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Gedicht 

 

O, alleredelst groen 

Dat wortelt in de zon 

En straalt in heldere lichtheid 

Binen de kring van het draaiend rad, 

Dat de heerlijkheid van het aardse niet raakt; 

Omarmd door de hartskracht van hemelse geheimen 

Kleur je als het morgenlicht 

En vlam je als de gloeiende zon. 

Jij groen, 

Bent omsloten door liefde. 

 

Hildegard von Bingen 

 

 

Hildegards visie op de natuur wordt vooral hierdoor gekenmerkt dat zij 

de hele macrokosmos, en daarmee ook de microkosmos van het 

menselijk lichaam, doordrongen ziet van een uniforme kracht: de ‘sancta 

viriditas’ ofwel het heilige groen. Dit heilige groen zit in planten, maar 

evenzo is het werkzaam in het menselijk lichaam en de menselijke ziel.  
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Van de bestuurstafel 

Op de Jaardag in Aalsmeer konden wij vertellen dat we 90 
donateurs hebben. Daar zijn wij heel blij mee.  
Het is de bedoeling dat ik in week 31 rond 28 juli het 
donateursbedrag volgens de door u ondertekende machtiging van 
uw rekening afschrijf. Wilt u hier rekening mee houden ?  
Op 10 oktober a.s. is de NOVA-dag in Middelburg. Daar staat om 
half 11 de koffie klaar. Op 28 juni jl. ben ik alvast gaan kennismaken 
met de stad en kwam onderstaand gebed tegen in de Nieuwe Kerk 
Middelburg. Het programma van de novadag komt in de volgende 
nieuwsbrief te staan. Kunt u daar niet op wachten maar wilt u zich al 
opgeven, dan kan dat via tel. 0174-620353 of email 
penningmeester@okvib.okkn.nl  
Wij wensen iedereen een fijne zomer en tot ziens in Middelburg!  
 
Gonnie van der Meer, penningmeester 
stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging 

 

Gebed voor onderweg  
 

Heer God, nergens zijn wij thuis dan onder uw bescherming,  
overal kunnen wij heen als uw aangezicht met ons meegaat.  
Geef onze voeten bescherming en onze harten rust.  
stel ons open  voor anderen die wij  onderweg ontmoeten,  
om samen te ervaren dat wij, wie we ook zijn,  
uw mensen zijn.  
  
Wij bidden U om veiligheid en hoffelijkheid voor allen  
die deelnemen aan het verkeer lang grote en kleine wegen.  
  
Wij bidden U om gastvrijheid en hul voor ons allen,  
niet in het minst voor hen  die op weg zijn tegen hun wil.  
van huis en haard verdreven.  
  
Uw zegen vragen wij voor onze reis.  
Geef uw vrede, vreugde en trouw overal op aarde,  
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  
Amen. 

mailto:penningmeester@okvib.okkn.nl
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Rectificatie Suse van Kleef 

Helaas zijn er fouten in het artikel over Suse van Kleef-Hillesum 

geslopen in het vorige nummer van Ons Contact. De redactie biedt 

hiervoor haar excuses aan. 

Thea Jonker-Hillesum (zus van Suse van Kleef): Haar naam werd 

niet gespeld als Suze, maar als Suse. Etty Hillesum was geen nicht 

van ons, maar waarschijnlijk een verre achternicht.  

Suse heeft niet voor de Britse inlichtingendienst gewerkt, maar is 

in 1945 secretaresse geworden bij het Canadese consulaat in Den 

Haag. Uiteindelijk heeft ze tijdens haar huwelijk haar middelbare 

akte Engels gehaald en kwam ze voor de klas te staan. Dat laatste 

was o.a. om het vreselijk slechte pastoorshonorarium aan te 

vullen.   

Suses oudste zoon, Bas van Kleef,  bewaart in het familiearchief  

vollediger gegevens over zijn moeders doen en laten.  

 

Hildegard von Bingen (1097/8-1179) 

een middeleeuwse duizendpoot 

Hoewel wel vast lijkt te staan dat Hildegard 

bij haar werk veel hulp heeft gehad, is toch 

de totale hoeveelheid werk en de breedte 

van haar belangstelling bijna onvoorstelbaar. 

Zij schreef over theologie, over haar 

visioenen, over de natuur en de 

geneeskrachtige eigenschappen van 

planten. Daarnaast stichtte zij een klooster 

en gaf raad aan de machtige heren in haar 

tijd. En natuurlijk was zij de componiste van 

religieuze muziek, die ook nu nog wordt 

uitgevoerd. Wie was deze bijzondere vrouw? 

http://www.hs-rm.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/_migrated/pics/hildegardundvolmarklein_1__04.jpg&md5=a0782b58742cbe2eb3764a418a7a8214c1d60cf8&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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Zij werd geboren als tiende kind in een gezin en hoewel haar 

ouders van adel waren, waren ze er niet zeker van dat ze 

voldoende middelen hadden om ook dit kind nog groot te 

brengen. Daarom moest ze haar leven wijden aan de kerk. 

Toen ze acht jaar was, begon haar religieuze opvoeding bij de 

kluizenares Jutta, die zich in een tegen de Benedictijnse 

kloosterkerk in Disibodenberg vast gemetselde cel had laten 

opsluiten, zoals ook de Utrechtse Suster Bertken die zich had 

laten inmetselen in een cel aan de Buurkerk. Jutta’s cel had 

echter wel een opening waardoor adellijke meisjes, onder wie 

dus Hildegard, naar binnen konden om zich door Jutta te laten 

onderrichten. Erg veel schijnt dat onderwijs niet te hebben 

voorgesteld, maar ze leerden wel Latijn lezen. Na Jutta’s dood 

werd Hildegard op 38 jarige leeftijd abdis van het (gemengde!) 

klooster. Rond 1150 verhuisde zij dit klooster naar Bingen aan 

de Rijn. Ook aan de overkant van de Rijn (bij Eibingen) stichtte 

zij later nog een klooster. 

Al die jaren had Hildegard visioenen gehad, gebeurtenissen 

waarvan alleen Jutta en de monnik Volmar, die de rest van haar 

leven haar secretaris zou worden, op de hoogte waren. 

Maar in 1141 had ze een visioen waarin God haar opdracht gaf 

haar visionaire belevenissen op te schrijven. Zij aarzelde 

hierover en raadpleegde Bernardus van Clairvaux (1090-1153), 

die de kwestie voorlegde aan paus Eugenius (1145-1153). Van 

hem kreeg ze het pauselijke imprimatur (tekst niet strijdig met 

de kerkelijke leer) en enige tijd later voltooide zij haar eerste 

werk Scivias (Ken de wegen van de Heer). Vanaf dat moment 

begon haar roem zich over Europa te verspreiden. Twee andere 

werken over haar visioenen volgden: het Liber Vitae meritorum 

(het boek over de verdiensten van het leven) en het Liber 

divinorum operum (het boek van Gods werken). 
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Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat Hildegards 

visioenen een gevolg waren van haar migraineaanvallen. 

Niettemin is het toch zeer bijzonder dat zij in staat was de 

effecten van haar kwaal om te zetten in zoveel creativiteit. 

Naast visionaire teksten schreef zij religieuze muziek en teksten 

bij haar muziek (meest eenstemmige muziek en antifonen). Ook 

schreef zij een muzikaal allegorisch spel: Ordo Virtutem (het 

spel van de goddelijke krachten). Muziek was voor Hildegard 

het teruggrijpen op het geluk van het paradijs 

Verder was zij de auteur van natuurkundige werken Physica en 

Causae et Curae. Werken over Natuurlijke Historie en de 

geneeskracht van verschillende natuurlijke zaken (bijv. planten 

en stenen). Deze boeken schreef zij niet in de visionaire vorm, 

maar ze gaven wel weer dat zij de mens zag als het hoogtepunt 

van Gods schepping en dat daarom de mens het recht had 

alles op de wereld te gebruiken. 

Opvallend in haar geschriften is ook haar positieve opvatting 

over seksualiteit en over het seksuele genot dat een vrouw kan 

hebben. 

Zij stierf in 1179 op de leeftijd van 81 jaar. Naar verluidt, viel er 

vanuit de hemel een helder licht op haar sterfbed. Haar relieken 

bevinden zich in de parochiekerk van Eibingen. Ofschoon ze 

nooit officieel heilig is verklaard, liet Paus Benedictus in 2012 

een decreet uitgaan waarin toestemming wordt gegeven haar 

als heilige te vereren.  

Haar voornaamste erfenis, de reliek van haar geest, bevindt 

zich in de zgn. Wiesbaden Codex, een enorm document van 46 

bij 30 cm en 15 kg zwaar. Na de nodige omzwervingen – tijdens 

de 2e wereldoorlog was het bijv. in Dresden - is het document 

nu te vinden in de staatsbibliotheek in Wiesbaden. 
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Opvallend is dat geen van Hildegards werken over 

natuurwetenschappen en geneeskunde in de codex is 

opgenomen. Mogelijk is een tweede deel van haar werk 

verloren gegaan. 

