CAMILLUS
Jaargang 58

Aflevering 2

December 2012

Uitgave van de Camillianen in Nederland

bode

Roermond, Heinsbergerweg 174, 6045 CK, Tel. 0475-321985, Fax 0475-324784
Internet: www.camillianen.nl, E-mail: camnl@xs4all.nl

Hebben wij verlossing nodig
in onze tijd?
Binnenkort mogen wij weer
vieren dat Jezus ongeveer
2000 jaar geleden werd
geboren. Zodra ik het woord
“vieren”opschrijf, realiseer
ik me dat vieren voor veel
mensen helemaal geen vieren
is. Niet alleen omdat de komst
van Jezus als mens in onze
wereld voor veel mensen niet
bekend is of hen niets zegt.
Maar veel meer omdat ik
daarbij al die mensen voor me
zie die geen reden hebben om
iets, wat dan ook, te vieren,
omdat ze eenzaam zijn, of
verdrietig of de materiële
mogelijkheden missen om iets
extra’s te doen. Hoewel de laatste reden niet eens de belangrijkste
is. Met creativiteit valt daar namelijk nog iets aan te doen.
Eenzaamheid, verdriet hebben en daardoor als een berg tegen
de “feest”dagen opzien. “Werd ik maar in januari wakker, als dat
allemaal achter de rug is”, hoor ik dan ook zeggen.
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Van de redactie
Deze Camilusbode komt nu uit, in de tijd van Advent en Kerstmis.
Een bijzondere tijd is dat. Daarom gaan we vooral in op de
behoefte aan verlossing, waarover Festo Liheta een artikel schrijft.
Ook Trix Coerts gaat daar in haar artikel op in. Wil van de Ven
schreef een artikel over religieus leven in Nederland in de 21e
eeuw. Deze uitgave brengt u natuurlijk ook het nodige nieuws,
waarbij we alvast willen kijken naar het 400ste sterfjaar van St.
Camillus in 2014.
Wij wensen u allen een zalig kerstfeest en een zegenrijk 2013.
p. Piet Denneman camilliaan
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Wat betekent
geloven voor ons

Kan dat de bedoeling zijn
geweest van Kerstmis, is Jezus
daarom gekomen, om je nog
eens extra met je neus op
je eigen ellende te drukken?
Hij wil immers juist leven
aan de mens teruggeven. Hij
wil de gekwetste, eenzame,
buitengesloten mens weer in de
gemeenschap plaatsen. Juist
omdat wij niet zonder elkaar
kunnen, wij hebben elkaar
nodig. En dat niet alleen omdat
we allemaal verschillende
kwaliteiten hebben, zoals de
arts, de boer en de bakker.
Maar we hebben elkaar vooral
nodig om als mens tot ons
recht te komen, om mens te
worden. Niet de mens met al
z’n problemen en al z’n ellende,
maar daardoorheen uit te
groeien tot de mens zoals God
ons bedoeld heeft. Hij heeft
ons tenslotte geschapen naar
zijn beeld, dus dat moet wel
goed zijn.
Maar helpt dat, als je je
helemaal alleen voelt? Een
enkeling misschien wel, maar
ik denk dat de meesten van u
daar, net zoals ik, een concrete,
andere mens voor nodig
hebben.
Dat is wat wij als Camillianen
in Roermond, heel kleinschalig,
in onze mantelzorgwoningen
proberen te doen. Heel simpel,
heel klein, aandacht proberen
te geven aan de mens naast
je. Die mens te laten voelen:
jij bent mens en daarom
ben je belangrijk. Luisteren
naar een ander kan de ander
ruimte geven, kan helpen om
je gedachten op een rijtje te
krijgen, om zaken op het spoor
te komen. Bezoek wordt dan

