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1. REDACTIONEEL

‘GOD HEET ONS WELKOM IN ZIJN HUIS’ – WAT ZIJN DE CRITERIA?
Ik werd door twee jonge vrouwen gevraagd om voor
te gaan tijdens hun relatieviering. Ze hadden hun vraag
in juni vorig jaar als volgt gemotiveerd: “Omdat wij
homoseksueel zijn en de Kerk daartegen is, komen we
bij u terecht.” Onlangs vond de plechtigheid plaats:
het was een warm gebeuren dat alle aanwezigen diep
geraakt heeft. De ervaring met deze gelijklievende
mensen kwam ik de voorbije jaren in talrijke gedaanten
tegen: mensen die een nieuwe huwelijksverbintenis
aangaan, zij die kiezen voor euthanasie en om een
stervenszegen verzoeken, gezinnen die zich voor de
communie van hun kinderen niet wensen te verplaatsen
naar ‘drie parochies verder’ waar ze niemand kennen
en de hele groep die de stap niet (meer) zet omdat ze
er a priori vanuit gaan dat ze ‘onder hun voeten zullen
krijgen’…
Meer en meer krijgen mensen het gevoel dat ze maar bij ‘de Kerk’ terechtkunnen als ze aan criteria beantwoorden:
op mensen van het andere geslacht verliefd worden, koste wat het kost bij mekaar blijven – ook al is het vuur al
lang gedoofd… Dat maakt dat sommigen de stap niet meer zetten, ook al zou het perfect (moeten) kunnen. Het
doet denken aan wat mensen in armoede ervaren: als niet-volwaardig gezien worden teken hén ook uitermate,
zie het artikel over Père Wresinski in dit nummer.
Een aantal pastores, gemeenschappen en organisaties ontfermt zich gelukkig over de hele grote ‘schare die
niemand tellen kan’ en bereidt hen een warm onthaal eenmaal een beroep op hen wordt gedaan.
Aan hen willen we in dit tijdschrift ‘stem geven’. Ook na 30 jaar Evangelie Levensnabij blijkt dit nodig. Die
lamp houden wij ook in de toekomst brandend en tijdens onze Ontmoetingsavond van zaterdag 18 november
in de kerk te Loker klinken in woord en lied hoopvolle stemmen. Je bent er welkom voor een programma dat
om 19 uur start. De advent gloort en dus zingen we ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’, we luisteren naar
Ignace D’hert en Huub Oosterhuis, maar ook naar onze jonge columnisten Jeremie Vaneeckhout en Yassin El
Attar én Caroline De Meester van Orbit. Iedereen is welkom, er zijn geen criteria…
(Bart)

Inhoudsopgave
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

2 Redactioneel
3 Huub Oosterhuis schrijft een nieuwe catechismus
6 Wat de katholieke radio van Guatemala ons leert
9 Stem vanuit de Moslimgemeenschap
11 Partenia
15 Het geheim van ATD vierde wereld is ...
18 @Padre84
20 Volgens de schriften
21 Boekje (K)Open
24 Jeremiade - stem en tegenstem
2