Agnes Bots-Nijenhuis 

met dank aan: 

http://legacy.fordham.edu/halsall/med/hildegarde.asp 

http://www.hs-rm.de/en/hlb/suchen-finden/sondersammlungen/handschriften-

inkunabeln-alte-drucke/the-giant-codex-hildegard-of-bingen/index.html 

en (natuurlijk) aan wikipedia 

 

Bisdomdag   
 

Een groot feest van herkenning. Verjonging. Nieuw begin.  
Eerst heb ik met bisschop Joris Vercammen zitten praten over 
Klaas Jan. Ik heb de bisschop de feeststola van Klaas Jan gegeven 
en hij was er erg blij mee.  
Door deze afsluiting kwam er ruimte in mijn hoofd voor nieuwe 
dingen. En die waren er. Positieve dingen werden op de 
bisdomdag genoemd en genoteerd. Veel oude en nieuwe dingen 
uit parochies gehoord. Goed om te ervaren dat er zoveel 
positieve dingen zijn. Het is anders, maar daarom niet minder. 
Iedere tijd heeft denk ik zijn eigen taal en tekens. Ook dat is niet 
vreemd binnen de OK kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legacy.fordham.edu/halsall/med/hildegarde.asp
http://www.hs-rm.de/en/hlb/suchen-finden/sondersammlungen/handschriften-inkunabeln-alte-drucke/the-giant-codex-hildegard-of-bingen/index.html
http://www.hs-rm.de/en/hlb/suchen-finden/sondersammlungen/handschriften-inkunabeln-alte-drucke/the-giant-codex-hildegard-of-bingen/index.html
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Het viel mij op dat er een nieuwe wind gaat waaien. Er zit 
verjonging in de lucht. Het is even wennen. Wij zijn meer gewend 
naar vroeger om te kijken dan dat wij naar het hier en nu kijken. 
Hierdoor zien we de nieuwe dingen niet, of we willen ze niet zien. 
Laten wij dat niet doen en ons openstellen voor het nieuwe en 
voor nieuwe mensen.  
Open naar de toekomst. Want die komt er; of wij dat nu fijn 
vinden of niet. Heel veel positieve dingen gehoord en gezien. Wij 
hebben open gedachten en dat moeten wij ook houden. 'Open 
orthodox', zei inleider en RK priester Jozef Wissink over Oud-
Katholieken. En dat is een prima woord. 'Open traditie'. Waar je 
voortbouwt op het fundament met nieuwe dingen van nu. Ik 
vond het fantastisch.  
 

 

Nieuwe jongere mensen die de zaak een warm hart toe dragen. 
Fantastisch, het gaat dus gewoon door. Kijk niet achterom naar 
wat was, maar bouw voort op wat is en kijk naar de toekomst. 
 
Rina Homan 
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Zingen 
 

Mijn liefde voor zingen is al heel vroeg geboren. Ik denk dat 

ik een jaar of zeven was toen ik begon met zingen op een 

zangclubje. Het zangclubje heette ‘De Kleine Stem’ en we 

oefenden voor opvoeringen. We voerden dan 

kinderoperettes op met leuke liedjes. Ik vond het erg 

gezellig en ging er met plezier elke week heen. 

Waarschijnlijk is met deze kinderervaringen de kiem van 

mijn liefde voor opvoeringen gelegd. 

Later op school leerden we handzingen. Af en toe mocht je 

voor de klas komen en dan een liedje met je hand voordoen. 

Dat was natuurlijk erg spannend ! Elke noot had een speciale 

beweging. Ik weet nu nog hoe het gaat, de basis is dus 

grondig gelegd. 

Toen ik van school ging, kreeg de muziek mijn belangstelling. 

Ik wilde erg graag een instrument leren bespelen. Lid 

worden van een harmonie was een mooie manier om 

muzieklessen te krijgen, maar daar moest je wel twaalf jaar 

voor zijn.  

Eenmaal lid van de IJmuider harmonie bleek dat ze 

klarinettisten nodig hadden. Hier had ik wel zin in en zo heb 

ik noten leren lezen en natuurlijk klarinet leren spelen. 

Eigenlijk wilde ik viool leren spelen maar ik wist niet hoe en 

waar ik dat voor elkaar kon krijgen. 

Van een muziekschool had ik nog nooit gehoord en ik weet 

ook niet of die in 1950 al bestond. Bovendien was daar in ons 

gezin ook geen geld voor geweest; als je normaal deed, deed 

je al gek genoeg. 
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Na een jaar of zes bij de IJmuider Harmonie kreeg ik de 

kans om bij een kleinere harmonie, de Christelijke 

muziekvereniging Wilhelmina, eerste klarinettist te worden. 

Die kans heb ik natuurlijk aangenomen. Hier heb ik met veel 

plezier gespeeld. Helaas ging de vereniging na een jaar of 

vijf over de kop. Ik moest jammer genoeg ook mijn 

instrument inleveren en heb daarna eigenlijk heel lang geen 

klarinet meer gespeeld.  

Toen er eenmaal ruimte in mijn gezinsleven kwam, begon het 

zingen weer te kriebelen. Ik ben toen lid geworden van het 

kerkkoor van de Heilige Engelmundus in IJmuiden. Naast de 

eenstemmige misgezangen zongen we ook meerstemmige 

stukken. Het feit dat ik noten kon lezen heeft me hierbij 

enorm geholpen. Ik had inmiddels ook ontdekt dat ik een 

altstem heb. Deze meerstemmige stukken zongen we in de 

hoogmissen op feestdagen of als er iets bijzonders te vieren 

was, zoals een zoveel-jarig huwelijksfeest. 

Mijn zangervaring ging dus met sprongen vooruit, en we 

hadden het reuze gezellig met elkaar. Naast de wekelijke 

repetities hielden we ook feestavonden en gingen we naar 

landelijke korendagen. Later kwam ook mijn dochter bij de 

alten, hoe leuk en gezellig was dat! 

Langzaam maar zeker begon mijn interesse dit koor te 

ontstijgen en wilde ik graag stukken als de Mattheüs Passion 

leren zingen. Ik ben toen lid geworden van een 

oratoriumvereniging, het ‘C.O.V. IJmuiden’. Hier vond ik de 

uitdaging die ik zocht. Het onder de knie krijgen van de 

Mattheüs Passion is een hele leerweg. Pas na verloop van een 

aantal jaren begint de muziek je een beetje eigen te worden. 

Via het COV heb ik ook nog een paar jaar zangles gehad, 

eindelijk had ik de weg naar de muziekschool gevonden. 
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Inmiddels zing ik de Mattheus al achtentwintig jaar en nog 

steeds is het een uitdaging. Elke opvoering verandert de 

dirigent wel weer wat, zoals bijvoorbeeld het tempo. Dit 

houdt ons scherp en maakt de uitvoering elke keer weer 

spannend. Het is zo ongelofelijk fijn om deze mooie muziek 

voor een volle kerk ten gehore te brengen. Niet alleen de 

muziek is prachtig, maar ook de saamhorigheid van een lange 

repetitieperiode naar een de uitvoering toe tot en met 

laatste slotakkoord is een geweldige ervaring waar ik niet 

snel op uitgekeken zal raken. De combinatie van de mooie 

muziek en de energie van de 

genietende mensen in het publiek en 

die saamhorigheid raakt elke keer 

opnieuw mijn ziel. Je kunt bijna zeggen 

dat ik er aan verslaafd ben. Het geeft 

een diepe voldoening en ik ben nog 

steeds blij dat ik achtentwintig jaar 

geleden die stap gezet heb.  

Naast de jaarlijkse opvoering van de 

Mattheus geven we ook elk jaar een 

najaarsconcert. Dit najaar zingen wij 

Messe Solennelle van Gounod en Het 

Stabat Mater van Rossinni. 

Aan deze stukken moet ook hard gerepeteerd worden. We 

zingen namelijk elk najaar andere stukken en hierdoor 

kunnen we natuurlijk niet leunen op de ervaring van de 

Mattheus, die we elk jaar zingen.  Natuurlijk hoop ik dat ook 

dit concert weer een succes wordt en dat al onze moeite 

wordt beloond. We werken er in ieder geval hard aan. 
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Naast het zelf zingen kan ik ook erg genieten van luisteren 

naar anderen. Ik ga dan ook regelmatig naar andere koren 

luisteren, soms met een vriendin, maar ik ga ook graag alleen. 

Eens in de twee maanden ga ik naar een Bach cantatekoor in 

Haarlem. Dit koor wordt gedirigeerd door Mark Lippe. 

Heerlijk vind ik dat elke keer weer. Dit koor bestaat uit 

conservatorium opgeleide mensen, dus naast genieten kan ik 

er dus ook stiekem nog wat van leren. 

Het mogen luisteren naar mooie uitvoeringen is voor mij een 

cadeautje. In al die jaren dat ik nu zing heb ik ontdekt dat,  

wanneer ik zing in een koor of luister naar muziek, alles van 

me afvalt: zorgen verdwijnen, verdriet zakt even naar de 

achtergrond en zelfs de scherpe kantjes van pijn 

verzachten. Ik hoop dan ook nog vele jaren te mogen zingen 

want het maakt mij ontzettend blij. 

 

Bets Visser-Zwaan 

  

Novadag te Middelburg  

Op zaterdag 10 oktober zijn wij te gast in 

Middelburg. Houdt u deze datum alvast vrij in 

uw agenda, binnenkort ontvangt u meer 

informatie over het programma ! 

 

Jaardag OKViB  

De eerste van de nieuwe Stichting OKViB op 11 juni 2015 in de 

mooie kerk van Aalsmeer onder leiding van Monique Wekker en 

Verena Schulze.  
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Het was echt geen bondsdag: er was geen 

bestuurstafel, geen inschrijfbalie, geen 

openingstoespraak, geen bondslied, geen agenda, 

geen rekening- en verantwoording, geen 

voorstellen, geen stemmingen …  

Het leek het meest op een NOVA-dag met een 

welkomstwoordje van Monique, koffie en koekjes, 

en 18 vrouwen die graag oud-katholieke vrouwen 

ontmoeten en iets nieuws willen horen. 

