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Doop van de Heer
Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw
blijft wat er ook gebeurt en nooit loslaat wat Hij ooit begonnen is.
Het water waarmee Jezus gedoopt wordt, herinnert ons aan de doop. Moge deze
herinnering ons kracht geven om te leven als mensen die mee bouwen aan een
wereld van liefde en trouw.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Gedoopt met water en vuur
Vandaag sluiten we de kerstkring, die op
29 november 2020 begon met de advent,
af. Deze periode van voorbereiding op en
de geboorte van Jezus wordt vandaag
afgerond.
Jezus gaat aan zijn openbare leven
beginnen. Daartoe wordt Hij gedoopt,
door Johannes de Doper, met water
en vanuit de hemel, met vuur en
geestkracht. Gesterkt met de dubbele
doop begint Jezus aan het verkondigen
van de Blijde Boodschap dat God er altijd
voor ons zal zijn.
Moge de herinnering aan onze dubbele
doop en aan de opdracht die daaruit
voortvloeit ons kracht geven om de
boodschap van Jezus door te geven in
daad en woord.
René Hornikx
Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/
Geloven is doen: begin alvast maar
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Eerste lezing: Jesaja 55,1-11
God schenkt ons vrede en vreugde in overvloed als wij luisteren naar zijn
stem.

Z

o spreekt de Heer: ‘Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die
geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder
betaling wijn en melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en
uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult
eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt uw oor
en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met
u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen. Zie, hem
had Ik tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over
de naties. Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent, naar u toe, en een
volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van Jahwe, uw God, en wegens
de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.
Zoekt Jahwe, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij. De zondaar
moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren
naar Jahwe, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers
rijkelijk vergeeft.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen,
zo luidt de godsspraak van Jahwe, want zoals de hemel hoger is dan de
aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw
gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en
daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar
hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven
aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord,
dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft
volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.’
Vraag: Naar wiens stem(men) luister jij het liefst? Waarom?
Evangelie: Marcus 1,7-11
Jezus wordt door Johannes de Doper gedoopt met water en vanuit de hemel
met geestkracht.

I

n die tijd predikte Johannes de Doper: 'Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te
maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige
Geest.'
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door
Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag
Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En
er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U
heb Ik welbehagen.'
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Vraag: Wie gedoopt is met water en geestkracht heeft de opdracht om
mensen die onvrij zijn hun vrijheid terug te geven. Soms een riskante
opdracht. Waarom kies jij als christen voor die riskante opdracht?