iets om naar uit te kijken, daar
kom ik ’s morgens mijn bed
voor uit.
Aandacht kan helpen om weer
zin te gaan zien in een leven
dat zinloos lijkt. Wie heeft mij
nog nodig? De meeste mensen
doet ’t goed als iemand ze
nodig heeft. En of dat nu begint
met een klusje of een spelletje
of samen ergens naar toe gaan,
of vul maar in, dat maakt niet
uit.
Kerstmis kan zo een reden
worden om naar iemand
toe te gaan of iemand uit te
nodigen. De eerste stap zetten
is vaak moeilijk, die drempel
is zo hoog. Hoe kom je erover
heen? Mij is daarbij inmiddels
al heel vaak opgevallen, dat
wij allemaal heel veel op elkaar
lijken. We zijn wel allemaal
uniek, maar onze gevoelens,
onze angst, ons verdriet zien
we, als we goed kijken en
luisteren, bij elkaar terug. Heel
veel is heel herkenbaar.
Daarom denk ik wel eens: als
ieder van ons één andere mens
onder zijn of haar hoede neemt,
dan zou er in theorie niemand
meer eenzaam hoeven zijn. Je
bekommert je om een ander en
jij krijgt zelf ook weer aandacht.
Zou het zo toch Kerstmis
kunnen worden? Kunnen we zo
verlossing ervaren?
Misschien met deze oude
tekst: Kom, o Heer, en wacht
niet langer. Geef ons dat duwtje
over die drempel, houd ons
gezelschap.
Zalig Kerstmis!
Trix Coerts

Maria en Edith Sars zijn
twee zussen die al geruime
tijd misdienaar zijn in het
verpleeghuis St Camillus in
Roermond.
Maria is 14 jaar en zit op het
Lyceum Schöndeln klas 3 en
Edith is 12 en zit op dezelfde
school in klas 1. Maria speelt
piano en vindt muziek het
leukste vak op school, terwijl
Edith viool speelt en ook de
meer technische vakken wel
leuk vindt.
Naast misdienaar in het
verpleeghuis waren zij ook
misdienaar in de parochiekerk
van het dorp, waar ze wonen.
Gevraagd of er verschil is
tussen die twee kerken, geven
ze duidelijk verschillen aan:
In de parochiekerk gaat alles
meer officieel en duurt de Mis
ook langer. Daarnaast begon
de mis daar om half tien en op
Camillus pas om 11 uur, dan
kon je meer uitslapen. In de
parochie diende je de mis en
na de mis was het omkleden,
werd je een prettige zondag
gewenst en kon je weer naar
huis.
Op Camillus kennen we meer
mensen en mogen we helpen
met de mensen naar de kerk
brengen en bedient Maria de
lift, terwijl Edith na de Mis de
collecte telt en meehelpt de
stoelen weer op hun plaats te
zetten.
Alle twee beschouwen zichzelf
als katholiek. We zijn gedoopt,
hebben de eerste communie
gedaan en zijn gevormd.
De vraag wat geloven voor hun
betekent vinden ze moeilijk te

Onze ouders vinden het wel
belangrijk en ook proberen
ze ons vanuit het geloof op te
voeden. Als kind moesten wij
naar de kerk, maar nu mogen
we zelf kiezen.
Bidden jullie wel eens?
Neen, eigenlijk niet, soms denk
ik wel eens aan mensen, maar
dat is geen bidden. We steken
wel eens een kaarsje aan voor
opa of oma.

beantwoorden.
God is voor ons meer een
iemand, maar kan zowel man
als vrouw zijn. Je kunt er heel
weinig van weten. Als je de
verhalen moet geloven, bestaat
hij wel. Maar hoe of wat is
moeilijk te zeggen.
Heeft geloven iets met de Kerk
te maken?
Neen en toch ook wel.
Zondags naar de kerk is
moeilijk, want dan moet je
vroeg op. Geloven is soms
vervelend, zegt Maria, want
je hebt niet altijd zin en een
andere keer is het weer leuk,
als je mensen kunt helpen.
Edith denkt bij geloven aan
een altaar met mensen erom
heen. Die mensen geloven
allemaal hetzelfde. Als je er niet
in gelooft, zou ik niet naar iets
toegaan waar je eigenlijk niet in
gelooft.
Wat vinden zij van de verhalen
uit de bijbel die tijdens de Mis
verteld worden?

Ik luister ernaar, maar het
gaat langs me heen. Ik snap
die verhalen niet, teveel
moeilijke woorden, niet iets
voor kinderen. In de verhalen
over Jezus hoor je dat hij een
speciaal mens was, wat hij
allemaal heeft gedaan. Hij
heeft veel mensen geholpen.
Hij vindt dat we goed moeten
zijn voor elkaar, maar ook voor
jezelf.
Als je de H. Communie krijgt
tijdens de Mis, ervaar je dat dan
als contact met God?
Misschien wel, je kunt het op je
laten inwerken, je kunt er over
nadenken. Ik weet niet waar het
vandaan komt. Van het laatste
avondmaal, wordt door de zus
aangevuld. Het bestaat wel al
heel lang en op heel de wereld
doen ze hetzelfde. Iedereen
gelooft er in en ik ook.
Wordt er bij jullie thuis veel over
geloven gepraat?
Soms, niet vaak. Mijn vader
maakt wel eens een opmerking.