Kristine Ram leidt en begeleidt gesprekken 

met personen en groepen aan de hand van 

52 kaarten die ze getekend en 

samengesteld heeft op grond van de 

Benedictijnse spiritualiteit. Deze kaarten zijn 

eerst allemaal in  kleitabletten uitgevoerd en 

later zijn hier speelkaarten van gemaakt. Zij 

was uitgenodigd om haar kaarten te tonen, 

toe te lichten en het ´spel´ te spelen. 

Kristine zoekt al jaren naar de weg, die zij, die anderen als 

christen in de huidige maatschappij kunnen gaan. Zij leerde de 

regel van Benedictus kennen, ervoer hoe Benedictijnen 

daarnaar leven en zag deze spiritualiteit als leidraad voor 

zichzelf en voor anderen. 

De hl Benedictus, die leefde rond 500, wilde dicht bij God zijn, 

merkte dat hem dat in de drukke wereld van toen – ook al – niet 

goed lukte en trok zich terug uit de wereld en werd kluizenaar. 

Andere God-zoekers wilden hem navolgen en kwamen bij hem 

in de buurt wonen. Het werd er druk. Het samenleven van al die 

individuen, die eigenwijze alleenwonende kluizenaars rondom 

Benedictus vereiste enige regulering, organisatie, zodat allen 



  

15 
 

hun eigen weg tot God konden zoeken zonder de anderen te 

hinderen en af te leiden.  

Benedictus nam de leiding op zich en stelde regels. Maar hij 

was zo veeleisend en zo streng, dat de broeders er alleen maar 

ongelukkig van werden en geen stap verder kwamen op hun 

weg. Dat verdroot Benedictus en hij trok zich terug, nog verder 

de wildernis in. Daar kwam hij tot het inzicht, dat hij te streng 

was geweest. Hij kon zich zelf wel strenge regels opleggen, 

maar het samenleven moest voor de broeders ook ´haalbaar´ 

zijn, zodat zij binnen de regels en met behulp van de regels 

konden groeien en God vinden. 

De oude kloosters wilden een samenleving zijn buiten en 

afgescheiden van de wereld, zelfvoorzienend. Er zijn heel grote 

Benedictijnse kloosters geweest, die alles in huis hadden: 

landbouw, veeteelt, gezondheidszorg, techniek, wetenschap 

onderwijs *). Zij hadden de wereld niet nodig. Zo´n bedrijf 

vereist wederzijds vertrouwen, een strakke organisatie, een 

goede planning, en toewijding. Zulke omvangrijke kloosters zijn 

hier nu niet meer. Gelovigen wensen ook veel minder als 

christen te leven buiten de maatschappij. 

Kristine verbleef en verblijft regelmatig kortere tijd in kloosters 

en werd getroffen door de spiritualiteit  waarmee de volgelingen 

van Benedictus in het leven staan, ook in de huidige hectische 

tijd. Zij oefent zich in die spiritualiteit en probeert de regels van 

Benedictus toe te passen in, en aan te passen aan onze tijd. 

Wie intreedt, verplicht zich tot drie dingen:  

1. Stabilitas: trouw en standvastig zijn  

2. Conversio morum: bezield blijven en groeien  

3. Obedientia: aandachtig luisteren en gehoor 

geven  
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1. blijf op de plaats waar je staat, blijf bij je gemeenschap, blijf 

bij jezelf; waai niet met iedere wind en elke trend mee 

2. ontwikkel je deugden, je gaven ten goede 

3. doe wat je doen moet en doe het met aandacht; respecteer 

de ander, luister naar wat iemand echt zegt 

Het doel van de monniken was God zoeken – dit is het kader. 

Het andere kader vormen de gebeden – stop op vaste tijden 

met het werk, richt je alleen op God en bezin je op wat je aan 

het doen bent.  

Om in een gesprek of in groepen een gesprek op gang te 

brengen of vlot te trekken, of evt. te sturen, heeft Kristine in 

deze spiritualiteit de 52 kaarten ontworpen Ze zien er uit de 

verte uit als kwartetkaarten met hoofdthema´s en subthema´s. 

Je zou kunnen denken aan Tarot-kaarten, maar dat zijn het 

helemaal niet. Tarot gaat over de toekomst. Deze kaarten gaan 

over het nu en over ons.  

In de eerste ronde hebben we met elkaar een vraag 

geformuleerd die in bij de OKViB leeft. De vraag die naar boven 

kwam was: 'hoe blijven we als OKViB met elkaar verbonden en 

inspirerend voor onszelf en anderen ?'  Daarna hebben we in 

kleine groepjes kaarten uit de Geloftenserie gekozen om de 

betekenis van de gekozen kaart te laten meewegen in onze 

gesprekken en antwoorden. Ik probeer een voorbeeld: 

Aan een tafeltje wordt over een probleem gepraat dat allen 

aangaat en dat niet zomaar opgelost kan worden. Na verloop 

van tijd wordt weer herhaald, wat al gezegd is, een herhaling 

van zetten. Dan komt Kristine langs, houdt een waaier kaarten 

voor en de gesprekspartners kiezen steeds blind een kaart, met 

b.v. erop 
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 Persoonlijk: wat vind je persoonlijk van de kwestie? 

    hoe sta je er persoonlijk in? 

 Tegenslag: stoer standhouden? 

    meebewegen, soepel zijn? 

 Respect:  voor de ander, over en weer 

    voor zijn visie, over en weer 

 Vergeven: niet oordelen, over en weer 

De woorden op de kaarten, er zijn er nog veel meer, brengen 

nieuwe gezichtspunten in, of laten deelnemers zich bewust 

worden van zichzelf, hun eigen betrokkenheid bij de kwestie. 

Wordt een probleem niet opgelost, dan is het wel verhelderd en 

hebben de gesprekspartners elkaar beter leren kennen en meer 

begrip voor elkaar gekregen. 

´Luisteren met het hart´ -  een kaart op onze tafel.  

Hoe vaak luister je in plaats van met je hart, met je verstand of 

met je vooroordeel?  Hij/zij is zo en zo, hij/zij zegt dit en dat, 

maar zal wel zus of zo bedoelen. En daar op, op ons 

vooroordeel reageren we dan. Misschien is hij/zij helemaal niet, 

of niet helemaal zo als wij denken. Misschien bedoelt hij deze 

keer heel iets anders. 

De rest van de ochtend hebben de kaarten me bezig gehouden, 

of beter: de vraag, hoe we met elkaar omgaan, elkaar serieus 

nemen, onszelf serieus nemen. Hoe speel je een rol in de 

samenleving, zonder erdoor opgeslokt te worden, en jezelf te 

verliezen? Tel je nog mee als je niet elke trend volgt? En 

volgens wie dan wel? 



  

18 
 

Vervolgens hebben we dit weer centraal besproken. Kristine 

eindigde haar workshop met een Virtuskaart (waarde/deugd) 

met tekst in een envelop voor ieder persoonlijk. 

Meer over de kaarten en over Kristine Ram op www.krisram.nl 

Fiete Smit-Maan 

*) alleen voor nageslacht en het voortbestaan van het klooster 

waren ze niet zelfvoorzienend. 

Het ochtendprogramma werd gevolgd door een korte dienst 

van schriftlezing en gebed, waarbij pastoor Jaap Spaans 

voorging. De heerlijke lunch werd 

verzorgd door Alex Blok. Hierna 

vertelde pastoor Spaans over het 

kerkgebouw en toonde ons de unieke 

Oud-Katholieke begraafplaats.  

 

Middagprogramma 1e Jaardag  

Roerloos staat ze daar onder de boom. Nog 

onschuldige, lieflijke Eva, aan het begin van de 

Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp. Starend naar 

de appel die ze in haar hand houdt. Zal ze wel of 

zal ze niet…..??? Wie het beeld met de omgeving 

waarin het geplaatst is goed waarneemt, ziet op 

een tak in de boom een kleine, groene slang 

kronkelen met zijn kop naar haar gericht. De 

wereld houdt zijn adem even in, zoals in de 

windstilte vlak voor het onweer losbarst.  

http://www.krisram.nl/
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Alle volgende beelden zijn een en al bevroren beweging en 

dynamiek. Zelfs de vrouw van Lot, versteend in de ruk waarmee ze 

zich omdraaide, de plooien van haar kleed wapperen nog in de 

woestijnwind. Zelfs het gezicht van Job, zittend op zijn mestvaalt, zijn 

handen op zijn bovenbenen, 

zijn lijdzame lijden 

opdragend aan zijn Heer. 

Abraham, terwijl hij zijn zoon 

opbindt om hem ten offer te 

brengen, in een mengeling 

van wanhoop, verdriet, 

ontroering en vertrouwen. 

En het gevecht van Jakob met de engel is een en al dynamiek, armen 

en benen in de lucht, twee gestaltes die zo in, door en met elkaar zijn 

verweven dat je heel dichtbij moet komen om nog te zien dat het er 

twee zijn. 

Het middagprogramma van de jaardag was een bezoek aan de 

Bijbelse beeldentuin van de R.K. parochie Sint Joannes de Doper in 

Hoofddorp. Voor mij als Culemborgse vrouw echt een cadeautje, ik 

kende deze plek niet en zou nooit op het idee zijn gekomen om er 

naar te gaan zoeken, terwijl dit bezoek mij echt veel gegeven heeft. 

Toch zal de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp regionale en 

provinciale bekendheid genieten, want in 2008 is dit verkozen als 

meest favoriete religieuze plaats van Noord-Holland.  