2. Huub Oosterhuis schrijft een nieuwe catechismus

EEN ANDERE CATECHISMUS
‘Dit boek is een bescheiden monument voor een geluid in de kerken dat ook wel een monumentje verdient.
Oosterhuis creëerde een nieuwe geloofstaal voor velen, geïnspireerd door de Bijbeltaal zelf en leunend op
Joodse denkers. Je kunt dit verhaal aan de kant gooien, maar veel meer dan een zelfgenoegzame christelijke
huls hou je dan niet over.’
Dagblad Trouw
‘Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat “het
christelijk geloof” hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop
hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.’
Alles voor allen, p. 10
Verantwoording
In de zestiger jaren na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond behoefte aan een nieuwe verwoording van
de ‘gehele geloofsinhoud’. In Vlaanderen werd tot diep in de twintigste eeuw voor het godsdienstonderricht
gebruik gemaakt van de Mechelse Catechismus dat in vraag- en antwoordvorm was opgesteld. Die nieuwe
verwoording voor ons taalgebied kwam er in 1966, ruim 50 jaar geleden dus: De Nieuwe Katechismus (nu met
een K), in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vervaardigd onder hoofdredactie van professor
Piet Schoonenberg s.j. (met medewerking van o.a. Edward Schillebeeckx o.p.). Volgens het voorwoord was
het doel van deze Katechismus om ‘het eeuwige geloof te verkondigen in een eigentijdse vorm’. Hij is in
verschillende talen vertaald – maar viel niet in de gratie bij de Vaticaanse theologen. In de jaren negentig van
de vorige eeuw verscheen de door het Vaticaan goedgekeurde Catechismus van de Katholieke Kerk.
Intussen groeide in leerhuis, liturgie en prediking van de Ekklesia Amsterdam, in 1960 door Jan van Kilsdonk s.j.
opgericht als Amsterdamse Studentenekklesia, geleidelijk een nieuwe, ondogmatische visie op het ‘christelijk
geloof’. Dat gebeurde vanuit een hernieuwde omgang met de hele bijbel, met name de Joodse Schrift die daar
als ‘Oude Testament’ het grootste deel van uitmaakt. Huub Oosterhuis was en is de belangrijkste woordvoerder
van deze bijbels-theologische herinterpretatie. Daarbij onderging hij zeer uiteenlopende invloeden van
Joodse, protestantse en katholieke zijde: van Abel Herzberg en Yehuda Ashkenasy,
de bijbelse theologie van de Amsterdamse School, de Latijns-Amerikaanse
bevrijdingstheologie en de politieke bijbeluitleg van Ton Veerkamp. Uit zijn vele
publicaties heeft Kees Kok in overleg met de auteur nu, vijftig jaar na De Nieuwe
Katechismus, onder de titel Alles voor allen ‘Een nieuwe catechismus’ gedistilleerd.
Daarin wordt geprobeerd, zonder aanspraak op systematische volledigheid, aan de
hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’)
traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het
onderscheid katholiek-protestant. Voor alle mensen van goede wil.
Huub Oosterhuis, Alles voor allen. Een nieuwe catechismus.
Uitrecht 2016, 224 blz.
Verkrijgbaar in de boekhandel en in de boekenstand van onze ontmoetingsavond
te Loker – zie elders.
Wie die avond een door Oosterhuis gesigneerd exemplaar wenst af te halen of te laten afhalen, stuurt een mail
naar huisvanvrede@skynet.be. Prijs € 18.
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Het zou kunnen dat het in Vlaanderen gevoeliger ligt dan in Nederland om dit boek als ‘catechismus’ te
presenteren. Sommigen suggereren dat ‘geloofsboek’ passender zou zijn geweest. Ik weet niet, ‘geloofsboek’
doet mij terugdenken aan een aantal bijeenkomsten ‘pastorale arbeid’ van lang geleden… Weer anderen vinden
in het boek een ‘geloofsgetuigenis’ die op bijna elke bladzijde oproept tot meditatie en gebed.
Op het eerste gezicht zou de titel de argeloze lezer ook kunnen doen denken aan een politiek programma of een
beschouwing van de huidige economische situatie. Alles voor allen kan net zo goed een titel zijn van een werk
waarin de financiële crisis wordt bekritiseerd en de graaicultuur van grote banken uit de doeken wordt gedaan.
Ook kan het als slogan worden opgevat van een partij die belooft ‘alles voor allen’ te zullen doen. Als men
echter de underscores op de kaft bekijkt en daar de naam ‘Huub Oosterhuis’ treft en ‘een nieuwe catechismus’
leest, vallen de geciteerde opties af. Het gaat hier om een werk van puur theologische aard. Toch?
Kenmerkend voor deze nieuwe catechismus is juist de expliciete aandacht voor actuele maatschappelijke
thema’s. De achterflap opent met de woorden: “Deze wereld is verschrikkelijk. Er lijkt geen beginnen aan. Er
is geen God en geen Jezus die Afrika van de honger zal redden.” Voor een boek dat binnen dit genre als doel
het onderricht (katechesis) der geloofsleer heeft, op zijn minst een opmerkelijke instap. Oosterhuis speelt in
op de wanhoop en verslagenheid die een christen kan voelen op het moment dat hij door het liturgische glasin-loodraam naar de wereld kijkt. Voor die gelovige lijkt dit boek vooral bedoeld. Oosterhuis: “Er is maar één
oplossing: dat je ‘en toch’ zegt en ‘hier ben ik’; en om je heen kijkt of er nog iemand is die ook – en dat je dan
samen probeert te redden wat je redden kunt.”
Nog voor de proloog is de urgentie van deze nieuwe catechismus duidelijk. Contemplatie en reflectie zijn van
groot belang voor de gelovige die in deze ‘postmoderne’ en ‘postchristelijke’ wereld, geenszins zijn ogen mag
sluiten voor de wereld die zo ver van de zijne af lijkt te staan. Via drie trefwoorden – God, Jezus van Nazaret en
Geestelijk leven – gaat Oosterhuis in op de vragen die al zo oud zijn als de wereld – ‘Wat heet God?’, ‘Is God
almachtig?’ – maar ook vragen die ingaan op schuld en vergeving, het nut van liturgie en, bovenal, het belang
en de praktische uitvoerbaarheid van naastenliefde. De aandacht voor elkaar vormt dan ook de rode draad.
Catechetisatie à la Oosterhuis gaat in dit boek voorbij aan de traditionele vraag-en-antwoord-vorm en biedt
veeleer stof tot nadenken. Stof die overigens lang niet altijd bijbels van aard is. Denkers als Levinas, maar ook
schrijvers als Judith Herzberg en mystieke dichters als Gerard Wijdeveld komen aan het woord en worden even
royaal geciteerd als het woord van God. Oosterhuis zet verschillende stemmen tegenover elkaar en laat de lezer
zoveel mogelijk zelf afwegingen maken. Op de momenten dat zijn eigen, soms nogal wilde, associaties de
begrijpelijkheid van de redenering bedreigen, grijpt hij echter op tijd in en vraagt soms rechtuit: “Waar slaat dit
allemaal op?”, om vervolgens de lezer van wat extra exegese te voorzien.
De dogmatische of belerende vinger wordt daarbij niet geheven. Oosterhuis’ enige inzet, die soms wat pathetisch
verwoord maar niettemin oprecht overkomt, is het overbrengen van een fundamentele, liefdevolle boodschap,
die ook in deze wereld kan (en moet) worden uitgedragen. “Zoals liefde tot je naaste wortelt in het besef van
gelijkheid, dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een
vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.”
Mooie zin
Over Maria, de moeder van Jezus: “Zij staat voor al die onbekende, van elkaar niet wetende enkelingen die
zonder macht en aanzien zijn, zonder invloed op de geschiedenis; wier stem niet telt, wier mensenkennis en
levenservaring geen nieuwe inzichten teweegbrengen, en wier leed en levensoffer geen enkel kwaad tegenhouden,
geen schuld wegnemen, kortom, niets veranderen aan de loop der feiten. Mensen die niets voortbrengen dan
de zuiverheid van hun hart: zij zouden bereid zijn voor een nieuwe wereld door de afgrond te gaan. Naamloos
zijn ze overgeleverd aan deze oude wereld, een menigte die niemand tellen kan.” Heerlijk, net Ramses Shaffy
die de Bijbel leest.
Dagblad Trouw
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De troost van liturgie – Uit ‘Alles voor allen’
Waar en hoe geschiedt het onderwijs in de Schrift,
en daarmee de opbouw van een gemeente? In een
kerkdienst op zondag. Een ‘kritische’ liturgie kan het
begin zijn van een kritische gemeente. Lezing en uitleg
van de Heilige Schrift, lied en gebed, zijn vanouds
de kernen van iedere liturgie. De omgang met het
messiaanse visioen werd altijd gedragen door deze
elementaire vormen van liturgie, omgangsvormen met
de utopie van de gerechtigheid en met elkaar. In de
eerste gemeenten van Jezus werd het breken van het
brood en het drinken uit de beker, waarbij zijn naam
gevierd werd, tot teken van onderlinge herkenning en
tot ‘sacrament’ van het visioen: viering van eucharistie.
Als het zelfs statistisch waar is dat de grootste
‘informatie’ in de actieve deelname tot stand komt, dat mensen dus al doende leren, dan is het breken en
delen van het brood en het rondgeven van de beker, diepzinnigste van alle overgeleverde liturgische riten,
onvervangbaar in het proces van bewustwording dat wij in onze ‘huizen van samenkomst’ willen doormaken.
Kinderen kunnen het ‘begrijpen’: wie hier dit uur zijn hand ophoudt, brood neemt en eet, die zegt daarmee dat
hij een nieuwe wereld wil waar brood en vrijheid is voor alle mensen; en wie uit deze beker drinkt, kiest voor
een nieuw verbond met alle mensen. Waar liturgie ontbreekt, valt een gemeente uit elkaar: zonder beeld en
gelijkenis verschraalt de onderlinge herkenning van het woord van de Schrift. Waar het leerhuis als zelfstandig
project of minstens als element in de kerkdienst ontbreekt, slaat de liturgie aan het galmen.
Liturgie is gedenken, gedachtenis van ‘onze geschiedenis, alle gruwelen en alle liefde inbegrepen’. Een liturgie
waarin de gruwelen worden toegedekt, weg-gewierookt, plat-georgeld, is een trip in de ruimte. Ik hoop op een
liturgie waarin ons bewustzijn geopend wordt voor de mogelijkheden van ‘een menswaardig aards bestaan’ (een
woord van de dichter Jan Wit) is eredienst in de geest.
Onze verbeelding is verziekt, onze fantasie ingesteld op helse beelden van vernietiging. Dat gaat soms zover,
dat mislukking, dood en vernietiging de enige mogelijkheden zijn die wij ons kunnen indenken; en die we
ons dan ook voortdurend met gretigheid en bijna wellustig voor de geest halen, met een verfijnd gevoel voor
fataliteiten, voor de dynamiek van kwaad tot erger. ‘Doemdenken’ heet dat sinds een jaar of twintig, dankzij
Kees van Kooten. Het zou goed zijn als wij probeerden onze fantasie te hervormen, ons bewustzijn te oefenen
in het bedenken en verbeelden van nieuwe levensmogelijkheden, reddingsplannen, genezingsprocessen.
In Jezus hebben de evangeliën het prototype getekend van de mens die gericht staat op het nieuw leven.
‘Opnieuw geboren worden’ is een sleutelbegrip tot zijn Thora-uitleg. Een liturgie in de geest van Jezus is een
vroedvrouw die ons ten leven helpt.
(Huub Oosterhuis/Kees Kok/Bart Pieters)
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3. Wat de katholieke radio van Guatemala ons leert
De gemeenschapsradio’s in Guatemala zijn een verspreid geheel van om en bij de driehonderd lokale zenders.
De meerderheid ervan wordt geleid door evangelische groepen. De rest wordt ingevuld door enkele parochies,
lokale bedrijfsleiders, gemeenten, politieke partijen en inheemse gemeenschappen. De programma’s van de
evangelische groepen bestaan hoofdzakelijk uit moralistische, fanatieke en agressieve preken. Systematisch
gaan ze in tegen de katholieke kerk.
De katholieke radio’s hebben een confessioneel karakter. Maar ze bieden ook programma’s voor formele
opvoeding. Daarbij gebruiken ze de methodologie van het ‘Guatemalteeks
Instituut voor Radiofonische Vorming’ (IGER). Bovendien geven ze vorming
en informatie over de nationale actualiteit. Deze taak nemen vooral de NGO’s
op zich.
De radio’s van de privébedrijven worden ondersteund door de commerciële
propaganda die ze doorseinen. Het leeuwenaandeel van hun uitzendingen gaat
naar publiciteit en amusement. De radio’s van de gemeenten zenden berichten
en informatie over hun beleid door, maar ook publiciteit en vermaak. De
politieke partijen zullen zich tijdens de verkiezingsperiode wenden tot zenders
van gemeenten of een lokaal bedrijf of een gemeenschapsorganisatie die
aanschurkt tegen hun ideologie.
De radio’s van gemeenschappen en Maya’s informeren en vormen hun
luisteraars. En ze verdedigen de belangen van de bevolking, elk naargelang van
hun gedachtengoed. De inheemse organisaties gebruiken bewust de Mayatalen
Fernando Suazo
als een manier van opeising.
Tot zover een fragment uit een artikel van de hand van Fernando Suazo, universiteitsprofessor in Guatemala,
die zelf perfect het Maya-Achi van de streek spreekt. Het komt uit een brochure van ‘Solidair met Guatemala’
(1).
Bij het lezen hiervan gaat onze sympathie ongetwijfeld uit naar de katholieke en de Maya-radio’s. Dit artikel
zet ons echter ook aan het denken over wat katholiek zijn inhoudt: hier in ons land, aan deze zijde van de
Atlantische Oceaan, waar godsdienst schijnbaar veel van haar pluimen verloren heeft. Maar waar toch veel
jonge mensen hun geloof niet afzweren, integendeel. Hun kennis van geloof en Bijbel is er de voorbije
tientallen jaren zienderogen op achteruit gegaan. Het specifiek christelijke staat bij de overgrote meerderheid
van jongeren en jongvolwassenen niet bovenaan hun agenda. Maar ze blijven gretig een beroep doen op de
katholieke overgangsrituelen. Hoe met deze mensen omgaan? Meer algemeen: hoe christelijke gemeenschap
zijn vandaag?
Niet op de wijze van de evangelische zenders: moralistisch, fanatiek en agressief. Getuigen van Jehova doen
dat bij ons en oogsten bij de grote meerderheid van de bevolking alleen maar spot en onbegrip. Lieven Boeve
had het in dit verband over de traditionalistische of particularistische strategie (2). We kunnen inspiratie putten
uit de katholieke en Maya-zenders van Guatemala.
Katholiek betekent oorspronkelijk: algemeen, universeel (Grieks: katholikos). In een religieuze context
wordt er de ongedeelde christelijke kerk mee aangeduid, zoals die bestond tot het Oosters Schisma van 1054.
Sindsdien werd het een aanduiding voor de westerse kerk (tot de Reformatie), daarna voor de rooms-katholieke
kerk. ‘Katholiek’ werd in het spraakgebruik gelijk aan ‘rooms-katholiek’. Moeten we echter niet terug naar
dat oorspronkelijk universele?
Jezus heeft geen kerk gesticht en zeker niet de rooms-katholieke. Dat laatste klinkt bijna lachwekkend. Ware
het niet dat velen hiervan, wellicht onbewust, overtuigd zijn. Bij hem ging het evenmin om het brengen van een
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geloofsleer of moraal. Maar van goed nieuws voor eenvoudige mensen. Hij sloot aan bij de behoeften en noden
van deze mensen. Hij probeerde daar heel praktisch aan tegemoet te komen. Hij gaf hen hoop dat een andere
wereld mogelijk is. Met woord en metterdaad. En was hierbij uiterst bescheiden in het gebruik van specifiek
religieuze taal.
Keren we terug naar de Guatemalteekse radio. In dezelfde brochure vertelt Eric Gruloos, Oost-Vlaams priester
en missionaris in het departement San Marcos, hoe het er bij de parochieradio van San Miguel aan toe gaat.
Het is zondagmorgen 23 april. We vieren de Dag van de Aarde.
Al vóór zes uur beginnen ze marimba te spelen. Ze spelen het
lied: “We zeggen dank, Heer, voor het leven, de aarde en de
zon…” Het is geen nieuw lied, maar het vertolkt de viering.
De tafels op het kerkplein worden langzaam gevuld met ajuin,
koffie- en peperplanten. Er zijn piepkleine boompjes van cipres,
van aliso (els), van appelsienen en andere. Er is aanbod van
aardewerk: koffiekannen en tassen en zelfs kleine maskers.
Rogelio loopt rond met de micro van de radio. Hij vertelt wat
hier aan het gebeuren is aan al wie het horen wil. Voor de micro
leggen de verkopers uit hoe ze in allerlei vormingssessies over
compost geleerd hebben. ‘Kijk’ zeggen ze, ‘kijk naar die grote
ajuinen. En daar is geen chemische meststof aan te pas gekomen. We hebben leren werken met de mest van onze
runderen, met afval van bladeren en groen, en dat is het resultaat.
De grote bedrijven willen hun gif aan ons verkopen en dat schaadt de gezondheid. Nu eten we gezond en zijn
we even sterk als vroeger.’ Anderen prijzen hun medische planten aan. (…) Zo vertelt de ene na de andere zijn
verhaal en hoe ze ertoe gekomen zijn om zelf die producten te zaaien en te oogsten. Ze bekennen dat het ook voor
hen lang geduurd heeft om anders te gaan werken.
Ze leggen uit aan Rogelio die met zijn micro de ronde doet dat ze geen plastiekzakken meer willen. Ik zie
inderdaad in de plaats veel papieren zakken liggen. En ze leggen uit hoe het verbranden van plastiek kanker kan
veroorzaken en hoe na de marktdag in Chílive en Máquivil hopen vuil verbrand worden en dat wij er slachtoffer
van zijn. En alles wordt gehoord in de radio.
Er wordt een link gelegd naar de vervuiling door de goudmijn en hoe grote ondernemingen profiteren van onze
onwetendheid om ons dingen te doen kopen die we niet nodig hebben en die ons uiteindelijk schade berokkenen.
Maar nu durven we zeggen hoe we denken en we nodigen anderen uit om niet zomaar alles te slikken.
Er wordt ook veel geluisterd door de migranten die in het Noorden, USA, wonen en werken. De radio is een
hechte band geworden om weer contact te hebben met hun thuisland. Buiten onze radio is er in San Miguel geen
enkel communicatiekanaal dat een kritisch geluid laat horen over de realiteit rondom ons.
Een paar weken geleden deden ze een toer in de dorpen met de micro in de hand. Het ging over de goudmijn
‘die zijn deuren gaat sluiten’. En de commentaren
van die groep mensen ging dadelijk over de bronnen
en de waterputten die droog zijn gevallen. De vraag
wordt gesteld of de goudmijn daar schuld aan heeft,
want gedurende meer dan twaalf jaar heeft die al het
grondwater opgepompt. (…) In volgende programma’s
wordt de vraag opengetrokken naar het waarom
van de droogte, naar het overdadig hout kappen, de
bosbranden en het vuil dat terechtkomt in beken en
rivieren en alle wegen ontsiert…
We zijn een katholieke radio. We trachten aanwezig te
zijn daar waar iets te beleven valt, daar waar over het
leven beslist wordt. De spiritualiteit en de cultuur van
het volk maken deel uit van onze identiteit.
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‘Katholiek’ heeft hier weer de klank van ‘universeel, met een hart voor het algemeen belang’. ‘Katholieken’
hebben, in tegenstelling tot sektariërs, belangstelling voor wat het leven van mensen opbouwt en neerhaalt. Ze
beperken zich niet tot het spirituele in de enge zin van het woord.
En bij ons? Een katholieke parochie of pastorale eenheid die voorbijgaat aan het reële leven is haar naam niet
waardig. Ze helpt de mensen – inderdaad vanuit het evangelie – om een kritische analyse te maken van de
maatschappij waarin ze leven. Het zien – oordelen – handelen van Jozef Cardijn is bij hen nooit veraf.
We leven in een maatschappelijk bestel waar, vanuit gelovig oogpunt, heel wat werk aan de winkel is. Er
is het ecologische – dat aan bod komt in de praktijk van die radiozender in Guatemala -, het militaire –
kernwapens, wapenhandel, de oorlogen in het Midden Oosten -, het sociaaleconomische – de armoede hier
bij ons, het consumentisme, zinvolle arbeid – en het politieke – gaande van het een populistische autocratie
tot een basisdemocratie –. Dat alles heeft gevolgen voor de eigen levensstijl. Nu blijkt dat veel mensen ermee
akkoord zijn dat onze manier van leven moet veranderen als we het boeltje willen leefbaar houden. En dat ze
een menswaardiger wereld voor hun kinderen dromen.
Wanneer ze een christelijke overgangsritueel aanvragen kan men op deze droom al dan niet inspelen. De
officiële kerk doet dat in onvoldoende mate. De belangstelling van hen die riten leveren gaat ofwel naar
de kwantiteit (“Hoeveel doopsels hebben we dit jaar?”), ofwel naar de populariteit (“Wat een leuke
communieviering!”) ofwel naar de toepassing van de officiële richtlijnen. En te weinig naar de reële noden
van mens en maatschappij.
Christen zijn, kerk en parochie moeten meer worden: samen een alternatief opbouwen voor deze samen-leving
die er dikwijls geen is en mensen uitnodigen daaraan mee te doen. (Zoals die verkoopsters op de markt van
Guatemala.) Het evangelie speelt daarin mee en zal dikwijls ook de rol spelen van richtingwijzer en motivatie.
Maar het komt er toch vooral op aan om dit alternatief samen gestalte te geven: een andere wereld is mogelijk.
Katholieken dienen hiermee het universeel belang, de toekomst van onze planeet inbegrepen. Een dergelijke
praktijk (‘God is te doen’) dient een prioritair aandachtspunt te zijn van de kerkelijke pastoraal: van hoog tot
laag.
(Rob Debels)