Geloven jullie in een hemel na
de dood?
Neen, want waarom zou er wel
een hemel zijn voor de mensen
en niet voor de beesten, zoals
onze hond, zegt Maria. Edith
ziet het iets anders: Ik geloof
niet in de hel, maar wel dat je
ergens naartoe gaat en niet
alleen maar onder de grond
blijft liggen. Voor de mensen op
Camillus die ziek en oud zijn, is
geloven wel belangrijk, zeggen
de beide jongedames.
Willen jullie nog een kerstwens
toevoegen. Kerstmis als feest
van verlossing.
Edith: Ik wens dat de sfeer bij
mij in de klas beter wordt en
dat we daar samen aan gaan
werken.
Maria: Mijn wens is, dat de
mensen op de hele wereld lief
zijn voor elkaar en dat ga ik ook
proberen.
Hartelijk dank voor jullie
antwoorden.
Paul Schreur

Religieus leven in Nederland in de 21e eeuw

Hoe ziet de wereld der
Nederlandse religieuzen er
anno 2012 uit? In het bestek
van dit artikel kunnen slechts
enkele facetten hiervan
summier belicht worden: de
cijfers en de zorgpunten.
Maar religieuzen zijn geen
eilandbewoners en dus
volgt eerst ter introductie de
algemene maatschappelijke
en kerkelijke context.
Algemeen
Tot voor kort maakten we
deel uit van een samenleving,
waarin het christendom bijna
zo vanzelfsprekend was als
de lucht die je inademde. De
christelijke traditie raakt in
vergetelheid en de kerkelijkheid
verdwijnt. Mensen worden
hierdoor niet minder, maar wel
anders religieus. Zij zoeken
voor hun levensbeschouwing
niet meer de gebaande paden
van de kerkelijke traditie op,
maar putten uit bronnen die
uit de grote religieuze tradities
voortkomen. Daarnaast blijken
ook beeldende kunst, muziek,
poëzie, de natuur en de erotiek
in toenemende mate bronnen
van religieuze inspiratie te zijn.
Deze tendens is ook onder
religieuzen waarneembaar, ook
zij zijn in meerdere of mindere
mate zinzoekers geworden.
Dit jaar startte de herdenking
van 50 jaar Vaticanum II.
Na het Tweede Vaticaans
Concilie ontstond in de roomskatholieke kerk verschil van
inzicht over de vormgeving
van het ‘aggiornamento’,
waartoe paus Johannes
XXIII had opgeroepen. In

Nederland leidde dat tot heftige
controversies en polarisatie.
Momenteel bepaalt de
tegenstelling tussen een ‘top
down’- en een ‘bottom up’benadering een groot deel van
de spanningen in de katholieke
geloofsgemeenschap. Ook
religieuzen zien om zich heen
de institutionele kerken kleiner
en behoudender worden. Een
deel van de nieuwe priesters
en van de jonge religieuzen is
van elders afkomstig. De jonge
vrouwen en mannen uit andere
landen en continenten zijn
vaak lid van nieuwe religieuze
bewegingen en trouw(er) aan
het kerkelijk gezag. Vooral voor
sommige oudere religieuzen
kan dat confronterend zijn.
Ze vragen zich af of zij het de
afgelopen decennia verkeerd
gedaan hebben.
Cijfers
Getalsmatige krimp merken
religieuzen ook in hun eigen
gelederen. Bij nogal wat
religieuze instituten is de
aanwas nagenoeg gestokt, bij

sommige al enkele decennia
lang. Een aantal religieuze
instituten zal over tien, twintig
of dertig jaar volledig uit
Nederland verdwenen zijn.
De meest recente cijfers
bieden het volgende beeld:
in Nederland zijn er circa
2080 mannelijke en 4744
vrouwelijke religieuzen.
Onderscheiden naar leeftijd
gaat het om ongeveer 220
vijftig-minners, circa 300
personen bevinden zich in de
leeftijdscategorie van 50 tot 70
jaar en circa 6300 personen
zijn ouder dan 70. Er zijn naar
schatting 40 novicen en 50
klein-geprofesten. Het aantal
religieuzen dat hier geboren is
bedraagt 6524, 300 religieuzen
zijn vanuit andere landen naar
Nederland gekomen. Het aantal
Nederlandse missionarissen en
missiezusters en –broeders, dat
elders werkt, bedraagt 700.
Er lijkt zich in Nederland hier
en daar een opleving voor te
doen van het aantal roepingen
tot religieus leven, maar het is

