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Van de redactie

Voor dit zomernummer hebben wij 
ons oog laten vallen op een reis-
lustige heilige, namelijk de heilige  
Birgitta van Zweden, stichteres van 
de Birgittinessen. Door Liduine  
Reuser worden wij ingeleid in de we-
reld van Birgitta en in haar reizen 
naar steden en kerken die nog steeds 
door ons bezocht kunnen worden.

Aad van Ruiten vraagt zich in zijn in-
leidend artikel af wat wij tijdens onze 
vakantiereizen eigenlijk zoeken. 
Wanneer we de vakantie zien als vrij 
zijn voor God, dan is aanbidding ook 
je vrij maken voor Jezus in de heilige 
Eucharistie.

Dit is het laatste nummer waarvan 
de opmaak verzorgd wordt door  
Diana Janssen. De redactie dankt 
haar voor het werk dat zij hiervoor in 
de laatste zes jaar verricht heeft.

De redactie wenst u een goede  
vakantiereis, al of niet in de voetspo-
ren van de H. Birgitta. 
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Heilige Birgitta van Zweden

De stichteres van de Birgittijnse Orde of de Orde van de Allerheiligste Heiland, 
Birgitta Birgersdottter, leefde van 1303 tot 1373. Op 13-jarige leeftijd trad zij in 
het huwelijk met de 18-jarige Ulf Gudmarsson. Uit dit huwelijk werden acht kin-
deren geboren. 
Nog tijdens haar huwelijk trok zij zich samen met haar man uit de wereld te-
rug. Haar man trad in bij de Cisterciënsers, Birgitta werd lid van de der-
de orde van de H. Franciscus. Zij had veel visioenen en openbaringen.  
Paus Urbanus V, die door Birgitta werd aangespoord uit zijn verblijf in  
Avignon terug te keren naar Rome, verleende zijn goedkeuring aan haar Orde. In 
1391 is zij heilig verklaard. Door Johannes Paulus II is zij uitgeroepen tot patrones 
van Europa. Meer over haar reizen op pagina 9.

Birgitta Birgersdotter, houtsnede 1492 (Universisal History Archive)
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Blijf in mijn liefde
door Aad van Ruiten sss 

De zomertijd en de druk van de ketel. Hoe kijken we er tegen aan? Vakan-
tie en/of retraite?

De Missionaries of Charity van Moe-
der Teresa spreken niet zozeer over 
vakantie als wel over retraite of ver-
lof en familiebezoek. Daar bidden ze 
ook voor, dat het een tijd met God 
mag zijn.
Even eruit zouden we zeggen. Zo-
mertijd en vakantietijd kan heel 
mooi zijn als je ziet wat er zoal geor-
ganiseerd wordt voor diverse groe-
pen. Jongerenreizen, tienerkampen, 
bedevaarten, priestervakanties, wan-
delretraites in de bergen, zeilkam-
pen. 

Vakantie biedt ons de kans om cul-
tuur op te doen. Je leert mensen 
kennen met een andere volksaard  
wanneer we ons er voor openstellen. 
Van alles dat we thuis en achter het 
scherm of de boeken alleen maar vir-
tueel kunnen waarnemen. Het vraagt 
wel een innerlijke houding. Woorden 
van het evangelie kunnen ons erbij 
inspireren. Door toch steeds die ver-

bondenheid met de Heer te zoeken.

De zomer spreekt ons van groei 
en vruchten dragen. Daarbij kan 
het beeld van de wijnstok heel 
sprekend zijn. Zelfs in Neder-
land wordt wijnbouw minder zeld-
zaam. Het is een vak apart dat zul-
len de hobbyisten beamen. Goede 
vruchten komen niet vanzelf. Er is 
licht en warmte en een goede bo-
dem nodig. Zoals in Johannes 
hoofdstuk 15 staat: het gaat om een 
goede wijnstok of wortelstam. Dit 
laatste neem Jezus Christus als beeld 
voor zijn zending om ons als ranken 
van het goede levenssap te voorzien. 

Onze pater Eymard (1811-1868), 
stichter van de Sacramentijnen, kan 
dit beeld niet anders zien dan als op 
de Eucharistie van toepassing. In de 
Eucharistie zegt Hij: “Blijf in Mij zo-
als Ik in jou”. Dat wil zeggen: leef uit 
de Eucharistie in dankbaarheid en 

lofprijzing, in smeekgebed en in ge-
bed om ontferming. De Eucharisti-
sche aanbidding was hem zeer dier-
baar.  Wanneer we de vakantie zien 
als vrij zijn voor God, dan is aanbid-
ding ook je vrij maken voor Jezus in 
de heilige Eucharistie.

Voor veel mensen op reis is een 
kerk altijd de moeite van het bezoe-
ken waard. Wanneer je even de tijd 
neemt voor stilte, gebed of bezin-
ning. Naast alles wat er voor moois 
te ziens is aan architectuur ook be-
wondering met het innerlijk oor van 
de Geest die een vrede geeft die al-
les te boven gaat. Wie luistert naar de 
Heer is ook weer ten volle open om 
te luisteren naar zijn naaste. Minder 
de behoefte om overal op te reageren 
en meer nog te genieten van elkaars 
gezelschap wat je ook samen doet of 
bezoekt.

“Duurzaam op reis” stond er in een 
reisgidsje. Daar gaf men tips om te 
genieten op reis maar ook voor de 
ander en voor de schepping zorg te 
dragen. Denk maar aan CO2 uitstoot 
zie: www.greenseat.nl . Ook mag je 
beseffen dat je te gast bent in een an-
dere streek, stad of land met eigen 
cultuur. Zo wordt concreet dat we 

leven met Hem en voor Hem en in 
Hem. Het is soms leuk te horen hoe 
mensen familie geworden zijn van lo-
cale bewoners waar ze al jaren komen 
of alleen maar een paar boeken nodig 
hebben en een goede camping voor 
een geslaagde vakantie. 

