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VAN DE REDACTIE 

Een ieder die betrokken is bij de Werkhofgemeenschap – en dat zijn verreweg de meeste 

lezers van deze Berichten – zal het einde van 2022 met zeer gemengde gevoelens beleven. 

Onze gemeenschap heeft twee jaar aan Corona maatregelen overleefd, maar toch kunnen we 

ons niet onttrekken aan de tand des tijds. Met de gevolgen voor onze arbeidsintensieve 

vieringen. En de overige activiteiten. De kerngroep bericht over de gang van zaken en hoe ons 

volgende jaar er uit zal zien. Joep begeleidt ons rouwend gemoed met een stuk over 

‘Ontheemd raken’. We hebben in dit nummer beeld en tekst opgemaakt met het besef dat het 

de laatste Kerst is die we als Werkhofgemeenschap samen beleven. We zullen die zo intens 

mogelijk gaan meemaken. 

Freek Boersma 

AGENDA VAN VOORBEREIDEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 

ma 28 nov 14.30 u. met Alina Barnhoorn voor 11 december 

do 1 dec 20.00 u. koorrepetitie 

di 6 dec 14.30 u. met Henk Kroon voor Kerstmis 

wo 7 dec 10.30 u. Augustinusleeskring 

do 8 dec 20.00 u. koorrepetitie 

vrij 9 dec 10.00 u. wandelclub 

di 13 dec 14.30 u. met Henk Kroon voor Kerstmis 

do 15 dec 20.00 u. koorrepetitie 

do 22 dec 20.00 u. koorrepetitie 

wo 28 dec 14.30 u. met Tina Geels voor 8 januari 

vrij 13 jan 10.00 u. wandelclub 

ma 16 jan 14.30 u. met Arie Nico Verheul voor 29 januari 

wo 18 jan 10.30 u. Augustinusleeskring 

do 19 jan 20.00u. koorrepetitie 

do 26 jan 20.00u. koorrepetitie 

 

 

NIEUWS VAN SAMAYA 

Beste Werkhofgemeenschap, 

 

Samaya is blij dat het nu mogelijk is om de Kapel op te delen. Dit zal zeer veel schelen in de 

stookkosten en als de Kapelzaal in gebruik is voor een groep, is de akoestiek aanmerkelijk 

verbeterd.  

Qua stookkosten is de Kapel de zwakste schakel in ons gebouw. Zowel uit milieu oogpunt als 

uit kostenoverweging proberen we door o.a. deze roldeur de kosten minder hard te laten 

stijgen. Hiermee willen wij ook de prijsstijgingen die wij door moeten voeren, verkleinen. 

De Kerngroep van de Werkhofgemeenschap geeft aan Samaya door of jullie een deel of de 

gehele Kapel gebruiken. Bij de installatie was het nooit onze opzet geweest dat jullie een 

viering in het hoge deel zouden houden. Wij werden door dit verzoek verrast. 

 

De drempel bij de deur naar het hoge deel is in natuursteen bekleed. In de komende weken zal 

ook de deur bekleed worden en voorzien van een raam met uitzicht op de devotie hoek. 

Op verzoek is er nu ook een microfoon aansluiting in de Kapelzaal gemaakt. 

Tot slot zijn er convectoren in de kerkbanken geplaatst om de Kapelzaal beter te kunnen 

verwarmen. 

 

Tonja en Mickel Bos 
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VAN DE KERNGROEP  

In de voorbije periode hadden we te maken met steeds stijgende prijzen en een dalende 

hoeveelheid daglicht. Het was ook een roerige tijd voor de Werkhofgemeenschap. Op 22 

september jl. was er een informatie avond waarin we met elkaar van gedachten konden 

wisselen over de toekomst van de Werkhofgemeenschap; iedereen kon zich daarover 

uitspreken. Deze avond werd goed bezocht en er was een open uitwisseling tussen de 

kerngroep en de leden, en tussen de leden onderling. Op basis van deze uitwisseling ging de 

kerngroep aan de slag met een stembrief + stembiljet met een keuze voor of tegen het 

opheffen van de vereniging; met een uitleg van de keuze waarop gestemd kan worden incl. de 

consequenties daarvan. Deze is aan alle leden verstuurd.  

 

De leden konden hun stem schriftelijk per post of op de ALV van 14 november jl. uitbrengen. 

