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R.K. Parochie van de H.Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
dionysiusparochie.nl
Pastoor
Frank Domen

06 - 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

Diaken
Eelke Ligthart

072 - 57 44 328
eelkeligthart@dionysiusparochie.nl

Eucharistievieringen

Parochiebestuur

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur
NL 63 RABO 0326 90 42 47
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
Bestuursrekening
(ook voor misintenties)

Kerkbijdragen

NL 78 INGB 0002 31 42 00
NL 92 RABO 0326 91 27 46
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
Commissie Kerkbijdragen

Pinksteractie

NL 64 INGB 0000 28 80 25
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Dionysius
t.b.v. Pinksteractie

Parochiële Caritas
Instelling (PCI)

NL 18 ABNA 0589 06 76 56

Kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

De volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 28 oktober 2021
copij a.u.b vóór 17 oktober 2021 sturen naar:
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
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Als mensen leven volgens de wetten
van de universele natuur
kunnen zij van alle levende wezens
de grootste bijdrage leveren
aan het behoud van deze natuur
Maar het omgekeerde is ook het geval
Zie het artikel ‘Post corona’ op bladzijde 22

Juwelier Sjaak Knijn
Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
• Verkoop & reparatie van sieraden en horloges
• Ons eigen merk Albino trouwringen
• Nu ook een webshop!
Middenweg
192 | 1701 GG
| Heerhugowaard
| 072-5710126
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14 september: het feest van Kruisverheffing
Volgens de‘Helenalegende’ zou de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 in een visioen van God opdracht hebben gehad om naar Jeruzalem te trekken om er het Kruis van Christus te
vinden. Zij vond het graf van Christus (waarboven keizer Constantijn vervolgens de Heilig Grafkerk liet bouwen) en delen van het heilig Kruis. Helena nam de overblijfselen van het Kruis deels mee naar Constantinopel en
Rome.
De datum 14 september is gekozen, omdat 13 september de wijdingsdag
is van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Daags na de herdenking van deze
wijding wordt het Heilig Kruis vereerd, niet zozeer als herinnering aan het
lijden van Christus, maar om het Kruis te aanbidden als teken van de verlossing van de mensheid. Kruisbeelden werden op die dag, letterlijk, omhooggehouden om ze aan het volk te tonen.
Tijdens de Mis lezen we uit Numeri 21: Mozes beschermt het
volk Israël tegen de plaag van de giftige slangen, door in
opdracht van de Heer een koperen slang te maken, die
opgehangen werd aan een paal en iedereen, die naar de
slang opkeek, werd genezen. In het evangelie van
Johannes (3,13-17) is Jezus in gesprek met Nicodemus en zegt: "En deze Mensenzoon moet omhoog
worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog
hief in de woestijn."
Daags na het feest van Kruisverheffing gedenkt de Kerk Onze Lieve Vrouw van Smarten. Deze dag staat in het teken van
het verdriet van Maria, staande onder het Kruis waaraan
haar Zoon stierf.
Beste medeparochianen, menselijk gesproken, zien wij het kruis
(dat wijzelf te dragen hebben) als een last. Maar christenen mogen het zien
als een lieve last. Want zoals het Kruis van Jezus Christus verlossing
brengt aan alle mensen (die er voor openstaan), zo kan ons eigen kruis ons
ook iets goeds brengen. In tijden van lijden en nood komen mensen vaker
bijeen om elkaar te helpen, en bidden wij vaker tot God om kracht, om redding uit de nood. Voor veel zaken in het leven moeten wij wat over hebben:
veel studie bijvoorbeeld om later een goede baan te krijgen; veel en hard
trainen om goede sportprestaties te leveren. Zeggen we ook niet “Wie
mooi wil zijn, moet pijn lijden”. Dragen we met liefde ons kruis. We kunnen
er innerlijk mooiere mensen van worden.
Pastoor Frank Domen
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Even bijpraten ...
Extra Actie Kerkbalans
In de afgelopen tijd heeft onze Dionysiuskerk op inventieve wijze invulling
gegeven aan het Samen-Kerk-zijn. Maar creatieve en digitale oplossingen
voor vieringen en 'omzien naar elkaar' heeft financieel ook veel van onze
kerk (en álle kerken) gevraagd. Met steeds meer versoepelingen van de
coronamaatregelen in zicht, is daarom landelijk een Extra Actie Kerkbalans gestart, om parochies financieel te helpen de grote tekorten te verkleinen. Meer dan anderhalf jaar lang ontvingen wij (en álle kerken) bijvoorbeeld veel minder inkomsten omdat niet gecollecteerd mocht (en mag)
worden tijdens de eucharistievieringen en uitvaartdiensten. En vele uitvaarten die vóór de coronacrisis in de kerk plaatsgevonden zouden hebben,
werden nu in crematoria gedaan. Ook de inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur (een redelijk grote inkomstenpost) vervielen vanwege de nodige