De 1, 2 ha grote parochietuin is ontworpen in opdracht van pastoor 

Kees van Lent, die deze plek als open groene ruimte voor Hoofddorp 

wilde behouden. De Haarlemmermeerse kunstenaar Karel Gomes 

heeft ongeveer 40 beelden gemaakt van Bijbelse personen en van 

mensen die Jezus hebben gevolgd, en ons inspireren. In de tuin zijn 

ook een aantal beelden aanwezig van Antoinette Otten, zij is een 
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leerling van Karel Gomes. De tuin lijkt ontworpen rondom de 

beelden. Ieder beeld staat in een omgeving, die het verhaal op een 

natuurlijke en sprekende manier ondersteunt. Zo staat Eva onder een 

boom, Susanna zit aan de rand van de vijver, en Ruth die bezig is met 

de oogst staart in de verte vanaf een heuveltje met korenaren. 

De website van de Bijbelse tuin in Hoofddorp zegt over Gomes “In 

zijn werk -hoofdzakelijk in brons- wil hij de betekenis van de 

menselijke emoties stileren en zo de essentie daarvan op anderen 

overdragen. Datzelfde vind je ook terug in zijn manier van lesgeven. 

Dat laatste is voor hem een goede mogelijkheid om die waarden door 

te geven. Op die manier is beeldhouwen voor Karel Gomes een vorm 

van leven en communiceren”. 

Dit is precies wat zo ontroerend is in deze tuin: 

de beelden komen tot leven en willen met je in 

gesprek. Je kunt geen toeschouwer blijven, je 

wordt als het ware in het verhaal getrokken. Je 

voelt de wanhoop van Abraham, de 

lijdzaamheid van Job, je voelt hoe het is om 

afgewezen te worden zoals Hagar, en je voelt 

hoe het voor Maria is om haar kindje in haar 

armen te koesteren. En hoe zit dat met die 

vader van de verloren zoon, kan hij hem direct 

uit de volte van zijn hart vergeven en omarmen 

of heeft dat toch nog wat meer tijd nodig?  

Het bezoek aan deze plek was een door het bestuur perfect gekozen 

vervolg op de ochtendbijeenkomst van de jaardag, waar we immers 

aan de hand van een Benedictijns kaartspel in communicatie met 

elkaar waren gekomen over de vraag: “Hoe kunnen we elkaar voeden 

en blijven inspireren”.  
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Na alle indrukken van de dag werd het programma afgesloten met 

een ontspannen kopje thee in de theetuin. 

Terwijl iedereen op weg ging naar de thee ben ik nog wat gaan 

rondlopen en heb een paar foto’s gemaakt van beelden die mij 

raakten, en nu blijkt dat ik onbewust de twee beelden van de vader 

en de zoon heb gefotografeerd. Als je die naast elkaar zet krijg je een 

intrigerende tegenstelling. De vader die zijn zoon dreigt te verliezen, 

en de vader die zijn verloren zoon weer terug ontvangt. Wat hebben 

die twee beelden naast elkaar mij te vertellen? Ik ben er nog niet uit. 

In die vraag zit misschien nog wel een hele overweging.  

Margot Kersaan 

 

Hildegard van Bingen en wat zij mij deed  
 
Het thema van deze OC is Hildegard van Bingen. De redactie 
heeft mij gevraagd om te schrijven waarom ik zo gefascineerd 
ben door Hildegard. Emma heeft geprobeerd om mijn fascinatie 
te noteren, maar ik denk dat ik het beter zelf kan doen, omdat 
het nogal ingewikkeld is mijn gedachtegang te volgen.  
 
Voor het vrouwentreffen van de BAF (Bond Alt-katholischer 
Frauen) Duitsland in 1998 (het was in dat jaar 900 jaar na de 
geboorte van Hildegard) ben ik iets gaan lezen over deze vrouw 
die zolang geleden geleefd heeft. Ze boeide mij om haar 
bescheidenheid en schroom waarmee ze te werk ging. In plaats 
om van de daken te schreeuwen dat zij visioenen had, leefde 
ze in eenvoud en pas toen ze (van God) opdracht kreeg haar 
visioenen op te schrijven, heeft ze dat schoorvoetend gedaan.  
 
Het was in de tijd moeilijk om als vrouw voor het voetlicht te 
treden. Je werd dan al snel voor heks uitgemaakt. Door op een 
open en eenvoudige manier de aandacht van Bernardus van 
Clairvaux voor haar werk te vragen, is het haar gelukt om 
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toestemming van de Paus te krijgen. Ze was op dat moment in 
de veertig en abdis van een vrouwenafdeling van het 
mannenklooster in Disibodenberg, in het Duitse Rijnland, waar 
ze als 8-jarig meisje naartoe gebracht was.  
 
Door haar werk en de toestemming van de Paus kreeg zij veel 
aandacht. Haar afdeling in het klooster groeide en ze vroeg 
toestemming om een eigen klooster te stichten. Dat werd haar 
eerst geweigerd, maar ze zette door en ze stichtte in een 
klooster in Bingen.  
 
Er is veel van haar bewaard gebleven. Haar boeken, zoals 
Scivias ("ken de weg") met getekende visioenen. Liederen voor 
de liturgie, o.a. De vespers voor Ursula. Maar ook boeken over 
geneeskrachtige kruiden.  
Wat mij het meest getroffen heeft, zijn haar visioenen over 
Mens, Schepping en Kosmos.  
 
Voor dit stuk hebben Emma en ik tijden met elkaar zitten praten 
en ik kwam langzaam tot de ontdekking dat, hoewel ik niet in 
termen van vrouwen of mannen denk, het Hildegard geweest is 
die mij de vrouwelijke kant van "God de Vader" heeft laten zien.  
 
In 2005 ben ik iconen gaan schilderen. Het was 
gebruikelijk dat je begon met Maria. Maar omdat ik 
niets met Maria had, heb ik als eerste de Engel 
Gabriel geschilderd. Pas toen ik het Magnificat zoals 
Nico ter Linde dat verwoordt, had gelezen, heb ik 
Maria geschilderd. Daarna wilde ik een drie-eenheid 
schilderen. Ik begon aan de drie-eenheid uit het 
nieuwe testament.  
 
Het was toen 2007. Deze drie-eenheid is pas in 2009 voltooid, 
nadat ik het visioen van Hildegard, zoals zij de Drie-eenheid 
zag, geschilderd had. Mijn kijk op "God, de Zoon en de Heilige 
Geest" is door Hildegard zo veranderd, dat het tijden geduurd 
heeft voor ik de icoon afgemaakt heb.  
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De gestalte in het rood is de Geest, bij 
Hildegard een vrouw. Het hoofd boven 
haar is God de Vader. En in haar handen 
het Lam Christus.  
 
De gedachteverandering die bij mij had 
plaatsgevonden was er een van heersen 
naar dienstbaarheid, van heerser naar 
dienen. Maria veranderde van Koningin 
naar Dienstmaagd en God van Heerser 
naar Schepper. 
 
 

 
Haar denkbeeld over de verhouding tussen de kosmos en de 
mens spreek mij het meeste aan. Aan de hand van het 
volgende visioen wil ik uitleggen waarom.  
 
Wij zien hier de kosmos, met daarin de mens die in alle vrijheid 
staat. De mens is het middelpunt van de 
kosmos. Echter, de mens is zondig. Dat wil 
zeggen: zij leeft teveel voor zichzelf, zonder 
aan het geheel te denken. Daar lijdt de 
kosmos onder.  
Kosmos en mens zijn dus met elkaar 
verbonden. De mens beïnvloedt de kosmos 
en de kosmos beïnvloedt de mens. Wat zij 
echter samen niet voor elkaar krijgen, is het 
vernietigen van de kosmos. Want de kosmos 
wordt door de Schepper gedragen.  
Hier in het visioen weer de twee hoofden: 
God de schepper en De Geest die de kosmos 
draagt en tevens de Christus is, gezien de 
stigmata op de voeten.  
 
Een geloofsbelijdenis van Hildegard van bijna 1000 jaar 
geleden. Wat voor mij nog zo actueel is dat ik dit door wil 
vertellen.  
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Om meer mensen met Hildegard te laten kennismaken, heb ik 
haar eens als thema gehad voor de ontmoetingsdagen in 
Wahlwiller, die ik samen met Marianne Tanke organiseerde. 
Ook heb ik in samenwerking met de overige leden van de 
Werkgroep Sint Willibrord een reis naar Disibodenberg en 
Bingen georganiseerd.  
 
Ook daarna is ze mij blijven fascineren. Haar manier van leven, 
haar standvastigheid maar vooral haar eenvoud en nederigheid 
zijn voorbeelden geweest.  
 
Al pratend met Emma kwam ik tot de ontdekking dat zij de 
vrouw was die ik wilde zijn. Een vrouw met de opdracht om 
mens te zijn zo als GOD bedoeld had. Een mens met eigen 
verantwoordelijkheid, een mens die in alle vrijheid staat en 
vandaaruit leeft met het geluk van medemensen voor ogen.  
 
En dat is waar Hildegard in geslaagd is en waar ik nog steeds 
een voorbeeld aan heb!  
 
Rina Homan  
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Magnificat, bewerkt door dominee Nico ter Linde  
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Ontmoetingsdagen in Wahlwiller 19 t/m 21 juni 2015  

Thema: Verbeelding 
 

De activiteiten op vrijdag werden 

op een ludieke, creatieve en actieve 

manier gebracht. 

We gingen aan de slag met de 

verhouding tussen onszelf, elkaar 

en God. Het was niet zo simpel als 

het leek maar uiteindelijk kwamen 

we toch tot zinnige dingen. 

 

De zaterdagmorgen was een uitdaging in de vorm van 

bibliodrama over het verhaal van het volk van Israël in de 

woestijn na de uittocht uit Egypte en het maken van het 

gouden kalf. Mozes bracht hierin een onverwacht, 

verrassend en vredig einde in de vorm van een 11e gebod. 