Doop van de Heer: Levenskeuze bevestigd
De kersttijd sluiten wij dit weekend af met de
doop van Jezus in de Jordaan.
We vierden anders dan anders Kerstmis en we
werden door de vergaande maatregelen van het
kabinet ondergedompeld in allerlei afspraken
over wat niet en wel mocht, zodat we elkaar rond
de kerstdagen op gepaste afstand
konden
ontmoeten.
Ik hoop dat u er niet teveel onder geleden heeft
en de draad van alle dag in het kersverse
nieuwjaar met even veel zin heeft kunnen
oppakken. Voor veel mensen is het nieuwe jaar
ook pas echt begonnen na een frisse duik in het
water. Zo’n nieuwjaarsduik doet me telkens weer
denken aan ons doopsel. En het klinkt misschien
heel vreemd, toch zie ik overeenkomsten.
Gedoopt worden heeft iets weg van ‘het water
ingaan’.
In de beginjaren van het christendom werden volwassenen gedoopt en die
gingen dan letterlijk het water in, in een rivier of in een groot bassin in de
kerk. Ze gingen daarbij een kopje onder en dan kwamen ze eruit als nieuwe
mensen. In het evangelie lezen we dat Johannes spreekt over Jezus, die
komende uit Nazaret naar Galilea ging om zich in de Jordaan door hem te
laten dopen. Op welke manier zijn onderdompeling plaatsvond, weet ik niet,
ik was er niet bij. Maar het daagt u en mij wel uit na te denken wat er bij
zijn doop met Hem gebeurde. En het roept bij mij meteen ook de vraag
op van: wat is de betekenis van onze eigen doop? Niet toen wij pasgeboren
en onwetend door onze ouders én op gezag van de kerk werden gedoopt,
maar nu? Wie zijn we eigenlijk? Want gedoopt worden en je laten dopen
heeft daarmee te maken, namelijk met de levensvraag: wie ben ik eigenlijk?
Waartoe ben ik, zijn we op aarde? Wat kan ik toevoegen, wat is de intentie
van mijn bestaan? Maar ook: wat gebeurt er allemaal op wereldniveau?
Welke keuze maak ik in bepaalde situaties? Waar ga ik mijn eigen weg en
niet zomaar met de stroom mee?
Vragen, allemaal vragen en in dié vragen komt zo langzamerhand bij ieder
mens een verlangen aan de oppervlakte, het verlangen naar een land vol
beloften, naar een wereld die ánders is, die is zoals God die oorspronkelijk
voor ogen heeft gestaan: waar, hoe, wanneer?
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Aan de grens van dat beloofde land, bij de Jordaan, staat Johannes de
Doper, een vreemde en eigenzinnige figuur die vanuit de woestijn dreigend
en waarschuwend zijn stem verheft. Drommen mensen komen op hem af,
allerlei soorten mensen. Het zijn mensen op zoek, vol verwachting en met
een diep verlangen van: het moet anders, maar hoe? Ze laten zich dopen.
Ze doen symbolisch de intocht, van ooit in het beloofde land over, maar nu
zélf: een geloofsbelijdenis, een heroriëntatie zou je kunnen zeggen en een
nieuw begin maken. Komende Pasen doen we dat door ons te laten
besprenkelen met water, door onze geloofsbelijdenis uit te spreken en
opnieuw ons te laten bevestigen om te kiezen voor de weg van Jezus. Je
wil je aansluiten bij mensen die in dezelfde richting kijken. Opstaan uit een
waterig bestaan en vol laten stromen met nieuwe levensadem, met de
Geest van God. Bij de herdenking van de Doop van Jezus denken we ook
aan onze eigen doop en aan de doop van onze kinderen.
Velen, misschien wel de meesten van ons, herinneren zich helemaal niets
van hun doop. Het gebeurde meteen of korte tijd na onze geboorte. Voor
velen wordt de doop dan ook pas werkelijk als we onze levensgeschiedenis
proberen te zien als een geleidelijke groei. We raakten meer en meer
verbonden met de geloofsgeschiedenis van hen die ons voorgingen en met
hen die met ons optrekken. Hoe we ook denken over de kinderdoop,
uiteindelijk gaat het erom of we bereid zijn ons leven te plaatsen in de
geschiedenis van velen die eenzelfde geloofsweg gingen, in het spoor van
Jezus die ons voorging.
De doop betekent ook dat wij ons invoegen in lief en leed van de wereld om
ons heen. Zoals de Jordaan een belangrijke overgang naar het land vormde,
zo gaan wij door de doop de wereld binnen van allen die op tocht zijn en
zoeken naar een land om te wonen en te leven.
We zullen waarschijnlijk niet de hemel zien opengaan en we zullen niet de
woorden horen die tot Jezus als de geliefde Zoon werden gesproken. Maar,
misschien kunnen we wel elkaar in soortgelijke woorden aanspreken. Wie
zich invoegt en laat onderdompelen in de geschiedenis van mensen, die
mogen wij aanspreken met woorden als: ‘Jij bent een geliefde mens; op jou
rust de Geest van God. Jij bent voor ons belangrijk.’
Leggen we de doop van Jezus op ons eigen leven, dan betekent de doop
(of meer nog de bewuste hernieuwing van de doopbeloften) de bevestiging
van onze eigen levenskeuze, de herbevestiging van de weg die je al ging
en die je verder wilt gaan als ‘nieuwe’ mens. En die weg is niet altijd een
lieflijke weg. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn…….
Maar we zijn op de goede weg! En laten we bij het begin van het nieuwe
jaar ons onderdompelen in de Blijde Boodschap, waarin in alle opzichten
van alles nog te gebeuren staat, dat u nog steeds via de extra edities van
de Kerk-Krant wordt aangereikt.
Johan Wolbrink
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Twee lezingen van Ingrid van Neer over
Augustinus zijn via YouTube beschikbaar
Grotere bijeenkomsten kregen dit jaar een digitale 'escape' en dat houden
we nog even vol. Sommige lezingen zijn terug te zien op YouTube. Hoewel
het een eenrichtingsverkeer is, is YouTube een uitkomst: je kunt kijken
wanneer het je uitkomt en je kunt fragmenten terugluisteren.
Ter informatie de volgende links:
Wat zegt Augustinus over het bidden?
Zie www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8
Een lezing van 45 minuten met citaten
uit het werk van Augustinus. De inhoud
is in twee delen ingedeeld: hoe kom je
in contact met God: wat gaat aan het
bidden vooraf; hoe kun je bidden? Elk
deel duurt ongeveer 20 minuten. Neem
gerust even pauze tussendoor want de
inhoud vraagt al je aandacht. Voor wie
verder wil lezen: Als je hart bidt/ T.J.
van Bavel. Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1996.
Zie
www.augustinus.nl/C22-U70-Als-je-hart-bidt.html
Wat zegt Augustinus over vriendschap?
Zie www.youtube.com/watch?v=ACVcx68fdZ4
Thema van de Augustijnendag 2020 dit jaar
was Houvast. Hoe verhouden wij ons tot onheil
van buiten? Er waren drie presentaties die dag.
Gerard Rooijakkers sprak over Vrijdag de 13de
en het mechanisme van een zondebok zoeken.
De tweede lezing, na een muzikaal intermezzo
van het Strijps Kamerkoor met Earth Song, is
de lezing over Augustinus en vriendschap door
Ingrid van Neer. Vrienden bieden houvast in
moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus
ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons. Die lezing start
bij 41.21 minuten en duurt ca 25 minuten. Achtergrondinformatie vind je
bij: www.augustinus.nl/C254-Augustinus-over-vriendschap.html
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Van Lascaux tot Schiermonnikoog (3)
In dit deel van mijn verhaal wil ik u wat vertellen over de kunstenaar en over het
tot stand komen van kunstwerken. Volgende week behandel ik de onderwerpen
compositie en toegepast kunst.
Over de kunstenaar
Kunstenaar word je niet, kunstenaar, dat ben je. Van de tien studenten die met
mij afstudeerden aan de Akademie voor Beeldende Kunst, waren er slechts twee
die zich kunstenaar-in-spé mochten noemen. De andere acht waren weliswaar
even vaardig in tekenen en dergelijke maar ze misten het specifieke talent dat je
kunstenaar doet zijn. Daarom hebben we ook maar één Rembrandt en maar één
Nachtwacht. We hebben maar één Johannes Vermeer en één Gezicht op Delft, een
van de mooiste schilderijen van de Nederlandse schilderkunst naar mijn idee. Wij
Brabanders mogen trots zijn op die ene Vincent van Gogh en zijn Aardappeleters.