beperkingen. Leest u vooral het bericht 'Van onze Penningmeester'. Wij
bevelen u de Extra Actie Kerkbalans van harte aan.
Corona-korenstop gestopt
Allerlei koren in allerlei parochies zijn vanwege het coronavirus opgehouden te bestaan. Onze koren, het Dionysiuskoor, Spirit, Salt
& Light en de Familie de Greeuw gaan gelukkig door
met het opluisteren van de eucharistievieringen. Het
was een zware tijd voor álle koren van álle kerken:
eerst mocht heel lang niet gerepeteerd en in de kerk
gezongen worden, toen met vier koorleden, vervolgens met acht, en op dit moment van schrijven met 12.
We boffen met een zo grote kerk, 804 zitplaatsen, want de anderhalve meter afstand moet nog steeds in acht genomen worden.
Gebedsgroep
Helaas, helaas, onze Gebedsgroep is wel gestopt: een must, niet vanwege
coronaperikelen, maar vanwege de leeftijd en gezondheidsproblemen van
de meeste leden. Na ruim 45 jaar wekelijks samen bidden en zingen op de
dinsdagavond is besloten de bijeenkomsten te beëindigen. In oktober komt
de Gebedsgroep nog één keer bij elkaar. Heel erg spijtig, maar zoals Prediker zegt: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een tijd van lachen
en een tijd van huilen. Een tijd van vasthouden en een tijd van loslaten”.
Veel dank aan alle trouwe Gebedsgroepsleden, die we gelukkig nog heel
vaak zien in de kerk.
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Eerste heilige Communie en Vormsel 2021-2022
De uitnodigingen om mee te doen aan de Eerste-heilige-Communievoorbereiding en de voorbereiding op het Vormsel gaan binnenkort de kerkdeur
uit. De communievoorbereiding start op dinsdag 12 oktober. De eerste
bijeenkomst van de vormelingen is op donderdag 4 november. De viering
van de Eerste heilige Communie is op zondag 30 januari 2022 om 14.00
uur. De Vormselviering vindt plaats op zondag 13 februari 2022 om 14.00
uur. Opgave: wiljandomen@dionysiusparochie.nl of via de website
Aanbidding
Vanwege de coronacrisis was de Aanbidding in
de kleine kapel naast de voordeur langer niet mogelijk. Maar nu weer wel. Een aantal mensen
heeft zich al opgegeven. U kunt zich aanmelden
voor een wekelijks (of vaker) uurtje Aanbidding
van maandag tot en met vrijdag. Heerlijk rustig,
even bij de Heer verblijven, zalig nietsdoen, of
een mooi boek lezen in zijn gezelschap.
Parochiefeest
Op zondag 10 oktober wordt, op bescheiden wijze, ons Parochiefeest gevierd. Het Dionysiuskoor luistert de viering op en Pater Gerard Remmers is
dan hoofdcelebrant en gastpredikant, die zich heeft voorgesteld in Dionysius in Beeld, september 2020.
Van drie engelen tot drie koningen
Er zijn veel positieve reacties gekomen op de mooie boekjes ‘Van Allerheiligen tot Kerstmis’ en ‘’Van Maria Lichtmis tot Pinksteren’. Een derde boekje
in de reeks is in aantocht: ‘Van drie engelen tot drie koningen’. Let u op de
wekelijkse ‘Nieuwsbrief’, waarin aangekondigd wordt wanneer het boekje
(een vrijwilligerscadeautje) opgehaald kan worden in de pastorie. Ons vrijwilligersfeest kan hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar niet doorgaan, dus ...
dan maar op deze manier een blijk van waardeling en dankbaarheid!
Familie-musical Ruth
Op 25 september om 14.00 uur wordt ‘Ruth’ opgevoerd, een musical voor
de hele familie. ‘Onze’ Familie de Greeuw weet er alles van en speelt mee.
Ruth is een jonge vrouw (Bijbelboek Ruth) die alle grenzen overwint en een
nieuwe start aandurft. Laat je raken door een eeuwen-oud verhaal, dat
niets van zijn kracht verloren heeft. Zie ook: www.ruth-musical.org en bekijk de trailer.
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Van de Penningmeester
Een half jaar geleden schreef ik in de maart-uitgave van Dionysius in Beeld
ongeveer het volgende: 'Hier een korte redactionele bijdrage van de penningmeester. Ik wil namelijk de mogelijkheid om u te informeren over het
verloop van de Actie Kerkbalans 2021 graag benutten. Daar is ook alle reden toe. Waarom? Omdat het (voorlopig) resultaat qua opbrengst hoopgevend en hartverwarmend is. Vooropgesteld; elke bijdrage hoog of laag,
gedoneerd door onze parochianen, naar eigen inzicht en mogelijk ook naar
eigen draagkracht, is steeds waardevol en wordt oprecht gewaardeerd.
Echter wat ik nu waarneem, is dat tegen de 'corona-stroom' in er door een
groot aantal mede-parochianen substantieel hogere kerkbijdragen worden
geschonken. Dit is een tussentijdse waarneming per 1 maart 2021. De actie is nog niet beëindigd en ik hoop dan ook van harte dat de trend zich
voortzet. Op deze wijze worden de sterk teruggelopen geldstromen op tal
van andere fronten enigszins gecompenseerd. De tijd gaat ons leren waar
wij in 2021 zullen uitkomen. Toch, vooruitlopend hierop dank ik u namens
het Pastorale Team en het Parochiebestuur voor uw, o zo belangrijke, financiële ondersteuning van onze parochie, van onze kerk'.

