende dat op Open Monumentendag 

onder andere het DomusDela open huis hield. De verbouwde Paterskerk van 
de augustijnen die in 1891 naar Eindhoven kwamen om daar na 125 jaar  

-niet geheel vrijwillig maar door leeftijd gedwongen- weer te vertrekken. 
Waarna het gedachtengoed van Augustinus mee verhuisde naar Glorieux en 

dat is nu ook al weer vijf jaar geleden. 
 

Dan vindt u boven deze column het getal 50 hetgeen ook opmerkelijk mag 
heten. Want toen ik destijds onder de bezielende leiding van rector Joost 

Koopmans “promoveerde” van acoliet tot redactielid van deze krant, had ik 
echt geen flauw vermoeden dat ik vijftig keer deze rubriek, of zo u wil, 

column zou kunnen vullen met welk onderwerp dan ook. Ik herinner me dat 

ik op de vraag om mee te gaan helpen aan de Kerk-Krant nog tegenwierp 
dat ik me daar niet geschikt voor achtte omdat ik dacht over slechts twee 

onderwerpen iets zinnigs te kunnen schrijven, te weten Engelse literatuur 
en voetbal. Geen van beide thema’s waar lezers van een dergelijk blad naar 

uit zitten te kijken, denk ik. 
Maar toch kwam van het een  het ander en zo broedde ik in deze weken 

voor de vijftigste maal op een onderwerp om hier aan te snijden. Het wordt 
geacht boeiend en origineel te zijn en vooral dat laatste is een uitdaging 

van jewelste. Zeker als je leeftijd binnenkort hopelijk het getal 75 laat zien. 
Dat duidt immers op maar liefst drie kwart eeuw rondlopen op deze 

aardkloot. Dat stemt tot dankbaarheid en nodigt uit tot reflectie. 
Dankbaarheid alleen al dat mijn wieg in noordwest Europa heeft gestaan en 

niet in welk ander werelddeel ook. Want als we een aards paradijs moeten 
lokaliseren, is dat beslist in deze contreien waar honing in overvloed is te 

vinden. En als je dan ook nog in die wieg belandt net na de zoveelste 

verschrikkelijke oorlog behoor je automatisch tot de geluksvogels die in 
vrede en later in toenemende welvaart opgroeien. 

Als dat alles ook nog plaatsvindt in goede gezondheid kan het niet anders 
dan dat je count your blessings tot je levensmotto verheft. 

 
Tot die zegeningen reken ik op de oude dag –ik zei het hier al eerder– het 

“bezit” van kleinkinderen. Maar tegelijkertijd ga je dan van dankbaarheid 
over tot reflectie. Hoe zal de wereld er straks uitzien voor je kinderen en 

genoemde kleinkinderen? 
Verwacht van mij hier geen profetieën over alle rampspoed die de wereld te 

wachten zou kunnen staan. Overbevolking, klimaatcrisis, pandemie en nog 
wat veroorzakers van angst en/of depressie veroorzakend onheil. Maar wel 

wil ik mijn bezorgdheid uiten over iets waar we veel te weinig mee 
geconfronteerd worden maar wat in feite net zo schandalig als onbegrijpelijk 
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mag heten.   
Het heeft te maken met cijfers en letters. Waarbij de laatste categorie in 

onze maatschappij het alsmaar vaker lijkt te moeten afleggen tegen cijfers. 

Neem lezen in het algemeen. Dit is niet meer populair bij jongeren. 
Daarnaast is in onze seculiere wereld iets als bijbelkennis inmiddels volledig 

weggezakt, zo die ooit bij de jeugdige generatie aanwezig was. Je merkt 
dat heel duidelijk bij het kijken naar een kennisquiz op televisie. Jongere 

kandidaten weten feilloos namen van film- of popsterren, maar hebben in 
tegenstelling tot veel ouderen geen enkel antwoord meer op vragen die iets 

met geloof of bijbel van doen hebben. Dat is spijtig omdat er zoveel wijsheid 
opgesloten zit in die oude boeken zolang je ze niet leest als persé historisch 

juist of strikt regelgevend maar als verhalen waar ook wij in onze tijd ons 
voordeel mee kunnen doen. 