Gezicht op Delft van Johannes Vermeer

Het zijn slechts enkele voorbeelden van al die vele kunstenaars over de hele wereld
en uit alle tijden. Al deze kunstenaars zijn een (culturele) verrijking van ons leven.
Hun creaties doen ons niet alleen genieten in esthetische zin maar ze stellen ook
dikwijls maatschappelijke situaties aan de kaak, wat ons tot nadenken noopt. De
Aardappeleters dat de armoede in Nuenen verbeeldt, is daar een voorbeeld van.
Een ander voorbeeld van de vertolking van emotie door de kunstenaar is het
schilderij De Augustusbrucke van Oscar Kokoschka. De schilder kijkt nog een keer
om: Vaarwel mijn vaderland, vaarwel brug naar mijn nieuwe wereld: Parijs.
Kunst is geen overbodige luxe. Integendeel. Kunst kan ook een bijdrage zijn aan
meer saamhorigheid, meer verdraagzaamheid en kan zelfs leiden tot minder
agressief gedrag van mensen.
Met de kunst is ook de kunstenaar niet overbodig. Toch hebben sommige mensen
nog steeds het beeld voor ogen van de kunstenaar, als iemand die op een
zolderkamertje wat aanmoddert met penseel en verf en die blij mag zijn dat hij
nog brood op plank heeft.
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Een anekdote
Bij een atelierbezoek tijdens
de jaarlijkse atelierroute in
Eindhoven waar ik aan
deelnam, verbaasde het
bezoekers soms dat ik niet
voldeed aan het hiervoor
geschetste beeld van de
kunstenaar. Wel hadden ze
de nodige vragen. Nadat ik
het een en ander verteld
had over mijn werk, de
drijfveren als kunstenaar en
over de technische kant van
het vak, kwam de vraag:
‘Hoeveel kost zo’n aquarel
De Augustusbrucke van Kokoschka
en hoe lang doet u erover
om die te maken?’. Antwoord: Een aquarel kost, ingelijst, tussen de € 1.000 en €
1.800 euro (Galerieprijs). Over het maken van zo’n aquarel (70x100 cm) doe ik 3
uur en 43 jaar. Want voor ik deze aquarel in 3 uur kan maken heb ik 43 jaar
eindeloos geëxperimenteerd. En nogmaals wat de prijs betreft: voor een design
vierzitsbank met twee fauteuils betaalt u vier keer zoveel en na tien jaar is die
versleten. Mijn schilderijen stijgen alleen maar in waarde, want ik word natuurlijk
beroemd…..!
Het maken van kunstwerken
Je kunt nog zo’n talentvolle kunstenaar-in-spé zijn,
om te komen tot het maken van een kunstwerk is
het nodig dat je de nodige vaardigheden en
technieken ontwikkelt. Dat je inzicht krijgt in
compositie, het gebruik van materialen en kennis
neemt van de kleurenleer. Daarnaast is het veel
experimenteren, ‘uitvinden’ en je laten inspireren
door collega’s wenselijk. Een studie aan de
Kunstacademie
is
onontbeerlijk.
Voor
de
hedendaagse kunstenaar-in-spé is dat geen
probleem. Sinds de oprichting van de eerste
Kunstacademie in 1682, de Koninklijke Akademie
van Kunsten in Den Haag, kan de hedendaagse
kunstenaar kiezen uit vier kunstopleidingen in ons
land. Hoe anders dan in de 17e eeuw, in de tijd van
Rembrandt. Men ging in de leer bij een
meesterkunstenaar. Rembrandt was zo’n meesterkunstenaar. Hij was een van de grootste schilders en
etsers in de Europese kunst. Rembrandt had een
veertigtal leerlingen die later ook beroemd zijn
geworden. De meest talentvolle leerling was Carel Fabritius, bekend van zijn
schilderij ‘Het Puttertje’, een zogenaamd Trompe l’oeil, dat betekent
gezichtsbedrog. Zo echt geschilderd dat je denkt een echt puttertje te zien.
Pieter Briels
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Ton Tromp schrijft vanuit West Papua
In de edities van 1 december 2019 en 2 februari 2020 van de Kerk-Krant
was een uitgebreid interview te lezen met de augustijn Ton Tromp die
werkzaam is in West Papua. Recent schreef hij aan zijn familie,
medebroeders en andere bekenden in Nederland hoe er in West Papua in
coronatijd Kerstmis gevierd wordt.
Een
wel
heel
bijzondere
en
gedenkwaardige Kerst! Jullie in Nederland
lijken zwaarder getroffen door het Covid19 dan wij hier in Indonesia. Indonesia
heeft ongeveer vijftien keer zoveel
inwoners als Nederland, maar de teller van
het aantal corona-patiënten en -doden
staat in geen verhouding, als de
statistieken kloppen.
Bijna 700.000
geïnfecteerden, onder wie twintig duizend
doden. De meeste infecties zijn te zien op
het eiland Java, in de grote steden Jakarta
en Surabaya. In de provincie West Papua
(de Vogelkop van het eiland Papua) zijn tot
nu toe 98 doden te betreuren, onder wie
21 in de stad Manokwari waar ik woon. Er
gelden regels zoals overal in de wereld: afstand houden, mondkapje
dragen, regelmatig handen wassen, geen handen schudden, niet met veel
mensen bij elkaar, in kerken niet meer dan enkele tientallen mensen per
dienst, scholen en universiteiten on-line. Met de Kerst worden er
eenvoudige diensten gehouden, met inachtneming van de regels. Niet
blijven hangen na de dienst, zoals gebruikelijk, om samen te eten, te
dansen e.d. Wel diensten op donderdagavond (nachtmis), vrijdag,
zaterdag, zondag.... Het zal niet iedere dag storm lopen (of toch??).
In het straatbeeld merk je weinig van de corona. Ja, je ziet veel mensen
met mondkapjes, de politie houdt ook mensen staande die geen mondkapje
(hier op zijn Nederlands ‘masker’ geheten) dragen, maar niemand wordt
beboet. Winkels blijven open, er wordt veel vanuit huis gewerkt of vakantie
gehouden, er blijft van hot naar haar gereisd worden (wel nadat men een
‘rapid test’ heeft ondergaan en een reisdocument heeft verkregen tegen