We kunnen elkaar een hele mooie 
vakantietijd toewensen.  Evenzo de 
thuisblijvers met in ons hart Degene 
die weet wat echt goed voor ons is en 
wat ons echt tot rust brengt om opge-
laden te worden. Twee priesters die 
we als gemeenschap eens tegenkwa-
men in een pelgrimsoord vertelden: 
“We houden een  pray and play va-
kantie”. De verhouding zal bij ieder-
een weer anders liggen. Met Hem en 
met elkaar verbonden, zullen we ons 
gedragen weten en open voor nieuwe 
indrukken.
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Macht en onmacht
door Sjoerd Mulder

Birgitta was een vrome weduwe die visioenen van Maria ontving. Dat op 
zich was niet ongebruikelijk in de veertiende eeuw, maar deze Birgitta was 
geen typische mystica. 

Zij leek eigenlijk meer op een oud-
testamentische profetes: ze gaf 
snoeiharde kritiek op de politiek uit 
die tijd en voorzegde Gods oordeel 
over al die onrechtvaardige middel-
eeuwse vorsten. En daarmee had ze 
een boodschap die we ons ook van-
daag nog mogen aantrekken.

Het felste was Birgitta op de paus. 
Die lapzwans, zo vond ze, deed niet 
zijn best om vrede tussen Engeland 
en Frankrijk te bewerkstelligen. De 
koningshuizen van die twee landen 
waren in een bloederig conflict ver-
wikkeld, en het zou uiteindelijk lei-
den tot de ontwrichting van de hele 
West-Europese samenleving. Maar 
in plaats van onpartijdig eenheid van 
alle mensen na te streven, koos de 
paus opzichtig de Franse kant. Hij 
had zelfs zijn zetel van Rome naar 
Frankrijk in Avignon verplaatst; een 
doorn in het oog van Birgitta, en, vol-

gens haar, ook in het oog van de Hei-
lige Maagd.

Het is boeiend om te zien hoe Bir-
gitta haar hele leven fel tekeer bleef 
gaan tegen dat vertrek uit Rome, een 
vertrek dat voor haar gelijk stond aan 
plichtsverzuim. Om dat goed mee te 
voelen moeten we even terug gaan 
naar die tijd. Als wij nu aan Rome 
denken, denken we wellicht aan de 
glorieuze en prachtige gebouwen; en 
aan de Sint Pieter, het centrum van 
de kerkelijke macht. Maar in Birgit-
ta’s tijd was Rome een zeer verval-
len stad, die ook nog eens geterrori-
seerd werd door rivaliserende facties 
van de Romeinse adel. De Sint Pieter 
was niet groter dan een kleine kathe-
draal, en stond letterlijk op instor-
ten. Voor een paus die veiligheid en 
invloed zocht, viel daar weinig eer te 
behalen. 

Birgitta’s oproep om naar Rome te-
rug te keren was dus politiek gezien 
niet zo logisch. Toch zag zij haar-
scherp de kwaal waar de kerk aan 
leed: de paus en de kerk hadden zich 
veilig genesteld onder de hoede van 
Frankrijk. Dat was niet goed, vond 
ze: de paus moest zich niet vereen-
zelvigen met Frankrijk, maar opko-
men voor het welzijn en de eenheid 
van de gehele mensheid. 

Pas na Birgitta’s dood is de paus naar 
Rome teruggekeerd. Dat ging niet 
helemaal zoals ze voor ogen had: 
de paus maakte zich nu wel los van 
Frankrijk, maar zocht net zo hard 
nieuwe beschermheren. Uiteindelijk 
zou de kerk nog eeuwenlang mee-
liften op de Europese veroverings-
drang, en, net zoals ooit de paus in 
Avignon, zich veel te veel vereenzel-
vigen met de Westerse cultuur. 

Eigenlijk is deze houding pas de laat-
ste vijftig jaar veranderd. Pas sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie is er 
meer oog gekomen voor het feit dat 
de kerk niet alleen Westers is, maar 
net zo goed Afrikaans, Chinees of 
Latino. En dat is cru. Want pas deze 
laatste vijftig jaren worden, in Europa 
althans, getekend door secularisatie 

en een verlies aan kerkelijke invloed. 
Wat zegt het over de kerk, dat we pas 
kunnen toegeven dat onze verwe-
venheid met de macht niet goed was 
wanneer we die macht kwijt zijn?

Het roept bij mij het beeld op van 
een verslaafde. De kerk is een ver-
slaafde die pas na een gedwongen 
verblijf in de afkickkliniek toegeeft 
dat ze eigenlijk verslaafd was aan 
de macht. En dat is weinig hoop-
vol. Want we weten allemaal hoe het 
verder gaat met zulke slecht gemo-
tiveerde verslaafden: die vallen te-
rug zodra ze de kans krijgen. Laten 
we dus dankbaar zijn voor deze tijd 
waarin de kerk kan afkicken van de 
macht, en bidden dat in volgende tij-
den van kerkelijke voorspoed vol-
doende nieuwe Birgitten opstaan die 
de kerk blijven wijzen op haar unieke 
missie om er te zijn voor álle mensen 
en álle culturen.
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  Maria Refugie 
Soms op zateragavond fietsten we dwars door het dorp  
tot waar de bebouwing onder donkergroen kastanjeloof
ten einde liep en waar een lange verweerde muur 
wegwees naar ander land in vijandige verten. 
Daar luidde de enkele klok van ‘de ouwe nonnen’ 
die daar, met Maria, hun toevlucht hadden gevonden.

Van ver en tijden her kwamen hun smekende gezangen, 
gezongen vanuit een duister oksaal, achter in de kapel. 
Later liepen schuifelende schimmen haastig weg,
onbereikbaar hoog, over geblakerde balustrades.
 
Hier werd des daags en ‘s nachts gebeden, gestreden 
tegen duivelse dreiging uit goddeloze gebieden.  
Hier moest niemand ontziend een grens bewaakt  
waarachter vroom rooms gekerstend kon worden. 

En, terwijl de tijdgeest de duivel uit de dorpskerk verdreef,
waarmee ook God haar allengs minder dienstig werd,
zongen de zusters nog immer hun bezwerende litanieën 
en bewaarden zo voor onze nog dromende kinderoren, 
in gestolde toewijding tot wat er ooit nog echt toe deed,
iets van die heilige tover, die spoedig ook ons verlaten zou

 Stefan Ram

Maria Refugie  te Uden, tot de napoleontische tijd gelegen in het Duitse, katholieke Land van  
Ravenstein, is nu ‘swerelds  laatste nog functionerende ‘klassieke’ birgittinessenklooster.
In een deel van de voormalige kloostergebouwen is het Museum Voor Religieuze Kunst gehuisvest.