moeilijk om vast te stellen of
dit ook op de langere termijn
vruchten afwerpt. De weg
tussen de aanmelding en het
doen van gelofte is immers
lang. Vaak concentreert de
aanwas zich bij een beperkt
aantal ordes en congregaties
die sterker in de belangstelling
staan. Cijfers van plekken
waar in Nederland de laatste
jaren vaker jonge mensen zijn
ingetreden fluctueren ook sterk.
Soms vertoont in gemeenschap
X de aanwas enkele jaren een
piek, dan weer in gemeenschap
Y. Jaarlijks zetten ongeveer
25 mensen de stap om in
een kloosterorde in te treden.
Daarvan zet ongeveer 3/5 ook
de vervolgstap en doet na
enkele jaren ingroei en vorming
gelofte. Over de jaren 2004
tot en met 2009 deden per
jaar gemiddeld 15 personen
hun eerste geloften.. Daarvan
was 60 % vrouw. Over het
algemeen betreft het jonge
en minder jonge vrouwen en
mannen, met een concentratie
tussen de 25 en 40 jaar1.
Er zijn ook cijfers, die een
andere taal spreken en wel
een taal van voortdurende
betrokkenheid. Naast de
betrokkenheid in persona
en in gebed zijn en blijven
religieuzen financieel betrokken
bij maatschappelijke projecten
en gemeenschapsopbouw
hier en in het Zuiden. Vorig
jaar hebben de Nederlandse
religieuzen 3,1 miljoen euro
ter beschikking gesteld ter
1 Het cijfermateriaal in deze alinea is
verzameld door Pierre Humblet.

ondersteuning van circa 250
projecten in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. De bijdrage
van de Nederlandse religieuzen
aan maatschappelijke
projecten in Nederland
bedroegen in hetzelfde jaar
ca 1.9 miljoen euro. Deze
cijfers weerspiegelen enkel de
gezamenlijke support, maar
de meeste religieuze instituten
ondersteunen daarnaast nog
hun eigen financiële projecten.
Aandachtspunten
Er zijn enkele onderwerpen
die veel energie en aandacht
vragen van religieuze
gemeenschappen: de
verantwoordelijkheid voor
het doorgeven van traditie en
erfgoed (zoals het initiatief
Bij de Kapucijnen in Klooster
Velp), de gevolgen van het
misbruikschandaal en de
overdracht van bestuurlijke
verantwoordelijkheden. Hoewel
het overgrote deel van de
religieuzen nooit iets te maken
heeft gehad met seksueel
misbruik, staat hun inzet
recentelijk in een bedenkelijk
daglicht. Veel Nederlandse
religieuzen worden door
buitenstaanders, familieleden
of klagers aangesproken op het
misbruikschandaal. Het heeft
een enorme impact en roept
velerlei emoties op van schuld,
schaamte, verontwaardiging
en verdriet en dat juist in deze
kwetsbare levensfase.
Vanwege de vergrijzing is
de jongste generatie van
religieuzen met name bezig
met de zorg voor de oudere
medebroeders of –zusters.

Het is de taak van het bestuur
om te waarborgen dat de
oudere medezusters- en
broeders hun leven kunnen
voltooien in een liefdevolle
en herkenbare context met
aandacht voor eenieders
spirituele behoeften. Sommige
religieuze instituten hebben
hiertoe pastoraal werkenden in
dienst genomen. De introductie
van ‘leken’ of ‘niet-leden’
binnen de organisatie van
de kloostergemeenschap is
geen nieuw fenomeen, maar
heeft vanaf de jaren zestig
geleidelijk zijn intrede gedaan.
De eerste leken in het klooster
werden aangetrokken voor
de verzorging van oudere
religieuzen. Daarna volgden
ook op andere terreinen
laicale functionarissen: de
econoom, de coördinatrice of
leke-overste, de mantelzorger,
de beleidsmedewerk(st)er of
bestuur ondersteuner. Tenslotte
signaleren we de laatste jaren
een tendens, waarin zelfs de
bestuurlijke kerntaken, voor
zover dat kerkrechtelijk is
toegestaan, aan leken worden
overgedragen.
De idealen van vrede,
gerechtigheid en heelheid van
de schepping lijken verder
dan ooit verwijderd van de
dagelijkse realiteit. Juist
daarom is het zaak om de
deuren en ramen wagenwijd
open te houden. Er is geen
andere dan deze onvolmaakte
wereld waarin sporen van God
gevonden kunnen worden.
Will van de Ven

Leven in leven..