relatief veel geld), passagiers in taxibusjes zitten dicht op mekaar. Ja,
voordat men een winkel of kantoor binnengaat dient men zijn handen te
wassen, en soms worden er ‘maskers’ uitgereikt en temperatuur opgenomen met een op je voorhoofd gericht pistooltje. Corona schijnt de
mensen niet te deren..... Mensen wonen ook niet opgesloten in hun huizen,
afgeschermd tegen de kou. In de huizen staan ramen en deuren altijd open,
zitten de mensen meer buiten op de veranda dan binnen. Nergens een plek
waar het virus kan blijven ‘hangen’.
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Scholen zijn sinds het begin van het schooljaar dicht, d.w.z. geen klassikaal
onderwijs. Sommige kinderen, die in de buurt wonen, moeten elke week
hun huiswerk komen ophalen en afleveren, maar de meesten zijn ‘on line’.
Wat natuurlijk de nodige problemen oplevert. Wat te doen als gezegd wordt
dat er geen signaal is of geen beltegoed, en men dus de lessen niet volgt.
Niet iedereen heeft de gratis leerboeken mee naar huis genomen. Maar
vooral zijn de proefwerken, en met name die in de proefwerkweek aan het
eind van het semester, een wassen neus. Want wie zegt dat papa of mama
de antwoorden niet heeft ingevuld, of dat men met een groepje heeft
samengewerkt, dus gespiekt. Geen controle mogelijk. De Dienst van
Onderwijs heeft al officieel aangeraden niet al te lage noch te hoge cijfers
te geven, en iedereen straks maar te laten slagen of overgaan.... Die
instructie mag natuurlijk niet algemeen bekend worden, want dan gaan de
minder gemotiveerde en niet naar kennis hunkerende leerlingen ongegeneerd vakantie houden! Het zal wereldwijd gezien worden: oh, ben jij in
2020/2021 geslaagd? Is je diploma een corona-bul? Tja, dan heb je ‘m voor
niks gekregen!!?? Er gaan geruchten dat in januari alleen de
eindexamenklassen toch weer voor enkele maanden klassikaal onderwijs
moeten komen ontvangen op school, in groepen van niet meer dan 15
leerlingen. We wachten af.
Dank zij de hulp van een algoede donateur wordt
momenteel de laatste hand gelegd aan de bouw
van een heuse aula op het terrein van de
bovenbouw, de SMA, in Susweni. Een immens
gebouw, ruim, hoog. Ook dus geschikt voor het
spelen van badminton, naast voetbal de meest
geliefde sport in Indonesia. En om te verhuren
voor bruiloften en partijen, en zo wat inkomen te
genereren. Maar vooral om de 350 leerlingen voor
bepaalde gelegenheden bij elkaar te kunnen
krijgen. En hun ouders. Er is een groot podium, zodat er nu wat
uitdrukkelijker aandacht besteed kan gaan worden aan toneel, voordracht,
muziek en dans. Enkele jaren geleden begonnen we met een ‘Villanova
School of Music’, -er was al een fanfarekorps-, want we beschikten (nog
steeds!) over een goede leraar die de jeugd wegwijs kon maken op de
piano, viool, drumstel, gitaar. Ook beschikken we over traditionele
muziekinstrumenten:
bamboe
fluiten,
kolintang
en
angklung.
Enthousiasme om met muziek bezig te zijn moet echter steeds opnieuw
aangezwengeld worden. Wat er wel ‘in’ gaat is dans: papua-volksdansen,
breakdance, en het alles omvattende ‘disco’ ... je zomaar wat expressief in
allerlei bochten wringen, dicht op mekaar. Er wordt geginnegapt over het
‘dansa barat’, westers dansen, - zoals wij dat op de dansschool leerden -,
want dan moeten de jongens en meisjes elkaar lichtjes vasthouden, iets
wat je blozend verlegen doet zijn. Met een donkere huidskleur gaat dat
blozen moeilijk dus wordt er grinnikend op de kop gekrabd, en hard
weggehold naar de donkere hoeken van de feestruimte. Dit ‘dansa barat’ is
overigens wel zeer populair onder mensen afkomstig van Ambon en
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Manado, delen van Indonesia die zich vaak nog steeds de ‘dertiende
provincie’ van Nederland noemen.
Iedereen is deze dagen druk met een kerstboom op te tuigen: een duur
plastic geval uit de toko, of een uit plastic afval gebouwde boom. Ook
kerststalletjes, wat zeg ik, hele hutten, meestal op hoge staken, zoals de
Papoea’s vroeger hun huizen hoog in de boomkruinen bouwden. Niet alleen
voor iemands huis, maar ook aan de kant van de grote weg, in iedere wijk.
De burgemeester schrijft zelfs een wedstrijd uit om te zien welke wijk of
buurt de mooiste kersthut kan bouwen en versieren. De hangjongeren
houden zich dan de ganse kersttijd hele dagen en nachten in deze vrijplaatsen op, 24 uur lang keiharde kerstmuziek producerend, ook om op te
boksen tegen door flinke versterkers uitgebraakte gebedsoproepen uit de
omliggende moskeeën. Daar gaat je ‘stille nacht’.... Noise pollution.
In Nederland geen plaats in de herberg. Geen gelegenheid om met veel
familie aan tafel te zitten, met velen samen te komen voor bezinning en
gebed. Corona-besmetting, ziekte en dood om je heen, op de loer. (Ik las
op internet dat vanuit het mij bekende Haarlemse Spaarne-Gasthuis een
patiënt naar een ic-afdeling in een Duits ziekenhuis was vervoerd omdat
‘Haarlem’ vol lag!).
Ondanks alle huivering wens ik jullie een zinvol en gelukkig Kerstfeest en
goeds en vrede voor het Nieuwe Jaar. Dat het nu te distribueren vaccin
verlichting mag brengen. Met oprechte dank voor de vele blijken van
aandacht en belangstelling en zeer op prijs gestelde hulp bij de ontwikkeling
van het onderwijs in Manokwari.
Met hartelijke groeten, Ton Tromp osa