Nadat alle stemmen op de ALV geteld waren (in totaal 71 uitgebrachte stemmen van de 77 

leden) was de uitslag daarvan dat 64 leden (93%) vóór het opheffen van de vereniging heeft 

gestemd en 5 (7%) tegen. Twee leden stemden blanco. Dit houdt in dat de vereniging per 31-

12-2023 wordt ontbonden en op de ALV is besloten dat het huidige bestuur tot die tijd 

aanblijft. Er zal een bijzondere afsluitende herinneringsviering op 25 juni a.s. zijn en tot die 

tijd is er nog voldoende tijd om na te denken over andere vormen van samenkomen in een al 

dan niet georganiseerd verband. Deze nieuwe initiatieven zullen niet meer plaats vinden onder 

de vlag van de Werkhofgemeenschap. Tijdens de vergadering werd ook vastgesteld dat andere 

vieringen en bijeenkomsten na 25 juni a.s. niet meer zullen vallen onder de verantwoorde-

lijkheid van de vereniging. 

 

 

Afbeelding: het tellen en nog eens tellen van de uitgebrachte stemmen 

 

 

Nu bekend is dat de vereniging wordt opgeheven, kan de kerngroep verder met de 

onderhandelingen met de directie van Samaya over het huurcontract voor 2023. Er zijn al een 

paar voorbesprekingen tussen kerngroep en Samaya geweest over een forse verhoging van de 

ONZE GEMEENSCHAP 



-4- 

huur voor 2023 vanwege de hoge inflatie van met name de energie en over het gebruik van de 

inmiddels geplaatste scheidingswand in de kapel.  

 

In de bovengenoemde ALV zijn een aantal mogelijkheden besproken over het wel/geen 

gebruik van de scheidingswand tijdens de nog geplande vieringen, de verlaging van de 

temperatuur in de kapel en de locatie voor het koffiedrinken na de vieringen. 

Zodra het contract er is, zal de voorlopige begroting van 2023 hierop aangepast en definitief 

gemaakt worden. Ook zullen we aan de hand van de definitieve begroting de gemiddelde 

vrijwillige ledenbijdrage bepalen en communiceren. 

 

 

IN MEMORIAM PIET VAN ROSSUM 

 

Na eerst een start te hebben gemaakt als melkventer met kar en 

melkbus kon Piet een kruidenierszaak in Utrecht beginnen. De 

boodschappen werden veelal gebracht aan huis bij ouderen in de 

buurt. Toen de supermarkten als paddenstoelen uit de grond 

werden getoverd was er geen houden meer aan en heeft hij de 

zaak verkocht. Daarna heeft hij voor anderen een tijd lang een 

delicatesse zaak en slijterij gerund met volle passie.  

Altijd een hardwerkende man die op zondag genoot van zijn 

kinderen en uitstapjes maakte naar het bos.  

Nadat hij met pensioen ging, hebben Piet en Lies heerlijk genoten 

van de tijd in Werkhoven.  

Toch een beetje buiten en niet meer de drukte van Utrecht.  

 

Tijdens de laatste periode in Odijk in een seniorenflat ging zijn gezondheid geleidelijk aan 

achteruit. Zijn zoon nam hem nog wel eens mee voor een uitstapje, zoals naar de boerderij 

waar hij geboren was.  

Door de goede zorgen van Lies heeft hij het nog heel lang uitgehouden.  

Toen de verpleegkundigen thuis niet meer de hulp konden geven die hij nodig had, is hij nog 

een korte tijd opgenomen geweest in zorgcentrum Heerewegen. 

 

In de jaren dat Piet en Lies in Werkhoven woonden waren zij een trouw bezoeker van de 

vieringen in de Werkhofgemeenschap. In een interview dat Piet gaf in onze BERICHTEN, zei 

hij: de mensen overal vandaan, je praat met elkaar na de viering: dat geeft een binding. 

Die binding voelden Piet en Lies ook in de maandelijkse Werkhoftafel. Daar namen ze niet 

alleen aan deel, ze zorgden er met anderen ook een aantal jaren voor dat de maaltijd op tafel 

kwam. En in de keuken toonde Piet zich een bekwame assistent. 

Wat Piet en Lies ook goed beviel was het meedoen aan de voorbereiding van een viering.  

In het interview zegt Piet: Je benadert de Bijbel dan toch op een andere manier. Je gaat dieper 

in op de moeilijk leesbare teksten. Door de verschillende benadering van de teksten en de 

eigen ervaring worden het vaak boeiende gesprekken. 