Met Birgitta in 
Europa 
door Liduine Reuser

In haar boek “De waanzinnige 14e eeuw” schetst Barbara Tuchman een 
beeld van oorlogen, pestepidemieën, rondtrekkende roversbenden en een 
pausdom in crisis. In die wereld ging Birgitta, een vrouw uit Zweden, op 
reis. 

Zij trok heel Europa door. En alsof 
dat nog niet stoer genoeg is: zij deed 
dat nadat zij acht kinderen had ge-
kregen waarvan er maar liefst zes in 
leven bleven – ook dat is uitzonder-
lijk in die tijd. Met haar echtgenoot 
pelgrimeerde zij al naar Santiago 
de Compostela. Maar na zijn dood, 
toen haar kinderen allemaal goed te-
recht waren gekomen, trok Birgit-
ta heel Europa door. Haar hoge af-
komst opende voor haar deuren, en 
maakte dat zij onderweg met gemak 
sprak met - en toegang kreeg tot- de 
toenmalige heersers: koningen, kar-
dinalen. Op die manier beinvloedde 
zij de Europese politiek. 

Birgitta schreef geen reisverslag. 
Ze had visioenen en openbaringen 

waarin Christus haar aanwijzingen 
gaf. Die schreef ze op. Soms zijn die 
boodschappen gericht aan een stad, 
een volk of een heerser. Zo kunnen 
we haar via een paar plaatsen narei-
zen. Wat trof Birgitta aan in de plaat-
sen die zij bezocht en wat kunnen wij 
daar heden nog zien?

Bari, in Apulië. Birgitta deed deze 
plaats aan in (waarschijnlijk) 1365. 
Reeds in 1087 waren de beenderen 
van Nicolaas overgebracht naar Bari. 
Ieder jaar stroomt er gedurende en-
kele dagen welriekende olie uit zijn 
beenderen. Tijdens Birgitta’s bezoek 
had zij een visioen waarin Nicolaas 
zich met olie besmeurd aan haar ver-
toonde, zeggende “al mijn ledema-
ten waren even geschikt en lenig om 
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God te dienen als een met vet inge-
smeerd instrument geschikt is voor 
het werk”.

De Nicolaasbasiliek in Bari is een ro-
maanse kerk die speciaal gebouwd is 
voor de relieken van Sint Nicolaas en 
eind 12e eeuw is gewijd. Birgitta
heeft dus deze kerk bezocht, hier 
had zij haar visioen. Nicolaas is niet 
alleen een belangrijke heilige in  
Europa, vooral in havensteden: hij is 
dat ook in Rusland, Nicolaas is zelfs 
patroonheilige van Rusland. De ba-
siliek in Bari wordt dan ook veelvul-
dig bezocht door Russisch ortho-
doxen, zij houden er ook diensten. 
Een mooie vrucht van Birgitta’s po-
gingen om de eenheid in de Kerk te 
bewerkstelligen!

Op 4 oktober verscheen in Rome de 
H. Franciscus aan Birgitta. Hij zei 
”Kom naar mijn kamer om met mij 
te eten en te drinken”. Dus zij ging 
naar Assisi. Ze ging de kerk binnen 
en daar verscheen St. Franciscus we-
derom aan haar. Hij vertelt haar dat 
hij met ‘kamer’ niet de kerk bedoel-
de, maar de gehoorzaamheid. En het 
eten en drinken is de vreugde die hij 
ervaart als hij zijn medebroeders aan 
de ijdelheid onttrekt en ongelovi-

gen heeft bekeerd, die drank maakt 
hem zo blij dat hij afkeer had van alle 
aardse dingen.

Assisi was in deze tijd al anderhal-
ve eeuw lang het centrum van de 
Franciscus- verering. De grote basi-
liek was al enkele jaren na de dood 
van Franciscus gereed gekomen, zo-
wel de crypte als de beneden- en bo-
venkerk. De beschilderingen in de 
kerk die wij nu nog steeds kunnen 
zien, toegeschreven aan Cimabue en 
Giotto, en de frescocyclus in de bo-
venkerk: Birgitta moet ze ook gezien 
hebben. Giotto was toen net gestor-
ven. Ook de Duomo was er al, de ba-
siliek van Clara en het middeleeuw-
se stadje zoals we dat vandaag nog 
kennen – of in ieder geval het stra-
tenpatroon. Het aanzicht van de stad 
Assisi was toen waarschijnlijk even 
indrukwekkend als ze vandaag nog 
steeds is voor pelgrims.

Andermaal verscheen Christus aan 
Birgitta en spoorde haar aan om naar 
Ortona te gaan, naar het graf van de 
H. Thomas. Onderweg daarheen ge-
beurde het dat zij de nacht moest 
doorbrengen onder de blote hemel, 
in kou en regen. Toen zij de dag daar-
op in de stad kwam en de kerk bin-

nenging verscheen aan haar Christus 
die zei “Thomas is voorwaar het licht 
der wereld, maar de menschen heb-
ben de duisternis meer lief dan het 
licht”

Toen verscheen ook Thomas en zei: 
“De schat, dien gij zoo lang begeer-
de, zal ik u nu geven.” En op hetzelf-
de ogenblik kwam een stuk been van 
Thomas uit de kist te voorschijn, 
zonder dat iemand de kist aanraakte, 
en Birgitta “nam het aan en verborg 
het met groote vreugde en eerbied” 
(citaten uit de openbaringen van  
Birgitta)

Ortona ligt in de Abruzzen, aan de 
Adriatische kust. De Basilica catte-
drale San Tommaso Apostolo be-
stond in Birgitta’s tijd al, maar heeft 
door de eeuwen heen veel verwoes-
tingen – en wederopbouw- moeten 
doorstaan. De beenderen van Tho-
mas zijn daar in 1258 gekomen. De 
reliekhouder die Birgitta gezien kan 
hebben (zij spreekt over ‘kist’) is er 
niet meer, deze is al 2x gestolen. De 
huidige zilveren buste is uit de 19e 
eeuw. Het botje dat Birgitta van de 
H. Thomas zelf kreeg aangereikt is de 
wijsvinger, en wordt tegenwoordig 
bewaard in de kerk Basilica di Santa 

Croce in Gerusalemme, in Rome.
Birgitta ondernam haar reizen in Ita-
lië vanuit haar woonst in Rome. Haar 
laatste reis ging naar het Heilig Land. 
Op weg daarheen deed Birgitta Fa-
magusta op Cyprus aan. 