De Kerk-Krant in 2021
Toen de redactie in maart in een vlaag van overmoed het idee had om
tijdens de isolatietijd extra edities van de Kerk-Krant te laten verschijnen,
kon niet bevroed worden dat er misschien zelfs een tweede jaargang in
het verschiet zou liggen. Met de kennis van vandaag lijkt het moment
echter niet ver weg meer dat dit realiteit gaat worden. Maar met het groter
worden van het volgnummer van de edities, neemt ook de zorg toe over
het vullen van de krant. Vaste waarden blijven natuurlijk de lezingen, de
gebeden en de overwegingen maar de “wisselende gezangen” baren wat
meer zorg. Ook het tijdsbeslag begint de redactie zo nu en dan wat zwaar
te wegen. Na ampele overwegingen heeft de reactie daarom het volgende
besloten. De krant blijft wekelijks verschijnen. Om de twee weken
verschijnt een “dikke uitgave”, vergelijkbaar met wat de lezers gewend
zijn, en in de tussenliggende weken verschijnt een “dunne uitgave” met
alleen de lezingen, de overweging en een korte spirituele omlijsting.
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Gastredacteur Michiel Verweij
In de Kerk-Krant zullen vanaf nu met enige regelmaat artikelen verschijnen van de hand van Michiel Verweij. Ter kennismaking kunt u hier lezen
wie hij is en waar hij zich mee bezighoudt. Daaronder zijn eerste bijdrage.
Dr. Michiel Verweij werd in 1964 in Oirschot geboren en studeerde klassieke
talen in Leuven. Na enkele projecten in Leuven zelf, in de Franstalige
zusteruniversiteit Louvain-la-Neuve, Rome en Nijmegen, werkt hij sinds
2004 als wetenschappelijk medewerker en adjunct-conservator op de
Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel, eerst bij de afdeling
Handschriften, sinds 2016 op die van de Oude en kostbare drukken. In
2009/2010 was hij curator van de tentoonstelling over paus Adrianus VI in
Utrecht en Leuven, in 2019-2020 van een expositie over Ovidius in Leuven.
Hij publiceerde tal van artikelen en enkele boeken, waaronder een
bezoekersgids voor de kerk S. Maria dell'Anima in Rome en een biografie
van paus Adrianus VI. De laatste jaren houdt hij zich voornamelijk bezig
met de handschriften en oude drukken van klassieke Latijnse auteurs die in
Brussel bewaard worden, maar hij schreef ook over de bibliotheek van het
klooster Marienhage.
Michiel Verweij woont in Leuven tussen zijn boeken. Zijn ouders (sinds 2019
alleen nog zijn vader) wonen sinds 1997 in Eindhoven waardoor hij geregeld
hier ter stede verblijft. Hij schrijft zelf soms nog Latijnse gedichten onder
zijn Latijnse naam Michael Pratensis Oirschotanus.