 

In genoemd interview zegt Piet ook dat de Bijbeltekst die hem bijzonder aanspreekt,  

de woorden van Jezus zijn: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Er zijn vele 

geloofsgemeenschappen, maar in wezen volg je allemaal dezelfde weg. De weg die voor jou 

bestemd is. En dat is voor mij de weg, zegt Piet, die God voor mij bestemd heeft. 

Dat houdt niet in dat het mij zo maar wordt gegeven. 

Ondanks twijfels en tegenslagen heb ik er echter vertrouwen in dat God bij mij is. 

Dat ik in Gods hand ben.  

 

Cor Spithoven 
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IN GESPREK MET JODO VAN ENGELEN-WIJBRANS 

 

EEN KWARTIER TE VROEG DAN AFGESPROKEN 

 

bel ik aan bij het huis van Jodo. Niet lang daarna doet 

Jodo open en gaat mij voor naar de woonkamer. Ik 

ga vast aan de ronde tafel zitten terwijl Jodo koffie 

zet. Mijn blik dwaalt door de ramen heen naar buiten 

waar een lieftallig tuintje ligt omzoomd door hoge 

bomen. Ik pak mijn schrijfgerei (ja, ja, nog 

ouderwets zonder laptop) en begin mijn spullen te 

ordenen. Jodo komt binnen en vraagt of ik 

zelfgebakken speculaasjes wil. Nou, die wil ik wel 

proberen. Ik krijg een schattig koekje aangeboden in 

ruitvorm met een amandel in het midden. Heerlijk 

knapperig…we drinken samen koffie en praten wat 

over koetjes en kalfjes, maar Jodo vertelt meteen al 

zoveel dat we als het ware vanzelf in het interview 

rollen. 

 

 

Cleopatra: “Vertel eens iets over je woonomgeving.” 

 

WOONOMGEVING 

Jodo: “Mijn man heeft dit huis helemaal verbouwd. Hij zei altijd: “Je moet eerst in een huis 

wonen om te weten wat je wensen zijn. Wil je de zitkamer groter? Wil je meer lichtinval of wil 

je een studeerkamer? Dat kan je pas bepalen als je er in woont. Bovenlicht is het mooist.” Ik 

kijk eens in de kamer rond en Jodo wijst de balk in het plafond aan waar de oorspronkelijke 

woonkamer ophield en zegt: “Kijk, dit hele gedeelte heeft mij man verbouwd.” Ik zie twee 

leuke zitjes waarvan het zitje aan de voorkant in het licht baadt en het achterste zitje wat 

donkerder is. Jodo vult aan: “Aan de voorkant zit ik overdag, de achterkant is voor ’s avonds.”  

 

GEZONDHEIDSCENTRUM MAARN – MAARSBERGEN 

Jodo: “Zelf heb ik mede de eerste steen gelegd van het Gezondheidscentrum Maarn – 

Maarsbergen hier aan de overkant. Ik had de leiding over de gezinsverzorging. Ik kwam op de 

boerderij bij de mensen thuis. Dan kreeg de bewoner een dieet voorgeschreven van de 

huisarts, maar dit snapte de bewoner niet. Toen hebben we afgesproken dat als op de 1e van 

de maand de sirene ging, dat wij dan bij elkaar kwamen, dus de huisarts, de fysiotherapeut, 

de wijkverpleegster en de leiding van de gezinsverzorging, want de wijkverpleegster en de 

gezinsverzorgster stonden het dichtst bij de werkvloer, want zij kwamen bij het gezin thuis. 

Uiteindelijk is dit de aanzet tot het Gezondheidscentrum Maarn – Maarsbergen geworden. 

Jodo zegt: “Ik vind het fijn dat ik nu in het Centrum van Maarn woon, nu ik ouder ben. Vroeger 

woonde ik in het buitengebied tussen Maarn – Doorn in een heerlijk huis met zelfs een 

zwembad en een grote tuin.” 

 

Cleopatra: “Waar stond je wieg?” 

 

Jodo: “Ik ben in de stad Delden geboren. Ik ben een Tukker. Op mijn veertiende ben ik daar 

weggegaan.” 
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GEZIN 

 

Jodo: “Iedereen vond dat ik verwend werd door drie broers en één zus. Drie broers hebben 

universiteit gedaan en dan zijn in je opvoeding de gesprekken anders. Bovendien was mijn 

vader hoofd van de school en mijn moeder was jarenlang op de Franse school geweest, dus 

mijn opvoeding is doorspekt met Franse uitdrukkingen. Ik ben zelf au pair geweest in Frankrijk 

tussen Bordeaux en Bergerac. Daarom kijk ik ook altijd naar de Tour de France omdat die in 

die streken rijdt. Mijn zusje is er ook nog. Zij is honderd jaar en doet het nog goed. Ik heb van 

huis uit gastvrijheid geleerd. Iedereen kon bij ons blijven eten en dat is nu nog zo. Mijn man 

vond dat één van de huwelijkse voorwaarden.” 