Bij de invulling van de middag kregen we een paar uurtjes om 

zelf te besteden. Er werd samen gewandeld of alleen, rustig 

of stevig doorstappend, geknutseld, gelezen of iets voor 

zichzelf gedaan. 

 

 
 

Aan het eind van de middag moesten we gaan stoeien met 

psalm 84 in de Nieuwe Bijbelvertaling en de oude 
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psalmversie. Er waren handreikingen, maar ieder kon haar 

eigen invulling geven. 

Bij de avondbijeenkomst werd er gevraagd naar ons 

Godsbeeld. In groepjes van vier werd hierover gesproken 

wat soms wel een uitdaging bleek te zijn vanwege de 

verschillende opvattingen. 

Evenals de vorige avond was er na de afronding nog een 

gezellig samenzijn. Deze avond werden we verrast met 

bezoek van pastoor Piet Coemans. 

 

De zondagmorgen begon met de voorbereiding voor de 

dienst in verschillende groepjes. Na een kopje koffie gingen 

we in stilte de zaal in voor de dienst die werd voorgegaan 

door pastoor Joke Kolkman. 

Leuk was dat tijdens de dienst ons werk van de afgelopen 

dagen naar voren kwam en 

er op doorgegaan werd. Een 

mooi einde van bijzondere 

ontmoetingen. 

Omdat alle deelnemers 

enthousiast waren over dit 

weekend, is besloten om 

volgend jaar weer 

ontmoetingsdagen in Wahlwiller te organiseren van 

donderdag 26 t/m zondag 29 mei 2016. Schroom niet om 

erbij te zijn en zelf te ervaren wat ontmoetingen kunnen 

betekenen. 

 

Angelina van Ginneken en Gerja Groenendijk-Zwart  
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Een vers van Hildegard 

Als centraal begrip in Hildegards visie op de schepping 

omvat de ‘viriditas’ de vitale levenskracht van alle wezens 

en dingen, en daarmee draagt zij ook alle 

genezingsprocessen van het lichaam en de ziel. De 

‘viriditas’ beïnvloedt ook de mentale vitaliteit, het 

verstand en het geweten van de mens. ‘De levende geest 

gaat uit, wordt het groenend lichaam en draagt zijn 

vrucht: dit is leven.’ Zo ziet Hildegard het ontstaan van 

alle levende wezens. In een van haar mooiste verzen 

beschrijft zij de helende kracht:  

O, helende kracht die zich een weg baant!  

Alles doordring je,  

in de hoogte, op aarde, in de afgronden overal,  

jij voegt en sluit alles ineen.  

Door jou drijven de wolken, zweven de hemelen,  

druppelen de stenen van vocht,  

don de bronnen hun beken opborrelen,  

door jou ontspringt het verfrissend groen aan de aarde!  

Je voert ook mijn geest naar de verte,  

Jij waait je wijsheid in hem  

en met de wijsheid de vreugde!    
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Het goede delen !  

Op zaterdag 6 juni jl. vertrok ik naar Utrecht, waar de 

bisdomdag met thema ‘het goede delen’ plaatsvond.  

Nadat ik vele bekenden begroet had en ingeschreven was 

voor een workshop, werden alle aanwezigen om 10.30 uur 

door de voorbereidingsgroep welkom geheten in de prachtige 

kapel. Daarna gingen we in groepjes aan de slag: het goede 

delen ! Mijn groepje bevatte parochianen uit Hilversum, 

Amersfoort, Culemborg, Den Haag en Arnhem en we 

bespraken het goede van ieders parochie. Zo kon iemand 

intens genieten van orgelspel en het goede koor in haar 

parochie, en was een ander blij dat hij gewoon zichzelf 

mocht zijn in zijn parochie. 

Vervolgens keken we naar het toneelstuk ‘de eunuch van 

Kadake’, geschreven door Adrie Paassen voor het 

Internationaal OK Congres. Omdat ik als vrijwilliger bezig 

was op het congres tijdens de première van het toneelstuk, 

was ik blij dat ik nu de kans kreeg het toneelstuk te kunnen 

zien ! 
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Tijd voor lunch. Onder het genot van heerlijke broodjes en 

een smakelijke miniquiche maakte ik kennis met een zeer 

bereisde dame uit parochie Utrecht, Toni. Zij heeft altijd 

veel vrijwilligerswerk gedaan. Wat nu speelt, dat er bijna 

geen mensen voor vrijwilligerswerk te vinden zijn, was in 

haar tijd als vrijwilliger ook al aan de orde, waardoor er 

helaas superleuke projecten zijn beëindigd.   

Na de lunch kwam professor Jozef Wissink ons vertellen 

hoe we parochie kunnen zijn in de toekomst. Hij is emeritus 

hoogleraar theologie en Rooms-Katholiek priester. 

Vervolgens waren de workshops aan de beurt. Sacrale dans, 

creatieve bijbelstudie over ‘de verspieders’, creatieve 

verwerking van het toneelstuk, zingen, groepsgesprek n.a.v. 

inleiding en ik bezocht de workshop ‘meditatie’ o.l.v. Sandra 

van der Helm. Zij vertelde over zen meditatie en zodra 

iedereen zijn waterijsje op had, gingen we van start: staren 

naar een bepaalde plek op de muur, zittend op een stoel of 

een kussen. Heerlijk ontspannend vond ik het. 

Na de ‘ werkwinkels’ waren er hapjes en drankjes. De 

bisdomdag werd afgesloten met een eucharistieviering. 

Helaas kon ik deze niet bijwonen vanwege andere 

verplichtingen. 

We kunnen allemaal terugkijken op een 

fantastische en inspirerende bisdomdag !  

Monique Wekker-Bergers 
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Wie goed zingt, bidt dubbel 
 

In een themanummer over Hildegard van Bingen ontkom je er bijna 

niet aan iets te schrijven over kerkmuziek. Toch had deze begaafde 

vrouw veel meer talenten dan alleen de muzikale. Tekenend 

daarvoor is dat zij na haar heiligverklaring door de rooms-katholieke 

kerk erkend is als kerklerares: een hoge eretitel die iemands leer, 

theologische oeuvre en levenswandel erkent. Naast Hildegard zijn er 

maar twee vrouwen die deze eervolle status bereikt hebben.  

 

Hildegard schreef heel uiteenlopende werken. Ze schreef gedichten 

en beschikte over een grote kennis op de terreinen van bijbel, 

theologie, filosofie en natuur, waarover ze dan ook schreef en sprak. 

Ze zag zichzelf als advocaat, spreekbuis en werktuig van God en 

richtte haar blik steeds opnieuw op het geheim van de Allerhoogste. 

Zo wilde ze voor haar lezers en hoorders de goddelijke liefde als 

begin en eind van al het zijnde ontsluiten. 

 

Zo gelaagd als haar gedachten, zo gelaagd is ook de muziek van 

Hildegard. Met de vrouwenschola van het Vocaal Theologen 

Ensemble heb ik eens een aantal van haar werken mogen zingen in 

de abdij van Berne. Het is geen gemakkelijke muziek en de uitvoering 

vraagt veel van de concentratie. Maar het levert ook veel op. Op een 

gegeven moment gaat het stromen en lijkt de muziek de leiding over 

te nemen. Als op één adem vulden de noten de kerk en brachten 

zangers en toehoorders in vervoering. 

  

Hoewel het om een heel andere muzikale ervaring gaat, heeft de 

ervaring in Berne misschien wel iets weg van een scene uit de 

Zweedse film As it is in Heaven. In die film leren we een koor kennen 

dat in een erbarmelijke toestand verkeert. Wanneer de grote dirigent 
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Daniel Daréus in het dorp komt wonen, wordt hij gevraagd het koor 

te gaan leiden. Hij probeert er weer een klankrijk geheel van te 

maken. In de bewuste scene laat hij iedereen zijn of haar innerlijke 

toon zingen. Aanvankelijk klinkt het als een schuchtere chaos, maar 

langzaamaan begint het te vibreren. Er komt eenheid en samenklank 

en tegelijkertijd vindt een ieder zichzelf. Het blijkt een uiterst 

waardevolle en stimulerende ervaring. 

 

Ik denk dat hier de kern van wat het maken van muziek, ook 

kerkmuziek, is en doet in beeld komt. Het brengt je bij jezelf, bij 

elkaar en bij de inhoud. Ik waardeer zelf aan de oud-katholieke 

liturgie dat er zoveel in gezongen wordt. Stelt u zich eens voor hoe 

het zou zijn als dat niet zo was. Dat we zondag aan zondag het Gloria, 

de Geloofsbelijdenis en vele andere onderdelen zouden opzeggen in 

plaats van zingen en als er geen liederen gezongen zouden worden. Ik 

persoonlijk zou het heel anders ervaren en beleven. Als ik de 

woorden zing, komen ze veel dichterbij dan als ik ze uitspreek. 

Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat als ik de woorden zing er meer 

ruimte over is voor het mysterie. In de ruimte van de muziek, 

ontstaat ook ruimte voor de woorden, hun betekenis én hun geheim.  

 

Zingen is een vak apart. Niet iedereen vindt het leuk en ook niet 

iedereen heeft het gevoel dat hij of zij het goed kan. Dat hoeft in de 

kerk geen probleem te zijn. De viering in de kerk is geen opera-

uitvoering waar geen noot fout mag gaan. Gelukkig heeft ook niet 

iedereen de taak om in het koor mee te doen. Maar samen maken 

we er een mooi geheel van, ieder op zijn of haar eigen plek en naar 

eigen vermogen.  