Maria Salus Populi Romani
Epidemieën zijn van alle tijden. Wat we nu beleven is niet uniek. Hoe gingen
mensen vroeger daar mee om? Angst verspreidde zich even snel als de
ziekte zelf. Een grote ziekte werd al snel als een straf van God voor onze
zondigheid ervaren. Een golf van boetvaardigheid trok over het land.
Strengheid in het leven. In het slechtste geval zocht men een zondebok. De
Joden zijn meermaals weggejaagd, uit Brabant, uit Keulen, uit Wenen, een
beetje overal. Later volgde menige heksenjacht. Men begreep niet wat de
mensen overkwam. Het leek zo zinloos, zo in strijd met onze hoop.
Wat zien we nu? Hier in Leuven zie ik al maanden 90 % van de bevolking
op straat met een mondkapje lopen. Waarom dragen ze dat? In België is
het dragen van deze mondmaskers sinds half juli op tal van plaatsen binnen
verplicht, ook in sommige straten. Het heeft een tweede golf zeker niet
tegengehouden. Is het niet vooral een uiting van angst? Met de schijn van
goed en correct gedrag? De maatregelen worden steeds strenger.
Ondertussen rolt een nieuw verschijnsel over het land, de steeds vaker
opduikende lockdownparties, feestjes bij iemand thuis met soms twintig
man, een enkele keer echt meer, soms minder. Politici en virologen roepen
moord en brand, de politie zet de grote middelen in. Feestvierders worden
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behandeld als terroristen. Maar het signaal dat deze feestjes geven, nl. dat
dit alles te lang duurt, blijft buiten het zicht.
Angst, repressie, culpabilisering van de bevolking. Wij hebben het in de
hand om het virus tegen te gaan, klinkt het, met als pendant: als het virus
zich verspreidt is dat onze collectieve schuld. En dan worden de
maatregelen weer verstrengd.
Hoe lang is het al geleden dat ik nog een glimlach heb gezien? Je komt geen
mensen meer tegen buitenshuis, alleen maskers.
Angst, repressie, culpabilisering: de reacties zijn niet eens zo anders dan in
de middeleeuwen. En deze repressie leidt steeds meer een eigen leven,
wordt een eigen logica. Geloof het of niet, maar een politiezone in Belgisch
Limburg heeft drones willen inzetten om te controleren of er niet meer dan
de toegestane vier extra personen in een tuin zouden zijn. De minister van
binnenlandse zaken heeft daar duidelijk stelling tegen genomen, maar dat
is bijna uitzonderlijk. Corona legitimeert alles. In de provincie Antwerpen
heeft de gouverneur geopperd dat de politie het aantal pizzadozen zou
kunnen tellen om te zien of er niet meer mensen dan de maatregelen
toestaan, aanwezig zijn. Als de winkelstraten vol volk lopen, valt de een na
de ander verontwaardigd en verbijsterd over de drukte. Maar wie doet de
winkels open? Is het zo gek dat mensen naar winkels gaan als deze open
zijn? Wie treft eigenlijk de schuld: de burgemeester die een speciale markt
of koopzondag toestaat of de mensen die daar op af komen?
Angst, repressie, culpabilisering. Hoe lang is het geleden dat ik nog een
glimlach heb gezien?
Bij epidemieën zocht men vroeger ook wel heil in het beloven van de bouw
van een nieuwe kerk. Of een ander religieus middel.
In het begin van de jaren 590 woedde er een hevige pest in Rome. Paus
Gregorius I de Grote (590-604) liet ten einde raad de bevolking een grote
processie houden. Of liever: zeven processies, want de bevolking werd in
zeven groepen verdeeld die allemaal bij een andere basiliek vertrokken om
dan uiteindelijk samen te komen. De paus zelf vertrok met de icoon van
Maria Salus Populi Romani, Maria Heil van het Romeinse Volk, die normaal
in de S. Maria Maggiore wordt bewaard, naar de Sint-Pieter op de heuvel
van het Vaticaan. De stoet stak de Tiber over via de Pons Aelius die van de
stad naar het grote grafmonument voor keizer Hadrianus en zijn volgelingen
leidde. En leidt, want brug en grafmonument zijn er nog steeds. Halverwege
de brug zag paus Gregorius een visioen: boven het enorme grafmonument
verscheen de aartsengel Michael in volle wapenrusting als aanvoerder van
de hemelse heerscharen. En toen zag de paus hoe Michael zijn zwaard in
de schede stak. Ten teken dat de pest voorbij was. En de pest hield
inderdaad op.
Sindsdien heet deze Moles Hadriani de Engelenburg, Castel Sant'Angelo,
en boven op dit monument staat een grote engel van brons, van de hand
van de in Gent geboren Pieter Verschaffelt, inmiddels al het zesde of
zevende beeld op deze plaats.
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Rome is een stad waar in alle verandering eigenlijk alles hetzelfde blijft.
Geen wonder dan ook dat paus Franciscus bij zijn bijzondere Urbi et Orbi in
de lente van 2020 voor een volkomen verlaten Sint-Pietersplein dezelfde
icoon van Maria Salus Populi Romani naast zich had staan.
Wie nu een processie zou willen houden, wordt gebrandmerkt door de
politici en virologen en aangehouden door de politie. Goed, ik geef toe:
corona wordt vooral tegengehouden door contacten te verminderen en weg
te blijven van groepen.
Maar een glimlach mag toch nog wel?
Michiel Verweij