 

Ik (Cleopatra) merk op dat de tafel kraakt. Jodo antwoordt dat die tafel uit 1951 is. Het was 

een huwelijkscadeau van haar ouders. Jodo: “Ja, daar hebben al heel veel mensen aan  

gezeten, ook veel voorgangers van de WHG.” 

 

EEN MOOIE HERINNERING 

Jodo: “Mijn jongste broer nam mij mee op zijn fiets op een kussentje wat met zo’n leren riem 

van een koffer vastgebonden was. Ik weet de kleuren van het kussentje zelfs nog: bruin – wit 

– oranje en dan vertelde mijn broer mij heel veel over de natuur: dit is een eik en dat is een 

weegbree plantje…enz. Die broer is later ook biologie gaan studeren.” 

 

Cleopatra: “Welke Bijbeltekst spreekt jou aan?” 

 

Jodo: “Dat is de uitspraak van Jezus: “Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.” Dus niet 

oordelen, dat doen we zo makkelijk. Daar betrap ik mijzelf ook op hoor.” 

 

Cleopatra: “Wat vind je van de Herfst?” 

 

Jodo: “Ik geniet van de prachtige kleuren. Sommige mensen verbinden de herfst met de dood, 

maar met die associatie heb ik niets.” 

 

Cleopatra: “Wat wil je nog graag aan ons kwijt?” 

 

Jodo: “Dat vind ik een lastige. Ik vind het heel verdrietig dat de WHG ophoudt. Meer wil ik er 

niet over zeggen.” 

 

Cleopatra: “Wat is jullie geschiedenis met de WHG?” 

 

Jodo: “In 1976 zijn we er voor het eerst gekomen, toen onze zoon het huis uitging, op 

aanraden van het echtpaar Schroten. Ik ben ook voorzitter van de stuurgroep geweest en mijn 

man heeft mede met anderen geholpen het klooster te verbouwen met praktische tips.” 

 

Cleopatra: “Heb je een hobby?” 

 

Jodo: “Ik ben geïnteresseerd in de tekenkunst. Ik heb zelf veel getekend, vooral 

pentekeningen. Jodo laat mij een boek met door haar getekende pentekeningen zien. Heel 

mooi! Ik vraag of ze er wel eens aan gedacht heeft om de getekende afbeeldingen in te 

kleuren, maar ze antwoordt dat dit niet bij haar past. Jodo: “Ik heb ook veel mandala’s 

getekend” en ook hiervan laat ze er een aantal zien aan mij. Werkelijk prachtig!” 
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Cleopatra: “Ben je extravert of introvert?” 

 

Jodo: “Ik ben extravert en ik heb nooit angsten gekend. Ik denk dat ik in mijn eentje als au 

pair in Frankrijk al heel wat angsten overwonnen heb. Ik heb een zus met angsten en daar heb 

ik het al moeilijk genoeg mee.” 

 

Ik zeg tegen Jodo dat dit de laatste interview vraag was. Daarna vraagt ze of ik iets wil eten 

en maakt ze in de keuken een lunch voor mij klaar. We praten nog wat na en concluderen dat 

gewone gesprekken soms ‘het Koninkrijk op aarde’ kunnen zijn. 

Cleopatra Thelissen 

 

 

 
 

WIJ RAKEN ONTHEEMD  

Op de druk bezette gespreksavond van de Werkhofgemeenschap op 22 september en op de 

ALV van 14 november kwam de toekomst, waar het over zou gaan, heel dichtbij. Er was al een 

duidelijk begin van rouwen. Opmerkingen als: ‘mijn ziel zit in dit gebouw en deze 

gemeenschap’ en vele andere gezegden kwamen overeen met wat ik in 2017 in een 

overweging weergaf. Dat was de laatste viering in de priorij van de zusters Kanunnikessen van 

het Heilig Graf in Maarssen waarin ik voorging. Net als in de Werkhofgemeenschap waren daar 

zo’n honderd mensen mee verbonden. 