 

Waarom dan die uitspraak van Augustinus als titel voor deze 

bijdrage? Vaak wordt het woord “goed” weggelaten, wanneer dit 
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citaat wordt gebruikt. Het staat er echter wel. Wie goed zingt, bidt 

dubbel. Ik denk dat dit juist te maken heeft met het feit dat ieder 

naar eigen kunnen meedoet. En dat we er samen voor zorgen dat de 

lofzang van de liturgie gaande wordt gehouden tot eer van God. 

Wanneer iedereen zijn best doet, dan wordt dat iets krachtigs. Zoals 

dat koor dat zowel zichzelf als elkaar vond door het zingen van de 

innerlijke toon. 

 

Zingen vraagt om in- en uitademen. Terwijl we uitademen komen de 

klanken en woorden tot stand. Terwijl we dat al uitademend doen, 

ademen we de woorden en hun betekenis ook in. Zingen in de kerk is 

in eerste instantie dan ook niet het uiten van het persoonlijke geloof, 

maar inzingen, inademend geloven. Je kunt zingen omdat je gelooft, 

maar je zingt ook omdat het juist tot geloof brengt. Er worden 

woorden aangereikt die je misschien zelf nooit had verzonnen, maar 

door ze te zingen, worden ze je eigen. Of met de woorden van Willem 

Barnard: “zingen doe je niet om uiting te geven aan wat in je leeft, 

maar om je zelf te binnen te brengen wat je niet ‘eigen’ is. Het is een 

soort her-innering van wat steeds weer vergeten wordt”. 

 

Zo gezien wordt die uitspraak van Augustinus veel meer dan een 

spannende uitdaging gericht op de esthetische zangkwaliteit. Het 

goede zingen kan betrokken worden op onze houding en als die goed 

is, dan kunnen grootse dingen gebeuren. Als onze gesteldheid erop 

gericht is om het geloof in te zingen en open te staan voor de 

woorden, de betekenis, het andere en de Ander. Wie zo zingt, zal 

ervaren dat het een dubbel bidden is. 

 

Ik sluit af met een lied van de dichter is Sytze de Vries. 
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“Van ver, van oudsher aangereikt”  

 

Van ver, van oudsher aangereikt, 

een Woord dat toch niet van ons wijkt, 

nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan. 

 

Dit Woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 

 

Dit Woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet! 

 

Dit lied dat onze nacht verstoort 

wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 

een nieuwe dag, een vergezicht! 

 

Van ver, van oudsher aangezegd, 

een Naam, opnieuw op ons gelegd, 

een Woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

O Woord, zo lang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan:    

gezegend, hier en overal    

die is, die was, die komen zal! 

 

Diaken Helen Gaasbeek 
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Najaarsretraite in Wahlwiller (Zuid-Limburg) 

 ‘Omgaan met elkaar, te midden van zusters en broeders’ 

In 2014 werd er een retraite georganiseerd in het Arnold 

Janssenklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij Wittem. Deze 

was specifiek bedoeld om vrouwen, die verbonden zijn met de 

nieuwe parochie i.o. van de H. Elia te Mijdrecht, in contact te 

brengen met andere vrouwen binnen de Oud-Katholieke Kerk. 

Deze retraite is zo goed bevallen, dat er zowel vanuit Mijdrecht als 

andere plaatsen het verzoek kwam ook dit jaar weer een retraite te 

organiseren. Pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar zal ook deze 

retraite leiden. 

Er is voor circa 25 deelnemers gereserveerd. Er is al een flink aantal 

aanmeldingen uit beide groepen. Maar: hoe meer zielen hoe meer 

vreugd ! 

Datum: zaterdag 26 september t/m dinsdag 29 september 2015 na 

de middagmaaltijd. 

Kosten:   

1 persoonskamer met toilet en douche € 199,- 

1 persoonskamer met toilet en douche op de gang € 169,-   

Voor beiden geldt € 5,- administratiekosten.   

Voor meer informatie en/of opgave bij Clemence de Boer-Celie, email 

clemence.celie@planet.nl of telefoonnummer 023- 5371620 en  

06 57162418 

Bij geen reactie kunt u mailen naar geertje00@hotmail.com  

Of voor Mijdrecht: Elly Samsom via email ceesel@casema.nl of 

telefoonnummer 0297-283431 

mailto:clemence.celie@planet.nl
mailto:geertje00@hotmail.com
mailto:ceesel@casema.nl
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Hildegard von Bingen -  het toneelstuk  

“Hildegard von Bingen”, het toneelstuk van Theatergroep de Kern, ging in 

1998 in première. Het werd 120 keer met veel succes in uitverkochte 

schouwburgen door Nederland en België gespeeld. We schreven en 

produceerden “Hildegard von Bingen” na onze eerdere voorstellingen 

over rebelse en beminnelijke vrouwen: Belle van Zuylen, de Franse 

schrijfster George Sand en de psychotherapeute Lou Andreas Salome. Het 

waren alle drie vrijdenkende en charmante vrouwen, die door hun 

onconventionele gedrag naast bewondering ook veel weerstand 

opriepen. Want ze waren hun tijd ver vooruit en ze hebben hun nek 

uitgestoken. En zo de weg gebaand voor vrouwen in onze tijd.   

Thuis ben ik opgevoed met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. M’n 

ouders waren allebei katholiek. Maar het was wel een opstandige vorm 

van katholicisme. Als kind moedigde mijn vader mij aan niets voor zoete 

koek aan te nemen en altijd vragen te blijven stellen. En dat deed ik. In de 

godsdienstles stelde ik vragen als: “Wie heeft God gemaakt?” Maar dan 

werd ik meteen de klas uitgestuurd. Dat voelde ook als onrechtvaardig, 

want thuis werd juist over van alles gediscussieerd. In de jaren 50 

draaiden we “Liedjes die eigenlijk niet mogen” van Jules de Corte. 

Bijvoorbeeld over het paartje dat moet trouwen, omdat zij zwanger is: 

“Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis, geëscorteerd door 

slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de 

vrede. Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis.(…) Met de 

prachtige laatste zinnen: ”En alle anderen lieten taal noch teken merken, 

die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken om God te danken voor 

hun spijkerhard geloof.” Dat hypocriete geloof vervreemde mij van de 

Rooms-katholieke kerk. 

Met de paplepel 

In de tweede helft van de jaren 60 ging ik met Jules optreden voor de KRO 

radio. Hij werd een soort huisvriend, omdat hij net als mijn vader en ik 

liedjes schreef over onrecht dat mensen wordt aangedaan. Ik schreef zelf 
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toen al veel gedichten, liedteksten en verhalen en ik componeerde zelf de 

muziek. Daarnaast was ik bezig met een vooropleiding voor de 

Toneelschool. Veel van wat ik toen schreef ging over een andere, betere 

wereld. Natuurlijk demonstreerde ik later mee tegen de oorlog in 

Vietnam, tegen de kruisraketten of tegen de generaalsregimes in Chili en 

Argentinië. Ik heb dat opstandige gevoel dus met de paplepel ingegoten 

gekregen. En ik mocht m’n talenten ontwikkelen, daar ben ik m’n ouders 

innig dankbaar voor. Ik kon al jong m’n gevoel van onrecht vertalen in m’n 

werk. En doe dat nog steeds.  

Ik ben niet gek, ik ben kwaad 

De meeste meisjes hadden toen als ideaal om op hun 18e getrouwd te zijn 

en op hun twintigste hun eerste kind te hebben. Ik vond meisjes die een 

hang naar autonomie hadden veel spannender. Dus maakte ik samen met 

een vriendin een schoolkrant en schreef over Martin Luther King. Maar 

het huwelijk van m’n ouders was helaas niet ideaal. Dus schreef ik op m’n 

16e het liedje: “Huwelijksboekje”, waarin ik heel eigenwijs m’n kritiek op 

het huwelijk uitte.  

In de jaren 70 sloot de tweede feministische golf naadloos aan bij dat 

gevoel van onrecht. Onze moeders moesten immers thuisblijven en wij 

kregen de kans daar iets aan te veranderen. Zo speelde ik in 1981 bij een 

Vlaams gezelschap het stuk: “Ik ben niet gek, ik ben kwaad” wat ging ook 

over het gebrek aan kansen voor vrouwen. Het seizoen daarop maakte ik 

zelf een theaterprogramma met de titel: “Het spijt me, maar…” dat op 

allerlei manieren over vrouwen ging. Met veel liedjes waarvoor ik de tekst 

en muziek schreef. Komisch, relativerend, snijdend of ironisch, alles vanuit 

een oprechte wens dat deze wereld anders moest, omgekeerd. Maar ook 

over vrouwen in oorlogssituaties, hun moed en doorzettingsvermogen. 

Het programma was een enorm succes en we werden gevraagd voor 

allerlei bijeenkomsten.  
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Gelijkgestemd 

Toen Jan-Jaap Jansen en ik elkaar in 1983 in Groningen leerden kennen, 

werkten we samen in een toneelstuk dat hij geschreven had: “De 

Bommen van Berend”. Ik speelde de hoofdrol en zong veel liedjes van zijn 

hand. Hij regisseerde me en was ook al langer met vrouwenemancipatie 

bezig. 

We werden verliefd, trouwden, gingen samenwerken. We hadden veel 

gemeen: schrijven, componeren, acteren etc. maar ook dat gevoel voor 

rechtvaardigheid. Van huis uit protestant, was hij kritisch gelovig 

gebleven.   

