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Ruimte om te ademen

Wie in een discussie verzeild 
raakt over Kerkbalans, komt al 
snel in een ‘welles-nietes’ verhaal 
terecht. Degenen, die een strikte 
scheiding van kerk en staat voor-
staan, zakelijk denkende mensen 
en sceptici, zeggen bijvoorbeeld 
dat het weinig zin heeft te inves-
teren in een ‘bedrijf’, waarvan het 
filiaal in Nederland over 15 jaar 
nog maar 60.000 kerkgangers op 
zondag telt. Zij wijzen er ook op 
dat initiatieven als Where-does-
my-money-go of OffenerHaushalt, 
initatieven waarmee financiële 
transparantie bij overheidsin-
stanties wordt nagestreefd, nog 
te weinig navolging vinden in de 
kerk. En de echte experts, dege-
nen die bijvoorbeeld Via Crucis 
van Gianluigi Nuzzi hebben 
gelezen, zijn er van op de hoogte 
dat sommige curiekardinalen in 
Rome in wel heel weelderige en 
grote appartementen leven en de 
creditcarduitgaven van bepaalde 
curieprelaten wel heel exuberant 
zijn. Slotsom is dan natuurlijk dat 
toch vooral niet aan Kerkbalans 
moet worden meegedaan. 

Hun opponenten merken dan 
op dat veel meer mensen in een 
kerkgebouw komen dan alleen 

de kerkgangers op zondag. Een 
pastoor die nog de menskracht 
heeft zijn kerk gedurende de 
week open te stellen, zal mer-
ken dat honderden mensen een 
kaarsje komen opsteken, even stil 
zijn, hun zorgen uit handen geven 
en hoe dan ook gesterkt hun weg 
vervolgen. Zij wijzen de sceptici 
erop dat juist paus Franciscus 
zich alle moeite getroost financi-
ele transparantie na te streven en, 
stampend als een meeuw op de 
grond, al heel wat duistere wor-
men boven de grond heeft gekre-
gen. En met betrekking tot de re-
sidenties van de heren kardinalen 
brengen zij dan tegen de lezers 
van Nuzzi in dat, bijvoorbeeld, de 
kardinalen Navarrate en Becker 
- beiden inmiddels gestorven - in 
kloostercellen woonden van nog 
geen 25 vierkante meter, waar in 
het geval van Navarrete ook nog 
eens de gaten in het linoleum 
vielen. Kortom: alles wat iemand 
over mensen wil beweren, die 
werken en leven in de Kerk, is 
waar. Dergelijke discussies zijn 
dus vaak oeverloos.

Maar de kerk is ook een gemeen-
schap van mensen, waarin al 
bijna 2000 jaar de evangelische 

waarden als aandacht en be-
trokkenheid op anderen, ver-
draagzaamheid en eerlijkheid 
naar jezelf met betrekking tot je 
goede en slechte kant worden 
uitgedragen. Het zijn waarden die 
de problemen in de wereld niet 
oplossen, maar waardoor de we-
reld bij naleving ervan wel beter 
wordt; verlost raakt. Hoewel de 
kerkelijke betrokkenheid minder 
wordt, zijn nog steeds tienduizen-
den kerkelijke vrijwilligers doende 
deze waarden gestalte te geven, 
in ziekenbezoek- of rouwver-
werkingsgroepen en in nog veel 
meer. Ook dit moet blijven en dus 
financieel ondersteund worden, 
al is het alleen om de woorden 
van paus Franciscus gestalte te 
geven, die in Evangelii Gaudium 
zegt: ‘Ik geef de voorkeur aan 
een kerk die gewond is, pijn lijdt 
en vuil is omdat zij zich op straat 
begeeft, boven een kerk die on-
gezond is omdat ze zich opsluit 
en zich vastklampt aan haar ei-
gen veiligheid.’ Geef daarom gul! 
En dank daarvoor! 
 