Op Cyprus was een politieke crisis. 
De koning was vermoord, met me-
deweten van zijn broer, en de wedu-
we van de koning, Eleonora, zat nu 
op de troon als regentes voor haar 
zoontje. Birgitta zei – via haar open-
baringen (boodschappen die ze 
rechtstreeks kreeg van Maria of van 
Christus zelf ) onomwonden dat Fa-
magusta een Gomorra was gewor-
den, en de hertog die zijn broer had 
laten vermoorden zei ze ook de waar-
heid: “Uw dood zal zwaarder zijn 
dan die van uw broer!” De biecht-
vader van deze hertog, die hem had 
vergeven, noemde ze een bedrieger. 
Zij geeft Eleonora tips voor een god-
vrezende levenswandel. 

Hoe zag Famagusta er in die tijd uit? 
Het was een welvarende handels-
stad, met een belangrijke haven. Er 
waren verschillende kerken en een 
koninklijk paleis. 

� vervolg op pagina 16 �
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Bidden om eenheid
door Liduine Reuser

In Nederland zijn er twee kloosters van de birgittinessen: in Uden en 
in Weert. De redactie kreeg van zuster Concezione uit Weert per email  
antwoord op een aantal vragen.

Wat betekent de heilige Birgitta voor u?
Voor mij is Birgitta  een voorbeeld 
om Jezus  te volgen. Zij is een voor-
beeld om te bidden voor de een-
heid, voor de vrede en natuurlijk ook  
voor de Kerk om trouw te blijven 
aan haar leer. Birgitta leert mij ook 
om de waarheid te spreken, ook als 
het moeilijk is voor sommige men-
sen om die te accepteren. Zoals ik 
zei, trouw aan de leer van de Kerk en 
aan de Paus.

Wat zou vandaag de betekenis van Bir-
gitta kunnen zijn voor de katholieken 
en voor alle mensen ?
Dat men zelfs in de moeilijke dagen 
van het heden heilig kan worden. 
Juist door trouw te blijven en te bid-
den om meer geloof en naastenlief-
de. Ja, vooral naastenliefde  voor de 
armen, voor de eenzame mensen, en 
voor degenen die het nodig hebben. 
Birgitta was altijd bereid om te hel-

pen,  ze heeft altijd de waarheid ge-
sproken, zelfs tegen de Paus die in 
die tijd in Frankrijk woonde. Ze leert 
ons om niet bang te zijn om de waar-
heid te spreken.

“Eenheid is onze missie” staat als mot-
to op jullie website. Dus dat is blijkbaar 
ook voor de hedendaagse Birgittinessen 
belangrijk. Maar hoe vullen jullie dat 
in de 21ste eeuw in?
De wereld van vandaag is op een be-
paalde manier hetzelfde als in de tijd 
van Birgitta met zijn vele  verschil-
len en onenigheden in de christelijke 
kerk. Elke Birgittijnse zuster is geroe-
pen en heeft haar leven aan God ge-
geven om te bidden voor de eenheid 
van de christenen . Daarom is ook 
deze eeuw  belangrijk en staat het 
evangelie nog steeds centraal. Want 
Jezus zelf heeft voor de Eenheid van 
de Kerk gebeden. We zijn allemaal 
kinderen van God en als we kinderen 

van God zijn, dan zijn we broeders 
en zusters van elkaar. Zouden we dit 
echt aanvaarden dan zou onze we-
reld er wat beter van kunnen worden.

Kunt u iets vertellen over de betekenis 
van de kroon die de Birgittinessen dra-
gen?
Onze kroon symboliseert de door-
nenkroon van Jezus. Zij bestaat uit 
drie banden, waarvan er twee over 
het hoofd lopen en in het midden 
een kruis vormen, terwijl de derde 
het gehele hoofd omspant . Er zijn 
vijf rode punten, die de vijf won-
den van Jezus symboliseren. De wit-
te kleur van onze kroon betekent de 
zuiverheid.

Wat is de rol van het lijden in jullie spi-
ritualiteit?
In onze spiritualiteit  staat het lijden 
van Jezus  centraal: zoals ik heb ge-
zegd, onze kroon symboliseert het  
lijden van Jezus. De kleur van ons 
habijt is grijs als de kleur van as en 
betekent boete, zoals de as van As-
woensdag. We hebben ook als mot-
to: “Amor meus crucifixus est”. Dat 
betekent: mijn geliefde is de gekrui-
sigde Heer.

Waarom bent u Birgittines geworden? 

Ik ben Birgittines geworden omdat 
ik, toen ik voor het eerst in het kloos-
ter kwam, mij daar meteen thuis 
voelde.  Daarnaast spraken het leven 
en de spiritualiteit van de Orde mij 
aan: werken en bidden voor de Een-
heid.

We zijn ook missionarissen, onze 
communiteit hier in Weert bestaat uit 
negen zusters: drie uit India, twee uit 
Nederland, twee uit Indonesië, een 
uit Polen en zelf kom ik uit Mexico. 
De oudste zuster is 82 en de jong-
ste is 30 jaar. De intrede in de Orde 
vindt plaats in een bepaald land, 
maar waar we zullen sterven we-
ten wij niet. Vandaag ben ik in  
Nederland maar ik weet het niet hoe-
lang ik hier zal blijven. Onze Moeder 
Abdis in Rome bepaalt welke zuster 
naar welk land en welk klooster ver-
trekt. We hebben de drie geloften 
van armoede, kuisheid en gehoor-
zaamheid afgelegd. Dus is mijn le-
ven niet meer van mij. Wij voelen 
ons overal thuis, we zijn één familie. 
Al onze kloosters in de hele wereld 
hebben hetzelfde gebedsprogram-
ma, dus al onze kloosters bidden 
op dezelfde tijd en dat is heel mooi, 
want dat maakt ons één. Het maakt 
niet uit of ik in Europa, Azië of  
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Amerika ben. Overal volgen wij het-
zelfde programma!