Hildegard von Bingen 

Onze eerste voorstelling over een baanbrekende vrouw in 1993 ging over 

Belle van Zuylen. Haar beroemde uitspraak “Ik heb geen talent voor 

ondergeschiktheid”, die ze als meisje van 21 op een bal zei tegen een 

beroemde Don Juan uit haar tijd, sprak ons enorm aan. “Waartoe dient 

ons verstand als dat een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor ons geluk 

en dat van anderen. Het zou het slechtste geschenk van de hemel zijn. En 

men zou God moeten smeken vrouwen met verstand zo zeldzaam mogelijk 

te maken”. Deze aanklacht kwamen we ook tegen bij George Sand en Lou 

Andreas Salomé. Intelligente, talentvolle en creatieve vrouwen die 

werden miskend en beknot. 

Na deze eerste drie grote successen suggereerde iemand dat we een 

voorstelling moesten maken over Hildegard von Bingen, een abdis uit de 

11e eeuw. We kenden haar niet, maar we gingen boeken over haar lezen 

en raakten gefascineerd. Een abdis die als kind van acht naar het klooster 

was gebracht en zich daar had ontwikkeld tot arts, componiste, biologe, 

psychologe, natuurkundige, architecte en raadgeefster van keizers en 

pausen. Die een strijd met de clerus aanging, haar eigen klooster stichtte 

en die naast erkenning veel tegenwerking kreeg. Bevriende monniken die 

haar kwaliteiten erkenden hebben haar gedachtengoed zorgvuldig 

bewaard: haar visioenen in de Scivias, haar boeken over de natuur, haar 
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brieven en haar Vita, de beschrijving van haar leven. We raakten 

begeesterd en het was geen moeilijk besluit een stuk over haar te gaan 

schrijven. 

Want ook Hildegard was dus zo’n intelligente en creatieve vrouw. Ze was 

als tiende uit een adellijk gezin voorbestemd om het klooster in te gaan. 

Meisjes werden in die elfde eeuw al bij hun geboorte uitgehuwelijkt. Vaak 

aan een oudere man. Met als gevolg seksueel misbruik, voortdurende 

zwangerschappen en sterfte in het kraambed. Vrouwen die alleen gingen 

reizen waren vogelvrij en werden vaak verkracht. 

Maar juist in het klooster kon een meisje met de intelligentie en 

gevoeligheid van Hildegard zich in alle vrijheid ontwikkelen en volop 

studeren. Het is duidelijk dat ze dat gretig heeft gedaan en Jutta von 

Sponnheim, de abdis van het vrouwenklooster op de Disibodenberg, heeft 

haar daarin gestimuleerd. Ze groeide ook op in een periode waarin de 

Inquisitie nog niet actief was en haar als heks op de brandstapel had 

kunnen zetten.  

Toch heeft die brede ontwikkeling haar in moeilijkheden gebracht. Zoals 

bij alle vrouwen in onze toneelstukken konden we laten zien hoe 

Hildegard omwille van haar intelligentie werd dwarsgezeten. Met name 

door Kuno, de abt van haar klooster op de Disibodenberg. Juist die lagere 

clerus was zo jaloers, omdat zelfs de paus haar erkende als een 

belangrijke denkster en kerkvernieuwer. Evenals trouwens keizer 

Barbarossa. Naarmate we meer over haar te weten kwamen sloten we 

haar in ons hart. Haar ideeën over het leven, over de natuur, over de 

drijfveren van mensen, over wat muziek met je kan doen, haar diep 

religieuze gevoel waardoor ze zo betrokken bij de wereld was, dat alles 

vormde een grote bron van inspiratie. 

Toeval bestaat niet 

Toen wij nog met de research bezig waren, vroeg de KRO mij mee te 

werken aan een documentaire over Hildegard. Toeval bestaat niet. Ik 

speelde daarin de rol van Hildegard en er werd gefilmd op alle plekken die 

belangrijk waren in haar leven. Dus reisden Jan-Jaap en ik naar Duitsland 
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en kwamen op de Disibodenberg waar ze als klein meisje opgroeide, 

zagen de natuur waar in ze wandelde, waar de monnik Volmar haar steun 

en toeverlaat was. Maar ook de Rupertsberg in Bingen, waar ze samen 

met haar nonnen een eigen klooster bouwde en waar de jonge 

intelligente non Richardis haar hartsvriendin werd.  

Visoenen? 

Een voorstelling maken die zich voor een groot deel in een klooster 

afspeelt deed ons denken aan het boek “In de naam van de roos” van 

Umberto Eco. Daarin wordt op spannende wijze het verbod op het 

vergaren van kennis in de 14e eeuw getoond. Hildegard, die een paar 

eeuwen eerder leefde, had veel kennis die zij als vrouw niet kon, en zeker 

niet mòcht bezitten. En die kennis wilde ze zo graag aan de wereld kwijt. 

Dat ze dat niet zomaar kon doen, maakte haar letterlijk ziek. Daarom 

schreef ze een brief aan de invloedrijke Bernardus van Clairvaux. 

Wij gingen er van uit dat Hildegard helemaal niet ongeletterd was. De 

verboden kennis die ze bezat moet ze hebben geleerd van Jutta von 

Sponnheim. Ze moet verboden boeken uit de bibliotheek van 

Disisbodenberg hebben gelezen over o.a. geneeskunst, muziek en 

biologie. Er was haar veel aan gelegen de vrijheid te krijgen iets met die 

kennis te doen. Vandaar die formule “Het Levende Licht” in de smeekbrief 

aan Bernardus van Clairvaux. En toen paus Eugenius III op het concilie van 

Trier haar “visioenen” serieus nam, kreeg ze officieel toestemming haar 

kennis te gebruikten om boeken te schrijven en muziek te componeren. 

Opstandigheid boven devotie 

We hebben in onze voorstelling de opstandigheid van Hildegard verkozen 

boven haar devotie of heiligheid. We wilden vooral haar kracht schetsen, 

haar moed en uithoudingsvermogen. Wij wilden de boeiende en 

ongelooflijke werkelijkheid van het kloosterleven laten zien: de conflicten, 

intriges en machtsspelletjes die zich daar afspelen. Maar met het credo 

van Hildegard als uitgangspunt dat deze wereld beter, anders en 

omgekeerd moet, konden wij haar ook naar onze tijd halen. 
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Een aantal mensen uit haar leven speelde daarbij een rol. De monnik 

Volmar bijvoorbeeld die haar vertrouweling was. Tussen deze erudiete, 

integere man die Hildegard hielp bij het optekenen van haar Scivias, 

bestond diepe genegenheid en vriendschap. Een andere belangrijke rol 

was weggelegd voor Richardis, de jonge intelligente kloosterlinge voor wie 

Hildegard dezelfde rol vervulde als Jutta voor haar had gedaan en die ze 

zag als haar geliefde dochter.  

Abt Kuno van het klooster van Disibodenberg was een enorme intrigant 

en werkte Hildegard tegen waar hij maar kon. Ook voerden we Mechtold 

ten tonele, de non die schilderde en een grote bewondering had voor 

Hildegard, maar die ook vaak bezorgd om haar was. Verder verzonnen we 

een aantal andere nonnen uit haar klooster. Sigewiese, een vrouw die 

naar Hildegard werd gebracht omdat ze volgens monniken van een 

naburig klooster door de duivel was bezeten. Wij gaven haar een eigen 

geschiedenis: Haar man was gesneuveld tijdens een Kruistocht terwijl ze 

zwanger was. Ze kreeg een miskraam en werd zwaar depressief. Door de 

duivel bezeten? Hildegard is de enige die ziet wat er met Sigewiese aan de 

hand is en helpt haar. Zo lieten we Hildegard zien als arts en 

psychotherapeute. 

Maar ook als raadgeefster van de paus en van keizer Barbarossa, als 

dirigente van het koor in haar klooster, als biologe en filosofe, in haar 

strijd om kennis en inzicht door te geven. In momenten van immens 

plezier, maar ook van twijfel om wat haar wordt aangedaan. 

Jij, Kapotmaker 

In een monoloog konden we zowel Hildegards daadkracht als woede en 

wanhoop laten zien. In het begin van het stuk blijkt Richardis te zijn 

verkracht toen ze wijn wilde halen uit de kelder. De nonnen zijn bang en 

denken dat de duivel in Richardis is gevaren. Dat ze niet zonder sluier naar 

buiten had mogen gaan. Ze vinden Richardis jong en onbezonnen. Maar 

Hildegard reageert furieus.  
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Het spelen van de rol van Hildegard 

Als je eerst research hebt gedaan, naar al die plekken bent geweest en het 

stuk samen hebt  geschreven, dan weet je al zoveel wanneer je begint aan 

de repetitie. Je bent van Hildegard gaan houden en dus ga je in de 

repetitie zoeken naar de beste manier om haar tot haar recht te laten 

komen. Samen met de regisseur, mijn echtgenoot Jan-Jaap Jansen en de 

anderen repeteren we bijna twee maanden, vijf dagen in de week. Het 

gaat er dan om hoe de regisseur en ik denken dat Hildegard zou moeten 

lopen, praten, zitten om haar als mens, als vrouw tot haar recht te laten 

komen. Om haar kracht, haar strijd, haar passie te laten zien.   

Hildegard krijgt bijvoorbeeld een verbod, een interdict opgelegd op het 

zingen van haar liederen. Ze is dan al over de tachtig. Ze wordt gestraft 

door de clerus, omdat ze iemand op gewijde grond heeft begraven en ze 

besluit om op haar paard naar de kathedraal van Mainz te gaan om een 

donderspeech te houden. Ik heb een zangopleiding en muziek en zingen 

zijn voor mij erg belangrijk. Ik kan me zo goed voorstellen wat dat voor 

haar betekend moet hebben. In onze tijd verliest cultuur en kunst het 

vaak van de economie en worden prachtige orkesten opgeheven. Heerlijk 

om dat dan via haar donderspeech een stem te mogen geven, doorkruid 

met onze eigen verontwaardiging. 