De redactie

Grote schokken verontrusten 
de wereld. De Christenen in het 
Heilig Land zijn er wellicht meer 
aan gewend dan wij. Telkens op-
nieuw wordt ook het leven van de 
mensheid in Europa opgeschrikt 
door afschuwelijke berichten 
van dood en verderf. We worden 
gedwongen om stil te staan, om 
te gedenken. We zoeken naar 
wegen om meer veiligheid te cre-
eren, maar we hebben nauwelijks 

antwoord op de ontsporingen van 
individuen en van groepen. 

De leerlingen hebben de dood 
van Jezus als een enorme 
schok ervaren. De dood van hun 
geliefde Rabbi die God dichtbij 
heeft gebracht, heeft hen on-
deruit gehaald. In Jezus’ spre-
ken en handelen werd God een 
realiteit die het dagelijkse leven 
verlichtte. Dat juist de religieuze 

sprecialisten, een belangrijk deel 
van de hogepriesters en schrift-
geleerden, samen spanden met 
de aartsvijand, de Romeinen, 
om hem uit de weg te ruimen, 
was een enorme schok voor hun 
geloof. “Dat dit mogelijk is in ons 
heilige Jeruzalem!”

Ook wij hebben schokken te 
verwerken gekregen. Schokken 
door de grote veranderingen 

Ter inleiding

Christendom van de tweede adem

De paus is in de loop der ge-
schiedenis soms behoorlijk 
machteloos gebleken. Toen
Pius VI in 1799 in gevangenschap 
van Napoleon stierf, werd in het 
boek van de burgerlijke stand te 
Valence eenvoudig opgetekend: 
‘Gestorven. Burger Braschi’. Ook 
Pius VII heeft op het schilderij van 
Jacques-Louis David het nakij-
ken als Napoleon zijn gemalin 
tot keizerin kroont in de Notre 
Dame. Het portret dat Sir Thomas 
Lawrence in 1819 van deze paus 
maakte toont hem, zeker in ver-
gelijking met het Pius’portret uit 
1805 van dezelfde David als een 
haast deerniswekkende gebroken 
man, die nauwelijks schijnt te 
weten dat hij nog leeft. 

Maar de paus is ook ongelooflijk 
machtig geweest. In de hoge 
middeleeuwen kon de Kerk in 
zekere zin ‘de wereld’ beheersen. 
Paus Innocentius III († 1216), een 
briljant jurist wist de onafhanke-
lijkheid van de pauselijke staat 
ten opzichte van het ‘Heilige Rijk’ 
definitief erkend te krijgen. Hij 
werd de leider van Europa met 
wie koningen en keizers ernstig 
rekening dienden te houden. 
Vorsten stelden zich onder de op-
perhoogheid van Rome. En na de 
middeleeuwen werden de rollen 
weer omgedraaid. De paus had 
weer een beetje het nakijken. Met 
de opkomst van de moderne en 
vervolgens absolutistische staat 
raakte de Kerk onderworpen aan 
de ‘wereld’. Dat ging van de vor-
stelijke benoeming van bisschop-
pen tot aan bemoeienis met de 
priesteropleiding, van de censuur 
op kerkelijke geschriften tot aan 
de opheffing van kloosters. Maar 
de Kerk werd ook weer door de 
vorst betaald en beschermd. En 

zo laveerde de paus gedurende 
de eeuwen al dan niet behendig 
tussen Scylla en Charybdis om 
zijn macht te consolideren.  