Hoe is de Birgittijnse rozenkrans ont-
staan? Bidden jullie deze nog?
De Birgittijnse Rozenkrans heeft zes 
groepen van tien Weesgegroet-kra-
len waar de ‘gewone’ rozenkrans er 
vijf heeft. Op deze manier heeft de 
Birgittijnse Rozenkrans zeven Onze 
Vaders, ter ere van de zeven smarten 
en de zeven vreugden van Maria. En 
drieënzestig Weesgegroeten, ter ere 
van de drieënzestigjarige leeftijd van 
Maria.

Na elk tientje zijn er drie aparte kra-
len: een goudkleurige kraal om de 
geloofsbelijdenis te bidden, een zil-
verkleurige kraal voor het Onze Va-
der en een blauwe kraal voor het 
Weesgegroet.
Gemeenschappelijk bidden we de 
Birgittijnse rozenkrans niet,  dat 
doen wij alleen persoonlijk. Elke dag 
bidden we in de communiteit de ‘ge-
wone’ Rozenkrans van Maria.

Op de feestdag van de H. Birgitta, 23 
juli, wordt uit het evangelie van Johan-
nes 15 gelezen, dat gaat over de wijn-

stok en de ranken, maar belangrijk 
is ook Johannes 17, 21 : “Dat zij een 
mogen zijn”. Daarin heeft de eenheid 
zowel een horizontale als een vertica-
le betekenis, niet alleen de eenheid on-
der de mensen maar ook die tussen de  
Vader en de Zoon. Wat is de betekenis 
van deze verzen voor u?
Voor mij is heel belangrijk  diep con-
tact met Jezus te hebben In alles wat 
ik doe. Want zoals Hij zegt: “Los van 
Mij kunt gij niets”. Als we in Zijn 
naam ons apostolaat doen is alles 
voor Zijn glorie en voor de eenheid 
van de kerk. Op zo’n manier heeft 

onze roeping waarde.

Heeft u een boodschap voor de lezers 
van het NicolaasNieuws”?
Ik zou zeggen: alle mensen hebben 
een roeping, Als religieuze, als pries-
ter, maar ook als leek en gehuwde. 
God heeft iedereen van ons geroe-
pen om een instrument van Zijn lief-
de te zijn. We zijn Gods handen en 
voeten in deze wereld, in deze maat-
schappij. Laten we zó handelen dat 
ieder die ons vandaag ontmoet kan 
zeggen: “ik heb God in die mens ge-
zien!”.



1716 nicolaasnieuws ZOMER 2019

� vervolg van pagina 11 �
Er stond een grote kathedraal die 
was gewijd aan  St. Nicolaas – hoe 
mooi en symbolisch, in deze haven-
stad op de grens met oost en west. 
Hij is gewijd in 1328, vlak voor Bir-
gitta’s bezoek. Zij heeft deze kerk dus 
waarschijnlijk bezocht. Het gebouw 
bestaat nog steeds. Op foto’s van de 
stad (makkelijk te vinden via Goog-
le) torent hij hoog uit boven de lage 
bebouwing. Echter sinds 1571 is het 
een moskee. De afbeelding hier toont 
Famagusta in 1487, met de enorme 
kathedraal in het midden, maar nog 
zonder minaret.
Het huidige Famagusta ligt op het 
Turkse deel van Cyprus. In 1974 
werd het hoorden van het eiland 

door de Turken ingenomen. Een 
deel (het mondaine stranddeel) is 
sindsdien hermetisch afgesloten. 
Het is een spookstad geworden. 
Op dit moment is Cyprus (is) sterk 
verdeeld. Het Turkse en Griekse deel 
zijn strict gescheiden, met een zone 
niemandsland ertussen en verboden 
gebieden bewaakt door het leger. De 
eenheid is hier ver te zoeken.

Kort na thuiskomst van haar reis 
naar het Heilig Land stierf Birgitta, 
70 jaar oud, te Rome. Er is daar nog 
steeds een Birgittinessenklooster, 
met gastenverblijf. Birgitta’s kamer 
en die van haar dochter, is daar (nog 
steeds te zien).

De stad Famagusta. Uit Konrad von Grünenberg’s Beschreibung der Reise von Konstanz nach  
Jerusalem (1487).

Pastoor in spe
door Wim Sosef

Op het feest van de Heilige Drievuldigheid droeg neomist Eric Fennis zijn 
eerste heilige mis op in de Basiliek van de H. Nicolaas. 

De volgestroomde kathedraal, de 
krachtige inzet van het orgel, het 
100-koppige koor, de weidse ruimte 
van de basiliek met haar welluiden-
de akoestiek: dit alles droeg bij aan 
de feestelijke sfeer bij de priesterwij-
ding van Maciej Gradzki, van Poolse 
origine maar opgegroeid in Almere, 
en van Eric Fennis, die wij in de Ni-
colaasparochie al kenden als de trou-
we ceremoniarius van mgr. Punt.

In zijn homilie hield de bisschop ons 
voor dat het er voor de priester om 
gaat Christus te volgen, wat bete-
kent: loslaten en jezelf geven. Chris-
tus is het hart van ons geloof en van 
het priesterschap. De priester moet 
de mensen tot geloof brengen en de 
immense liefde van Christus laten 
ervaren, aldus de bisschop. 

De grote betekenis van het priester-
schap werd tijdens de viering geac-
centueerd door de bede tot de H. 

Geest in het Veni Creator, door de 
beloften die de wijdelingen aflegden 
en door de Litanie van alle Heiligen. 
Indrukwekkend was de handopleg-
ging die de wijdelingen ontvingen, 
eerst van de bisschop en daarna van 
alle aanwezige priesters, die zich in 
het middenpad hadden opgesteld.

Aan het eind van de viering zong een 
lid van het neo-catechumenaat, zich-
zelf op de gitaar begeleidend, een 
verrijzenislied waarvan het refein 
door velen werd meegezongen.

Tijdens de geanimeerde receptie in 
De Kroonprins ontving de toekom-
stige pastoor van de Nicolaasparo-
chie een geldbedrag voor de aan-
koop van een degelijke stadsfiets. 
Met het kruikje ‘Wees’ dat hem door 
Rob Polet werd aangeboden kan Eric 
zich nog moed indrinken voordat hij 
zich in de Amsterdamse fietsjungle 
waagt.
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Op bezoek bij 
Focolare
door Remco Sligting

Op uitnodiging van Aad van Ruiten reisde ik naar Nieuwkuijk voor 
de jaarlijkse ontmoetingsdag van Focolare.