(1) Voor Gerechtigheid en Vrede Informatie bulletin Guatemala, tweemaandelijks tijdschrift, 9300 Aalst, De Werf,
mei-juni 2017, nr. 163: Journalistiek en communicatiemedia. (www.solidairguate.be)
(2) ‘Dialoog, identiteit en verschil’ in onze Nieuwsbrief nr. 1 van 2015
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4 Stem vanuit de moslimgemeenschap 			Yassin El Attar
1 september was dit jaar niet enkel de start van het nieuwe schooljaar maar
ook van het Offerfeest. Dit feest is de belangrijkste islamitische feestdag van
het jaar. Het valt op het einde van de bedevaart naar Mekka en herinnert
ons aan het offer van Abraham/Ibrahim aan God.
Het Offerfeest beginnen we met een gezamenlijk gebed. Hierbij komen (te
Kortrijk) zo’n 2000 mensen samen om te bidden en elkaar een gezegend
Offerfeest te wensen. Daarna vertrekt iedereen om zijn schaap te gaan halen/slachten en rond de middag
wordt het eerste vlees genuttigd samen met het gezin. Later op de dag gaat men naar de andere familieleden
en vrienden om samen het Offerfeest te vieren. Dit feest duurt in principe drie dagen en dus is de kans groot
dat moslims op de tweede en derde dag nog enkele malen uitgenodigd worden bij familie en vrienden.
De laatste jaren hebben echter enkele fundamentele veranderingen plaatsgevonden in de manier waarop
veel mensen het Offerfeest vieren hier in Vlaanderen. Het verbod op tijdelijke slachtvloeren van minister
Weyts heeft de slachtcapaciteit dramatisch doen dalen en dat ervaren vele moslims.
Een korte schets van de vroegere situatie: wegens de grote vraag naar schapen rond het Offerfeest richtten
lokale moslimgemeenschapen in samenwerking met de lokale besturen tijdelijke slachtvloeren in om de
slachtingen te controleren en in goede banen te leiden. Dit was een systeem dat erg goed werkte en illegale
thuisslachtingen bestonden op het einde van deze periode nog nauwelijks.
De minister verbood echter tijdelijke slachtvloeren waardoor enkel nog op permanente slachtvloeren
geslacht kon worden. Die zijn in veel regio’s echter zeer dun bezaaid en zijn door hun industrieel karakter
niet voorzien op particulieren die willen komen slachten. Zo ook in Zuid-West-Vlaanderen. Gouverneur
Decaluwé riep vorig jaar alle belangrijke actoren ruim op voorhand samen om een oplossing uit te werken.
We werkten een oplossing uit om de moslims uit Zuid-West-Vlaanderen in contact te brengen met de vele
slachthuizen in de streek rond Diksmuide en Torhout. Dit lukte wonderwel en is ondertussen een permanent
deel van de oplossing gebleken.
Het nadeel van deze oplossing is dat de authenticiteit van het Offerfeest compleet weg is. In plaats van je
schaap naar het slachthuis te vervoeren en daar op de slachting ervan toe te zien, sta je nu in de vooravond
bij de slager te wachten om je voorverpakt schaap op te halen. Je offert het dier zelf niet, maar het wordt
voor je geofferd waar je niet eens bij bent. Veel moslims accepteren deze gang van zaken niet en zijn dan
ook creatief op zoek gegaan naar andere oplossingen. Veel mensen geven nu een ‘aalmoes’ aan de armen
ter waarde van een schaap. Anderen verlengen hun vakantie in het land van herkomst en vieren daar het
Offerfeest. De komende 6 jaar valt het Offerfeest in de zomervakantie en dus vangen slachtingen in het
land van herkomst het gebrek aan slachtcapaciteit in Vlaanderen deels op. We kunnen enkel hopen dat
er tegen 2023 een duurzame oplossing gevonden wordt voor de situatie hier waar alle betrokkenen zich in
kunnen vinden.
De belangrijkste reden voor het verbieden van tijdelijke slachtvloeren is dat er op deze slachtvloeren onverdoofd geslacht wordt en dat dit volgens de minister ten koste van de dierenrechten gaat. De minister
oordeelt dat halal slachten niet te verzoenen valt met dierenrechten en kiest daarom voor een verbod. Ik
ben evenwel van mening dat de minister de islamitische jurisprudentie totaal verkeerd interpreteert en
daarom een grote kans laat liggen om een aanvaardbare oplossing te vinden.
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‘Halal’ betekent zoveel als ‘toegelaten volgens de islamitische traditie’; dit is geen rigide traditie maar is in
tegendeel erg aan interpretatie onderhevig. Het uitgangspunt van de islamitische regelgeving rond slachten
is het welzijn van het dier. Om dierenvlees halal te consumeren dient het dier op een comfortabele en
waardige manier geleefd te hebben –mishandeling is uit den boze- en op een zo pijnloos mogelijke manier
geslacht te worden. De industriële manier waarop een deel van de schapen gefokt wordt is sowieso al
problematisch. Daarnaast is het probleem bij industriële slachtingen dat het dier vaak zeer angstig wordt
van het zien van messen en van de slachting van andere dieren, wat ook verboden is binnen de islam. Om
allerlei technische redenen, waar ik hier niet dieper kan op ingaan, moet een dier ook gekeeld worden op
een moment waarop het hart nog klopt zodat er geen bloed achterblijft in het lichaam. Het probleem
met de verdoving die gebruikt wordt in België is dat die vaak een hartstilstand veroorzaakt vóór het dier
gekeeld wordt. Niet acceptabel dus.
De sleutel ligt mijns inziens bij overleg tussen de gemeenschap en de overheid waarbij, over de gevoeligheden
heen, gesproken kan worden over een oplossing. Zelfs in de conservatiefste moslimlanden wordt per definitie
verdoofd geslacht mits de juiste verdoving voorhanden is. Ik vind dat het voor moslims een religieuze
verplichting is om dieren verdoofd te slachten indien die verdoving (die niet dodelijk is) voorhanden is. Het is
namelijk een verplichting om dieren zo pijnloos mogelijk te slachten. Het is schuldig verzuim om na te laten
hulpmiddelen te gebruiken. Er zijn heel wat raakvlakken tussen de belangen van de moslimgemeenschap
en die van de overheid. Wij steunen minister Weyts in zijn strijd voor dierenrechten aangezien de islam ook
sterk inzet op het comfort van dieren tijdens hun hele leven. Wij hopen dat de minister op dat vlak dan
ook betekenisvolle stappen zet om zo het wantrouwen dat een deel van de moslimgemeenschap tegen
hem koestert te ontkrachten. Veel moslims stellen zich serieuze vragen als ze zien dat alles wat met halal
slachten te maken heeft onder een microscoop bekeken wordt terwijl er nog zoveel meer vormen van
dierenmishandeling zijn die grotendeels ongemoeid gelaten worden. Sommige mensen zien er dan ook
politieke recuperatie in op de kap van de islam.
Dit wantrouwen is vaak de voedingsbodem van veel problemen en misverstanden die zich de laatste
maanden en jaren opstapelen tussen de moslimgemeenschap en de rest van de maatschappij. Het is daarom
dat ik –naast een intense horizontale dialoog tussen burgers- pleit voor een constructieve verticale dialoog
tussen de moslimgemeenschap en de overheid. Zowel rechtstreeks als via politieke vertegenwoordigers
uit die gemeenschap. In mijn vier jaar als belangenbehartiger en spreekbuis van de moslimgemeenschap
heb ik gemerkt dat er ongelofelijk veel potentieel ligt in de rechtstreekse dialoog: het lost problemen op,
bouwt vertrouwen op en versterkt de soms troebele band tussen beide partners. De moslimgemeenschap
in Kortrijk probeert ook op dit vlak een vooruitstrevende actor te zijn die verschillende segmenten van
de samenleving met elkaar verbindt. Zo proberen we ouders en scholen samen te brengen, jeugd en
jeugdwerkers, politici en vertegenwoordigers, sociaal werkers en kwetsbare gezinnen… In het werkjaar
2017-2018 ligt het belangrijkste accent van onze
sociale werking op het verbindende, niet enkel
van geloofsgemeenschappen maar vooral van zij
die het nodig hebben met zij die willen helpen.
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Partenia
Het leven van een bisschop
Bisschop in dienst van het evangelie
Waaruit bestaat voor u de taak van een bisschop, vroeg ik me af toen u het over uw belangstelling had voor
gevangenen die u bezoekt of voor jongeren die u hier of daar ontmoet …
Toen ik tot priester werd gewijd dacht ik te weten wat het betekent priester te zijn; maar het zijn de mensen
en de gebeurtenissen die me geleerd hebben het te worden. Op dit moment leer ik om bisschop te zijn.
Ik ben naar Evreux gekomen met het verlangen om te dienen en mijn leven te geven. Ik was gelukkig dat ik
naar de streek mocht komen waar de zalige Jacques Laval geboren is. deze Normandische geneesheer heeft
zich bekeerd; hij is priester geworden, pastoor in een klein landelijk dorp, vooraleer hij zou vertrekken naar het
eiland Mauritius. Hij werd er de vriend van de armen, de apostel van de Mauritianen. Hij heeft geprotesteerd
tegen het onrechtvaardig regime dat hen werd opgelegd.