Al sinds lange tijd beschikt
het westerse denken
over de mogelijkheid
voor werknemers om hun
loopbaan te onderbreken.
Meestal wordt dit jaar
(Sabbat jaar) ingevuld met
stoute dromen; verre reizen,
een klim naar een bergtop,
een jaar buitenland, het zijn
veel gekozen opties. Ik heb
er voor gekozen om mij uit
het Gelderse Zutphen te laten
afzakken naar het Limburgse
Roermond.
Ik (Henk Nijhof) woon sinds 1
oktober van dit jaar op Kasteel
Schöndeln en draai mee in
het alledaagse leven van de
Camillianen aldaar. Met mijn 43
jaar maak ik hiermee een veilige
keuze althans wanneer je veilig
vanuit de ratio beredeneert.
Over een jaar kan ik weer
gegarandeerd terug naar mijn
werkvloer, die gelegen is in
Woonzorgcentrum de Polbeek
in Zutphen, waar ik werkzaam
ben als activiteitenbegeleider.
Ik zal snel weer worden
opgenomen in mijn kring
van collega’s, hun dagelijkse
beslommeringen, de hectiek
van een zorgorganisatie,
die vorm geeft en zoekt
in het door marktwerking
gedomineerde landschap.
De keuze voor een kleine
katholieke Orde is minder
vanzelfsprekend. Katholiek
zijn is niet van deze tijd en wie
zich belijdend uit wordt ter
verantwoording geroepen.
De Nederlandse journalistiek
pakt graag uit wanneer het
gaat om het verleden van de
Kerk. Ga ik tegen de stroom

in, ben ik geroepen, moet ik
dit doen, volg ik mijn hart?
Grootse en veel gehoorde
termen, vaak afkomstig uit de
zingeving-industrie en ik kan
u in vertrouwen mededelen,
dat ze veelal niet op mij van
toepassing zijn. Pas tijdens
een late studie theologie
werd ik mij bewust van het
kloosterleven. Enkele jaren
geleden ben ik met behulp
van KNR wat gaan zoeken. De
Camillianen “voelen” goed.
Het direct nabij zijn aan zieken,
de spiritualiteit vorm geven
door Camillus de Lellis, het
gebedsleven, het past mij.
Het is “een staan in het leven”
dat naar mijn mening volledig
recht doet aan zowel de zieke
als diegene die hulp geeft,
het gaat uit van het leven van

Jezus van Nazareth. Wie zijn
leven probeert te duiden ziet
een mens die nabij was. Een
antwoord van God om onder
ons te zijn en ons voor te gaan
op de weg naar verlossing.
Nabij zijn is in de dagelijks
praktijk van onze verstarde
zorg een vreemd woord. Het
is niet te zien, de behoefte
niet meten, en derhalve niet
indiceerbaar. Deze manier
van niet kijken, niet voelen,
trekt al jaren lang een zware
wissel op onze samenleving.
Hierin ga ik met mijn jaar geen
verandering brengen. Wel is er
een zichtbare keuze die vragen
oproept en navolging kan
vinden. Ik “leef” een jaar lang in
mijn leven.
Henk Nijhof

Dank aan u allen!

Nieuws van de Camillianen

Vincent verlaat de
communiteit
Na enkele jaren binnen de
gemeenschap in Roermond
te hebben doorgebracht heeft
onze nieuwe medebroeder
Vincent Sterring de orde van de
Camillianen verlaten. Hij gaat
verder met zijn werk bij Care+
en woont nu in Roggel.