Focolare,
een geloofsgemeenschap waar vriendelijkheid, wijsheid en inzicht een 
wezenlijk geheel vormen.

De bewoners, neergestreken op de plaats van  een voormalig cisterciën-
zer klooster nabij Nieuwkuijk,
delen graag in de spirituele, fijne energie, nog steeds voelbaar in de 
oude gebouwen,
een energie die ook de bezoeker met plezier ontvangt.

Trixie, onze gastvrouw, vertelde dat Focolare - dat haard betekent, 
warmte - aan het eind van de tweede wereldoorlog opgericht werd
door Chiara Lubich, nadat zij had gezien wat oorlog en verwoesting 
met mensen doet.

“We raakten vervreemd van elkaar, van onze ware aard die juist gericht 
is op gezamenlijkheid, delen met elkaar, het vormen van een eenheid”, 
zo vertelde onze gastvrouw.

De middagzon straalde nu in al zijn pracht, zijn licht streek over de  

gebouwen, de fijne stem van Trixie, haar wijze woorden, verhoogden 
de sfeer.
Na haar vertelling, stelde zij voor een wandeling te maken over het ter-
rein.

Oude gebouwen doken op tussen ontluikend groen.

Een schaduwrijk meertje, en daarachter, verscholen tussen uitbottende 
bomen,
de contouren van een kapel,
droegen bij aan een gevoel van mystiek.

Even verder speelden kinderen in het gras,
hun kirrend plezier, klanken van puur geluk,
golfden over het terrein.

Focolare,
een prettige, fijne gemeenschap, een familie bijna,
waarin wij, bezoekers, volledig welkom waren,

waarin we allemaal, op deze zonovergoten dag,
één waren.
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In Memoriam
Door Gerard ter Heijne

De Nicolaasgemeenschap verloor in de voorbije maanden door het over-
lijden van Eva Behrens, Piet de Wit en André Oostenbrink drie actief be-
trokken leden. André, redacteur van het Nicolaasnieuws, werd in de vori-
ge uitgave reeds herdacht. 

Op 19 maart jl. is Eva Behrens over-
leden. Zij werd op 3 november 1935 
geboren te Stockholm, waar haar va-
der toen werkte als journalist van de 
NRC. Sinds begin jaren 1980 maakte 
zij deel uit van de Nicolaasgemeen-
schap. 

Een vriendelijke vrouw, belangstel-
lend, evenwichtig. Vanaf 1985 hield 
zij het adressenbestand van de toen 
nog jonge gemeenschap bij, gaan-
deweg ook vele andere bestanden. 
Ruim dertig jaar bleef zij dit doen, 
kundig, nauwkeurig en vasthou-
dend, zonder twijfel zoals ze dat ge-
wend was als docente handwerken, 
die daar tevens boeken over vertaal-
de en er bladen voor redigeerde. Eva 
werd de spil waarom de Nicolaas ad-
ministratief draaide. Talloze jaar-
gangen van het Nicolaasnieuws wer-
den correct verzonden dankzij haar 

voorwerk. Stipt hield zij alle jubi-
lea, gedachtenissen, bijzondere ver-
jaardagen en gebeurtenissen bij. De 
communicatie binnen onze gemeen-
schap had veel baat bij haar zorgvul-
dige administratie. Helaas was Eva 
vanaf 1990 fysiek nauwelijks nog in 
staat de kerk te bezoeken. Maar van-
achter de PC thuis bleef ze er aan-
wezig. En al kreeg gaandeweg te 
kampen met meerdere gezondheids-
problemen, zij bleef haar werk doen. 

Ruim twee jaar geleden leerde  
Gemma Crijns als coördinator van 
de Nicolaasvrijwilligers Eva ken-
nen. Er ontstond tussen beiden een 
vriendschapsband. Vandaaruit is 
Gemma, gesteund door echtgenoot 
Herman, toen Eva hulpbehoevend 
werd, haar tot het einde nabij geble-
ven. Gemma komt respect, bewon-
dering en dank toe. Wij allen van de 

Op 10 april jl. is Piet de Wit overle-
den. Hij werd op 3 februari 1940 als 
de jongste van een gezin van twaalf 
kinderen geboren in ’t Zand (bij 
Schagen). Hoewel er de afgelopen 
tijd wat zorgen waren over zijn ge-
zondheid overleed Piet onverwachts, 
tot ontsteltenis en verdriet van zijn 
vriend en partner Adri de Jong, en 
ook van ons allen die Piet al zo vele 
jaren kenden. Piet was vanaf het be-
gin van de jaren 1980 een actief lid 
van de Nicolaasgemeenschap. Eerst 
als zanger in de koorgroep, spoedig 
ook als vrijwilliger in zaken van huis-
houdelijke, organisatorische en be-
stuurlijke aard. Jarenlang hielp hij 
bij het verzorgen van de koffie na de 

zondagse diensten, hij bezocht ou-
deren en zieken, hij assisteerde in 
de open kerk, ook als rondleider, 
was lid van eertijds de Nicolaasraad 
en nam later deel aan het Gemeen-
schapsberaad. Wij leerden Piet, die 
in zijn werkzame leven verpleeghuis-
arts was, kennen als sociaalvoelend, 
behulpzaam, trouw en boven alles: 
vriendelijk. Piet drong zich niet op. 
Hij trad niet graag op de voorgrond. 
Eerder was hij bescheiden van aard. 
Toch liet hij niet over zich lopen, hij 
kon beslist optreden en hij gaf, hoe 
voorzichtig ook, waar nodig zijn 
mening te kennen. Hij was beginsel-
vast, vasthoudend en eerlijk, daar-
bij begiftigd met een groot relative-
ringsvermogen en een milde humor. 
Piet was een van die mensen zon-
der wie een gemeenschap als van de 
Nicolaaskerk niet zou kunnen be-
staan. Wij zijn hem veel dank ver-
schuldigd, en wij zullen hem mis-
sen. Dat hij ook door anderen werd 
gewaardeerd bleek bij de uitvaart op 
18 april in de Nicolaasbasiliek. Ze 
vond plaats zoals hij er eerder zelf 
om had verzocht, in een viering van 
onze abdijliturgie. Bij de begrafenis 
in ’t Zand was een grote schare fami-
lieleden en vrienden aanwezig. Piet 
kwam weer thuis. 