Jacques Laval
Jacques Laval is op 18 september 1803 geboren in een klein dorp van
het bisdom Evreux, waar zijn vader boer en burgemeester was. Hij volgt
middelbare school in Evreux, en gaat daarna verder studeren in Parijs.
Hij studeert er taal- en letterkunde, wetenschappen, en eindigt als
dokter in de geneeskunde. In 1830 begint hij als plattelandsdokter in
zijn geboortestreek.
Tot in 1835. Plots, en voor zijn omgeving totaal onverwacht, gaat hij
weer richting Parijs, maar nu voor een priesteropleiding. Hij wordt eind
1838 door de aartsbisschop van Parijs tot priester gewijd, om daarna
onmiddellijk pastoor te worden in een klein arm dorp van nog geen 500
inwoners, in zijn bisdom Evreux.
Twee jaar later biedt hij zich aan bij de congregatie die we kennen als
de Spiritijnen (in het moederhuis van de Spiritijnen in Parijs heeft Mgr.
Gaillot nu zijn ‘thuis’). Hij wil gaan werken op het eiland Mauritius, in de
Indische Oceaan, bij de uit Afrika als slaven ingevoerde zwarte bevolking.
Mauritius werd achtereenvolgens door Holland, Frankrijk en op dat
ogenblik door Groot-Brittannië bestuurd. De Engelsen hadden in 1835,
vijf jaar voor de aankomst van Jacques Laval, de slavernij afgeschaft.
Officieel waren deze zwarten dus geen slaven meer, maar ze werden
vaak nog zo beschouwd en behandeld door de blanke bovenlaag. Maar
niet door Jacques Laval!
Hij leert er hun taal, het Creools, leeft tussen hen en gaat met hen om als gelijkwaardigen. Tot hun grote
verbazing spreekt hij hen aan met “monsieur” en “madame”! Voor deze achtergestelde bevolkingsgroep zet
hij zich in als priester, maar ook als geneesheer. Maar moet wel leren leven met de spot en de tegenkanting
van zijn Europese medeburgers.
Jacques Laval sterft er in 1864, enkele dagen voor zijn 61e verjaardag. 20.000 mensen kwamen zijn lijk
groeten, en 40.000 mensen waren aanwezig op zijn uitvaart … Paus Johannes-Paulus II – die in 1995 de
afzetting van Mgr. Gaillot alleszins niet verhinderd heeft – heeft in 1979 Jacques Laval zaligverklaard. Drie
jaar voordat Mgr. Gaillot tot bisschop van Evreux werd benoemd!
(Jan Vanden Berghe – via info op het internet)
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Ik heb het ambt dat me werd toevertrouwd onmiddellijk onder het teken van Jacques Laval geplaatst, om zoals
hij het missionair avontuur te beleven ten dienste van de armen. Het is een boeiend en moeilijk avontuur. Mijn
hart en mijn gebed staan vol gezichten. Zoveel mensen uit alle windhoeken met wie ik in verbinding kwam!
Brieven vanuit allerhande hoeken van Frankrijk die hoop en genegenheid uitdrukken. Gezinnen openen voor
me de deur van hun huis en hun hart: “Ons huisje staat open voor u, u zult er welkom zijn als een broer.” “U
bent onze bisschop, ook al behoren we niet tot uw bisdom.”
Toen ik in Evreux arriveerde had ik al die gebeurtenissen niet voorzien die op mijn weg zouden komen. Het
leven heeft me door elkaar geschud. Ik heb begrepen dat een bisschop zich nu eenmaal moet engageren. Ik
heb willen geloven in wat ik zei, erop bedacht dat de belangrijke boodschap van het Evangelie gehoord zou
kunnen worden. Ik heb nooit mijn mond geopend zonder een hele tijd op weg geweest te zijn met mensen en
zonder te hebben gebeden. Ik probeer aandachtig te zijn voor de tijdsgeest.
Het zijn dus de leken van uw bisdom geweest die, door hun leven en hun getuigenis, u de reikwijdte en het
impact van uw taak als bisschop hebben laten ontdekken?
Op een avond nam ik deel aan een concert dat in een kerk van Evreux gegeven werd. Ik bevond me op de
eerste rij. Een zangeres, gekleed in een lange zwarte rok, vulde met haar stem het schip van de kerk. Enkele
dagen later schreef ze me: “Ik heb met sympathie naar u gekeken tijdens het concert, en ik zei bij mezelf dat u
wel erg tengere schouders hebt om zo’n zware taak te dragen!”
Die taak is zwaar, inderdaad. Als ik alleen ben zeg ik soms bij mezelf: “Hoe kun je lopen met een pak dat te groot
is? Maar wanneer ik samen ben met anderen ben ik gerustgesteld. Die ontmoetingen vormen mij en geven mij
licht. Een voorbeeld. Ik ging naar Montpellier met generaal de Bollardière en advocaat Jean-Jacques de Felice
voor het proces van een jonge officier. We gingen iets eten voor we ons naar de rechtbank begaven. Jacques
de La Bollardière, zichtbaar vermoeid door ziekte en de reis, zei me in alle oprechtheid: “Wat een dwaasheid is
het atoomwapen toch voor het mensdom! We bereiden ons voor om de mens te vernietigen. Houd uw mond
niet. Het is belangrijk dat een bisschop spreekt.” Hij verlangde dat de Kerk er zich zou op toeleggen om de
geweldloze dimensie van het Evangelie onder de aandacht te brengen. Dat was een oproep voor mij. Dit soort
boodschappen krijg ik vaak. En echt niet alleen vanwege gelovigen. Daarom dacht ik er goed aan te doen deel
uit te maken van organisaties die niet confessioneel gebonden zijn: een groep van Amnesty International, en
het Ethisch Comité van een hospitaal in de streek van Parijs dat me daartoe had uitgenodigd.
*****
Ik heb twee jaren doorgebracht in Algerije, op de hoogvlakte van Sétif. Ik heb het dagelijks leven met Algerijnen
gedeeld: Arabieren en Kabyliërs. Zij hebben me geleerd wat gastvrijheid is, broederlijkheid, gevoeligheid voor
God. Tot op vandaag blijf ik met hen in contact.
In Evreux zijn mensen die me onbekend waren naar mij toe gekomen en we zijn met elkaar vertrouwd geworden.
We zijn samen onderweg, zowel op blijde momenten als in tijden van beproeving. Mijn leven speelt zich af in
het teken van de ontmoeting en de dialoog. Ik heb meer aandacht voor de personen dan voor de problemen,
voor wat zich op het terrein afspeelt dan voor dossiers. Mijn aandacht gaat minder naar het functioneren van
de structuren dan naar wat er gebeurt. Samen met anderen onderzoek ik de tekenen van de tijd.
Onderweg gebeurt het dat ik me aan een uitspraak waag: een mensenwoord dat graag een bescheiden echo
van het Evangelie zou willen zijn. Dat woord, gezaaid in weer en wind, maakt dat ik onbegrip ken, tegenspraak,
soms verworpen word. Een aantal hindernissen stapelden zich op in korte tijd. Traditionele steunpunten zijn
verdwenen. Dat is afzien voor mij.
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Veel van die mensen hebben me nooit ontmoet. Ze kennen me in de meeste gevallen alleen door een
tendentieuze berichtgeving in een bepaalde pers. Iemand met een hoge verantwoordelijkheid kwam me op
zekere dag opzoeken in het bisdom met de woorden: “U bent toch bisschop in dienst van de orde!” Ik heb
hem geantwoord: “Ik ben geen bisschop in dienst van de orde, maar in dienst van het Evangelie.” Een hele
sociale klasse was in het verleden echter gewoon zich gesteund te weten door de posities die de Kerk innam.
Mijn tussenkomsten worden ervaren als storend ten aanzien van het traditionele functioneren van de Kerk.
Het feit dat u op die manier een groot aantal mensen kwetst zou u van uw stuk kunnen brengen. Toch lijkt
u heel zeker van uw stuk, onverstoorbaar, niettegenstaande allerlei zaken die het u moeilijk maken, maar
ook, laat ons zeggen, een zekere eenzaamheid … Wel is het zo dat de prioriteiten waarop u de nadruk legt
aansluiten bij die van een aantal andere bisschoppen, van Zuid-Amerika en van de Filippijnen in het bijzonder.
Ik ken inderdaad een zekere eenzaamheid, als gevolg van het onbegrip. Toch heb ik niet de pretentie de
waarheid in pacht te hebben of iemand de les te moeten lezen. Zoals iedereen zoek ik mijn weg. Ik heb het
recht mij te vergissen en een verkeerde stap te zetten. De woorden van de apostel Jacobus krijgen voor mij
hun volle betekenis als ik ze tijdens het gebed van de vespers reciteer: “Vrienden, als jullie het heel moeilijk
hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie
om vol te houden. Dat weten jullie toch? En door steeds vol te houden, zullen jullie als christenen volmaakt
worden. Dan zullen jullie alles goed doen, en geen fouten meer maken. (Brief van Jacobus,1,2-4).
Ik zit op één lijn met wat zich afspeelt in Latijns-Amerika. In die landen is het volk zelf vragende partij, en geeft
aan het ambt van bisschop zijn volle dimensie. Want we moeten niet voor alles ons huis restaureren, maar ons
openstellen voor de cultuurschok, voor de uitdagingen van de samenleving. Tegelijkertijd is er de zekerheid
die het Evangelie ons geeft én onze beperktheid bij situaties waaraan we weinig of niets kunnen doen. De Kerk
stijgt steeds boven zichzelf uit, want ze staat in dienst van de vermenselijking van de wereld.
Maar uzelf, waar vindt u die menselijkheid?
Op de eerste plaats in het bisschopsteam. We nemen de tijd om samen te leven, te werken, te bidden. Onze
gevoeligheden zijn niet dezelfde, maar de solidariteit en de vriendschap stimuleren ons om verder te gaan.
We hebben al heelhuids stormen doorstaan!
Aan een priester die ervaring had met het leven in equipe vroeg ik eens wat voor hem een equipe was. Hij
heeft me geantwoord: “Een equipe, dat zijn broers die het wederzijds voor elkaar opnemen.” Ik heb het geluk
dit te mogen ervaren.
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Maar sommige priesters zijn verrast, ontstemd, gaan niet akkoord. Heel wat van hen zijn niet bang het me
te zeggen of te schrijven. Meningsverschillen zijn pas erg als ze niet gezegd kunnen worden. Een bepaalde
priester heeft zelfs al zijn voorzorgen genomen om te maken dat ik het niet zou zijn die hem zou begraven …
De overgang van een samenleving waar iedereen christen is naar een Kerk in weer en wind kan men niet
maken zonder breuken te veroorzaken en zonder aan bepaalde priesters de indruk te geven dat wat ze doen
niet nuttig is. Maar hoe verder ik ga, hoe meer ik denk dat alles wat omzichtigheid is, gereserveerdheid,
diplomatisch taalgebruik, weinig overeenstemt met het Evangelie. Eerlijke en duidelijke taal is vandaag vereist.
Trouw en terughoudendheid
U verwerpt dus de keuze die velen maken voor een manier van spreken die ‘erdoor kan’, ook als sommigen dan
afhaken?
Op een dag ging ik op bezoek bij een pastoor van enkele kleine landelijke parochies die in de kliniek was
opgenomen. Ik was onder de indruk van de lange rij parochianen die bij hem op bezoek kwam en kon het niet
nalaten, toen we even alleen waren, hem te zeggen: “U bent wel een geliefde pastoor.” Waarop hij antwoordde:
“Ja, mijn parochianen houden veel van me, omdat ik alles doe wat ze me vragen. Maar toch is mijn geweten
niet in vrede. Mocht ik ze herinneren aan de eisen van het Evangelie, wat zouden ze dan doen?”
In bepaalde milieus is spreken over waarden in de opvoeding en het gezin, over geloofspunten, over de
geboden van de Kerk, een taal die goed overkomt: zoiets wordt verwacht. Maar wanneer je het hebt over
racisme, over de derde wereld, over de werklozen – dan is dat een taal die niet of bijna niet beluisterd wordt.
Als de bisschop het over dié dingen heeft, dan zijn er gelovigen die zich tegengesproken voelen op een terrein
waar ze eenvoudig verwachtten opnieuw iets te horen van de scheiding tussen kerk en staat. Ze hebben dan
de indruk dat, voor de eerste keer, een bisschop zich desolidariseert van hun milieu om hen te bevragen.
Natuurlijk is de bisschop niet de man van de meerderheid, het symbool van het grootste aantal. De bisschop
moet een boodschap brengen, herhaalt u, de boodschap van het Evangelie. Een vaak storende boodschap, die
verdeeldheid zaait. Toch heb ik de indruk dat de Kerk niet erg graag deining veroorzaakt. Of vergis ik me?
De Kerk houdt niet van opschudding. Ik denk daarbij aan een bedenking van een journalist van Antenne 2,
die me eens zei: “Welaan dan, in deze Kerk van Frankrijk gebeurt er nu eens nooit iets! Wat wil dat zeggen?”
Ik denk aan de jaarlijkse bijeenkomst van de bisschoppen in Lourdes. Collectief een uitspraak doen over
dringende kwesties uit de actualiteit is riskant en engageert ons, en kan niet anders dan deining veroorzaken.
De bijeenkomst van bisschoppen is onderworpen aan dezelfde wetten als alle andere groepen. Er wordt
onderhandeld en toenadering gezocht, er zijn evenwichten, bondgenootschappen. Er zijn vertragende
krachten en angsten. Er is een deel vrijheid en een deel onvrijheid. Ik wens solidair te zijn met mijn broeders
bisschoppen en tegelijkertijd verlang ik uit mijn solidariteit met hen de moed te putten voor mijn eigen
verantwoordelijkheid.
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5. Het geheim van atd Vierde Wereld is ...
100 jaar geleden werd Joseph Wresinski, zoon van een Poolse vader en
een Spaanse moeder, in Angers geboren.
60 jaar geleden stichtte hij samen met gezinnen in schrijnende armoede
de Beweging ATD Vierde Wereld. ATD staat voor :
- All Together for Dignity
- Agir Tous pour la Dignité
- Samen voor waardigheid.
30 jaar geleden bracht hij op 17 oktober in Parijs honderdduizend
mensen samen om hulde te brengen aan de slachtoffers van armoede en
uitsluiting, en riep hij op om aan deze schending van Mensenrechten een
einde te maken. Dit werd de oorsprong van/Zo ontstond de Werelddag
van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting.