De Amerikaanse en Franse 
Revoluties leidden tot een nieuw 
systeem, waarin sprake was van 
de scheiding van Kerk en staat; 
vriendelijk in het eerste geval, 
vijandelijk en vervolgend in het 
tweede. Dat hebben Pius VI en 
Pius VII geweten. De Kerk raakte 
geisoleerd:  ze trok zich terug ‘in 
de sacristie’ en zag zich als een 
belegerde veste. Een nieuwe fase 
volgt. Vanaf Leo XIII (1878-1903) 
wordt de Kerk weer strijdbaar en 
breekt zij uit de veste. De ontwik-
keling van de katholieke sociale 
leer, de Katholieke actie, de ka-
tholieke standsorganisaties, en-
zovoorts, zijn te herleiden tot het 
streven van Leo XIII naar een te-
rugkeer tot wat hij veronderstelde 
de middeleeuwse christenheid te 
zijn geweest. Tot Pius XII (+1958) 
bleven pausen dit nastreven 
en in deze strijdbare kerk werd 
Jorge Maria Bergoglio, de huidige 
paus Franciscus geboren. Maar 
tijdens zijn jeugd veranderde het 
perspectief snel. Het Tweede 
Vaticaans Concilie wakkerde de 
bereidheid tot dialoog aan met 
wie niet tot de Kerk behoorde. Er 
werd gepleit voor de erkenning 
van de rechten van de mens en 
met name voor de godsdienstvrij-
heid. Paulus VI (+1978) wilde dat 
de Kerk zich ten dienste (ancilla) 
van de mensheid stelde, dus niet 
alleen van de Katholieken. Dat 
laatste heeft vooral paus Francis-
cus heel goed begrepen. Hoewel 
deze paus op het niveau van 
de wereldpolitiek, bijvoorbeeld, 
een onmiskenbare bijdrage heeft 
geleverd aan het herstel van de 

betrekkingen tussen de VS en 
Cuba, is zijn streven toch vooral 
de Kerk een kerk van de armen te 
laten zijn.

Kortom: de paus was even mach-
teloos als oppermachtig. Alles 
wat je over het pausschap zegt, 
is waar.

Machteloze en oppermachtige  pausen

Jeruzalem
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Steun Heilig Land. De brief 
verschijnt in een oplage van 6000 en 
wordt verspreid om voorlichting te 
geven over de situatie van met name 
Christenen in het Heilig Land en om 
gelden in te zamelen voor hulp aan 
projecten op het gebied van scholing, 
vorming, huisvesting en gezondheid in 
het Heilig Land. Het project dat in deze 
Nieuwsbrief is voorgesteld, is slechts 
een van de projecten die wij steunen.

Website: www.heilig-land.nl. 

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Postbus 4727, 4803 ES, Breda.

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden vermenigvul-
digd, opgeslagen in een geautoriseerd 
bestand of openbaar gemaakt, tenzij 
met bronvermelding of voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Zoveel mogelijk is geprobeerd 
eventuele rechthebbenden van beeld 
en tekst te achterhalen. Degene die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl
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Pius VII door David Pius VII door Thomas Lawrence
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De huidige situatie in
het Heilig Land
Wanneer ik deze bijdrage schrijf 
ben ik net teruggekeerd van een 
pelgrimage in het Heilig Land. 
Al meer dan 5 jaar begeleid ik 
jaarlijks een groep pelgrims. We 
bezoeken de heilige plaatsen. 
Ook wordt de bijbel daar voor 
ons levend. Verder ondersteunen 
wij de christenen door gebruik te 
maken van een christelijke gids 
en reis- en verblijffaciliteiten. 
Daarnaast bezoeken we projec-

ten die tot doel hebben om de 
christenen in het Heilig Land een 
toekomst te bieden: projecten 
waarvan u in elke uitgave van 
deze nieuwsbrief een voorbeeld 
vindt: gezondheidszorg, scholing 
en sociale projecten hebben onze 
aandacht. 
Onze steun is hard nodig! Niet 
alleen ons gezicht laten zien, in 
gesprek gaan en samen bidden, 
maar ook daadwerkelijk financi-
ele ondersteuning bieden om de 
leefomstandigheden te verbete-

ren. Deze leefomstandigheden 
zijn namelijk in de laatste jaren 
door de politieke ontwikkelingen 
steeds slechter geworden. Het 
percentage christenen dat in het 
Heilig Land woont, neemt ook 
daarom al sinds 1950 gestaag 
af: slechts 1,5% van de inwo-
ners van Israël is nog christen. In 
Syrië heeft zoals u weet recent 
een exodus plaatsgevonden. Het 
gevaar doemt op dat over enkele 
jaren er alleen nog maar heilige 
plaatsen zijn, zonder dat er chris-

Help de Christenen in het Heilig Land

die onze kerk heeft ondergaan. 
Voor sommigen is het teveel 
geweest. Zij waren niet bestand 
tegen dergelijke schokervarin-
gen. Ze hadden liever een geloof 
van antwoorden en zekerheden, 
een geloof dat vasthoudt aan de 
esthetiek van het verleden en 
aan de vroomheid van het veilige 
moralisme: als je je aan de juiste 
normen houdt dan kom je wel in 
de hemel. 