Tot slot  

Iedere vrouw in de reeks vrouwen die baanbrekend waren in hun tijd, 

betekende een kennis making, een ontmoeting. Je reflecteert vanuit deze 

tijd, onze tijd. En zoals altijd vertellen we op die manier ook ons eigen 

verhaal. Van elke nieuwe toneelvoorstelling leer je enorm veel en je neemt 

dat met je mee in alles wat je daarna doet. De kracht en strijdvaardigheid 

van Hildegard bijvoorbeeld en hoe je dat vertolkt en vorm gegeven hebt. 

Als bij de première blijkt dat mensen diep getroffen zijn en er de volgende 

dagen mooie recensies in de kranten krijgen; als we persoonlijke brieven 

van mensen krijgen die ons weer diep raken, dan besef je dat je 

ontegenzeggelijk iets hebt gemaakt dat een grote impact heeft. Zo kreeg ik 
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een brief van frater Henri Boeilaerts uit de Willibrordusabdij bij 

Doetinchem. Hij had Hildegard z’n hele leven bestudeerd. Zijn brief was zo’n 

mooie reactie op de voorstelling! We werden genomineerd voor de NRC 

handelsblad Publieksprijs en hoorden daardoor bij de beste 

toneelproducties van dat seizoen. Toen we gevraagd werden om nog 25 

keer in kerken in Rotterdam te komen spelen, toen die stad Europese 

Culturele hoofdstad was, was ook dat een enorme eer. En viel alles samen: 

het rebelse katholieke meisje speelde de rebelse Hildegard, in de kerk! 

Ineke ter Heege van Theatergroep de Kern 

 

 

 

 

 

 

Tips om te bezoeken 

Pop-up-Monastery  

Het eerste Pop-Up-Monastery, opgezet door een groep jonge 

vrouwen van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in 

Europa (EFECW), zal van 8 - 21 augustus plaatsvinden in 

klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop-Up-Monastery is een 

retraite voor vrouwen van alle leeftijden uit Europa die afstand 

willen nemen van hun drukke leven en vrouwen willen 

ontmoeten van alle generaties en met verschillende culturele 

achtergronden. Het Pop-Up-Monastery omvat uiteenlopende 

activiteiten: een pelgrimstocht, samen koken en tuinieren, 

muziek, stilte, gebed en meer. Diep gelovig en/of spiritueel 

zoekend: iedereen is welkom en de inschrijving is geopend. 

Voor meer informatie zie www.popupmonastery.com 

http://www.popupmonastery.com/
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Theaterconcert de Mariamonologen 

Dit seizoen speelt Theatergroep de Kern opnieuw het 

“Theaterconcert de Mariamonologen”. Het is een 

muziektheatervoorstelling waarin Ineke ter Heege samen met Elly 

Zuiderveld en Elise Mannah prachtige liederen zingt. Daarnaast 

monologen en dialogen over Maria en Malala.   

Zie voor meer informatie www.theatergroepdekern.nl  

Ineke ter Heege houdt op aanvraag ook lezingen over Hildegard 

von Bingen of over de andere geportretteerde vrouwen bij de Kern. 

Zalig gebakken ! 

Dit boek brengt recepten, feesttradities en verhalen samen. Voor 

veertig feestdagen op de christelijke jaarkalender staan er recepten 

in: van Speculaaspop uit Nederland tot Sint-Maartenshoeven uit 

Polen; van Duitse Maria Magdalenakoekjes tot Sint-Jacobstaart uit 

Santiago de Compostela. Recepten en tradities uit heel Europa, 

vertaald voor de Nederlandse keuken. Zo kun je thuis je verjaardag 

of je naamheilige uitzoeken, broodjes en koekjes bakken, de 

verhalen erbij vertellen en de tradities doorgeven. De auteurs, 

Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard, zijn beide theoloog 

en bakgek. Hun passie: de vergeten schatten uit de christelijke 

traditie hervinden en afstoffen, zodat zij aansluiten bij de mensen 

van vandaag. Met dit boek maken ze voelbaar dat heiligen geen 

stoffige heilige boontjes uit het verleden zijn; hun levensverhalen 

zijn actueel en hun feesttradities springlevend! Zalig gebakken! 

wordt uitgegeven door Berne Media. 

Open kerk, boekenmarkt en mandala tekenen 

In de maanden juni, juli, augustus en september, tot en met 

monumentendag is de prachtige oude kerk van de Oud-Katholieke 

parochie aan de Varkensmarkt te Culemborg elke zaterdagmiddag 

vanaf 13.00 uur weer open voor bezichtiging of een klein moment 

van rust en bezinning. 

Tevens is er dan in de oude pastorie een 2dehands boekenmarkt 



  

45 
 

en in de prachtige pastorietuin gelegenheid even te rusten met een 

kopje koffie of thee. In de tuin is er bovendien gelegenheid kennis te 

maken met het mandalatekenen; voor kinderen en volwassenen! 

U bent van harte welkom ! Zie voor meer info 

www.culemborg.okkn.nl en www.ankyjacques.nl  

Tentoonstelling Teresa van Avila  

Het kasteel van de ziel: in de voetsporen van Teresa van Avila, zo 

heet de tentoonstelling die ter gelegenheid van het 500e 

geboortejaar van Teresa van Avila plaatsvindt. In samenwerking 

met de Karmel in Nederland wordt deze tentoonstelling gehouden in 

het Erfgoedcentrum. Bezoekers vinden er informatie over Teresa's 

leven en geschriften, de geschiedenis van de Karmel in Nederland 

en de wijze waarop Teresa tot op de dag van vandaag mensen 

inspireert.  

Nog te zien t/m oktober 2015 in het Erfgoedcentrum te St. Agatha 

(ten zuiden van Nijmegen). Meer informatie via 

www.erfgoedkloosterleven.nl/erfgoedcentrum/actueel.html    

Zomerse dansavonden  

Hoe beweegt de zomer in ons? Komen we op adem bij de Bron? Of 

rusten we op een hoge berg? Of genieten we van onze eigen tuin? 

Twee avonden om de zomertijd door beweging te verkennen: 

muziek en tekst doen ons groeien en…  

Begeleiding: Leonie van Straaten, theoloog met specialisatie dans. 

Op 1 en 15 juli 2015 te Bergeijk. Voor meer info zie 

http://hoogeberkt.nl/aanbod1/278-zomerse-dansavonden-2 

In gouddraad en zijde  

Museum Catharijneconvent presenteert één van de best bewaarde 

geheimen in de kunstwereld. Want wie weet dat kerkelijke gewaden 

in de Middeleeuwen tot de meest waardevolle kunstschatten 

behoorden ? Deze pronkstukken, gemaakt van materialen als 

goudbrokaat, fluweel, gouddraad en zijde, waren kostbaarder dan 

schilderijen, beelden en gouden of zilveren voorwerpen. 

http://www.ankyjacques.nl/
http://hoogeberkt.nl/aanbod1/278-zomerse-dansavonden-2
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Opmerkelijk is dat in kerkinventarissen de liturgische gewaden vaak 

als eerste genoemd worden, nog voor schilderijen, beelden en 

liturgisch vaatwerk. Een vierstel, bestaande uit een koorkap, twee 

dalmatieken en een kazuifel, was destijds duurder in aanschaf dan 

een herenhuis ! 

Een aantal stukken uit het bezit van het Oud-Katholiek Seminarie is 

ook te zien, waaronder een kazuifel van Sasbout Vosmeer. T/m  

16 augustus 2015 te zien in het Catharijneconvent te Utrecht. Zie 

ook www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/Het-

geheim-van-de-Middeleeuwen 

Studieweek Gregoriaans Jubilate Deo 

Een bijzondere studieweek Gregoriaans voor iedereen die deze 

prachtige muziek wil ervaren. Van 7 t/m 11 september 2015 in het 

Dominicanenklooster te Huissen. Meer informatie via 

www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek/programma.php? 

programmaID=1016 

Redactie ‘Ons Contact’ 

Redactieleden: Agnes Bots-Nijenhuis, Emma Luijendijk, Bets 

Visser-Zwaan, Monique Wekker-Bergers 

Redactieadres:  

De Dissel 68, 6846 KA  Arnhem 

email voorzitter@okvib.okkn.nl  

Donateurschap 

U kunt donateur van de Stichting worden als u een bijdrage van 

minimaal € 15 per jaar overmaakt op IBAN NL48INGB0000410824 

t.n.v. Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging te Heiloo. 

 Als donateur steunt u de Stichting en krijgt u korting bij activiteiten 

en evenementen die de Stichting organiseert. Ook ontvangt u dan 

gratis ons digitale magazine ‘Ons Contact’ alsmede onze digitale 

nieuwsbrief. Overigens is het nog steeds mogelijk om ‘Ons Contact’ en 

de nieuwsbrief per post te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen:  

€ 10 per jaar voor ‘Ons Contact’ en € 5 per jaar voor de nieuwsbrieven.  

  

mailto:email%20voorzitter@okvib.okkn.nl
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Gedicht 

 

 

Overeenkomstig haar visie op de kosmos ziet Hildegard de ziel van de mens als 

volgt: 

  
 

De ziel is als een wind die over de planten waait, 

als de dauw die druppels op het gras legt, 

als de regen die alles doet groeien.  

Evenzo zou van de mens zijn welwillendheid  

moeten uitstromen  

naar iedereen die daarnaar verlangt.  

Wind is hij, indien hij de miserabelen helpt,  

dauw, indien hij de verlatenen troost,  

regen, indien hij de vermoeiden overeind helpt  

en hen met de leer vervult als hongerenden:  

indien hij aan hen zijn ziel geeft. 
 

 

Hildegard von Bingen  
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