De armoede uit zijn jeugd leerde Joseph Wresinski: mensen in armoede verwachten vooral dat men naar hen
luistert. ´Ik ben toch ook een mens, dat men mij dan als mens behandelt!´ De ontmoeting in 1957 met gezinnen
in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand, een voorstad van Parijs, was de katalysator. Samen met hen zette hij
zijn eigen ervaringen om in een maatschappelijk project en in een internationale beweging die armoede weigert
te aanvaarden, ATD Vierde Wereld.
De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
Wat leert Joseph Wresinski ons vandaag nog ?
We vroegen het aan Mieke Digeon, militante, en Katia Delisse-Mercelis, permanente werker. Zij
becommentariëren uitspraken van Joseph Wresinski Zo lees je waartoe zijn gedachtengoed ons in 2017 nog
oproept.
Mieke is militante bij de Beweging ATD-Vierde Wereld. Militanten zijn mensen met armoede-ervaring die zich
inzetten voor een beter leven van hun lotgenoten.
Katia is permanente werker bij de Beweging. Permanente werkers of volontairs kiezen ervoor zich fulltime te
engageren voor ATD Vierde Wereld in binnen- of buitenland en ontvangen daarvoor allen een gelijke sobere
verloning.
‘Wat ik graag wil meegeven, is dat wij heel, heel dicht bij de gezinnen moeten blijven. Voor alles is het
belangrijk dat wij trouw blijven aan ons gevecht voor het gezin.’ Joseph Wresinski, 8 februari 1988, in zijn
laatste boodschap aan de volontairs.
Katia: In het Frans spreken ze van “famille”. Wij vertalen dit in het Nederlands door gezin, maar misschien
kunnen we beter ook spreken van familiebanden in het algemeen. Het is de essentie en Wresinski herhaalt dit
steeds . Wanneer je alles verliest, is je familie, je netwerk; je laatste houvast. Daarom is het zo onrechtvaardig
dat gezinnen in armoede vaak financieel gestraft worden als ze een familielid in nood in huis opnemen. Zo
wordt onderlinge solidariteit bestraft.
Mieke: Ik zag de film over het leven van Joseph Wresinski. Wat mij heel erg trof was dat hij de kinderen
verstopte toen men ze bij hun ouders wou weghalen. Hij vond het belangrijk dat die gezinnen – die heel arm
waren – toch de kans kregen om hun kinderen op te voeden.
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Katia: Je ziet het in de film, maar je leest het ook in zijn teksten : Wresinski is boos, gekwetst, oprecht
gekwetst omdat de gezinnen niet gesteund worden in wat ze wel als ouder vragen. Hij is boos omwille van de
onrechtvaardigheid van de plaatsing.
Mieke: Ook ik ervaar die onrechtvaardigheid. Ik plaatste mijn kind, vrijwillig, omwille van haar handicap.
Maar dan voel je: het is definitief, er is geen weg meer terug. Ook al verandert jouw kind en verander je als
ouder. Dit wordt niet gezien. Als je eens iets wilt doen met je kind, een uitstap bevoorbeeld, moet je altijd maar
vragen en zagen en je verantwoorden. Als moeder ligt dit gevoelsmatig moeilijk.