 

Mijn overweging begon ik met deze woorden: ‘Hoe kan ik het beste het gevoel weergeven 

waarmee wij vanmorgen hier zijn. Velen van ons die hier zijn deelden in de spiritualiteit van de 

zusters, die hier hun toegewijd zijn aan God leefden. Allen die hier zijn hebben op een of 

andere manier een binding met de zusters of met één van de overleden zusters. Dit is hun 

geestelijk thuis of een tweede thuis geworden, voor sommigen heel intens. De priorij Emmaüs 

is een bron van inspiratie voor het dagelijks leven van velen. Dit is een plek van gastvrijheid 

waar iedereen zichzelf mag zijn, waar Eucharistie gevierd wordt op een wijze die de traditie, 

dat wat ons is overgeleverd, verbindt met het levensgevoel van deze tijd. Het is een ruimte die 

door zijn vormgeving iets oproept wat ons te boven gaat. Hier hebben we leren bidden en 

zingen maar ook geleerd verbonden te zijn in stilte. Nu dit voor de zusters en ons allemaal 

ophoudt te bestaan zijn we lotgenoten, displaced persons, ontheemden. Ja dat is het woord 

dat het beste weergeeft met welke gevoelens we vanmorgen hier zijn. We raken ontheemd.’  

  

Omdat wij toen het Evangelie lazen uit de Bergrede van Matteüs was het laatste gedeelte van 

mijn overweging :  

Wij mogen vanmorgen horen dat in het Evangelie ook tot ons gezegd wordt: ‘Op de goede weg 

de armen van geest’, de “anaw-im” in het Hebreeuws, dat letterlijk ‘gebogenen’ betekent. Het 

zijn mensen die gebukt gaan onder wat hen overkomt, mensen die hun heil van elders 

verwachten en zich daarom open stellen voor het geheim van God, zich buigen voor de 

betekenis van zijn Naam. De ervaring van ontheemding en de pijn die dat meebrengt leert ons 

ook de gebeurtenissen van een andere kant te bekijken, namelijk vanuit het oogpunt van hen 

die lijden. Ons ontheemd geraken is weliswaar onvergelijkbaar met het ontheemd zijn van de 

vluchtelingen in de winterkou op de Griekse eilanden. Maar we staan nu wel meer aan hun 

kant als we politieke keuzes moeten maken.  

 

Ontheemd geraken betekent ook dat we meer gaan lijken op Jezus die zei: “de Mensenzoon 

heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten”. De zaligsprekingen zijn ook een soort 

zelfportret van Jezus. Zo laat hij zich voortdurend kennen als barmhartig als hij zich het lot 

BEZINNING 
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van anderen aantrekt. Hij gaat de weg van hen die vervolgd worden om de gerechtigheid. God 

laat zich raken door het lot van Jezus. In de opstanding ondervindt Jezus de ultieme 

barmhartigheid van God. De beloften bij iedere zaligspreking : ‘zij zullen getroost worden, zij 

zullen barmhartigheid ondervinden, zij zullen God zien’, gaan over verrijzenisgeloof.  

 

Dat is ook wat wij, na het afscheid van deze dag, mogen meenemen als onze leeftocht, ons 

voedsel voor onderweg: de verrijzenisspiritualiteit van de zusters. Ik las wat zuster Mirjam 

daar over zegt: “Het geloof in de verrijzenis is niet alleen de overtuiging dat het leven niet 

eindigt met de dood, maar ook dat het mogelijk is om een mens vanuit een geknakt leven te 

doen opstaan’. Mag dat vandaag de zaligspreking zijn voor ons allen: ‘Zalig de ontheemden, zij 

zullen opstaan ten leven’. 

Joep Brosschot 

 

ADVENT  

In de liturgie van de Advent komt het accent te liggen op Gods komen in onze wereld. We 

leven mee met de verwachting en geboorte van zijn Zoon, met de liefde en zorg die Maria en 

Jozef als ouders voor Hem hebben, met zijn opname en groei in het geloof en de tradities van 

zijn volk. 

En altijd zijn wij, wie en waar wij ook zijn, dichtbij. In de engelen uit den hoge, in de herders 

van het veld, in de martelaar Stefanus en de vermoorde onschuldige kinderen, in de 

liefhebbende en beschouwende evangelist Johannes, in de zoekende wijzen uit het Oosten. Er 

is plaats voor allen als God komt. 

