BOEKEN & BEELDEN

Bestuurbaarheid
Maria en Mariaverering in cantieken
Louis-Marie Grignion de Montfort
Boek en CD
Na het Concilie van Trente (1545-1563)
komen o.a. in Frankrijk vroomheid
en mystiek opnieuw tot bloei. Niet
in het minst omdat religieuzen uit
allerlei orden en congregaties menigeen weer aan het zingen brachten. Een grote werking ging uit van
Louis-Marie Grignion de Montfort
die meer dan 160 liederen heeft geschreven en op muziek gezet. In een

eenvoudige stijl, maar met veel vaart
worden in zijn teksten en melodieën
allerlei aspecten van Gods bekommernis om mensen bezongen. Een
aantal van zijn cantieken worden in
Frankrijk en Canada nog steeds gezongen. In dit boek worden een dertigtal cantieken over Maria en haar
verering voor het eerst uit het Frans
vertaald, ingeleid en toegelicht.

Tien van deze vertalingen zijn ook op
muziek gezet door Andries Govaart
en Frans Bullens en nu verkrijgbaar
op CD. Ook zijn de partituren van de
cantieken verkrijgbaar, zodat koren
ze ook nu kunnen zingen.

Maria en Mariaverering in de cantieken Louis-Marie Grignion de Montfort. Wiel Logister. | Boek en CD samen kosten
€17,95. De losse CD kost €7,95. Boek, CD en partituren zijn te bestellen via www.montfortanen.nl

Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden
Reizen om stíl te staan
Wie was Birgitta Birgersdotter van
Zweden? Echtgenote, moeder, iemand van hoge adel maar bovenal
een visionaire en religieus bevlogen
vrouw, levend in de 14e eeuw.
Ze bewandelt haar levensweg als
een pelgrim, die anders is dan die
van een toerist. De pelgrim neemt
de werkelijkheid zoals die zich aandient, de eventuele omweg is een

deel van de levensweg.
Haar kritische visie op de samenleving en de tijd waarin zij leefde
leidde tot haar bijzondere opdracht,
namelijk een dubbelklooster oprichten in Vadstena (Zweden) met
een abdis aan het hoofd. Pelgrims
speelden daarin een belangrijke rol.
Dat klooster kwam er, maar pas na
haar dood. Haar vele visioenen zijn

soms nog wonderlijk actueel, vooral
in de wijze waarop Birgitta daarin
haar geloof beleeft en verbindt met
de natuur.
Met deze meditatieve reisgids gaat
de lezer – fysiek of al lezend – in de
voetstappen van Birgitta op pelgrimage naar belangrijke plaatsen uit
haar leven: Vadstena en Alvastra.

Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden. Reizen om stíl te staan. Huguette Jurriaanse en Felicia Dekkers.
Berne Media | uitgeverij abdij van berne. Prijs: € 15,90. ISBN 978-90-8972-324-8
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Samen verder in Teteringen
Op en rond het Missiehuis in Teteringen ontwikkelt zich een veelbelovende vorm
van samenwerking tussen religieuzen. Leden van zes instituten en sociëteiten bundelen de krachten. De informele vorm van samenwerking die al geruime tijd bestond, wordt nu in een stichting voortgezet. Op die manier moeten alle deelnemers
ervan verzekerd kunnen zijn, dat de leden, tot en met de laatste, een goede oude
dag kunnen hebben. We spraken met de voorzitter en de secretaris van de Participantenraad, paters Kees Maas SVD en Koos de Rooij SCJ.
Wat is de voorgeschiedenis van deze
samenwerking?
Kees Maas: “Het Missiehuis was
vroeger de theologie-opleiding van
de SVD. Nadat de eigen opleiding
gesloten was, werd het in 1973 een
klooster-bejaardenoord.
Hierin
woonden niet alleen SVD-ers, maar
ook zusters Benedictinessen van het
H. Sacrament, zusters Franciscanessen van Etten en
ook leken. Intussen werd er
rondom het Missiehuis volop gebouwd aan huisvesting
voor senioren. Zo ontstond