‘Dit moeten we goed onthouden: we moeten voortaan respect krijgen. Dat krijgen we als we kunnen praten.
En als we kunnen praten, worden we erkend als sociale partners. Als partner verdedigen we onze rechten,
maar ook de rechten van iedereen. En dan worden we zoals vakbonden en gezinsverenigingen. Dan kunnen
we het land veranderen.´ Joseph Wresinski, in een Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, Parijs, 1982
Katia: Joseph Wresinski wilde dat mensen in armoede zelf leren verwoorden wat ze voelen en denken. In de
beweging helpen we elkaar om ons uit te drukken; door het woord te nemen, door te spreken, door te schrijven,
maar ook door creativiteit.
Mieke: Maar we moeten de tijd krijgen om dat te leren. Niet iedereen heeft dit van thuis meegekregen om zijn
gevoelens te verwoorden.
Mieke: Ik getuigde bij Radio 1over wonen. Dat wonen is een probleem voor duizenden mensen. Ook in Brussel,
meer en meer mensen kunnen de huur niet meer betalen en worden dakloos. Als je geen werk hebt of niet alles
in je leven is in orde, is het niet gemakkelijk om een huis te vinden. Mensen verhuizen van het ene kot naar het
andere. Slecht wonen maakt ook je gezondheid kapot. Ik vond het belangrijk om dat toen te zeggen.
Mieke: Zo heb ik ook eens een brief naar de koningin geschreven. Ik vond het belangrijk dat ze weet wat
er gebeurt in het land, met de armen, met de geplaatste kinderen. Mijn kind werd niet geplaatst door de
jeugdrechter. Ik heb het vrijwillige geplaatst. Maar ik zit wel met de gevolgen: wanneer mag ik mijn kind zien,
ik mag haar maar éénmaal per week ontmoeten. Dat komt als moeder heel hard aan. Ik vind het belangrijk dat
ze het weten.
Katia: Voor Wresinski en voor ATD Vierde Wereld is het belangrijk steeds die verschillende werelden samen
te brengen. We moeten niet bang zijn om naar de koningin of de minister toe te gaan, want we hebben een
verhaal te vertellen. We moeten ook beseffen dat we elkaar daarvoor nodig hebben, om elkaar moed te geven,
om samen te schrijven. De realiteit die Mieke beschrijft – je wilt ook moeder zijn - wordt niet gezien. We
willen deze verhalen ook naar buiten brengen, en ze niet onder ons houden.
Katia: De Beweging is al 60 jaar op weg. De volksuniversiteiten zijn er sedert de vroege jaren ’70, plaatsen
waar mensen in armoede samenkomen en in dialoog treden met elkaar en met anderen, medestanders en
gasten. De deelnemers van de volksuniversiteit in Vlaanderen hebben mij ook gevormd als begeleider.
Maar ATD is niet alleen. In Vlaanderen zijn o.a. de vele Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen.
Wresinski zei altijd goed te kijken rondom ons naar bewegingen, organisaties die bij ons aansluiten, dezelfde
ideeën uitdragen, partnerschap zoeken.
Mieke: Door leden van ATD heb ik Bindkracht leren kennen. Ik heb met hen meegewerkt. Als ze in Bindkracht
vorming aanbieden dan is één van de coaches iemand met armoede-ervaring. Zo was ik eens co-coach voor
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een vorming aan studenten Het waren vooral studenten sociaal werk en orthopedagogie. Later zullen zij ook
met kinderen werken in instellingen. Ik vind het belangrijk dat zij tijdens hun studie al leren over anderen, over
armen/mensen in armoede?.
‘Als we over mensenrechten spreken, vergeten we vaak dat de strijd voor mensenrechten, een strijd is voor
het recht een mens te zijn.’ Joseph Wresinski aan de medestanders, 1980
Mieke: Voedselbedeling kan tijdelijk hulp bieden. Maar met die gratis soep kom je niet uit de armoede. Je moet
mensen aanmoedigen om hun leven zelf in handen te nemen, hoe moeilijk het ook is. We moeten samen op weg
gaan. Voedselbedeling zou niet meer mogen bestaan in 2017. Het is moeilijk te aanvaarden dat we vandaag nog
moeten aanschuiven voor voedselpakketten . Dat we geen kansen krijgen en moeten leven van een uitkering.
En dan horen we nog dat we profiteurs zijn. En om die uitkeringen te krijgen moet je ook papieren hebben.
Die heb je niet en zo draai je rondjes. Dakloze mensen hebben meestal geen documenten en worden nog meer
uitgesloten.
‘De culturele strijd vormt het hart van de bevrijding van de armsten wereldwijd.’ Uit ‘Schaamte en Cultuur.
De culture strijd van Joseph Wresinski’, door Patrice Meyer-Bisch, 2004
Katia: Ik zie zo de geconcentreerde gezichten van ouders en kinderen tijdens de creatieve workshops. De
kunstwerken gemaakt in ATD-huis ‘Huis van de Kennis’ in Molenbeek getuigen van de kracht van cultuur.
Creativiteit is belangrijk, schenkt waardering, doet mensen groeien.
Een leuke uitstap organiseren met de gezinnen, met de kinderen lezen uit een mooi kinderboek, een
gezinsvakantie mogelijk maken, naar de opera gaan met … is schoonheid in hun leven brengen.
Schoonheid geeft je de kracht om moeilijkheden te overwinnen. Mooie dingen zien en maken, maakt je
gelukkig. Dus : Cultuur is de weg naar vrijheid, naar bevrijding
Mieke: Schoonheid is voor mij ook : je mooi opmaken, mooie kleren dragen. Zodat je erbij hoort in de
samenleving. Ik denk ook aan onze samenkomsten in het Huis van de Kennis. We zaten aan tafel en knutselden
en ondertussen vertelden we elkaar diepgaande dingen. Het is belangrijk om samen te komen rond leuke
activiteiten.
Als slot de uitspraak van Wresinski uit een t.v.-interview op 17 oktober 1987 bij de Eifeltoren in Parijs : Van
bij de start merkten we dat als we ons niet verenigden, de ene met macht, de andere zonder, de ene sterk,
de andere kwetsbaar, de ene met kennis de andere zonder, - stelden we enkel ambitieuze mensen tevreden
- bleven de armsten aan de zijlijn staan. Dan zouden de armsten dus verliezers blijven. Daarom, van bij de
start, zei de beweging ATD: wij brengen in onze beweging mensen samen.
Het geheim van ATD Vierde Wereld is het samenbrengen van mensen.
En op 17 oktober 1987 onthulde Joseph Wresinski te Parijs de eerste gedenksteen met de tekst van :
‘Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn
verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.’

KOM NAAR 17-OKTOBERVIERING van 18.00 tot 21.45 uur
in de theaterzaal Saint-Michel BRUSSEL/Etterbeek
In het kader van de wereldcampagne van ATD Vierde Wereld 2017 : STOP ARMOEDE.
Samen voor waardigheid. Sluit je aan bij de oproep tot inzet!
Meer : www.atd-vierdewereld.be
Teksten en videoclips over Joseph Wresinski : www.joseph-wresinski.org/nl
OF SLUIT JE AAN BIJ EEN ANDERE VIERING van de Werelddag tegen Extreme Armoede en
Uitsluiting in 2017 : www.17oktober.be
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5. @padre84

Zuid-Afrika is een land dat alle verschillen probeert samen te brengen.
De Regenboognatie. Omdat je mekaar maar kan respecteren door
ieder zichzelf te laten zijn en zo samen te bouwen aan een land waar
het goed is voor iedereen. De droom van Nelson Mandela. Of gewoon
het idee waarmee we ons dag in dag uit proberen in te zetten voor en
met onze leerlingen op school. Doorheen alle verschillen samen leven en
verdieping brengen.

Door de poort van het college
De vakantie begon zoals elk jaar. De laatste oudercontacten afgewerkt, de dozen met decoratie uit de klas
weggehaald, nog even langs op het slotfeestje voor de collega’s, de laatste vakantiegroeten doorgeven, het
glas heffen op de komende rust en het voorbije schooljaar… en dan naar huis om al m’n kleren en attributen
voor in Zuid-Afrika snel in m’n valies te proppen, want de 1ste juli betekent steevast de lucht in – richting
Kaapstad. Het was weer een zalig jaar geweest. Godsdienst blijft m’n vak en ik geef het graag, vooral omdat
het steeds opnieuw een uitdaging is om de joods-christelijke inspiratie te hertalen en door te geven aan
rasechte pubers van de tweede graad. Ze staan kritisch tegenover geloof – vooral omdat ze het van thuis uit
niet meer mee krijgen en te weinig kennen – maar anderzijds staan ze ook open voor alle nieuwe verhalen
en rituelen die je hen kan bijbrengen. Ik nam ze mee naar Westvleteren op inleefnacht – een nachtje op het
ritme van de paters om kennis te maken met hun inspiratie en gebedsleven -, kookte met okan-leerlingen,
daagde hen uit om een stuk van hun vrije tijd vrijwillig op te geven om zich in te zetten voor mensen die
het minder hebben en trok zelfs met een groep op pelgrimage naar Rome. Telkens weer was het proberen
om hen warm te maken voor de inspiratie die mij zo dierbaar is, al merk ik vaak opnieuw dat ik evenveel
leer van hen als zij – hopelijk – van mij. Toen ik door de poort van het college de vakantie in liep, wist ik het
zeker: het was weer een goed jaar geweest.