 

Het komen van God, toen en daar, brengt alles in beroering, ook hier en nu. Wijzelf zijn in het 

geding als God komt. Want als God in onze werkelijkheid komt wordt onze soms zo banale 

werkelijkheid geheiligd door zijn aanwezigheid. Als God in ons leven komt worden wij, uit de 

klei getrokken mensen, vindplaats van God. Worden wij vindplaats van God, dat wil zeggen: 

ieder van ons, de vriend en de vijand, de landgenoot en de vreemdeling, de senior en de 

junior, de leidinggevende en de ondergeschikte. Als God komt, komen heiliging, respect en 

eerbied met Hem mee. 

 

Geen wonder dat de profeten profeteren:  weg met de wijzende vinger, afgelopen met de 

stampende laarzen en de bebloede bajonetten, voorbij de moorden en de martelingen, een 

groot licht zal opgaan over onze duisternis. 

 

Het komen van God wekt dromen in ons die te mooi lijken om waar te zijn. We kunnen zo 

gemakkelijk de moed verliezen door gedachten als: “Er gebeurt toch niets nieuws”, “Er zal 

niets veranderen”,  “We komen er nooit uit”, “kan er uit mij iets goeds voortkomen?” ”Zij of hij 

zal nooit een strobreed toegeven”. 

 

Advent vieren is je oor weer neigen naar God, die altijd creatief en verrassend is, ongehoorde 

dingen doet en zegt: “Zie ik ga iets nieuws beginnen, merk je het nog niet? “ 

 

Dit is het blijde nieuws over God: bij Hem is niets onmogelijk. Laten wij Hem in deze Advent 

aanhangen en Hem de kans  geven onze harten te verheffen, onze ogen te verlichten, onze 

liefde te ontvlammen. 

 

Angela Holleboom. abdis Sint-Josephsberg,  

klooster van de Clarissen in Megen. 
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Kerstmandala december 2019 in Werkhoven 

KERSTMIS 

Kerstmis is een feest van gezelligheid en onderlinge gemeenschap. Nu de dagen kort en koud 

zijn, zoeken  wij bij elkaar warmte en geborgenheid. Tegelijk weten wij ook dat niet weinigen 

zich juist in de Kersttijd extra eenzaam voelen. Op veel plekken in deze wereld, gebieden van 

oorlog en honger, is er van geborgenheid geen sprake. 

 

Voor christenen is Kerst het feest van de geboorte van Jezus. Ook hij werd geboren in een kille 

wereld. Er was voor hem immers geen plaats in de herberg en al snel na zijn geboorte moest 

Hij, samen met Maria en Jozef, vluchten naar Egypte.                                               

 

God kwam in Jezus onder ons als een vluchteling. Zo toont God in hem onvoorwaardelijke 

solidariteit met de kleinen en de kwetsbaren van deze wereld, ook in onze dagen. Voor ons 

een aansporing om alle onverschilligheid voor hun lot achter ons te laten. 

 

Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROOSTER 

Nu duidelijk is dat de vieringen onder verantwoordelijkheid van de Werkhofgemeenschap eind 

jun volgend jaar gaan stoppen, is er ook meer duidelijkheid over het rooster van volgend jaar. 

Zoals eerder afgesproken is er op de tweede, vierde en (indien aanwezig) vijfde zondag van de 

maand, en op de kerkelijke hoogtijdagen een reguliere viering. Op de eerste en derde zondag 

is er ruimte van andere initiatieven. Op dit moment staan gepland: een meditatieve 

BIJ DE VIERINGEN 
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Men moet de dingen 

aan de eigen stille ongestoorde 

ontwikkeling laten 

die diep van binnen komt 

en die zich door niets laat haasten of 

versnellen 

eerst volledig rijpen 

en dan geboren worden… 

Rijpen zoals de boom 

die zijn sapstroom niet stuwt 

en getroost in de lentestormen staat, 

zonder angst 

dat er straks geen zomer kan komen. 

Die zomer komt…! 

Maar hij komt alleen tot de geduldigen 

 

die leven 

als of de eeuwigheid voor hen ligt, 

zo zorgeloos, wijds en stil. 

Je moet geduld hebben 

voor de onopgeloste vragen van het hart 

en proberen de vragen lief te hebben 

als gesloten kamers 

en als boeken, 

die in zeer vreemde taal gescheven zijn. 

Het komt erop aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft. 

leef je misschien langzamer 

zonder het te merken 

op een goede dag  

bij de antwoorden naar binnen. 

 

bijeenkomst op 19 februari (Florus Kruyne), een kloosterzondag op 19 maart (Tina Geels en 

Lisette Bernt), een zangochtend met liederen van onze Werkhofgemeenschap (7 mei).  