Nicolaas zijn Eva dankbaar voor al 
haar zorg en werk voor onze gemeen-
schap. 
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André Oostenbrink †
door Jeroen Hoogenboom

Na het redactioneel I.M. voor André in het Paasnummer plaatsen wij hier 
nog de volgende herinnering aan André.

Op dinsdagmorgen, de 2e april in 
het jaar des Heren 2019, gingen de 
kerkdeuren om 10.00 uur open: het 
begin van de uitvaart van onze col-
lega-kerkwacht André Oostenbrink. 
Een week eerder was hij overleden, 
op dinsdag 26 maart, op 82-jarige 
leeftijd. 

Wij, van de woensdagmiddag, hoor-
den van zijn dood doordat Ber-
tus, van de woensdagochtend,  
André’s naam had horen noemen 
bij de voorbeden, tijdens de dienst 
van 12.30 uur. Ouderwetser kon het 
niet: precies op deze manier reisde 
het nieuws vroeger altijd, vanaf de 
kansel naar beneden, van mond tot 
mond, en wat paste het bij André – 
en bij onszelf – dat wij op deze wijze 
over zijn dood vernamen. Bij de ba-
lie in de kerk, daar kwam het tot ons. 
Langs de weg naar Damascus, bij 
wijze van spreken. Misschien waren 
wij nog eerder dan de kroeg, in casu 

Café Krom, André’s stamcafé aan de 
Utrechtsestraat no. 76. 

Het hier zo precies vermelden van 
tijden, datums, locatie en zelfs een 
huisnummer, is bedoeld als een sa-
luut aan de spreekwoordelijke nauw-
gezetheid van onze collega – tevens 
redacteur van Nicolaasnieuws – dus 
zorgvuldiger gezegd: het hele precie-
ze van Andreas Jacobus Wilhelmus.

Ook diaken Rob Polet sprak even 
over hem, hij legde de nadruk op 
het vertrouwde beeld dat André op-
riep. Een oud, warm en vertrouwd 
beeld. Dit was nu precies wat ook 
door mijzelf heenging toen ik verrast 
werd door zijn overlijden: deze man 
had iets tijdloos over zich. In woord, 
houding en gebaar, in gelaat, meest-
al zwijgend, nadenkend, beheerst. 
Opvallend onopvallend. In ruste en 
in zich zelve. En ik dacht: hij hoor-
de hier zo, waarom kan zo’n tijdloze 

man niet gewoon beneden blijven, 
hier bij ons, wanneer blijft alles nu 
eindelijk eens precies zoals het is? 
Gewoon bij het oude?

En daar kwam nog iets bij: André 
had een beroep waar je in de hemel 
niets aan hebt, hij was klokkenma-
ker. Dankzij hem draaiden de wij-
zers heel precies de uren en schoven 
de aardse minuten langzaam voor-
bij. Hoe moeten wij nu zonder? Het 
was druk in de kerk. Het orgelspel 
van Michael Hedley. Nog een an-
kerbeeld schoof aan: Jim Schilder, 
in paars vol ornaat, hij leidde deze 
viering. André’s definitieve vertrek 
bracht Jim weer even terug, voor nu. 

In dit eindeloos herhaalde en telkens 
hernieuwde ‘nu’, zie ik vóór mij in de 
kerk opeens drie beelden samen-

vallen, zo stil als een religieus drie-
luik. In de linkerzijbeuk zit geheel op 
zichzelf onze vroegere pastoor Joop 
Stam, in het middenstuk staat voor-
malig kapelaan Jim Schilder op het 
altaar, in de rechterzijbeuk zit Wim 
Sosef, eveneens op zichzelf, twintig 
jaar lang André’s vaste kerkwacht-
partner. Drie kerkbeelden. Drie mo-
menten die samenvallen nu wij van 
één man afscheid nemen. Door dit 
drieluik lijkt ook mijn tijd even stil 
te staan, alsof ik raak aan die van  
André. Daar is een kerk voor, opdat 
de tijd even stilstaat en alles even bij 
het oude is. Vereeuwigd. Al is het 
maar een fractie van een seconde. 

Welk een waardig afscheid was dit. 
Rust in vrede, goede man. 
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zondag om 17.00 uur gregoriaanse 
vespers. Toegang gratis. 

Vrienden van de Nicolaas
Als u zich betrokken voelt bij de 
toekomst van ons kerkgebouw, dan 
kunt u daar uiting aan geven door lid 
te worden van de Stichting Vrien-
denkring van de Nicolaas. U kunt 
schrijven naar de Vriendenkring, 
Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam. 

Thuisbezoek
Als u de H. Communie thuis wilt 
ontvangen, dan kunt u dat laten we-
ten aan diaken Rob Polet,  
06 27 25 67 30 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.

NicolaasNieuws per post of 
per e-mail?
 
Ons parochieblad Nicolaas-
Nieuws wordt per reguliere post 
verstuurd. Dat kost veel geld: het 
blad moet worden gedrukt, en 
de porto moet worden betaald. 
Tegenwoordig kan een blad ook 
worden gelezen op de compu-
ter of op tablets als de iPad. We 
kunnen NicolaasNieuws verstu-
ren als een pdf-bijlage in een e-
mail. Op uw computer of tablet 
ziet u het blad dan in dezelfde 
opmaak als de papieren versie.  
Wilt u voortaan de digitale edi-
tie ontvangen in plaats van de 
papieren? Stuur dan een mailtje 
naar:
nieuwsbrief@nicolaas-parochie.nl. 
Voor alle duidelijkheid: er zijn 
géén plannen om te stoppen met 
de verzending van de papieren 
editie.

Mededelingen
Basiliek van de  
H. Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam (tegenover CS). 
Bank: NL 78 INGB 0002 1083 66 
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
Pastoraat:  
parochie-vicaris drs. Eric  Fennis  
tel: 06 54 60 13 18/ 
efennis@bisdomhaarlem-amster-
dam.nl
diaken Rob Polet, 06 27 25 67 30 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.
Kerksecretariaat  
Open donderdag 10.00-12.00 u.
Telefonisch ma,di,wo,zat 
10.00-12.00 u: 020 330 78 12
info@nicolaas-parochie.nl /  
www.nicolaas-parochie.nl

Vieringen
Zondag
10.30 Hoogmis (Nederlands). 
13.00 Hoogmis (Spaans).
17.00 Gregoriaanse vespers (niet in 
juli en augustus).
Maandag t/m zaterdag
12.30 H. Mis (op dinsdag Engels,  
op vrijdag Spaans).