Boeta – grote broer
Van Kaapstad ging het naar Ocean View, een kleurlingentownship 40 km verderop. Ook al vieren we straks
25 jaar einde van de apartheid in Zuid-Afrika, toch blijft het onderscheid tussen rassen in dit land immens
voelbaar. De rijke blanke resorts wisselen zich af met drukbewoonde sloppenwijken die met hun golfplaten
daken en schotelantennes glimmen in de deugddoende winterzon. Tussen al dat zwart-wit-gebeuren leven
de kleurlingengemeenschappen in een soort van isolatie. Het leven in hun townships wordt donker gekleurd
door de grote problematieken van aids, criminaliteit, armoede, werkloosheid en vooral moedeloosheid. Hun
leven gaat er niet op vooruit, aangezien ze nergens kansen krijgen. Geen werk, geen toegang tot hogere
studies, geen ziekenzorg en dus is drugs vaak de enige uitweg uit de harde realiteit. Al enkele jaren ben ik
– samen met de vele andere dromers van vzw Boeta – aan de slag in Ocean View. Het is een plek met een
idyllische naam, maar de harde realiteit van het dagdagelijkse leven doet je al snel het prachtige plaatje
van een barakkendorp aan de Atlantische Oceaan vergeten. Maar steeds opnieuw is het thuis komen bij het
hartelijkste volk dat ik ken. Ze ontvangen me als familie en zijn de medewerkers van vzw Boeta dankbaar
om alles wat we doen. Ze vertellen me honderduit over de studenten die dankzij onze beurzen verder
kunnen studeren en tonen me de straatvoetbalcompetities in de verschillende wijken, waarbij de stoere
jonge gasten in hun boeta-tenue en in ware Ronaldo-stijl de andere ploeg proberen de loef af te steken. De
pubers van hier zijn niet zo verschillend als de pubers die ik op school achtergelaten heb.
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Ons skool is ons toekomst
Elk jaar opnieuw trek ik richting Ocean View High School. Het is heerlijk om te zien hoe verschillend het
schoolsysteem in Zuid-Afrika is van het onze. Ocean View High School is een staatsschool die afhankelijk is
van het inschrijvingsgeld van haar scholieren, maar in deze arme, achtergestelde buurt hoef je daar weinig
van te verwachten en dat merk je overal in de school. Elk jaar opnieuw valt het me op hoe deze neutrale
staatsschool haar ‘neutraliteit’ laat verkleuren door haar traditie. Vooraleer ik de jongeren van klas 6A
toesprak, vroeg Mrs. Stoffes, de titularis – een overtuigde moslima met hoofddoek –, dat alle leerlingen
zouden opstaan om samen het Onze Vader te bidden. Zo gebeurt het elke morgen. Zo start de dag. De
titularis bidt voor – in deze ‘neutrale’ school. Ik vertelde hen hoe opvallend ik dit gebeuren vond. Ook al
proberen we op onze school de collega’s te stimuleren om het eerste lesuur te beginnen met een bezinnend
moment, toch voelde deze ‘ochtendwijding’ gek aan. ‘Neutraliteit’ is geen makkelijk begrip, maar over een
neutrale start van de schooldag kan je in Ocean View High School toch niet spreken. Ik werd door mrs. Stoffels
voorgesteld als Father Pieter van The Boeta Foundation. In deze van geloof doordesemde samenleving zorgt
de priester-titel voor extra respect en dat merkte ik maar weer eens aan de aandacht die ik zelfs van de
doorgezakte jongeren kreeg – of kwam het door mijn grappig Afrikaans accent? Een uur lang ging ik met
hen in gesprek over de verschillen tussen hun onderwijssysteem en dat van ons. Over hun korte lesdagen, hun
keuzevakkensysteem, hun laag slagingspercentage,
maar vooral ook hun zorgen en angsten, over waarom
velen van hen nog voor het einde van het middelbaar
afhaken, over het gebrek aan perspectief en hun niet
geloven dat ze kunnen verder studeren. Ik haalde
voorbeelden aan van mensen die er wel geraakt zijn
omdat ze een extra diploma haalden. Heel even zag
ik bij enkele een flikkering in hun ogen. Misschien dat
ze nu even beter hun best zouden doen, want school
betekende even weer iets anders dan taken, straffen
en hectische lessen… heel even betekende het ook
toekomst.
Het grote WIJ
Ondertussen ga ik 15 jaar naar Ocean View. Elke grote vakantie weer vertrek ik – zodra de school haar
deuren sluit – richting dit prachtige land. Ook al treft het me dat de kleurlingengemeenschappen er niet
op vooruit gaan, toch is het steeds weer mijn batterijen opladen. Wie me goed kent, weet dat ik dit nodig
heb om heel het jaar door weer het beste van mezelf voor de leerlingen en collega’s te kunnen geven. Hier
in deze armoedige township kom ik thuis… meer zelfs, leer ik weer waar het in het leven om draait. Hoe
zwaar het leven hier ook is, hoe vaak er bende-oorlogen uitgevochten worden en heel wat mensen op het
einde van de maand zwart zaad zien, toch zullen ze nooit laten van hoop te zoeken waar velen het zouden
opgeven. Hier leer ik relativeren – kome wat komt, voor alles is er een oplossing – en met de nodige portie
humor naar het leven kijken. Maar wat het meest treft, is hun grote geloof in ‘samen staan we sterk’. Ik leer
het aan mijn leerlingen – dat we meer een ‘dosko-team’ moeten zijn. Door Onderlinge Samenwerking Komt
Overwinning. Het is een leuze uit voetballand, maar een die zo aansluit bij hoe ze hier in Zuid-Afrika te werk
gaan. Samen proberen ze het leven in de township op te waarderen, de jongeren van straat te houden en
met kleinschalige projectjes het leven wat beter te maken, de ongeletterden iets bij te brengen en zij die
honger hebben van voedselpakketten te voorzien. Dat is boeta – samen ‘grote broer’ zijn – en dat is wat ze
me elk jaar weer leren. Het Westen kan veel leren van hen… dat het niet gaat om de verschillen – in geloof
of huidskleur of wat dan ook – uit te vergroten en als obstakel te zien, maar te geloven dat iedereen iets bij
te brengen heeft… en dat we samen sterker staan dan alleen.
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7. vOLGENS DE sCHRIFTEN
“Wat vraag je nog naar Mijn naam ?”
Genesis 32,30 (volledig: Gen. 23-33 en Rechters 13,8 )
In Bijbeltaal wordt iemands wezen omschreven door zijn of haar naam. Zo heet de aartsvader Jacob “de
aartsbedrieger of onderkruiper” en krijgt hij al vechtend met God en/of zichzelf de naam Israël.
Vandaag is deze naam van een heel andere faam !
Van bij het begin is Jacob niet meer dan een onbetrouwbare lafaard die op alle denkbare voorrechten aast,
zich achter zijn moeder verschuilt en er tegen elke eerbare traditie in zijn voordeel mee doet. Hij volgt
altijd de wet van de sterkste (of de slimste). Hij volgt de weg van de sluwe lijntrekkerij, die hem als een
soort tweede natuur is aangeboren. Terug op weg naar zijn land van herkomst steekt hij de “Jabbok” over.
“Jabbok” verwijst naar worstelen om te overleven, zichzelf redden of ten ondergaan. Met zichzelf in strijd
zijn. In onze taal zeggen wij: het gevecht winnen met zichzelf of niet langer voor zichzelf leven, maar voor
de medemens… door voor Gods aanschijn te staan.
Binnen deze mystieke sfeer beleeft de bedrieger het keerpunt van zijn leven. In het holst van de nacht
worstelt hij met de onechte mens, met een man die niet nader wordt genoemd.
Omwille van de poëzie behoud ik graag de vertaling ”... en een man worstelde met hem tot het morgenrood
rees” Het is alsof de woorden huiveren ”bij het rijzen van het morgenrood”. Het donker wordt langzaam
licht van binnen uit, de schemering brengt hoop in de nacht, de mens overwint zichzelf en komt tot zijn
diepste liefdewezen. In Jesaja 21,11 vraagt de schrijver aan de wachter bij de stadspoort: “Waker, hoe ver is
de nacht al gevorderd ?” In het Frans nog sterker: “ Veilleur, où en est la nuit ?” Dit nodigt uit tot: “eerbiedig
het mysterie, nu je in de nacht(en) van je leven, tot je diepste zelf komt !”
Na de worsteling vraagt de tot “Israël” ( what’s in a name?” ) bekeerde mens naar het wezen van zijn
tegenstrever. Diens antwoord is schitterend: “Wat vraag je nog naar mijn Naam?” Na een strijd in het
nachtelijke donker onthult dit antwoord dat God in het spel is en dat de mens in of uit God geboren wordt,
zoals de vrouwen in de vroege morgen naar het graf trekken zonder Jezus te vinden (Luc 24,1-3) en zoals
Jezus in de nacht tot Nicodemus zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet
zien” (Joh. 3,3).
Jacob houdt er wel een gevoelig letsel aan over, waardoor
hij zijn verder leven ( = in zijn nageslacht ) mank zal lopen.
Niemand komt tot het echte leven zonder kleerscheuren, de
jaren tekenen de mens.
Zichzelf overwinnen en zich door God laten vinden, lukt
inderdaad niet zonder er ernstige littekens aan over te houden.
Die littekens moet ieder mens vanuit het eigen leven leren
lezen en met het hart verstaan.
Zo wordt de bedrieger en de onbetrouwbare herdoopt in “de
mens die met zichzelf en met God streed”.
Binnen ons taalgebruik kennen we nog de uitspraak: “Geen
betere boswachter dan een oude stroper”.
Karel Staes
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8. Boekje (k)open
“Een boek dat natrilt in de ziel”
Met de bekendmaking van het jarenlange
misbruik door zijn oom, ‘nonkel bisschop’
Roger Vangheluwe, de latere bisschop van
Brugge, ontketende Mark Vangheluwe (49)
in 2010 een van de grootste schandalen
binnen de rooms-katholieke kerk. Recent
schreef hij een boek: ‘Brief aan de paus’.
Daarin vertelt hij over zijn jeugd, de jaren
van misbruik en het leven erna. Marinus
van den Berg is onder de indruk: “Geen
oorlogstaal maar serene taal. Een literaire
parel.”
Het lag niet als een kaskraker of als een
‘boek van de maand’ op de toonbank. De boekhandel in Kortrijk waar ik het zag liggen had ook geen grote
stapels ingekocht van het boek waarmee de nu 49-jarige Mark Vangheluwe eindelijk naar buiten treedt. Zijn
verhaal over het seksueel misbruik door zijn oom, de Vlaamse bisschop Roger Vangheluwe, was een van de
meest schokkende schandalen sinds het seksueel misbruik in de kerk in volle omvang aan het licht trad.
Alleen de Vlaamse krant De Standaard had de schrijver mogen interviewen. Er was geen fotograaf welkom
geweest. De krant had twee cartoons van “nonkel bisschop” geplaatst. De schrijver wil zo onbekend mogelijk
blijven, al weet hij wel dat hij een schok heeft veroorzaakt die wereldwijde aandacht heeft gekregen. Dat is nu
zeven jaar geleden. Maar er zijn zaken die nooit voorbij gaan. Er zijn aardtrillingen die blijven nabeven.
Met eigen woorden
Ik vroeg me af of en waarom ik het boek wilde lezen. Was er al niet genoeg gezegd over deze zaak? Wordt het
geen tijd om dit boek maar eens in een kluis te leggen? Wie is er gediend met dit boek? Toch wilde ik het lezen.
Dit boek waarin een mens die als kind zo’n vijftien jaar lang steeds weer opnieuw geestelijk en lichamelijk
was misbruikt zelf aan het woord komt. Een boek waarin de lijdende mens zelf spreekt, met eigen woorden die
uiteindelijk na zolang afgedwongen en afgekocht zwijgen gevonden werden.
Ik kocht het boek, bestelde koffie en vond een rustige leesplek in de bijzondere Kortrijkse boekhandel Theoria
aan het Casinoplein. Het was in een hoek tussen vaak hoogwaardig geïllustreerde kinderboeken, zoals van
illustrator Carll Cneut. Boeken die kinderen helpen te dromen van de toekomst en om te gaan met de vaak
bizarre wereld waarin zij een weg moeten zoeken. Boeken die kinderen respecteren en inspireren.
Schaamte
Kon ik dit boek wel lezen op deze plek in de boekhandel? Had ik niet beter in de buurt van de misdaadliteratuur
kunnen gaan zitten? Ik las en las en werd steeds stiller. Stil van de toon, de serene toon. Geen oorlogstaal maar
serene taal. Alsof ik een literaire parel van een onbekende schrijver aan het lezen was. Tegelijk was het alsof
mijn huid brandde van schaamte om een familielid.
“De nonkel” had ik eenmaal een hand gegeven. Vluchtig want hij leek wel een vluchtende die zich niet liet
aankijken. Dat is achteraf. Toen zat hij nog op de troon. De man die ook heel aardig kon zijn en zijn verdiensten
had. Toen wist ik van de donkere zijde zoals de meesten nog niets.
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In de avond mocht ik mijn laatste eigen boek Meegaan tot het einde inleiden en voorstellen. Er is rondom
sterven vaak veel chaos. In het boek van Mark Vangheluwe had ik nog eens gelezen over de geestelijke en
emotionele chaos die er in het levenseinde kan zijn. Nog maar kort geleden was zijn vader overleden, de broer
van de ‘hooggeziene’ nonkel. De vader die pas in het einde kon zien dat hij zijn kind, zijn zoon niet echt had
gesteund. Macht bagatelliseert, minimaliseert. Niet de goede macht maar de macht van wie denkt de baas te
zijn.
Brief aan de hoop
Dit boek is het verhaal van een mens, maar tegelijk ook niet. Het gaat niet over gisteren maar over vandaag.
Het boek is een brief aan de paus. Het boek is een brief aan de hoop. Het is een hoogwaardig gedicht. Er is nog
veel meer te zeggen. Een dag later als ik dit schrijf wil ik delen dat ik dit boek gelezen heb. Een nonfiction.
Het soort boeken dat Nederlanders het liefst schijnen te lezen. Misschien wilt u niet weten dat dit boek er
is. Ik heb het gelezen en kan niet zeggen dat ik het liever niet had gelezen. Het trilt na in mijn ziel. Er zijn
leukere boeken. Het boek vraagt om een persoonlijke reactie. Als een mens aan wie zoveel lijden is aangedaan
eindelijk spreekt dan spreekt voor mij de Onzichtbare Mededogende. Dan is het tijd om stil te worden en te
luisteren…
Mark VANGHELUWE, Brief aan de paus, De Bezige Bij, 2017, 232 blz., € 21,99.
(Marinus van den Berg – bron: www.debezieling.nl