Voor zover de zondagen niet ingevuld worden door andere initiateven is er “een kring rond 

Schrift en Tafel”. 

 

4 december: zondagmorgenretraite: Hoe leef jij jouw vragen? 

Met deze bijeenkomsten willen we ruimte geven voor jouw zoektocht naar de bron in jouw 

leven. We laten ons inspireren door diverse spirituele tradities. Luisteren naar wat er van 

binnen is, ademen in de muziek en samen zingen. In alle toonaarden van de ziel, soms 

ingetogen, ontroerd dan weer uitbundig. We stemmen af in stilte, delen een tekst, die we weer 

herhalen; afgewisseld met muziek. De herhaling kan ons helpen dieper te landen in onszelf. In 

de tweede helft van de viering kun je een (gebeds-) intentie delen door het aansteken van een 

lichtje. Als afsluiting geven we elkaar nieuwe moed mee voor onderweg. 

 

Op deze morgen werken we met onderstaand gedicht van Rainier Maria Rilke (1875-1926):                       

Wat mij beweegt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT _DE EERSTE DAG” 

11 december: Derde zondag van de Advent: Jesaja 35, 1-10, Psalm 146, Matteüs 11,2-11 

Er is iets vreemd aan de hand met de interpratatie van Matteüs 11. Voor moderne lezers ligt 

het voor de hand dat Johannes in zijn cel aan het twijfelen is geslagen. Eeerst kondigt hij een 

krachtige Messias aan die orde op zaken stelt. Dan komt de zachtmoedige Jezus. Het kwaad 

blijft hardnekkig bestaan, dat bewijst Johannes’ eigen gevangenschap en spoedige onthoofding 

wel. Het wordt Joahnnes teveel en hij laat zijn twijfelende vraag middels zijn leerlingen aan 

Jezus stellen. De toepassing laat zich raden. Als Johannes de Doper al twijfelde., mogen wij 

dat zeker ook.  

Een probleempje doet zich wel voor, want het antworod van Jezus heeft iets onbevredigends. 

Jezus verwijst naar zijn wonderen, terwijl Joahnnes juist een grote schoonmaak wil. Maar 

goed, pastoraal gesproken kan het al een hele oplichting zijn: twijfelen mag, zdlfs de grootste 

geloofshelden deden het. 

 

18 december: Vierde zondag van de Advent: Jesaja, 7,10-17, Psalm 24, Matteüs 1,18-25 

Jozef krijgt in een droom de opdracht het kind dat geboren zal worden de naam Jezus te 

geven. Die naam kan maar één ding betekenen: “de Heer brengt bevrijding”. Dat is de 

bestemming van het kind. In die naam Jezus ligt besloten wat Hij in zijn latere leven zal doen 

en zó zullen wij Hem leren kennen, als de belichaming van dit geloof. Het is de roeping van 
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Jezus, doel en zin van zijn leven: de verkondiging van de vergeving van de zonden, de 

bevrijding uit de macht van de boze. 

 

24 december: Kerstmis: Jesaja 8, 23b- 9,7, Psalm 96, Titus,2,11-14, Lucas 2,1-20 

“In blijde verwachting”: die woorden maken duidelijk dat het uitzien naar de geboorte van een 

kind vreugde teweegbrengt. Het gaat om een blijde tijding: nieuw leven dient zich aan. Dat 

mag bekendgemaakt worden!. Maar veelal gaat het hierbij ook om een wending in het leven 

van mensen. Vanaf nu is alles anders. Dat besef vraagt om aandacht en om overdenking. 

Ingrijpende veranderingen gaan zich voltrekken. 

De vreugde is een  van de verbindende schakels tussen de lezing uit Jesaja, en die uit Lucas, 

en ook hier markeert de vreugde een gebeurtenis van doorslaggevende betekenis. Jesaja 

profeteert dat Israël bevrijding zal ervaren., en Lucas vertelt dat in de stad van David een 

redder geboren is. 

 

8 januari: Epifanie: Jesaja 60,1-6, Psalm 22, Matteüs,1-12 

In de geschiedenis van de kerk werd de komst van Christus aanvankelijk vooral herdacht in 

het feest van Epifanie. De “verschijning van de Heer” legt niet zozeer de nadruk op de 

geboorte van een goddelijk kind maar op het zichtbaar worden van Gods licht in Christus. Met 

Epifanie is dan ook onverbrekelijk het verhaal verbonden van de ster en de wijzen uit het 

Oosten. Over heel de wereld straalde richtingwijzend licht. 