de woon- en zorginstelling Park Zuiderhout. Het pand was alle eerder, in
1992 verkocht.
In 2006 werd het Missiehuis onder
handen genomen. Het werd van binnen helemaal vernieuwd. De Missionarissen van de H. Familie en de
Benedictijnen van de Paulusabdij
uit Oosterhout kwamen erbij, als
huurders van de SVD; de SVD
garandeert zorg en welzijn en
facilitaire zaken. Later sloten
ook andere instituten aan: de
Paters van de Heilige Harten
(SSCC), de Paters CICM (Scheut)

en de Priesters van het H. Hart (SCJ).
Sommigen wonen in het Missiehuis,
anderen in of vlakbij Park Zuiderhout. Voor de zorg aan zieke en oude
medebroeders heeft elke club een
contract met Park Zuiderhout.
Twee jaar geleden begonnen we bij
de SVD aan een bezinning op de toekomst. Op de lange termijn wordt
het lastig om zelf de zaak te blijven
besturen. Verder loopt in 2021 het
contract met Park Zuiderhout af,
en dat moet vernieuwd worden. De
andere clubs van mannelijke religieuzen wilden worden betrokken bij
deze bezinning. Want ook zij vragen
zich af hoe ze ervoor moeten zorgen
dat iedereen, tot aan de laatste pater/
broeder, goede zorg krijgt. Daarom
werd besloten: laten we dat samen
doen als SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen).
Koos de Rooij: “Wij zijn er tot nu toe
als laatste bijgekomen. Alle groepen
zijn hier op verschillende manieren binnengekomen. Wij hebben
met Zuiderhout afgesproken dat we
mogen ritsen. We wonen nu nog op
verschillende plekken in Park Zuiderhout, uit elkaar. Maar gaandeweg
kunnen we dichterbij elkaar in het
Missiehuis komen wonen. We hebben nu een eigen huiskamer en we
kunnen onze eigen viering houden.
de voorgevel van het Missiehuis
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Pater Kees Maas ondertekent de statuten
van de nieuwe stichting SART.
Foto: Janneke Doe

Koos van Rooij SCJ (l) en Kees Maas SVD (r )
Foto’s Tom Boesten

We hebben destijds besloten dat we
niet één voor één hiernaartoe zouden verhuizen, maar in groepjes. Dit
jaar kwamen de laatste vier.”
Hoe is het personeel geregeld?
Kees Maas: “Zorgpersoneel is in
dienst van Zuiderhout of het komt
via de Wmo (thuiszorg) binnen. In
het Missiehuis hebben we personeel voor de schoonmaak, voor de
eetzaal, en enkele mensen voor zorg
en welzijn, o.a. voor mantelzorgertaken; er is een technische dienst, facilitair personeel, en er lopen enkele
studenten rond. Deze mensen zijn
in dienst van de SVD, en ze verlenen
diensten aan de anderen op basis
van declaratie. De Heilige Harten en
de Scheutisten hebben ook nog enkele mensen apart in dienst.
Vanwege de afnemende bestuurskracht hebben we besloten een stichting op te richten. Daarin wordt alle
personeel dat bij de congregaties in
dienst is, opgenomen. Tenminste:
als en wanneer de congregaties dat
willen. De stichting moet daarin
heel flexibel worden, en in staat zijn
om geleidelijk meer bestuurlijke taken op zich te nemen. Het doel is dat
iedereen zich hier thuis kan voelen.”
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Gebeurt er iets aan vorming voor de medewerkers op het vlak van het religieuze
leven?
Kees en Koos vinden beiden dat het
goed zou zijn hier wat extra aandacht aan te geven. De vaste thuiszorgwerksters van Zuiderhout weten
wel wat van het religieuze leven, en
gaan daar goed mee om. Het andere
personeel van Park Zuiderhout en de
Wmo-werksters zouden wellicht ook
meegenomen kunnen worden, maar
dat zijn er wel erg veel. Maar het is
goed het eigen personeel in elk geval
mee te nemen daarin.
Hoe is het nu gegaan bij het opzetten van
de stichting?
Kees Maas: “Het begon ermee dat
de provinciaal overste van de SVD
hulp inriep van enkele mensen, omdat het economaat en enkele andere
zaken beter geregeld moesten worden. Daar kwam de zorg voor het
toekomstige bestuur bij en het feit
van de naderende contractvernieuwing. In het contact met de andere
congregaties ontstond het idee om
dit samen te doen. De bestuurbaarheid is bij allemaal een probleem, en
bovendien konden we beter samen
onderhandelen met Zuiderhout dan