Zorg voor elkaar,
aandacht voor elkaar,
levensnoodzakelijk.
Niet alleen in geestelijk opzicht,
omgang met elkaar,
eveneens in materiële zin.
Ook financieel
zijn we soms helaas
afhankelijk van elkaar,
zowel dicht bij huis,
als wereldwijd, ver weg.
U toont steeds weer
die betrokkenheid,
door uw bijdrage voor
mensen in Tanzania en
Colombia.
U maakt zo een stukje
verlossing mogelijk
door uw steun aan opleiding
en zorg voor gehandicapten,
zieken en ouderen.
Namens alle ontvangers:
Heel hartelijk dank!
Trix Coerts

Vierde eeuwfeest
Op 14 juli 1614 overleed
Camillus de Lellis in het
klooster aan de Piazza della
Maddalena in Rome. Hij was 64
jaar oud geworden. Die leeftijd
op zich was al een wonder.
Mensen werden in die tijd niet
zo oud en ook zijn manier van
leven kun je niet echt gezond
noemen. Dag en nacht werkte
hij in het ziekenhuis of bij
de mensen thuis onder zeer
onhygiënische toestanden.
Daarbij kwam nog, dat hij sinds
zijn jeugd als soldaat een wond
aan zijn enkel had opgelopen,
die nooit meer dicht zou gaan.
Camillus liet ons in elk geval
ook zien, dat je ondanks hard

werken best oud kunt worden.
In 2014 viert de orde de 400ste
sterfdag van de H. Camillus.
Dat moet een groot feest
worden van bezinning op en
stilstaan bij het bestaansrecht
van onze orde. Zeker in onze
tijd waarin het religieuze
leven, vooral in de westerse
wereld, zelden meer als
levensperspectief gezien wordt,
een noodzakelijke en boeiende
opgave. Ook in Nederland
beraden we ons op de manier
waarop wij dit feest willen
vieren. Over een ding zijn we
het al helemaal eens: het moet
een feest samen met zieken
worden. Wilt u meevieren en
hebt u ideeën, laat het ons
weten.
Mantelzorgwoningen
In de Camillusbode van juli kon
u kennis maken met het Hof
van Schöndeln. Een complex
van 18 appartementen naast
ons klooster in Roermond.
Deze appartementen zijn
bestemd voor mensen die geen
of weinig mantelzorg hebben.

Centrum gehandicapten.

kunnen dan ter plaatse worden
gemaakt. Dat scheelt veel
heen en weer reizen om de
hulpmiddelen te passen en bij
te werken. Voor het realiseren
van dit project heeft Maria
heel veel steun gekregen uit
Duitsland en Nederland.
In onze tijd van bezuinigingen
op de zorg, komen veel
mensen op allerlei manieren
klem te zitten. In het Hof
van Schöndeln willen wij als
communiteit onze mantelzorg
aanbieden. Terwijl ik dit schrijf,
op 26 november, zijn er 11
woningen bezet en hebben
we met 4 geïnteresseerden
een contract getekend. We
hopen dat we begin 2013
alle woningen verhuurd
hebben. Voor veel mensen
die interesse hebben in een
mantelzorgwoning, is het idee
te moeten verhuizen een enorm
obstakel. Ook omdat ze vaak
weinig hulp hebben om alles
te regelen, spullen inpakken,
vloerbedekking en gordijnen
uitzoeken enz. Hierbij krijgen

ze wel hulp vanuit het klooster,
maar toch blijft het voor hen
een hele onderneming.
CE Camilo breidt uit
In Barranquilla is Maria
Poulisse met haar staf druk
bezig met het inrichten van
een gebouw waar over enkele
maanden een werkplaats voor
het maken van orthopedische
hulpmiddelen moet gaan
draaien. Een Nederlands bedrijf
heeft de benodigde machines
al gemaakt en ingepakt
om ze naar Barranquilla te
verzenden. Dit project is
van grote betekenis voor de
gehandicapten in Barranquilla,
want de aanpassingen die
zij nodig hebben om zo
zelfstandig mogelijk te leven,

Kinderen voor kinderen
Ook in Tanzania zitten onze
medebroeders niet stil.
Hoewel ze naast pater Camille
Neuray pas met 5 Camillianen
zijn (de zesde beëindigt
volgend jaar zijn opleiding),
hebben ze grote plannen.
Op het terrein van Yombo
Vituka willen zij zich gaan
toeleggen op gehandicapte
kinderen. De bedoeling is dat
gehandicapte kinderen en
gezonde leeftijdsgenoten bij
elkaar gebracht worden. De
gezonde kinderen gaan hun
gehandicapte leeftijdsgenoten
helpen met dingen die zij
niet kunnen. De regering
in Tanzania heeft besloten,
dat gehandicapte kinderen
geen speciaal onderwijs
meer krijgen, maar in het
gewone onderwijs moeten
gaan meedraaien. Om dat te
bevorderen gaan klasgenoten
hen helpen met vervoer naar
school en alles wat zij nodig
hebben om volledig in de
gemeenschap te kunnen
meedraaien. Daarnaast zal er
op het terrein van ons klooster
een centrum gebouwd worden
waar kinderen en hun ouders of
begeleiders gedurende enkele
dagen een training kunnen
Rekenles in Tanzania.