 
Wat wel hoogtij viert in onze dagen zijn cijfers. Immers, nu het neo-

liberalisme in alle facetten van de maatschappij marktwerking heilig heeft 
verklaard en “men” dus termen als kostenpost, winst en verlies los heeft 

gelaten op zelfs zorg en onderwijs, is het menselijk aspect geheel onder-

gesneeuwd. 
Als niet langer de mens en 

diens welzijn, maar geld 
en banksaldo centraal 

staan in het denken over 
visie en beleid, zit er iets 

flink scheef. 
Waar dat toe heeft geleid 

las ik onlangs in de krant 
toen een politiek filosoof in 

zijn proefschrift over 
ongelijkheid vanwege de 

enorme kloof tussen rijk 
en arm met de noodkreet 

kwam “Stel een grens aan extreme rijkdom”. 

Hoe dat te verwezenlijken weet ik ook niet, maar het zou een zegen zijn. 
Weinig letters zijn meer nodig als ik deze reflectie besluit met een paar 

cijfers. 
Honderden miljoenen mensen wereldwijd “leven” van slechts 2 dollar per 

dag. In het coronajaar steeg het vermogen van de 500 rijksten ter wereld 
met 1, 6 biljoen naar 7.600.000.000.000 dollar. 

                                                                           Gert Dirksen 

Geloofsgesprek 
 

Leo Feijen, de bekende journalist op het gebied van geloofszaken, zal 

binnenkort een vraaggesprek hebben met Rob Kosterman. Het gesprek 
wordt uitgezonden op zondag 14 november om 9.45 uur op NPO 2, 

voorafgaand aan de eucharistieviering. 
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Het Leven Gewogen (deel 10 – slot) 

 

Zoals we al gehoord hebben, houdt Enzo Bianchi zelfs op zijn oude dag van 
wandelen. Uitgebreid heeft hij zijn fascinatie voor de natuur al beschreven. 

Wandelend in de natuur komt hij tot diepe belevingen van het mysterie dat 
ons omringt. Maar hij schrijft ook in zijn boek dat hij graag in de stad 

wandelt, vooral in Turijn de stad van zijn jeugd. 

Hij schrijft: “Ik loop dan langs de Po onder de 
zuilengang, houd halt voor  een aperitiefje in een café. 

Zeker wanneer dat in café Fiorio is, waar ik heel wat 
vriendschap en liefde heb mogen beleven, bezorgt me 

dat veel vreugde. Maar zelfs gewoon rondwandelen, 
waarbij mijn blik die van onbekende passanten kruist, 

intrigeert me. Het haalt me uit mezelf en ik leer er iets 
van. Elk gelaat vertelt een leven, is drager van een 

mysterie, vertegenwoordigt de hele mensheid. In de 
stad wandelen, zelfs al doe ik dat nu maar zelden, 

verstrooit me, het geeft me de mogelijkheid om me in te 
laten met de massa, die een anonimiteit in zich draagt. 

Ik voel me dan eenvoudigweg een van de velen die in de 
stroom van het leven komen en gaan. De wereld is groot en de mensheid 

is samengesteld uit miljarden mannen en vrouwen. Ik realiseer me dat 

wanneer ik iemand gadesla, ik daarmee deze mens uitnodig om mij aan te 
kijken. De andere antwoordt op verschillende manieren op mijn blik: Zonder 

een woord, soms met een teken van verwondering, een glimlach of 
eenvoudigweg een ja als groet. Ik hou ervan naar de gezichten van anderen 

te kijken, ik hou ervan verrast te worden door hun schoonheid of door de 
sporen van het leven in hun rimpels of nagelaten door hun tranen.” 