ieder apart. We hebben toen ook de
KNR erbij gevraagd, om het niet tot
een SVD-initiatief te laten worden,
waar de anderen dan maar bij moeten aanhaken.
Er deden zich wel wat strubbelingen voor tussen de provincie en het
huis. Het Missiehuis is één van de
SVD-huizen, maar het provincialaat
zit ook hier. Wie heeft dan de leiding bij zo’n proces? Dat is nu goed
afgebakend.”
Koos de Rooij: “Dat laatste is bij
sommige andere clubs ook zo, zoals
bij ons, de SCJ. Het moet duidelijk
zijn wie welke verantwoordelijkheid
heeft. Dat hebben we nu geregeld via
de Participantenraad.”
Waar zitten er nu hobbels in het proces?
“In de eerste plaats is er het persoonlijke vlak: je moet elkaar leren
kennen. Verder is de vraag wat je
verwacht van de samenwerking, en
hoe veel ruimte je elkaar gunt. Alle
congregaties hebben hun eigenheid,
en willen die graag houden, bijvoorbeeld in eigen vieringen. Er moet
een goede directeur komen. En de
financiën moeten goed geregeld zijn.
Het moet helder zijn hoeveel uur het

personeel besteedt aan wie, en die
uren moeten op een eerlijke manier
in rekening worden gebracht. De
stichting neemt het personeel over.
Tijdsregistratie blijft nog steeds
noodzakelijk.”
Hoe houden de afzonderlijke instituten
invloed op de stichting?
“De stichting SART heeft een bestuur
en een Participantenraad. In de Participantenraad zijn alle deelnemende
ordes en congregaties vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat gedeeltelijk uit mensen van buiten de instituten. Het legt verantwoording af aan
de Participantenraad. De leden van
de Participantenraad moeten hun
oren open houden bij de huisraad
van elke club. We houden af en toe
bijpraatmiddagen en spreken erover

op communiteitsbijeenkomsten.”
Kees Maas: “Soms houd ik iedereen letterlijk een microfoon onder zijn neus, zodat iedereen zich
uitspreekt.”

vrijheid dan we hadden toen we nog
op onszelf woonden. Het is mooi dat
er hier ook nog jonge mannen binnenlopen: de SVD-ers die naar Nederland zijn uitgezonden.”

Wat zijn voor- en nadelen van hier samen wonen?
“Nadelen zijn dat je nooit zo thuis
bent als in je eigen communiteit, en
dat het binnenshuis een eind lopen
is naar kapel en eetkamer en buitenshuis naar winkels en naar de bus.
Voordelen zitten vooral in de wetenschap dat we hier tot het einde goed
verzorgd kunnen blijven. Verder verrijken we elkaar, bijvoorbeeld in de
gezamenlijke diensten in de kapel.
Die kapel wordt ook steeds meer
ónze kapel,” zegt Koos van Rooij.
“Verder is er iets meer persoonlijke

Wat voor advies zouden jullie geven aan
andere groepen die ook zoiets willen
beginnen?
“Je moet heel veel overleggen met
elkaar. Verder moet je de achterban
meenemen, dus veel vertellen aan je
medebroeders, ze goed op de hoogte
houden. En het is erg belangrijk om
elkaars eigenheid te respecteren.”
Aan het eind van het gesprek concluderen de beide paters: We zijn wel
heel erg bevoorrecht.
TOM BOES TEN

De KNR ziet de stichting Samenwerkende Religieuzen Teteringen als een veelbelovend model, dat ook op andere plaatsen kan
worden gevolgd. Het is een goede manier om de zorg voor religieuzen tot aan het laatste lid te organiseren. Aandachtspunten
bij zo’n proces zijn:
–– Zorg dat ieder lid op de hoogte blijft en zijn/haar mening erover kan geven
–– Informeer het personeel over alle belangrijke ontwikkelingen
–– Stel een Participantenraad in waarin alle instituten vertegenwoordigd zijn
–– Zorg dat de financiële zaken op orde zijn en dat alle deelnemers instemmen met de kostenverdeling
–– Geef elkaar de ruimte om de eigenheid te bewaren
Meer informatie is te krijgen bij de KNR, Tom Boesten: t.boesten@knr.nl of 073-6921321
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