Bijbels leerhuis in Roeselare
Start januari 2018 – hou de data reeds vrij!
In het leerhuis ontwikkelen we een leerproces waarin 3 dimensies permanent met elkaar in
dialoog gaan, namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke
bron (een tekst uit Thora, Evangelie, Koran, ...).
De teksten uit religieuze bronnen worden in Motief ‘contextueel’ gelezen. Dat wil zeggen
dat we leren onderzoeken in welke tijd en maatschappelijke context deze teksten tot stand
kwamen en (later) gelezen werden. Dat betekent dat we ook onze eigen samenleving en
onze eigen interpretatiebril kritisch onder de loep nemen.
Thema : te ontdekken in de Nieuwsbrief van december a.s. .
Begeleider: Elke Vandeperre, leerhuisbegeleider en coördinator vzw Motief
Tijdstip reeks:
5 dinsdagavonden, telkens van 19.30 tot 22.00 uur
			
16, 23, 30 januari en 13, 20 februari 2018
Locatie : ACW-gebouw, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Organisatie : vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij
Inschrijven : vzw Motief (015/20 03 01- info@motief.org - www.motief.org)
Deelnameprijs: volgens inkomen
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Bijbels leerhuis in Zedelgem
We zijn een groep mensen				
uit verschillende hoeken,					
met uiteenlopende interesses				
en vragen... kerkgaand of niet				
die samen bijbel willen lezen.

Wij komen negen maal samen
rond een gekozen opzet
en rekenen daarvoor
op elkaars aanwezigheid

We leren van elkaars ervaringen en inzichten .
Ieder heeft er zijn inbreng en is er beurtelings leerling en leraar.
Voorkennis niet vereist. Onkosten worden samen gedragen.
WELKOM
Als je wat Bijbelse vorming wil
Als je over geloven wil nadenken
Als je motivatie zoekt
Als het initiatief je boeit
Thema: Mozes en de bevrijding uit angstland Egypte
		
		
		
		
		
		
		

- De Mozes die men niet kent
- Het kind geboren midden de crisis
- De opgroeiende Egyptische prins
- De vluchteling activist
- De herder in de woestijn
- De geroepen herder voor zijn volk
- De opstandige tegen verdrukkende macht

Tijdstip:
		
		

zaterdagnamiddag van 13.45 tot 16.15 uur
23 september, 21 oktober, 25 november, 16 december 2017
27 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei 2018

Locatie: CM-lokaal , Groenestraat 90 , 8210 Zedelgem
Info: Roger Vandenberghe - 050/24.02.51 - roger.vandenberghe@edpnet.be

Zwarte dag voor de mensenrechten...
WAKKER BLIJVEN is de boodschap!

Zondag 5 november - 10de vredeswake
Thema MENSENRECHTEN
Om 15 uur in de kerk van Langemark.

9. Jeremiade - Stem en tegenstem
Sta op, je bent niet alleen
Terwijl ik dit schrijf staat de wereld in brand of onder water. De ene kerndreiging
of orkaan na de andere staan symbool voor het noodweer waarin onze aardbol
zich bevindt. Noodweer met acute problemen tot gevolg, maar minstens evenveel
structurele uitdagingen: geweld, armoede, klimaatvluchtelingen, … We staan nog maar aan het
begin.
En terwijl misschien wel de grootste uitdagingen uit de geschiedenis van de mens op ons af komen,
althans zo zeggen we het toch graag, staat ook alles waar we ooit als samenleving in geloofden
onder druk. Geen gevoel van een gedeelde God waar we allemaal achter kunnen staan. Een ander
die steeds meer als een bedreiging aanvoelt. Een kerk die uitéén-waait in kleine groepen die er iets
proberen van te maken. De één krampachtig vasthoudend aan wat was, de ander zoekend om
binnen de gemeenschap iets nieuws vorm te geven en nog één die zijn weg daarbuiten zoekt.
Het is net nu dat die Jezusverhalen op hun plaats zijn. Je kan zelfs de hele bijbel lezen als een
opéénvolging van mensen die opstonden. In crisis, in onzekerheid, het was niet per se de ‘meest
verstandige keuze’, maar ze deden het wel. Het lijkt me ook onze missie, omdat we geloven dat we
het moeten doen. Dat we het samen kunnen doen.
Ieder zoekt zijn weg, zijn eigen passende pad, maar de impact van zij die opstaan is zoveel groter
dan van zij die blijven zitten. Het verdriet zeker ook, maar de levensvreugde en intensiteit des te
meer. Het is een keuze voor het leven, voor de ander, een keuze tegen berouw.
En weten, voelen in het ontmoeten: met zovelen proberen we iedere dag op te staan, dat is wat ons
kan redden. En daardoor niet vervallen in het blindstaren op je eigen opstaan, maar net ook het
opstaan van die ander zien. Dat je opstaat geeft je niet het recht om superieur te zijn. Het geeft je
de plicht om nederig te blijven.
Sta op, en doe het niet alleen.

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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Geloof & leven verweven is de nieuwsbrief van Evangelie Levensnabij. Het is een driemaandelijks contactblad van
christenen die hun geloof verbinden met persoonlijke en maatschappelijke levensvragen, met een bijzondere
aandacht voor wie in de samenleving uitgesloten worden.
Ze voeden zich aan een Bijbelse spiritualiteit en kiezen voor een andere levensstijl. Ze opteren voor een
democratisch kerkmodel en voor samenwerking met mensen die werken aan een rechtvaardige wereld vanuit
een ander geloof of levensbeschouwing.
Evangelie Levensnabij is aangesloten bij Bezield Verband, een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die
in Vlaanderen een eigentijdse lichtbaken van zingeving willen zijn.
www.bezieldverband.be

