Zoektocht
Door de Lectio Divina ga je nadenken
‘Zit ik wel op het juiste spoor?’. En dat
spoor, die zoektocht, heeft dus een
belangrijk wending genomen voor zr.
Bernadette de afgelopen tijd. Om dat
beter te plaatsen, gaan we een paar jaar
terug in de tijd: zr. Bernadette is namelijk geen onbekende in het bisdom.
Hoewel contemplatief, ontving zij in
verband met de Wereldjongerendagen
in Keulen (2005) toestemming het
klooster te verlaten en met de jongeren
mee op te trekken. Daaruit volgden
ook weer andere contacten buiten het
klooster. Dat was allemaal leuk en zelfs
spannend, “maar dat is verleden tijd. Ik
merkte dat het tussen mij en O.L. Heer
instond” en dat is niet de bedoeling voor
een religieuze, zeker niet als je contemplatief leeft.
Eigen wereldje
“Het werd me afgelopen tijd steeds
meer duidelijk dat sommige dingen,
voor mij dan, niet goed zijn. De laptop
die ik eerder van mijn ouders had gekregen bij gelegenheid van mijn koperen
kloosterfeest, heb ik vlak voor deze

Kerstmis weggedaan uit mijn cel en op
een algemeen toegankelijke plek gezet.
Alle persoonlijke dingen heb ik er vanaf
gehaald. Er staan nu alleen birgittijnse
zaken op.” Vanwaar die radicaliteit?
“Het heeft wel anderhalf jaar geduurd,
maar ik ben gaan beseffen dat je met
een computer waar je eigen muziek en
je eigen foto’s, je eigen teksten en je
eigen favorieten op internet op staan,
een eigen wereldje creëert. Daarmee
treed je eigenlijk ook het klooster uit
en voor een contemplatief is dat niet
de bedoeling. Het stond tussen mij en
O.L. Heer in. Voor mij ook geen e-mail
meer. Ik hecht nu steeds meer waarde
aan een geschreven brief. Daar gaat tijd
overheen, je denkt er meer over na en er
wordt ook niet meer van je verlangd dat
je direct reageert.”
“Ik ben daar mede door de Lectio
Divina achter gekomen, en door te
gehoorzamen aan mijn geestelijk leidsman en te luisteren naar mijn ‘geestelijke broer’. Het maakt je bewust hoe je
verder met de Heer mag leven. Want”,
voegt zr. Bernadette met nadruk toe,
“uiteindelijk probeer ik mijn wil met
Zijn wil te vervlechten.”

Krachtig
Opgelucht vertelt ze verder: “Juist deze
Kerst werd mij voor het eerst helemaal duidelijk dat gehoorzaamheid
en vertrouwen bij elkaar horen, zoals
in Maria’s ‘Mij geschiede naar Uw
woord’. Toen dat dubbeltje viel, was het
Kerstkind pas echt geboren voor mij.
Uiteindelijk gaat het erom Gods wil in
mijn leven te zoeken. De Lectio Divina
kan daarin voor iedereen een grote rol
spelen. Zoals in de Hebreeënbrief, mijn
lievelingstekst, staat: ‘Want het woord
van God is levend en krachtig. Het is
scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel
en geest, van merg en beenderen. Het
ontleedt de bedoelingen en gedachten
van het hart.’”
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WOORD VAN DE DEKEN

De birgittijnse spiritualiteit heeft twee belangrijke pijlers: de navolging van
Christus en de navolging van Maria. Het lijden van Christus staat centraal in
het leven van de birgittines. De H. Birgitta werd – in het lijden van haar Heer –
gegrepen door de liefde die Hij voor haar heeft en dat wekte ook weer een
diepe liefde op voor Hem.
De birgittinessen leven, in navolging van de H. Maagd, haar zuiver contemplatieve en verborgen leven. De dagelijkse Eucharistieviering en het bidden
van het Officie is de hoofdopgave. Het Mariale Officie wordt zeven maal daags
gebeden en is voor de zusters een spiegel om te leven zoals Maria heeft
geleefd. Niet om haar in het centrum te stellen: zij verwijst telkens naar haar
Zoon: door Maria naar Jezus!
Info: www.abdijuden.nl
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“(Be)gaan
met de
jeugd”

De onlangs diaken gewijde Jacques
Grubben loopt stage in de nieuwe parochie.
Zeker tot aan zijn priesterwijding in 2010, zet
hij zich met hart en ziel voor tieners en jongeren in voor de ontwikkeling van het jongerenpastoraat.