Knipsels (14)
Uit de Oudejaarsconference van Claudia
Geloof vind ik best wel ingewikkeld. Ook omdat ik sommige gelovigen best
wel gek vind. Maar moslims, katholieken, je hebt er altijd goeie tussen
zitten. Misschien is het goed om nog even op de valreep de Award voor
Beste Gelovige van 2016 uit te reiken. De beste gelovige van 2016 is …..
pater Houtman. Hij heeft me echt het jaar door gesleept. Pater Houtman
was de enige man die opkwam voor Femke Van den Driessche, de Belgische
wielrenster die bij het WK veldrijden werd gediskwalificeerd omdat ze werd
betrapt met een motortje in haar fiets. Dat mag niet bij het WK veldrijden.
En Femke had dat ook niet gedaan, ze had niet op die fiets gereden! Maar
de waarheid deed er niet zo toe dit jaar, dus het kwaad was geschied. Er
werd gedreigd met levenslange schorsing, ze werd uitgekotst. Ze was de
risee van de sociale media. In al die narigheid hoorde ik op de radio de
zachte stem van Pater Houtman: ‘Men spreekt voor Femke van een
levenslange schorsing. Een meisje van negentien. Wat een harde domper
op zo’n jong leven. Ik haal een oud woord uit de kast: barmhartigheid.
Barmhartigheid gaat niet over het ontkennen van fouten en misstappen.
Barmhartigheid gaat over nieuwe kansen geven, over een toekomst niet
afsluiten.’ Dat kun je dus ook doen vanuit je geloof. Je kunt vanuit je geloof
de enige zijn die de moed heeft om zijn bek open te trekken voor iemand,
voor wie niemand anders opkomt. Claudia de Breij 2016

13

Eén lange stroom van gebeurtenissen
Er hangen vandaag de dag heel wat complottheorieën in de lucht. Maar
weet je nog dat bij het naderen van het nieuwe millennium de angst groeide
dat computersystemen het massaal zouden begeven als in 1999 op
oudejaarsavond het glas werd geheven? Het hele radarwerk van onze
technisch verfijnde samenleving zou weleens kunnen instorten. Maar het
zou ook kunnen zijn dat de angst voor het millenniumprobleem toen werd
ingegeven door een dwangvoorstelling over het jaar 2000. Aldus
cultuurhistoricus prof. J. van Herwaarden. De onheilsprofetieën stapelden
zich op. Militaire deskundigen vreesden dat de computersystemen van de
Russische raketten het zouden begeven, zodat West-Europa alsnog een
nucleaire holocaust te wachten stond. De Britse bevolking werd aangeraden
alvast voedselvoorraden in te slaan omdat de voedseldistributie zou
instorten, enzovoort. Als onderzoeker naar eindtijdverwachtingen volgt de
cultuurhistoricus zulke discussies met warme belangstelling. In de 10 e
eeuw, zo vertelt hij, trokken aan het eind van het eerste millennium her en
der predikers rond die de komst van het Laatste Oordeel voorspelden.
Sommige profeten riepen de
mensen op zelfs de graven van
hun familieleden te openen en de
lijken op te graven in verband
met
hun
lichamelijke
wederopstanding als de Messias
zou komen. Het idee over het
naderend einde steekt door de
eeuwen heen steeds de kop op.
Het komt ook voor bij religieuze
sekten
die
soms
collectief
zelfmoord plegen. Ideeën over
het duizendjarig rijk komen ook
terug
in
alomvattende
denksystemen. Zo zijn het
duizendjarig rijk van Hitler en de heilstaatgedachte van Marx beide
geworteld in dergelijke voorstellingen. Maar als historicus gelooft van
Herwaarden niet in een lineair tijdsverloop met een tijdbalk waarop duidelijk
een begin en een eind staat aangegeven. Voor hem is de geschiedenis één
lange stroom van gebeurtenissen. ‘We moeten niet in eeuwen denken en
onze tijd een specifiek karakter toekennen. Het is onderdeel van de stroom
des tijds.’ En daarbij haalt hij graag de oude kerkvader Augustinus aan die
zei dat we niet in eeuwen moeten denken, omdat het einde der tijden niet
is aangegeven in ronde getallen, maar ligt in de hand van God.
Weer een jaar ouder
‘Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt.’ Jules Deelder
Goed voornemen
Januari is de maand van goede voornemens, minder klagen bijvoorbeeld.
Als dat iets voor jou is, kun je terecht bij fotograaf Eddy Posthuma de Boer.
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In de Tien Geboden- serie van Trouw vertelt hij: ‘Vorig jaar heb ik Het
Genootschap Van Niet Klagende Mensen opgericht. Tot nu toe ben ik het
enige lid… ‘
Engel
Ik ontving een engelenkerstkaart met daaronder de tekst: ‘Engel in het
evangelie: een tegenover – een onverwacht gezicht – ongedachte woorden
– spoort niet met hoe wij voor onszelf de route al hadden uitgestippeld.
Maar er gebeurt iets… het komt te vroeg, het kan nog niet. Maar het meldt
zich. De gaaf sluitende cirkel wordt opengebogen: a crack in everything,
that’s how the light gets in… Ds. Henk Gols
voor u verzameld door Joost Koopmans osa

Oproep aan de lezers: Ik geloof in 100 woorden
Geloven heeft voor ieder van ons een eigen inhoud. Het is een van de
menselijke ervaringen die misschien wel het moeilijkst onder woorden te
brengen is. We praten er met elkaar niet veel over omdat het zo diep in ons
hart zit en omdat het de zichtbare werkelijkheid overstijgt.
Zou u toch een poging willen doen? Wij vragen u om in ongeveer honderd
woorden te vertellen waarin u gelooft en waarom u gelooft. Het is niet een
vraag die uit nieuwgierigheid gesteld wordt, maar omdat we elkaar met de
antwoorden misschien kunnen helpen. Uiteindelijk zijn we allemaal zoekers.