Postzegels

Studenten in Nairobi.

volgen en waar verschillende
gespecialiseerde hulpverleners
zoals fysiotherapeuten,
aanwezig zijn. De kinderen
zullen gewoon thuis blijven
wonen. Zeer waarschijnlijk zal
de regering een deel van de
lopende kosten meedragen.
Studenten kosten veel geld
Onze groep Camillianen
in Tanzania groeit snel,
maar dat gaat niet altijd
even gemakkelijk. We
hebben op het ogenblik 9
Tanzaniaanse studenten die
in Kenia studeren. Na een
eerste jaar van oriëntatie op
het kloosterleven gaan ze
gedurende 2 jaar filosofie
studeren. Na die studie is
er een studieonderbreking
van een jaar waarin zij hun
noviciaat doen. Dit jaar is erop
gericht om meer te groeien
in de richting van het leven
als Camilliaan en het werken
binnen de gezondheidszorg.
Aan het eind van dit jaar
kunnen ze hun professie
afleggen en Camilliaan worden.
Daarna begint de specifieke

opleiding voor het verdere
leven. In Tanzania kiezen tot nu
toe de meeste studenten voor
een priesteropleiding, maar
ook andere opleidingen zijn
mogelijk.
De Camillianen in Roermond
betalen de studiekosten
van hun Tanzaniaanse
medebroeders, maar de groep
in Roermond wordt steeds
kleiner en ook het inkomen
wordt daardoor minder.
Daarom wil ik een beroep
doen op onze lezers om ons
te helpen met de opleiding
van onze Tanzaniaanse
medebroeders. Misschien in
de vorm van een studiebeurs
voor een student, waarmee dan
gecorrespondeerd kan worden,
of een beurs voor de studenten
als groep. Iedere bijdrage op
rekening 14 23 73 133 ten
name van de missiecentrale
van de Camillianen is enorm
welkom. Wel graag met
“studenten” als vermelding.
Paul Schreur

Het lijkt een druppel op een
gloeiende plaat omdat het niet
zo spectaculair veel oplevert,
maar het verzamelen van
postzegels voor de missie blijft
interessant.
Regelmatig komen er
enveloppen vol postzegels
binnen, die dan, uitgezocht
en afgeweekt, in pakketten
gedaan worden en uiteindelijk
verkocht.
We hebben een prima
verkoopmogelijkheid via
het Laurentiusziekenhuis in
Roermond, maar mocht u ook
andere verkooppunten weten,
dan zijn die suggesties van
harte welkom
Naast deze pakketten wordt
de meeste opbrengst voor
de missie behaald met het
afweken van ongestempelde
Nederlandse postzegels,
die weer hergebruikt
kunnen worden en daardoor
een aanzienlijke waarde
vertegenwoordigen.
Onlangs heb ik weer voor ruim
75 euro aan ongestempelde
postzegels afgeweekt. Graag
dus uw verdere medewerking
aan deze actie.
Paul Schreur

Verlossing op zijn Afrikaans

Het Bijbelse begrip verlossing
is vooral verbonden met
verlossing van de macht van
de zonde en is dus wanneer
je het heel strikt ziet, meer
spiritueel dan lichamelijk.
In Afrikaans perspectief,
dat zijn oorsprong vindt in
de traditionele Afrikaanse
Godsdienst, omvat verlossing
veel meer. Het gaat dan ook
om morele zaken, problemen
die het leven inperken en
materiele bezittingen als ziekte,
miskraam en honger, om er
slechts een paar te noemen.
Verlossing betekent al deze
bedreigende zaken verzachten
of wegnemen.
Verlossing binnen de
gemeenschap hangt af van
de verhouding die de levende
leden van die gemeenschap,
hebben ten opzichte van hun
voorouders, de levende doden,
die zo genoemd worden
vanwege hun mogelijkheid het
welbevinden van de levende
leden van de gemeenschap te
beïnvloeden.
In de Bijbel is verlossing
verbonden met de zonde als
overtreding van de wil van
God. In de Afrikaanse religieuze
traditie bestaat de zonde erin
dat er gehandeld wordt tegen
de wil van de levende dode,
en wordt de zonde niet gezien
als iets dat op zich staat, maar
dat zijn betekenis krijgt door de
daaraan verbonden gevolgen.
Wanneer er onvruchtbaarheid
is, dan weten zij, dat er zonde
is, wanneer er honger heerst,
is er zonde, als er ziekte heerst