“Van elkaar leren”
Jan Dennemans is pastoraal assistent
in de Luciakerk en heeft een zending
voor liturgie. Zijn aandacht is vooral
gericht op ouderen en hulpbehoevenden. Hij coördineert, houdt avondwakes en vervangt ook de deken in het
voorbereiden van uitvaarten. Verder
leidt hij de lectorengroep, brengt
maandelijks de ziekencommunie rond
en biedt een luisterend oor voor mensen. Ook houdt hij de ledenadministratie bij en controleert of de parochiebijdragen betaald worden.
Cultuurverschil
Wat betreft de nieuwe parochie ziet
Jan de samenwerking met de andere
parochies als een leerproces. “De
avondwake is niet in alle parochies
hetzelfde. We nemen drie jaar de tijd
om te leren van elkaar en naar elkaar

toe te groeien. Maandelijks proberen we dingen samen te doen,”
vertelt Jan. “In de Trudo is bijvoorbeeld de huwelijksvoorbereiding goed
geregeld, daar kunnen we hier weer
van leren.”
De opzet van de ledenadministraties
verschilt ook per parochie. In de ene
parochie zitten alle gedoopten erin, in
de andere alleen de mensen die kerkbijdrage betalen. Ook worden er twee
verschillende computerprogramma’s
gebruikt. Nu moet iemand die overlijdt
nog handmatig worden bijgewerkt in beide
systemen. Om uiteindelijk alles onder
één noemer te krijgen moet de nieuwe
parochie één nummer krijgen bij de Sila.
De administratie in Navision moeten we
hierop aanpassen,” legt Jan uit.

Voor het opzetten van een daadkrachtige
structuur, is het volgens Grubben belangrijk
om te weten waar kansen en doorgroeimogelijkheden liggen. Dat geldt voor de
bestaande vormen van tiener- en jongerenpastoraat, maar ook voor de aansluiting met nieuwe jongeren. Zo bestaat
er al aandacht voor vormelingen, maar
worden in de nieuwe parochie de banden met scholen opnieuw aangehaald.
Basisschool St. Odulfus en middelbare
school Carolus Borromeus in Helmond
zijn twee voorbeelden daarvan.
In concreto zullen de plannen voor
het tiener- en jongerenpastoraat in
mei 2010 aan het parochiebestuur
worden gepresenteerd. En een
onderdeel heeft nu al volop de
aandacht: de jaarlijkse diocesane
busreis naar de Stille Omgang.
Grubben: "Karakteristiek aan de
Stille Omgang is dat het jongeren in
een vertrouwde, veilige omgeving
dicht bij elkaar en dicht bij de Heer
brengt. 'In stilte' wordt het serieus, bereik je diepgang. Omdat
het vrijwel alle wezenlijke elementen van jongerenpastoraat in zich
heeft, nemen we het op in het
programma."

Vijf aanbevelingen

“Iedereen in zijn
waarde laten”
Jan Drouen is bestuurslid in de nieuwe parochie Damiaan.
Hij werkt direct naast de Luciakerk als directeur van de St.
Odulfusschool. “De parochie wijst naar de school en vice
versa,” vat Jan de relatie tussen beide samen. “We doen
iets voor ieder leerjaar. Het gaat dus niet alleen om de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel, maar we
hebben bijvoorbeeld een openingsviering aan het begin van het
schooljaar en er zijn vieringen in de Goede week.” In de nieuwe
parochie zijn er straks tien scholen waarmee men hoopt vergelijkbare banden te onderhouden.
Geleidelijk
Om parochies van verschillende komaf tot een nieuwe parochie te
vormen is het volgens Jan nodig dat dit geleidelijk gebeurt. “Laat
mensen in hun waarde, praat steeds over ‘wij’ en denk in kansen,”
luidt zijn devies. “In het begin is het belangrijk elkaar te leren kennen en te investeren in elkaar. Het empathisch vermogen speelt
daarbij een grote rol,” aldus Jan. In de nieuwe parochie gaan werkgroepen steeds meer samenwerken. “Je moet ieder daarbij het zijne
gunnen.”