Inmiddels schrijven we september 2021 en kan ik u over het vervolg van de
Actie Kerkbalans gedetailleerd informeren. De aanvankelijke euforie over
de ruimhartige bijdragen van onze parochianen is in de kern onaangetast,
doch de uitkomst van het actuele resultaat is minder rooskleurig. Vele duizenden euro's minder dan gehoopt. En dit in de u bekende situatie dat de
overige inkomsten (zalenverhuur/collecten/et cetera) substantieel minder
zijn. Nu is dit binnen de Nederlandse kerken geen opvallend fenomeen.
Alle kerken kampen men met (grote) tekorten. De landelijke gezamenlijke
kerken menen, dat een Extra Actie Kerkbalans de financiële nood enigszins
zou kunnen lenigen. Onze Commissie Actie Kerkbalans, hierin gesteund
door het Parochiebestuur en het Pastorale Team, is van mening dat, binnen één jaar, een tweede complete Actie Kerkbalans, met brieven, acceptgiro's en folders, te veel van het goede is. Toch durft de Penningmeester,
gelet op bovenstaande ontwikkeling, u wederom voor te leggen om, juist
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nu de beperkingen gecontroleerd worden versoepeld, een (extra) bijdrage
te overwegen. Daar dus besloten is géén brieven en acceptgiro's te versturen, herhaal ik nog graag even de bankrekeningnummers waarop de Kerkbijdragen altijd gestort kunnen worden.
NL 78 INGB 0002 31 42 00
NL 92 RABO 0326 91 27 46
t.n.v. Parochiebestuur H. Dionysius Commissie Kerkbijdragen
Tot slot nog een update van de Pinksteractie. U weet wel, de werving voor
het bekostigen van de reparatie (het lakken) van de kerkbanken. Ultimo
augustus bedroeg de opbrengst ca. € 8.250,=. Over de concrete uitvoering
van dit project is - gelet op het totale kostenplaatje - nog geen besluit genomen. Later zullen wij dit her-inventariseren en aan u verslag uitbrengen.
Egbert Klaassen
06 - 26 99 38 33
penningmeester@dionysiusparochie.nl