 
Dolf van der Linden osa 

 
Naschrift: Enzo Bianchi was stichter en voormalig prior van de gemengde, 

oecumenische monastieke gemeenschap in Bose bij Turijn. Hij schreef tal 
van boeken over verinnerlijking. Vanuit zijn eigen ervaring en op basis van 

tal van gesprekken met andere ouderen, geeft Enzo Bianchi een inkijk in 
wat de oude dag ons kan brengen. Een dankbare terugblik op het ontvangen 

leven vormt zijn uitgangspunt. Een realistisch beeld van wat ouder worden 

concreet betekent, kleurt het geheel. Bianchi promoot niet de illusie van de 
eeuwige jeugd, maar pleit voor het accepteren van de vele veranderingen 

die de ouderdom tekenen. ‘Het leven gewogen’ is een warme uitnodiging 
om te leren omgaan met de eindigheid van ons leven. (Uitgeverij: 

Halewijn/Adveniat)  
P.S.: De werkgroep Bezinning en Spiritualiteit zal nog gedurende dit 

werkjaar een gespreksgroep starten met genoemd boek als uitgangspunt. 
U hoort er nog van.                                                       Jacques de Klerk 
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Madonna met de paplepel 
Paneel olieverf op eikenhout, Gerard David, Collectie Aurora Trust New York, anno 1515 

 
We zien een moeder met haar kind 

op schoot. Thuis geeft ze hem een 
bordje pap. De meesterschilder 

Gerard David was een gelovig man. 
Wat heeft hem bezield om de 

heilige Madonna in zo’n alledaagse 
entourage te plaatsen? Wat men 

vermoedt is, dat dit werk voor de 
‘vrije markt’ in Brugge bedoeld 
was. Dat verklaart ook waarom de 

kunstenaar heeft gekozen voor de 
zachte en menselijke ‘Italiaanse 

stijl’. En dat hij succes had, kunnen 
we wel concluderen. Want er zijn 

vele kopieën van gemaakt, 
waarschijnlijk door zijn leerlingen. 

Maar de hand van de meester blijft 
herkenbaar in bijna elk detail van 

dit paneel, vanwege de verborgen 
boodschap die hij erin heeft gelegd. 

Noem het inspiratie, waardoor je 
subtiel meekrijgt dat het hier geen gewone ‘moeder met kind’ betreft. 

 
We noemen u enkele: 

Het Kind Jezus houdt een kersentakje vast. Dit zijn de vruchten van het 
Paradijs. En in het houtwerk op de kastdeur herkent men Adam. Moeder Maria, 
als de nieuwe Eva, zit met haar rug toegekeerd naar de oude Adam. Ook het 

wormstekige appeltje met het mes ernaast kan op die manier worden 
uitgelegd. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

‘Met de paplepel ingegeven’ betekent: ‘van jongs af aan bijgebracht en 
ingeprent’. Op het wandtafeltje ligt een geopende bijbel, waaruit waar-

schijnlijk pas nog voorgelezen is. In het eigentijdse kruikje, versierd met een 
kruisvorm, staan blauwe irissen. (Eiris, Grieks: regenboog, de verbin-ding 

tussen hemel en aarde). En wit -rood duizendschoon. Een anjersoort 
(Dianthus, Latijn: goddelijke bloem) die werd gekweekt in kloostertuinen, als 

symbool van eeuwige toewijding en liefde. 
De ontblote voetjes van het Kind herinneren aan de voetwassing. Op tafel ligt 

een levensecht weergegeven broodje, zinnebeeld van de Christus: ‘Ik ben het 
Levend Brood’. Ook de kan op de kast verwijst naar de viering van de 

eucharistie. Het raam is geschilderd als een trompe d’oeuil. Als we ernaar 
kijken, hebben we een ongelofelijk realistisch uitzicht op het laatmiddel-

eeuwse Brugge. Het hele schilderij straalt blijdschap en intimiteit uit. 
(Ps. 131,2) De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. 
Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. 

 
Anita van der Kam 
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Gebed voor de zondag 
 

Goede God, 
alles wat bestaat heeft U tot leven geroepen. 