 

15 januari: Jesaja 62,1-5, Psalm 96, Johannes 2,1-11 

Jesaja roept vol vertrouwen een toekomst op waarin het land door God ten huwelijk is 

genomen en God zich verheugt over zijn bruid. Waarin een einde komt aan de troosteloze 

verlatenheid waarin het volk verkeert na de ballingschap, en de hele wereld haar gerechtigheid 

naar alle kanten uit ziet stralen. 

Wanneer Jezus aan het begin van het evangelie van Johannes ter bruiloft gaat, klinkt daar het 

beeld van bruiloft en huwelijk in de geschiedenis van de Schriften door. 

Waar het huwelijk tussen God en mensen gestalte krijgt, daar wordt gedanst en bruiloft 

gevierd met goede wijn in overvloed. 

 

22 januari: Jesaja, 49,1-7, Psalm 139, 1-12, Matteüs 4, 12-22  

Bij de roeping van de eerste leerlingen gaat het in de context ervan steeds weer om sociale en 

economische rechtvaardigheid tussen mensen onderling. Anders gezegd: het draait bij Matteüs 

om de verhoudingen tussen mensen, meer nog dan tussen de mens en de Eeuwige. Het gaat 

steeds weer om gerechtigheid die gedaan moet worden opdat mensen kunnen leven. Zo ook 

bij Jesaja, die spreekt over het einde van de ballingschap. 

De waarde van onze daden hangt niet zozeer af van de vraag of we geloven of niet, maar ons 

geloof vindt wel zijn waarde in datgene wat mensen aan en voor elkaar doen. 

 

29 januari: Sefanja 2,3; 4,9-13, Psalm 37,1-11, Matteüs 5,1-12 

Al vroeg in de kerk is de betekenis van het leven op aarde verschoven naar de zaligheid in de 

hemel na dit leven, en zijn de zaligsprekingen geworden tot een uitgestelde troost voor wie 

hier en nu een moeitevol leven hebben. Met uitzicht op de zaligheid na dit leven blijven hun 

geduld en hoop levend, soms met het oog op het nabije einde van de wereld. Vanuit de traditie 

zijn ze voor velen een oproep tot perfect discipelschap en voor anderen een manifest voor 

Jezus’ programma voor wie niet tot de gerespecteerde standen behoort en onder wie we zijn 

eerste volgelingen vinden. 
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Oecumenische vieringen en bijeenkomsten 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur in de kapel van Samaya. 

  

Het koor van de Werkhofgemeenschap zingt onder leiding van Lisette Bernt. 

4 december: zondagmorgen- 

retraite: Hoe leef jij jouw vragen? 

Begeleiding: Tina Geels en  

Lisette Bernt 

 

 

11 december: Derde zondag van   

Advent.  

Voorganger: ds. Aline Barnhoorn 

Lezingen: Jesaja 7,10-17, Psalm 24,  

Matteüs 1,18-25. Piano: Paul Valk 

 

18 december: Vierde zondag van   

Advent: Een kring rond Schrift en  

Tafel. Lezingen: Jesaja 35,1-10,  

Psalm 146, Matteüs 11,2-11.  

Begeleiding: Nine Meynen 

 

24 december: Kerstmis 

Voorganger: p. Henk Kroon 

Lezingen: Jesaja 8,23b – 9,7,  

Psalm 96, Toitus 2,11-14,  

Lucas 2,1-20 

Piano: Martin Lorijn 

 

25 december en  

1 januari: geen viering 

8 januari: Epifanie 

Voorganger: ds. Tina Geels 

Lezingen: Jesaja 60,16, Psalm 72,  

Matteüs 2,1-12 

Piano: Marijke van der Ouderaa 

 

15 januari: Een kring rond  

Schrift en Tafel 

Lezingen: Jesaja 62,1-5,  

Psalm96, Johannes 2,1-11 

Begeleiding: Cor Spithoven 

 

22 januari: Voorganger:  

ds. Florus Kruyne 

Lezingen: Jesaja 49, 1-7,  

Psalm 139, 1-12, Matteüs 4,12-22 

Piano: Paul Valk 

 

29 januari Voorganger:  

ds. Arie Nico Verheul 

Lezingen: Sefanja 2,3. 3,9-13,  

Psalm 37,1-11, Matteüs 5,1-12 

Piano: Martin Lorijn 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