Onze ANBI-status
Denkelijk weten de meeste mensen het volgende niet, maar elke ANBI-instelling, dus ook elke kerk, moet een jaarverslag plaatsen op haar website.
Zie: dionysiusparochie.nl - Onder ‘Parochie’ ziet u dan staan ‘Kerkbijdragen/ANBI’. Onderstaande tekst is geschreven over het coronajaar 2020.
Het jaar 2020 was corona-gerelateerd. Vele mooie activiteiten konden niet
doorgaan vanwege de anderhalve meter afstand-regel en andere beperkingen. Maar de vieringen zijn wel doorgegaan: in den beginne was alleen
het Pastorale Team aanwezig, later 30 bezoekers, nog later 50, maar ... ze
wáren er! De parochie heeft veel geïnvesteerd in live-stream-uitzendingen.
Niet alleen de weekend-eucharistievieringen, maar ook de HH. Missen van
maandag tot en met vrijdag om 09.00 uur konden digitaal bezocht worden;
de tekstboekjes met lezingen en (voorzang)liederen gedownload. En voor
het ‘meebidden’ van het kerkelijk Getijdengebed bleek eveneens belang6

stelling. ‘s Morgens om 06.00 uur werd het Ochtendgebed gebeden en de
Daglezing, om 12.00 uur het Middaggebed, om 17.30 uur het Avondgebed
en om 21.30 uur de Dagsluiting. Van 14.00-15.00 uur was dagelijks een uur
Stille Aanbidding. Het was een drukke stille tijd ... het jaar 2020.
Voor genoemde live-stream-uitzendingen is een dure camera met statief
aangeschaft, microfoons, enz. Heel mooi: voor de aanschaf
van genoemde camera is ook digitaal een bijdrage-oproep
gedaan - met succes! En omwille van de veiligheid/gezondheid van onze parochianen is ruim € 10.000,=
geïnvesteerd in de lucht-huishouding in de kerk en bijbehorende gebouwen; dit ondanks de verminderde inkomsten, waarmee ook onze kerk in deze corona-crisis te maken heeft.
Onze parochie is gezegend met een grote muzikale familie die, zelfs in de
tijd met de zwaarste beperkingen, de eucharistieviering op zondag heeft
opgeluisterd. Dat was toegestaan: mensen die op één adres wonen, hoefden geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Sommige werkgroepen hebben, ondanks alle beperkingen, hun activiteiten
voortgezet: Bijvoorbeeld: de bloemschikkers. Er werden bloemstukken gemaakt alsof de kerk ‘vol’ was, vol met mensen. Ook de lectoren, kosters,
en misdienaars deden ‘hun werk’ in de kerk, deze laatsten alleen met minder man/vrouw tegelijk. En het werd gewoon lente en zomer en herfst en
winter in onze tuinen en deze waren elk genoemd seizoen fraai ‘geknipt,
gekapt en gekleed’ alsof niets aan de hand was. We zijn blij met alle inzet
‘door dik en dun’. In het coronajaar 2020 waren de Eerste heilige
Communie- en de Vormselviering heel vroeg in het jaar gepland. Ook dat
bleek een zegen, want vlak voor de ‘officiële’ overheersing van het virus.
Een tijdlang was het bezoeken van parochianen niet goed mogelijk. Fijn,
dat de telefoon bestaat, dat e-mailen kan en appen! In het coronajaar 2020
is veel gegroeid en gaan bloeien wat contacten betreft. En de opbrengsten
van de verschillende Voedselbank-acties bereikten een record-hoogte. Zo
werd duidelijk meegeleefd met de vele mensen die, door de coronacrisis,
in nog groter nood waren geraakt.
Het jaar 2020 wordt gezien als een tijd van een zekere soberheid en bezinning op wat echt belangrijk is. We zijn dankbaar!
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Familieberichten
Gedoopt
Quentin Johannes Gundogan is geboren op 23 april 2010 en gedoopt op
21 maart 2021. Adres: Rosmolen 2.
Maria Olivia-Pip Baten is geboren op 5 februari 2021 en gedoopt op 21
maart 2021. Adres: Rosmolen 2.
Renzo Maria Antonius Hana is geboren op 17 augustus 2009 en gedoopt
op 3 april 2021. Adres: Bergmolen 30.
Wesley René Herman van Kuijeren is geboren op 2 mei 2013 en gedoopt
op 9 mei 2021. Adres: Zwarte Dolfijn 43.
Sophie Astrid Tresie van Kuijeren is geboren op 28 april 2010 en gedoopt
op 9 mei 2021. Adres: Zwarte Dolfijn 43.
Luciano (doopnamen Cristian Angel) Oropeza Rivero, geboren op 21 oktober 2004, is gedoopt op 30 mei 2021. Zijn adres is: Pauline de Haan Erf 29.
Emilio (doopnaam Santino) Oropeza Rivero, geboren op 7 januari 1999, is
gedoopt op 30 mei 2021. Zijn adres is: Pauline de Haan Erf 29.
Etiendem Nguiawoh is geboren op 20 september 2019 en gedoopt op 11
juli 2021. Zij woont met haar familie in het AZC.
Zoë Mae (doopnaam Sara) Tran is geboren op 11 januari
2020 en is gedoopt op 18 juli 2021. Adres: Huygenhoekring 13.
Louisa van Doorn is geboren op 15 september
2020 en gedoopt op 1 augustus 2021. Zij woont
met haar familie in Alkmaar, Twuijversloot 12.
Op 15 augustus 2021 is Jasmijn Sellmeijer gedoopt, Zij is geboren op 12 december 2020 en
woont: Granaat 5.
Ryan Speets is geboren op 12 december 2020 en gedoopt op 29 augustus
2021. Zijn adres is: Dotterbloem Erf 16.
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Eerste heilige Communie
Op 4 juli 2021 deden hun Eerste heilige Communie: Saeed Arwash, Renzo
Hana, Isabella Knijn, Sophie van Kuijeren en Wesley van Kuijeren, Dilayla
Turenhout en Roxanna Turenhout en Dina van Wonderen.
Van ons heengegaan
Andreas Cornelis Dekker (Dré) Dekker is geboren op 29 januari 1936 en, op
85-jarige leeftijd, overleden op 8 mei 2021. Hij woonde in de Van Reedestraat op nummer 14 en was getrouwd met Jopie Dekker-Danenberg, die
in Zuyder Waert woont. De uitvaartdienst was op 14 mei in de Waerdse
landen, waarna de begrafenis volgde op ons eigen kerkhof.
Mart (Joseph) Kooij is geboren op 10 maart 2021 en overleden op 9 mei
2021. Hij is bijna twee maanden jong geworden. Zijn ouders wonen: Corona 10. De uitvaartdienst in onze kerk was op 12 mei en de volgende dag
was de crematieplechtigheid in Alkmaar.
Jaap (Jacobus Cornelis) Bankras is geboren op 20 mei 1928 en overleden,
op 92-jarige leeftijd, op 10 mei 2021. Hij was getrouwd met Annie Bankrasde Bruin en woonde in de Basiusstraat op nummer 26. De uitvaartdienst
was op 15 mei en de begrafenis op ons eigen kerkhof.
Hendricus Cornelis (Henk) Ruiter, geboren op 27 maart 1936 is, op 85-jarigeleeftijd, overleden op 18 juni 2021. Hij woonde Gerard Douplantsoen 66
(Hugo-Waard). De uitvaartdienst was op 23 juni, waarna de begrafenis
plaatsvond op ons eigen kerkhof.
Eugène Anthony de Palm is geboren op 3 oktober 1950 en overleden op 21
juni 2021, op 70-jarige leeftijd. Hij was en getrouwd met Lydia de PalmCecilia en woonde in de Buddlejalaan op nummer 8. De uitvaartdienst was op 28 juni, waarna de begrafenis volgde op
ons eigen kerkhof.
Jani Rood-Beers, weduwe van Jaap Rood, is geboren
op 3 maart 1922 en, op 99-jarige leeftijd, overleden
op 9 juli 2021. Zij woonde de laatste tijd in ‘de
Marke’ in Bergen. De uitvaartdienst was op 15
juli in onze kerk, aansluitend was de begrafenis op ons eigen kerkhof.
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Josephus Anthonius (Joop) Rood, geboren op 18 januari 1931, is 90 jaar
geworden. Hij was weduwnaar van Nelly Rood-Borst, is overleden op 11
juli 1921, en woonde: Gerard Douplantsoen 16 (Hugo-Waard). De uitvaartdienst en crematie vonden plaats in de Waerdse Landen.
Theodorus (Theo) Ranzijn, geboren op 22 februari 1936, weduwnaar van
Atie Ranzijn-Hof is op 85-jarige leeftijd overleden in Zuyder Waert op 18 juli
2021. De uitvaartdienst was op 23 juli in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid volgde in de Waerdse Landen.
Nicolas Laurentius (Niek) Mooij is geboren op 9 augustus 1930 en overleden, nét 91 jaar oud, op 10 augustus 2021. Hij was weduwnaar van Afie
Mooij-Kruyer en voor de tweede maal getrouwd met Ella Mooij-Spigt. Niek
Mooij woonde: Mahatma Gandhihof 32. De uitvaartdienst in onze kerk was
op 14 augustus en aansluitend was de crematieplechtigheid in de Waerdse
Landen.
Deze Familieberichten zijn gemaakt op zondag 29 augustus 2021
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Begrafenisvereniging