dan is er ook sprake van
zonde.
Vanuit deze Afrikaanse
achtergrond dient verlossing
begrepen te worden. Dus:
verlossing in Afrikaans
perspectief is niet louter
verlossing van zonde, maar een
veelomvattende verlossing van
zowel het geestelijke alsook
het materiele. In de H. Mis
wordt dus gebeden en geofferd
om bevrijd te worden van
ziekte, van dood, dat je een
goede dood mag sterven, om
kinderen te krijgen of werk te
vinden of om het juist goed te
doen in je baan.
Naar mijn mening gaat deze
“Blijde Boodschap van
voorspoed” als een wild
vuur door Afrika, omdat
zij niet alleen spirituele
verlossing betreft, maar ook
juist verlossing van ziekte,
armoede, droogte etc.

Vanuit deze gedachte zou
je kunnen opmerken, dat de
Afrikaanse kijk op Verlossing
het kruis als centrale
gebeurtenis van Christelijke
Verlossing buiten beschouwing
laat. Het tegendeel is echter
waar. Het kruis is voor een
Afrikaanse christen een
symbool van hoop en kracht. In
onze taal, het Swahili, kennen
we een lied dat getuigt: “Silaha
yangu Msalaba, naubeka kila
siku nasonga mbele” je kunt
het vertalen als “het kruis is
mijn wapen, ik draag het elke
dag bij me en ga verder”. Dit
wordt heel letterlijk opgevat
en veel Christenen dragen dan
ook kruisen of rozenkransen
met kruisjes of hebben
kruisbeelden in hun huizen.
Het kruis wordt ook gebruikt
als een teken van identiteit.
Dat gebeurt meer in de
grote steden vanwege de
aanwezigheid van veel

Pater Huub Engelhard krijgt zijn straat

verschillende godsdiensten
en sekten. In die omgeving
identificeren Christenen zich
door een kruis te dragen.
Welke toekomst gaat het
Christendom vanuit dit
gezichtspunt tegemoet?
Voor mij heeft de toekomst
twee mogelijkheden. Een
positieve en een negatieve, en
in beide gevallen zal het geloof
tot grotere bloei komen.
Positief: Er zijn zoveel
overeenkomende elementen
in zowel het Christendom als
in de Afrikaanse traditionele
religie, dat je het gevoel
hebt dat je thuis bent in
het Christendom. Maar
onderwerpen als de waarde
van het kruis in de verlossing
moeten meer verhelderd
worden om de ware betekenis
van verlossing te achterhalen.
De noodzaak daartoe lijkt me
duidelijk.
Negatief: Zoals ik boven al
aanhaalde, wordt zonde binnen
de traditionele Afrikaanse
religie niet gezien in zijn wezen,
maar in de effecten ervan die
voornamelijk materieel zijn. Dit
kan mensen verwijderd houden
van de geestelijke verlossing
en laten blijven steken in
materiële verlossing.
Festo Liheta
Camilliaan

Oidtweiler, het Duitse dorp waar pater Huub Engelhard
jarenlang gewerkt heeft, is sinds kort een nieuwe straat rijk en
wel de “pastor Engelhard Strasse”.
Onder grote publieke belangstelling en artikelen in twee lokale
kranten werd de
nieuwe straat
officieel ten
doop gehouden.
Voor de mensen
in de parochies
waar Huub
werkzaam was,
een zeer door
hem verdiend
eerbetoon.
Huub Engelhard
werd geboren
in Gouda en
was ruim twintig
jaar werkzaam
in het dekenaat
Baesweiler bij
Aken, totdat hij
daar in 2005
overleed.
Paul Schreur

Mocht het adres op deze Camillusbode
onjuist zijn, wilt u deze dan aan ons
terugsturen met het verbeterde adres.
U ontvangt dan van ons
een nieuw exemplaar.
Heeft u geen interesse (meer) om de
Camillusbode te ontvangen,
wilt u deze dan ook aan ons terugsturen
met een kleine aantekening hierover.
Dan verwijderen wij uw adres
uit ons bestand.
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