Ook de mensen heeft U tot bestaan geroepen 
en aan elkaar geschonken 

om te werken aan elkaars geluk, 
zodat ieder tot zijn of haar bestemming mag komen. 

Open onze oren voor uw Woord, 
en open de ogen van ons hart 

om in de ander uw aanwezigheid te herkennen. 
Schenk ons de kracht van de heilige Geest 

om voor elkaar een zegen te zijn. 
Dit vragen we U in naam van Jezus, 

vandaag en alle dagen die U ons geeft. 
Amen. 

 

 

Franciscus en de wolf 
(omdat 4 oktober de naamdag is van Franciscus van Assisi) 

 

 

Het was stil in het stadje Gubbio. Iedereen was bang voor de wolf. Op een 

dag liep Franciscus door Gubbio. Van overal kwamen mensen naar hem toe. 

'Hij eet onze dieren op, hij valt zelfs onze kinderen aan,' riepen ze. 'Die wolf 
moet weg! Hij moet dood!' De volgende dag ging Franciscus op zoek naar 

de wolf. Niemand durfde met hem mee te gaan. Bij de rand van het bos 
bleef Franciscus staan. Hij hoorde een woedend gegrom. Plotseling sprong 

de wolf tevoorschijn. Franciscus keek hem aan en zei: 'Ik moet met je 
praten.' Stomverbaasd staarde de wolf hem aan. 'Broeder wolf, je gedraagt 

je niet zoals het hoort,' zei Franciscus streng, 'ik weet wel dat je honger 
hebt, veel honger. Maar daarom mag je nog niet alles opeten. Kom mee 

naar Gubbio. Als je me belooft dat je de mensen geen kwaad meer zult 
doen, zorg ik ervoor dat je elke dag te eten krijgt. Wil je dat?' De wolf 

kwispelde met zijn staart. De mensen van Gubbio gingen bang opzij. 'Wees 
maar niet bang,' riep Franciscus, 'ik heb goed nieuws. Broeder wolf wil geen 

ruzie. Hij had grote honger, en hier was veel te eten. Hij zal jullie nooit 
meer kwaad doen, als jullie beloven hem iedere dag te eten te geven.' De 

mensen sloten vriendschap met de wolf. Er kwam vrede in Gubbio.  

(Leterme Chantal) 
 

Vraag: Waarom hebben we elkaar nodig? 
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Bij het einde van een tijdperk: 

Het licht ging uit en aan 
 

 

Anderhalf jaar geleden ging het licht uit. 

Het virus beheerste de dag. 
Voor mensen was de dag als de nacht, 

want de nabijheid van mensen 
moest worden gemeden. 

 
Mensen wilden toch licht zijn voor elkaar: 

er werd geklapt voor mensen in de zorg 
er werd gezongen met buurtgenoten 

er werd -door plastic heen- getroost 
we vergaten elkaar niet. 

 
Nu de dagen korten 

de nachten lengen 
raken we verlost 

van afstand houden en meer … 

Er komt steeds meer licht. 
 

Licht geeft hoop. 
Elke week hebben we hoop gebracht, 

inspiratie, verdieping, nabijheid. 
We wilden elkaar niet laten vallen 

uit de dodelijks omsingeling van de eenzaamheid. 
 

Het licht gaat weer aan 
is niet tegen te houden. 

Laten we elkaar vasthouden 
nu het nog kan. 

Wees gelukkig met jezelf en elkaar. 
 

Vrede en alle goeds.  

 
René Hornikx  
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Zending 
 

God, U schiep de mens naar Uw beeld. 

Mogen mensen geliefden zijn voor elkaar. 
Mogen zij dag aan dag meer trouwen met elkaar. 

Mogen zij hun kinderen warmte schenken. 
Mogen hun huis een plaats van vrede zijn. 

 
Om deze droom waar te maken 

is er Gods trouw 
die zijn belofte met ons nooit verbreekt. 

In Gods schaduw zijn we altijd een zegen voor elkaar. 
Daartoe zegent ons de Enige: 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

 
Amen. 

 

 
 