St. Barbara Heerhugowaard

Tevens verzorging van crematies

Inlichtingen:
J.A. Insing Secretaris, e-mail: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl,
Rubensstraat 55, 1701 JG, Heerhugowaard, tel. 072 - 57 40 222
M. Stam-Himmelreich Penningmeester,
e-mail: penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.nl,
A.I. van Hardenbroek erf 14, 1705 HT, Heerhugowaard, tel. 072 - 88 83 480
Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot
mevr. Angita Waal, tel. 06 - 51 33 14 56. Zij is belast met de verzorging van
de uitvaart en 24 uur per dag bereikbaar.
Meer informatie: www.sintbarbaraheerhugowaard.nl
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De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar
Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Toebes & Rijnja
uitvaartverzorgers
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Leo Rijnja 0226 – 753 607
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www.toebesrijnja.nl
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Kijk voor meer informatie en tarieven op

IJS-K W

A

(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)

Een kaarsje opsteken
Een kaarsje opsteken voor een overledene, voor een zieke of om een ander
te steunen - waar komt die goede gewoonte vandaan en waarom
doen we dat? De wezenlijke dingen van het geloof zijn onzichtbaar. Juist daarom kunnen mensen behoefte hebben aan tastbare dingen, die ons aan God en ons geloof herinneren. Een kaars
is een veelzeggend symbool: het symboliseert de liefde van God,
licht en warmte. Veel mensen branden graag kaarsen: als bemoediging, als een gebed, als een moment van meditatie of als
een je-verbonden-voelen-met het goddelijke. Er worden kaarsen
gebrand voor een overledene, voor een zieke, voor iemand die examen moet doen of op een andere manier een duwtje in de rug nodig
heeft. Het lijkt wel een alternatieve vorm van bidden: steun vragen voor wat
moeilijk is.
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Wat maakt een brandende kaars nu tot zo'n krachtig beeld? Kaarslicht
geeft licht en warmte. Dat zijn heel positieve symbolen, die als prettig worden ervaren. Van huis uit weet ik niet beter: mijn moeder brandde vaak
kaarsen bij een zelf gecreëerd 'altaar', een tafeltje met een Mariabeeld en
foto's van dierbare overledenen. Zij was een gelovige betrokken vrouw en
het gaf haar een goed en warm gevoel. Ik weet helaas uit ervaring, dat alleen kaarsen opsteken geen gegarandeerd succes betekent. Zo slaagde ik
pas bij de vierde poging voor mijn rijexamen. Het kaarsen branden van mijn
moeder had de eerste drie keer niet geholpen. Ik heb deze traditie van
kaarsen branden van haar overgenomen. Nu mijn zonen examens moeten
afleggen die van belang zijn, brand ik op het moment van het examen kaarsen bij een mooie foto van mijn overleden moeder. Ik hoop dat mijn zonen
door het branden van de kaarsen én het gebed de kracht en hulp van God
zullen ervaren. En op deze wijze kan hun oma toch nog meekijken met haar
kleinkinderen. Zo ook afgelopen mei, onze jongste zoon Pieter was ditmaal
aan de beurt om zijn schoolexamen af te leggen. Een van mijn rituelen is
dat ik, voordat hij de deur uitgaat, hem nog snel even naroep: “Heel veel
succes en doe je best, God doet de rest”. “Ja, ja”, klinkt het dan'. Vervolgens worden de kaarsen aangestoken.
Mijn kinderen hebben mij de volgende redenering, argumentatie, voorgehouden ... als zij een slecht cijfer halen, komt dat omdat zij niet goed geleerd zouden hebben; als zij een goed cijfer halen, komt dit dan door het
opsteken van een kaars? Of misschien ook wel omdat zij zich goed voorbereid hebben? Mijn antwoord hierop luidt: “Je hebt met Gods hulp een
goed resultaat behaald”.
Het kaarsen branden en het gebed heeft ook ditmaal Pieter gesteund bij
zijn examens. Donderdag 10 juni, kwam het verlossende telefoontje: Geslaagd! De vlag en boekentas konden in de vlaggenmast
worden gehesen. Een heerlijk gevoel ‘geslaagd’. Hij gaat een
mooie zomer tegemoet en daarna zal hij aan een nieuw avontuur
beginnen: een studie werktuigbouwkunde, een combinatie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Twente.
Ik zal de traditie van het kaarsen branden nog heel lang voortzetten en wie weet gaan mijn zonen het in de toekomst wel
overnemen!
Margot van der Kemp
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Dementie
Laatst was ik in een tehuis bij iemand op bezoek. Deze man dementeert. Ik
zat daar en kon alleen een half uurtje naast deze persoon zitten en een
kopje koffie aanbieden. Maar een echt gesprek was niet meer mogelijk. Ik
voelde me staan met lege handen. Al mijn theologische kennis en al mijn
verbale capaciteiten en boekenwijsheid, ik kon er niets mee, en deze mens
ook niet. Met Paulus zeg ik: “Alle kennis is vuilnis”. Alleen de gekruisigde
Christus was overgebleven in deze persoon. En ik keek de gekruisigde
Christus in de ogen, en ik wilde wegkijken, ik kon eigenlijk alleen maar huilen. Maar ik heb zijn hand vastgepakt en ik zag een traan in zijn ogen. Toen
ben ik gegaan.
Naast de uitgang zag ik een hoopje mens, dat aan het schreeuwen was. Ik
wilde voorbijlopen, maar zag dat het een bekende was. Ik pakte haar hand
vast en noemde haar naam. Ze was even rustig, er kwam vrede. Wat kon ik
vandaag doen? Ik pakte de hand van de lijdende Christus vast en noemde
zijn naam. Vandaag was Hij verborgen in twee mensen, en ik, ik kon alleen
maar huilen, en in zijn ogen zag ik een traan, van dankbaarheid. Niemand
heeft gezegd, dat het makkelijk is om iets voor de minste te doen. Ik vind
het nog altijd moeilijk om er te zijn voor mensen die zwaar lijden te dragen
hebben, zoals dementie. Zelf heb ik altijd de neiging om het lijden weg te
nemen, om 'iets te doen', omdat het zo ongemakkelijk voelt. Voor wie?
Meestal voor mezelf. Tegelijkertijd realiseer ik me ook, dat als ík het er al zo
moeilijk mee heb, hoe moet het dan zijn voor die mens die daar dag en
nacht in een tehuis zit. En er niet meer uitkan?
Dementie is geen prettige ziekte, er is niks 'leuk' aan. En alles moet toch
juist 'leuk' zijn in deze wereld? Ik zat daar en ik wist: “Dit is goed, om naast
deze bekende te zitten en aanwezig te zijn”. Ik mag nog heel veel leren om
met deze medemensen, meestal zijn het medeparochianen, om te gaan.
Maar het blijven mensen die hun waardigheid als kind van God behouden.
De realiteit is wel, dat hun waardigheid geschonden wordt,
soms lijkt er bijna niets meer van over te zijn.
Toen Jezus aan het kruis hing, stonden daar
beneden een aantal mensen. Twee wil ik er
noemen: zijn moeder Maria en zijn geliefde
leerling Johannes, die leden met Hem mee.
Willen wij net zo zijn als deze twee mensen en een lijdende vriend(in), partner, oom, tante, vader of moeder, broer of zus of kind bijstaan als deze mens het
moeilijk heeft? Ik ga de uitdaging aan, wie heeft u in
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uw omgeving om bij te staan? “Wat je voor de minste van Mij gedaan hebt,
heb je voor Mij gedaan”, zegt Jezus.
Johan Gierlings

Vogels en leliën
Mooi om naar te kijken: vogels in de lucht en prachtig geklede leliën in het
veld. Het verhaal staat in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 6). De vogels in de lucht - beeld van vrijheid (we spreken over ‘vrije’ vogels) - inspireren mensen al zolang er leven is op aarde. Want vogels gaan hemelwaarts, even weg van het aardse gebeuren, dat soms maar gedoe is.
Hemelwaarts ... dichter bij ‘Onze Vader die in de hemel is’, worden aardse
zaken van bovenaf bekeken. En vanuit dat hemels perspectief zijn ons
verdriet, ons verlies, ons alleen-zijn, onze pijn en teleurstellingen, prachtig,
ja prachtig, gekleed, als de leliën in het veld ... met hoop, vóóruitzicht, met
vertrouwen, dragelijkheid en kracht. Vanuit dat hemels perspectief is élk
leven kostbaar, en liefde en respect waard. Vanuit dat hemels perspectief
is elk leven, inclusief verdriet, verlies, alleen-zijn, pijn en teleurstellingen, nu
eenmaal klevend aan elk leven, zínvol. “Kom tot Mij”, zegt Jezus, “als jullie
uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan; Ik zal jullie rust en verlichting
schenken.” Jezus’ woorden gelóven, overdenken én ernaar handelen ... dat
is óók hemelwaarts gaan. ‘Elk huis heeft zijn kruis’, weten we. Maar de
mens die kijkt naar het kruis, vanuit vogelvlucht-perspectief, heeft een
prachtig uitzicht: achter het kruis is een eeuwig gelukkig leven zichtbaar.
We weten het: soms moet even afstand genomen worden. Het beste is:
ons hart verhéffen, dus naar vogel-vlucht-hoogte, hemelwaarts, voor een
goed overzicht en inzicht.
Nu van hemelwaarts naar de begane grond. De genoemde prachtig geklede leliën in het veld staan stevig met hun wortels in de aarde. Niet zomaar
gebruikt Jezus lelies als voorbeeld. Want de wortels van een leliebol ster14