Gebed voor de zondag
God,
steeds weer begint U met ons opnieuw.
Steeds weer daalt uw Geestkracht op ons neer.
Open ons voor uw Woord,
zo vragen we U,
dat ons doet opstaan en opengaan
om uw Geestkracht te ontvangen
om mensen die onvrij zijn vrij te maken,
mensen die ziek zijn bij te staan.
Mogen we zo, door het vuur waarin we gedoopt zijn,
bijdragen om uw Nieuwe Wereld dichterbij te brengen.
We vragen het U
voor vandaag en altijd.
Amen.
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Icoon Christus’ doop in de Jordaan
Deze Russische icoon uit
de 16e eeuw trekt de
aandacht door haar warm
roze, groene en bruine
tinten, die met een lichtend
goud overwaasd zijn. Het is
een opmerkelijke icoon
met een indrukwekkend
verhaal.
De graatmagere naakte
(volkomen mens, niets te
verbergen) Christus staat
in het midden, herkenbaar
aan Zijn nimbus met de zes
elkaar kruisende lijnen. De
voorovergebogen Johannes de Doper staat links,
zijn hand op het hoofd van
Jezus. En rechts zien we
drie
engelen
in
een
verticale lijn boven elkaar,
die zich nederig buigen en
witte
doeken
gereed
houden om hun ontblote
Verlosser (volkomen God)
te bedekken.
Ze staan in een abstract landschap: water, bodem, bergen lijken nog slechts
symbolen. In het midden van de afbeelding vloeit, tussen de afgeknotte en
uit elkaar wijkende rotsen door, de rivier de Jordaan, die zich van boven
naar beneden (naar de lezer toe) verbreedt. De golven worden door
streepjes weergegeven. De hemel is een goudgrond met daarin een rood
oplichtende wolk. Zelfs God de Vader is zichtbaar (bij wijze van
uitzondering, want de Vader wordt zelden weergegeven, herkenbaar aan
Zijn rood-blauwe Ster in de nimbus) en daaronder de met gezwinde spoed
over Christus neerdalende Heilige Geest (voorzien van Zijn rood- groene
Ster in de nimbus), in de vorm van de duif.
In de icoon lees ik ook een onderliggende structuur van drie basisfiguren:
de gele cirkelboog, het rode vierkant en de blauwe gelijkzijdige driehoek.
Op deze manier worden mogelijk het hemelse/ geestelijke, het aardse/
materiële en de verbinding tussen beide gesymboliseerd. Ze hebben alle
drie dezelfde omtrek, wat ons eraan herinnert dat er universele waarheden
bestaan ( zoals 24 = 4 x 6 = 3 x 8) waaraan niet getornd kan worden.
Anita van der Kam
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Verhaal: De tralies van de geest
‘Jij weet dat de ezel niet vastzit en ook helemaal niet vastgezeten hééft, ’

zegt de monnik tegen de Indische boer, ‘maar de ezel zelf weet dat niet en
denkt nog steeds dat hij aan de paal vastgebonden is! ’Ziedaar de immense
kracht van onze persoonlijke overtuigingen. Hoeveel mensen denken niet
dat ze zijn vastgebonden, terwijl ze in werkelijkheid zo vrij zijn als een
vogeltje? Ik kan zo een paar mensen in mijn omgeving opnoemen die altijd
stellig zeggen: ‘Ik val kennelijk op foute mannen,’ waarna ze met de
volgende foute man in zee gaan. Of: ‘Ik kan nu eenmaal niet goed
organiseren, ’waarna alles in de soep loopt. Of: ‘Ik ben te dik, ’waarna ze
nog een schuimgebakje in hun mond steken. Of, in mijn geval: ‘Ik kan niet
koken’, waarna mijn gerecht inderdaad volledig de mist in gaat.
We zitten allemaal in de gevangenis van onze eigen overtuigingen, achter
de tralies van onze geest. Onze manier van denken bepaalt hoe wij de
wereld zien, want niet ‘zien is geloven’, maar ‘geloven is zien’. We worden,
meer dan wat dan ook, beperkt door onze ideeën.
Albert Einstein zei al: ‘Je kunt een situatie niet veranderen met dezelfde
manier van denken als waarmee je de situatie hebt geschapen.’ Om ons
leven te veranderen, moeten we dus onze ideeën veranderen. Dat kan door
niet langer, zoals de ezel in het verhaal doet, aan te nemen dat de
werkelijkheid is zoals wij die verwachten, maar door voortdurend bereid te
zijn onze overtuigingen te onderzoeken met introspectie en reflectie, door
ze aan de werkelijkheid te toetsen en zo nodig te veranderen. Overtuigingen
en oordelen zijn er om bij te stellen. In het gemak en de snelheid waarmee
we dat doen ligt ons geluk besloten.
René Hornikx
Vraag: Wat ga je in het nieuwe jaar bijstellen?
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Adventsactie was een succes
De Adventsactie van 2020 ten bate van het inloophuis ’t Hemeltje
heeft een mooie opbrengst opgeleverd. Er werd € 3.957
bijeengebracht en het bestuur voegde daar € 500 aan toe waardoor
het totaal bedrag € 4.457 is.
De bewoners van Glorieux schonken € 625 zodat een bedrag van meer
dan € 5.000 kon worden overgemaakt.
De Groep Solidariteit dankt alle gulle gevers.
Rob Kosterman, Marleen Kremers, Els Kuijpers, Corrie de Bont en Jan
van der Steen

Sjef van Hapert, lid van onze
geloofsgemeenschap, is overleden
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