Donderdag 18.00 Vespers &  
H. Mis (niet in juli en augustus). 
Van 17.40 tot 18.00 is er gelegen-
heid tot stil gebed; daarvoor kunt u 
via de pastorie, rechts naast de kerk, 
naar binnen; bel “Pastorie”. Kerk-
deuren open om 17.55. 
Zaterdag 17.00 Choral Evensong 
(niet in augustus en september).

Boete en verzoening
Dagelijks na de Mis is de priester 
beschikbaar voor de biecht. U kunt 
hiervoor de assistent aanspreken.

Open basiliek
De kerk is (zo mogelijk) geopend 
op maandag en zaterdag van 12.00 – 
15.00 uur, en op dinsdag t/m vrijdag 
van 11.00 – 16.00 uur.

Choral Evensong
Van januari t/m juli is er elke zater-
dag om 17.00 uur een Choral Even-
song door de Cappella Nicolai o.l.v.  
Michael Hedley. Toegang gratis. 

Gregoriaanse vespers
Van september t/m juni zingt de 
Schola Cantorum Amsterdam op 
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Nalatenschap

Als kerkgemeenschap beleven we 
samen het geloof dat ons van ge-
neratie op generatie is overgedra-
gen. Dat geloof vieren we in de 
kerk, waar we samen bidden, zin-
gen en nadenken over het leven. 

Waar we belangrijke momenten 
vieren en troost vinden bij ziekte 
of teleurstelling. Als kerk zijn we 
dienstbaar aan elkaar en aan onze 
lokale gemeenschap. Het geloof 
dat ons is overgedragen, mogen 
wij op onze beurt weer doorgeven 
aan volgende generaties. Dat kan 
onder meer door de kerk op te 
nemen in uw testament. U draagt 
dan met uw nalatenschap bij aan 
een kerk die ook in de toekomst 
een levendige diaconale en missi-
onaire gemeenschap kan zijn. Wat 
u nalaat, krijgt zo een bestem-
ming dicht bij huis en dicht bij 
uw hart. 

Wilt u meer weten, neem dan 
contact op met onze administra-
teur Hennie Alberts, 
administratie@nicolaas-parochie.nl 
Bellen kan ook: 020 330 78 12.

Colofon
NicolaasNieuws is het parochieblad 
van de Basiliek van de H. Nicolaas en 
de HH. Petrus en Pauluskerk.  
Verschijnt zes keer per jaar.   
redactie@nicolaas-parochie.nl
Redactie: Bert van den Bosch,  
Eric Fennis, Sjoerd Mulder,  
Ineke Raps, Liduine Reuser,  
Remco Sligting, Wim Sosef.  
Omslag: Laura Faber
Vormgeving: Diana Janssen. 
Basisvormgeving: Impulsar
Druk: MultiCopy. ©2019

HH. Petrus en  
Pauluskerk

Kalverstraat 58, 1012 PG  
Amsterdam
Pastorie: Nieuwezijds Voorburgwal 
293, 1012 RL Amsterdam 
 020 623 18 89
Bank: NL 10 INGB 0000 3123 74
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
o.v.v. HH. Petrus en Pauluskerk
Pastoraat: parochie-vicaris  
Aad van Ruiten sss: 020 623 18 89

Vieringen
Zondag
10.30 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Nederlands
12.15 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Engels
Maandag t/m zaterdag
10.30 H. Mis
Elke eerste vrijdag in het Latijn en 
gezongen.

Muziek in de Mis
Eerste zondag: Vocaal ensemble  
Jonas van Tol
Tweede zondag: vrouwenschola  
Arboris 
Vierde zondag: mannenschola  
Psittacus

Open kerk
Van maandag t/m zaterdag,  
10.00 – 16.00 uur.

Boete en verzoening
Na elke H. Mis van 10.30 uur.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 15.00 – 16.00 uur.

Aanbidding
Op de eerste vrijdag en elke zater-
dagmorgen na de Mis is er van 
11.00 – 11.30 uur aanbidding bij de 
uitstelling van het Allerheiligste.

Winkeltje
Achter in De Papegaai zijn  
religieuze artikelen te koop zoals ro-
zenkransen, kruisjes, beeldjes, gebe-
denboekjes en kaarten.

Facebook
Informatie van en over De Papegaai 
op Facebook: @kwartiervoorgod. 
Als u geen Facebook-account heeft, 
kunt u de bladzijden bekijken via 
www.facebook.com/kwartiervoor-
god.

Retificatie
Ten onrechte stond het Ensemble 
Raphael in het vorige nummer nog 
vermeld. Helaas is het om gezond-

heidsredenen van de sopraan op-
gehouden te bestaan. Na de dood 
van dirigent Jan Pierik in 2015 
heeft Dick Hogenhout het voortge-
zet, maar 1 1/2 jaar geleden is Dick 
daarmee gestopt. De leden van En-
semble Raphael kijken terug op een 
enorme ervaring. Enkele van hen al 
vanaf de lagere school met het La-
rens kinderkoor (1969). We danken 
hen voor hun leven in dienst van de 
Latijns liturgie met de rijkdom van 
meerstemmige missen.

nicolaas-parochie.nl


In juli en augustus is er in de Nicolaasbasiliek op de woensdagavond een   con-
cert op het befaamde Sauer-orgel. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten kunnen worden gekocht aan de deur (er is geen pinautomaat!), en 
per e-mail worden gereserveerd via info@muziekindenicolaas.nl.
Toegang: € 11 p.p. (donateurs € 8; kinderen t/m 17 jaar € 5). 
€ 65 voor een passe-partout voor alle 9 concerten.

Orgelzomer

3 juli : Barry Jordan (Magdeburg)
10 juli : Laurence Long (Basiliek assistent-organist)
17 juli : Mark Heerink (Hoorn)
24 juli : Tomasz Nowak (Münster)
30 juli : Thorsten Göbel (Düsseldorf )

7 augustus : Kees van Eersel (Kloetinge)
14 augustus : Andrew Dewar (Parijs)
21 augustus : James Lancelot (Tewkesbury)
28 augustus : Michael Hedley (Basiliek organist)

www.muziekindenicolaas.nl
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