ven niet af, zoals bij de tulp en de narcis wel gebeurt. Bij een leliebol worden dezelfde wortels, die in de herfst aan de leliebol blijven zitten, in het
voorjaar wéér gebruikt om te groeien. En als de leliewortels, tijdens verwerking en transport, afgebroken zijn: géén probleem. Een leliebol maakt na
het planten namelijk direct weer nieuwe wortels. Lelies zijn ook niet kieskeurig wat grondsoort betreft. - Zo gemakkelijk en flexibel moeten, mogen,
kunnen, wij mensen ook leven: creatief, op den duur iets moois makend
van elke situatie. In deze zin zouden we allemaal zoekende moeten zijn (en
blijven) naar onze ‘roots’, ónze wortels, die niet sterven, maar hergebruikt
of nieuw aangemaakt worden als de wortels van de prachtig geklede leliën
in het veld. Onze roots, onze wortels, doen het bijzonder goed in geloofsgrond! Een hemelwaartse blik én de wortels van ons geloof: samen een
schat die niet vergaat, rijkdom die duurzaam is, de vrijheid van de vogels
en de pracht van de leliën in het veld.
Tot slot een verhaal over het on-belang van het verzamelen van schatten
op aarde, waarover Jezus óók spreekt in hetzelfde evangelie (Matteüs 6).
Iemand was op weg naar God. In enkele grote koffers zat zijn spaargeld en
van alles dat hij in zijn leven had verzameld. Eindelijk was daar het hemelhuis van God. Hij klopte aan. ”Heel welkom”, zei de sleutelbewaarder, “maar wij hebben geen ruimte voor koffers
en andere bagage. Er zijn hier ook geen opbergmeubels. De
mensen zijn zo vrij als vogels in de lucht en prachtig gekleed als de leliën in het veld. God voorziet in alles wat
nodig is”. “Maar al mijn geld en waardevolle spullen zitten
in die koffers. Kunt u niet één enkele uitzondering maken?”
De sleutelbewaarder glimlachte alleen maar. Het bleef
maar stil en toen ging de deur dicht. De reiziger keek naar
zijn koffers met inhoud en zuchtte. Hij herpakte zich en
trok verder door een woestijnachtig gebied. De eerste die
hij tegenkwam was een klein kind, dat het erg warm had.
“Mag ik in de schaduw van een van uw koffers zitten?” De
reiziger hevelde de inhoud van een koffer over in de twee andere en het
kind mocht de lege koffer houden. Enige tijd later zag hij een herdersjongen, die schapenwol verzamelde in een tasje. De reiziger met nog twee
koffers aarzelde: “Zal ik hem een koffer geven om die wol in te doen … ?”
En hij gaf nog een koffer weg, zeggende: “Misschien kun je de inhoud ook
wel gebruiken.” De woestijn veranderde langzaam maar zeker in een vriendelijker landschap. Nog enige tijd later ging hij naast een oudere mevrouw
zitten om uit te rusten. Ze genoten samen van de zon, van de vogels in de
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lucht en de leliën in het veld. Toen was het tijd om verder te gaan. “Meneer,” riep de vrouw, “u vergeet uw koffer”. O ja, die koffer! ”Wilt ú de koffer niet hebben?”, zei de man. “Ik moet nog een eindje en het is lastig lopen met zo’n koffer. Misschien kunt u de inhoud van de koffer wel gebruiken”. De reis, zonder bagage, ging een stuk gemakkelijker en sneller.
Vóórdat hij het zich realiseerde, stond de reiziger - o hemeltje lief - weer
voor het hemelhuis. Hij dacht na en klopte toen voor de tweede keer aan.
“Daar ben ik weer”. De sleutelbewaarder zei: “ O, u
kent me nog?” De man knikte: “Natuurlijk. Vergeet de
vorige keer alstublieft. U weet hoe dat gaat: soms ziet
een mens door zijn koffers met inhoud God niet meer.”
“Ja, dat gebeurt wel vaker”, zei de sleutelbewaarder.
En de deur van het hemelhuis van God ging wijd open.
Wiljan Domen
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Wegstreep-puzzel
De puzzel op de volgende bladzijde is weer een nadenkertje. Niet alleen
moeten passende woorden gezocht worden, maar ook de financiële situatie van de toch nog vele kerken in Nederland is iets om over na te denken.
De landelijke Actie Kerkbalans heeft vanwege de ‘hoge nood’, ontstaan
door de corona-crisis, alle aangesloten kerken aanbevolen een Extra Actie
Kerkbalans te houden. ‘Even bijpraten ... ‘ en het artikel ‘Van de Penningmeester’ vertellen er meer over. Als u de Familieberichten leest, ziet u hoeveel oudere parochianen overleden zijn. Het is al lang bekend, dat juist de
mensen met de hoogste leeftijd de hoogste bijdragen geven aan onze kerk. Dat is natuurlijk logisch: gezinnen
zijn duur én op een andere manier heel kostbaar (goud
waard!) voor onze parochie. Toch vragen vele Nederlandse kerken nu aan al hun parochianen: ‘Geef iets
extra’s aan uw parochiekerk!’ Misschien kan een leuke
activiteit ‘weggestreept’ worden en de ‘vrijgekomen’ gelden geschonken aan de Extra Actie Kerkbalans?! Van
harte aanbevolen om over na te denken en actie te ondernemen.
In de wegstreep-puzzel moeten eerst andere woorden gezocht worden
voor de omschrijvingen. Deze andere woorden kunnen dan weggestreept
worden in de puzzel. Een voorbeeld: Hoofdstad van de RK Kerk is Rome;
Rome moet dus in de puzzel gezocht en weggestreept worden. De overgebleven letters vormen de oplossing, die vóór 17 oktober gestuurd kan
worden naar: wiljandomen@dionysiusparochie.nl of: 06 - 16 800 400.
De goede oplossing van de vakantiepuzzel in het mei-nummer van Dionysius in Beeld is: Liechtenstein. En winnaar is: Nel Bot-Slijkerman, die de puzzelprijs thuisbezorgd krijgt.
Kerk-zijn doen we samen
in verbondenheid met God én met elkaar.
Het afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend.
Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid
vorm te geven in de anderhalve-meter-samenleving.
Hoe mooi te zien dat katholieke parochies en protestantse gemeenten
creatieve vormen vonden én vinden om elkaar vast te houden.