Wijzer geworden door ervaring, geeft deken Van de
Laar vijf tips voor het vormingsproces van de nieuwe
parochie.
Tip 1: organiseer één informatieavond, niet meerdere. Zo voorkom je dat men in de krant al leest wat
er de volgende bijeenkomsten besproken wordt.
Tip 2: Zet in op communicatie in de vorm van een
blad en een website. Die geven een gezicht. Tip 3:
Houd snelheid in het proces en voorkom haperingen. Blijf niet staan bij hobbels op de weg. Tip 4:
Let op de naamkeuze. Kies niet een van de oude
parochienamen als naam voor de nieuwe parochie. Een nieuwe naam helpt bij het streven naar
eenheid. Wat goed werkt is onze gebedskaart.
Tip 5: Blijf positief. Het is een noodzakelijk proces dat vanuit de mensen begint.
Deken van de Laar:"We zijn gestart met het vormen van een nieuw bestuur, met teambuilding
en de communicatie. We hebben een nieuwe
website en het nieuwe full-color blad Damiaan
wordt in een oplage van 16.500 stuks tien
keer per jaar vrijwel kosteloos huis-aan-huis
verspreid."

“Dichtbij de mensen”
Jan Vogels is verantwoordelijk voor het speerpunt 'Kerk
en Samenleving' van parochie
Damiaan. Belangrijk volgens hem
is de inventariserende fase om de
juiste benadering te kiezen. En dat
valt niet mee. Er zijn ideeën genoeg,
maar het is de vraag hoe deze concreet worden.
Vogels: "Naast de aandacht voor
noden ver weg (Vastenaktie, MOV etc.)
lijkt het ook belangrijk dat wij zorg hebben voor het welzijn van mensen die
we van dichtbij kennen, voor de minste
der mijnen zogezegd." Mogelijk zal daarbij aansluiting worden gevonden bij het
maatschappelijke project 'Super Sociaal'

dat binnen onze nieuwe parochie
gehuisvest is. De succesvolle voedselbankformule is doorontwikkeld tot een
winkel waar geselecteerde gezinnen
gratis of voor zeer weinig geld levensmiddelen kunnen kopen.
Voorlopig draait het vooral om het
mobiliseren van mensen", aldus
Vogels. "In het parochieblad en vanaf
de kansel zullen we daar aandacht
voor vragen. Ook lopen er gesprekken
met het Diocesaan vormingscentrum
van het bisdom, dat een cursusaanbod heeft voor diaconaal geïnteresseerde mensen. Dat zou een welkome
ondersteuning kunnen zijn.”

De Van Bussel Groep houdt zich in de breedste
zin van het woord bezig met bouwen.
Grotendeels zakelijk vastgoed, maar ook particulier.
Houten beeld van Leo Cambré in de doopkapel van
Tremelo (B):Pater Damiaan met een melaats kind.

De activiteiten van de Van Bussel Groep zijn
onder te verdelen naar:
- projectontwikkeling

Wilt u meer
informatie over
dit dekenaat?
Pastoor-deken Asten-Helmond:
J.M.M. van de Laar
Telefoon: 0492-522930
E-mail: info@damiaanhelmond.nl

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl
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- bouwen

‘Inbreng van alle
betrokkenen even
belangrijk’

- vastgoed

De Van Bussel Groep bestaat uit drie bedrijven:
- Bouwbedrijf van Bussel ’t Hout
- Beheermaatschappij A. van Bussel
- GBH Vastgoed

Bestuurslid Arthur van de Walle
beleeft de vorming van de nieuwe
parochie als een fusie. In 2002
fuseerden de Helmondse parochies
Trudo en Onze Lieve Vrouw, waarbij hij
de laatste twee jaar vice-voorzitter was.
Volgens Van de Walle is het ook in dit
proces belangrijk dat er niet teveel tegelijk verandert en dat de inbreng van alle
betrokken parochies even belangrijk is.
“Het meest zichtbaar zijn de bestuurlijke
wijzigingen. De personele bezetting blijft
zo lang als het kan gehandhaafd. In het
kerkelijk programma merken parochianen er
daarom nu weinig van. Toch hebben zij veel
belangstelling voor wat er speelt. Dat blijkt
onder meer door de druk bezochte informatie18

bijeenkomst. Daar is ook bezorgdheid
merkbaar.”
Hoewel Van de Walle als bestuurder
voordelen ziet, ervaren de mensen
de nieuwe parochie volgens hem
nog vooral als opgelegd. Daarom is
het belangrijk dat de noodzaak goed
gecommuniceerd wordt. Positief in
het proces is de voortvarende aanpak
van deken Van de Laar. Het bestuur
is snel gevormd en er is een gezamenlijk parochieblad.

Een sterke combinatie van specialisten die elkaar steunen,
adviseren, versterken en faciliteren.
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