Inmiddels zijn er meer versoepelingen. Ook voor kerken.
Dat geeft hoop, maar de afgelopen tijd is veel van kerken gevraagd.
Ook financieel.
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Kleine geschenken
Het evangelie van de 17e zondag door het jaar B (Joh. 6,1-15) vertelt het
verhaal over de vijf broden en twee vissen, waarmee Jezus ongeveer 5000
mensen voedt. Jezus creëert die broden en vissen niet uit het niets, maar
werkt met wat de leerlingen Hem aanreiken. Eén
van hen zegt: “Er is hier wel een jongen met vijf
broden en twee vissen, maar wat betekent dat
voor zóveel mensen?” Ja, het is weinig, het is bijna niets, maar het is genoeg voor Jezus.
Laten we proberen ons in die jongen te verplaatsen. De leerlingen vragen hem om alles wat hij
aan eten heeft, af te staan. Het lijkt een vreemd
voorstel, niet redelijk, misschien wel oneerlijk.
Waarom zou je iemand, nog maar een kind, afnemen wat hij van huis heeft meegenomen?!
Waarom zou je dat kleine beetje eten van die
jongen willen hebben ... het is tóch niet genoeg
om ieders honger te stillen! Menselijkerwijze gezien, onlogisch, maar voor
God niet. Juist dankzij dit kleine, maar grote, en daarom heldhaftige geschenk kan Jezus iedereen te eten geven ... voor ons een grote les! Het
leert ons, dat de Heer veel kan doen met het weinige dat wij Hem geven.
Het zou mooi zijn ons elke dag af te vragen: “Wat kan ik Jezus vandaag
geven?” Hij kan veel doen met een gebed, een daad van naastenliefde,
zelfs met pijn en verdriet, een teleurstelling, die aan zijn genade wordt toevertrouwd. Laten we onze kleinigheden naar Jezus brengen, zodat Hij er
wonderen mee kan doen. God houdt ervan om zo te handelen: Hij doet
grote dingen met die kleine dingen, met die gratis dingen. Alle belangrijke
hoofdpersonen van de Bijbel - van Abraham tot Maria tot de jongen uit het
evangelie van de 17e zondag door het jaar B - laten het zien. Wij proberen
te verzamelen en dat wat we hebben te vermeerderen. Jezus vraagt echter
om te schénken, om te minderen. Wij houden van toevoegen, Jezus houdt
van weggeven. Wij willen vermenigvuldigen voor onszelf, Jezus houdt van
delen met anderen. Het is opvallend, dat in het evangelie van de broodvermenigvuldiging nergens het woord ‘vermenigvuldigen’ staat. De gebruikte
werkwoorden zijn het tegenovergestelde: breken, geven, uitdelen. Het ware
wonder, leert de Heer, is niet de vermenigvuldiging die leidt tot trots en
macht, maar het delen dat de liefde doet groeien en God de kans geeft
wonderen te verrichten.
Paus Franciscus
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Zorg(eloos)
God heeft de aarde gemaakt en Hij zag dat het goed was. De natuur is
prachtig en het is onze taak hier goed voor te zorgen. Van biologische
landbouw heeft iedereen wel gehoord, maar laatst hoorde ik ook over een
voedselbos, dus dat wilde ik wel eens zien. Samen met een vriendin ben ik
naar voedselbos Trompenburg in Rotterdam geweest. Een voedselbos is
gericht op duurzame voedselproductie. Op dit moment kunnen er nog niet
veel mensen van eten, maar er wordt dan ook nog mee geëxperimenteerd.
Voedselbossen lijken echter kansrijk als alternatief voor de huidige landbouw.
De vegetatie in een voedselbos kan uit zeven verschillende lagen bestaan:
1) kruinlaag (grote bomen), 2) kleine bomen, 3) struiken, 4) kruidlaag, 5)
bodembedekkers, 6) wortelgewassen en 7) klimmers (de 'verticale' laag).
Een vruchtbare bodem speelt een essentiële rol in de samenwerking tussen planten, struiken en bomen. Zo brengen allerlei kleine beestjes, bacteriën en schimmels organische stof in de bodem, die vocht vasthoudt en
CO2 bindt. En diep wortelende planten maken voeding beschikbaar voor
hun minder diepgewortelde buren. Tussen het hoge gras zagen we kleine
kikkertjes van nog geen 2 cm springen, eenden lagen op een brugje te slapen, vogels kwetterden in de bomen. Een voedselbos inrichten kost tijd. Zo
duurt het zo'n 50 jaar voordat een tamme kastanjeboom op volle productie
is, maar hij kan wel 300 tot 400 jaar oud worden.
We hadden een prachtige, zonnige dag en het was heerlijk om door Gods
schepping te wandelen, ook al was deze aangelegd door mensen. God laat
alles groeien en bloeien.
Tot slot nog iets om over na te denken: een gebeurtenis verhaald door de heilige Theresia van Lisieux, toen
men, veel te laat in het seizoen, de kastanjebomen had
gesnoeid. “Eerst was ik bitter bedroefd en ik had het tegelijk erg moeilijk met mezelf. Ik hield zoveel van bladeren! En nu waren er geen. De takken lagen in knop op
de grond, in bossen samengebonden, allemaal afgesneden. Toen heb ik me er ineens bovenuit getild. Ik zei
tegen mezelf: 'Als ik in een andere Karmel woonde, wat
zou het mij dan kunnen schelen of ze de kastanjebomen van de Karmel in Lisieux compleet omhakten?’ En
ik heb een grote vrede en hemelse vreugde ervaren.”
Mirjam Schagen
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Post corona
‘Wat is wijsheid?’ is de titel van een klein maar fijn en goed boekje, geschreven door Carlos de Bourbon de Parme (directeur Compazz), Sylvester Eijffinger (econoom) en Paul van Geest (theoloog). De ondertitel luidt:
‘Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na
de coronacrisis’. De drie schrijvers/wetenschappers zien de coronacrisis
en élke crisis als een kans om zowel een persoonlijke als collectieve groei
door de maken of tot een verdiept inzicht te komen.
Stefano Mancuso (*1965) is een Italiaans bioloog, hoogleraar plantkunde,
en auteur van een aantal bestsellers en wetenschappelijke artikels. Zijn
onderzoek naar de waarnemings- en communicatievermogens in de plantenwereld hebben hem in de hele wereld bekend gemaakt. Zó kunstig:
planten beschikken over verbazingwekkende vaardigheden. Ze communiceren met elkaar en helpen elkaar bij het vinden van voedsel. Ze waarschuwen elkaar met reukstoffen voor vijandige planteneters en lokken andere dieren om hen te
verdedigen. En hoewel, aldus Stefano Mancuso, de
mens door ontbossing en andere klimaat-ontregelende activiteiten de teloorgang van vele plantensoorten
veroorzaakt, zullen planten ons overleven, ook omdat
zij 99% van de biomassa op aarde uitmaken. De
mens heeft het vegetatieve (plantaardige) leven nodig
en niet omgekeerd. Stefano Mancuso pleit al jaren, en
velen mét hem, voor het omarmen van een wereldbeeld dat minder antropocentrisch is: de mens is niet hét middelpunt. In het boek Genesis wordt
een onderscheid gemaakt tussen chayyah, het leven van planten, en chayyah nephesh, het leven van dieren en mensen. Maar omdat chayyah voor
beide vormen van leven wordt gebruikt, is er dus eenheid in verscheidenheid. Dieren en mensen inhaleren zuurstof en exhaleren koolstofdioxide;
planten inhaleren koolstofdioxide en exhaleren zuurstof. Maar alles ademt
en looft de Heer (in een ideale situatie), volgens de Psalmist. Planten, dieren en mensen worden in de Bijbel dus gezien als onderdelen van een natuurlijk systeem, waarin alles elkaar nodig heeft. De mens is wel de kroon
op de schepping, maar staat niet vanzelfsprekend centraal.
Deze visie is de visie van vele filosofen, van Paus Franciscus, en (psychiater) Damiaan Denys en helpt ons een heel bepalende oorzaak van de coronacrisis scherp te zien. De mensheid werd én wordt opgeroepen zich als
déél van de natuur (een geschenk!) te zien en zich niet te beschouwen als
hoogtepunt van een schepping, die uitgeput kan worden.
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Als mensen leven volgens de wetten van de universele natuur kunnen zij
van alle levende wezens de grootste bijdrage leveren aan het behoud van
deze natuur. Maar het omgekeerde is ook het geval. Paus Franciscus bekritiseerde in zijn encycliek ‘Laudato si’ de verwoestende effecten van het
menselijk handelen op het evenwicht van de planeet. Hij
schreef onder andere over het smeltende poolijs, dat
zorgt voor het vrijkomen van methaangas en het
hierdoor ontstane broeikaseffect, over de teloorgang
van de biodiversiteit door de vernietiging van de tropische bossen en over de verzuring van de oceanen
door onze industrieën. En deze verkeerde ontwikkelingen zullen vooral de armen en arme landen het
meest raken. De ontwrichting van het natuurlijk evenwicht
wortelt, volgens de Paus, eigenlijk in een morele crisis in de harten van
mensen in rijke landen; een morele crisis omdat we even respectloos als
immoreel met de natuur omgaan. Die harten zijn soms leeg en een consumptie-behoefte, zonder te denken aan de gevolgen voor de rest van de
wereld, is het gevolg. “Allen zijn verantwoordelijk voor allen”, schrijft Paus
Franciscus zoals Paus Johannes Paulus II al eerder deed. Persoonlijk eigendom mag nooit ten koste gaan van het algemeen welzijn; en dit algemeen welzijn geldt ook voor de armen en toekomstige generaties.
Naar aanleiding van de coronacrisis legde psychiater Damiaan Denys
(*1965), filosoof en psychiater en als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, een verband tussen de verspreiding van het coronavirus en de uitbuiting van de aarde. Hij herleidt een en ander tot het niet in
acht nemen van hygiënevoorschriften op een markt waar levende en dode
honden, gordeldieren en vleermuizen te koop werden aangeboden. Maar
als voornaamste oorzaak noemt hij ‘de tomeloze reislust’ van de rijkere
wereldburger, die zich ten koste van de natuur het recht toe-eigent met
miljoenen tegelijk per dag over de wereld te vliegen. Damiaan Denys: “Als
je kijkt hoe het virus zich gedraagt, dan zie je dat zijn succes niet veroorzaakt wordt door het virus zelf, maar door ónze stijl van leven. We eten alles op wat we zien. Als je zomaar allerlei beesten gaat opvreten, dan loop
je meer risico dat je besmet raakt door een dierenvirus. Ja, als de westerse
mens 30% minder per dag zou eten, zou dat veel meer levens redden dan
we nu met het bevechten van het virus doen”. Er zijn trouwens goede en
slechte virussen en dat maakt de natuur niet tot een rozentuin, maar tot
een leerschool. Dat kwalijke virussen zich kunnen verspreiden en veel meer
mensen sterven dan zou moeten, is dus geen straf van God maar een ge-
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volg van het verschijnsel mens, die zijn plaats in de orde van de natuur niet
meer goed weet in te schatten.
Door de ‘lockdown’ (stillegging) als gevolg van de coronacrisis heeft de
natuur een deel van zijn plek teruggenomen. Dit kwam en komt de mens
ten goede. De luchtkwaliteit in Hong Kong, China, de Povlakte en in vele
andere regio’s verbeterde. De uitstoot van kwalijke stoffen zoals stikstof
nam af. En in steden als Venetië keerden dolfijnen terug en werden weer
vissen waargenomen. Maar de ‘lockdown’, die wíj door ons reisgedrag en
onze grote drang tot consumeren hebben veroorzaakt, bracht de mensheid
veel onheil. Was dit zo geweest als wij respectvoller met de natuur waren
omgegaan? Behalve een goed vaccin is ook een levensstijl waarin matigheid, op alle terreinen, betracht wordt een minstens zo adequaat medicijn.
Een levensinstelling waarin wij meer bereid zijn ons bezit te delen. Een utopie? Nee, een uitdaging, zeker voor christenen.
Wat is wijsheid? Baarn, Uitgeverij Adveniat, 2020. € 14,90.
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