Het evangelie houdt ons scherp 
en laat zien dat rechtvaardigheid 
en geloof juist te vinden zijn bij 
mensen die geschokt worden 
door het leven en geschokt door 
hun eigen zondigheid en fou-
ten. Deze zondaars beseffen de 
kracht van Gods genade veel 
beter dan de gelovigen die nooit 
enige schokervaring hebben 
meegemaakt. Juist de verloren 
schapen beseffen de kracht van 
de Liefde van de Goede Herder. 
De negenennegentig trouwe 
schapen hebben er geen idee 
van; zij hebben amper de ervaring 
dat ze deze liefde van de Herder 
nodig hebben. Zij laten zich ook 
meestal niets gezeggen door de 
verloren schapen die weer zijn 
teruggekeerd en willen vertellen 
van hun ervaringen. 

De schok van het kruis is het ver-
lies van bestaande zekerheden. 
Christus zelf is de eerste die deze 
schok moest ondergaan: ver-
raden, verloochend en verlaten 
door vrijwel alle leerlingen. Alleen 
zijn moeder en Johannes en 
enige vrouwen hadden de moed 
om onder zijn kruis te staan. De 
schok van het kruis heeft de eer-
ste leerlingen uit elkaar geslagen. 
Het lijkt alsof alles wat Jezus 
gedaan en gezegd heeft, ineens 
verdwenen is. De leerlingen 
moeten weer opnieuw beginnen. 
Maar hoe?

Paasochtend is het Maria Magda-
lena die deze schok als eerste wil 
verwerken: zij gaat naar het graf 
van Jezus. Zij roept Petrus en Jo-
hannes er bij. Gedrieën krijgen zij 
een tweede schok te verwerken. 
Zelfs de dood is niet meer wat 
hij  geweest is! Het graf is leeg. 
De zekerheid van de mens dat hij 
moet sterven, blijkt geen zeker-
heid meer te zijn. De Paastijd met 
de verhalen van de ontmoetingen 
met de levende Heer, brengt op-
nieuw een grote schok te weeg. 
De leerlingen kijken in het graf, 
maar het is leeg. Zij moeten een 
andere weg kiezen. Maria en de 
leerlingen moeten zich letterlijk 
afwenden van het graf om Jezus 
te ontmoeten. 

Dat is ons paasgeloof: we wenden 
ons af van dood en verderf en 
keren ons naar de boodschap 
van God die de mens leven geeft, 
leven zonder einde. Ons geloof 
geeft ons een nieuwe visie op onze 
wereld en op onze werkelijkheid. 
We beseffen heel goed dat de 
geijkte begrippen van wetenschap 
en waarheid niet zo zeker zijn als
wij denken. Bij kennis hoort twijfel,
zoals bij geloof ook een zekere 
mate van onzekerheid hoort. 

De aanwezigheid van mensen 
die in Pasen geloven, maakt de 
moderne wereld onzeker. Wij leg-
gen getuigenis af van God die de 
grenzen van de rationaliteit open-
baart. De moderne mens kan met 
alle kennis en wetenschap blijk-
baar niet de wereld inrichten zo-
als hij dat wil. Steeds weer wordt 
die wereld verstoord. Wij laten 
ons door dergelijke schokken niet 
van de wijs brengen, ons geloof 
wordt daardoor niet verzwakt. 
We mogen getuigenis afleggen 
van die houding ten opzichte van 
de moderne mens die graag met 
zekerheden leeft.

Wat we nodig hebben, broeders 
en zusters, is een christelijk 
geloof met een tweede adem, 
zoals de Tsjechische priester 
Tomas Halik schrijft. Een tweede 
adem om met nieuwe ogen te 
zien naar ons eigen leven en 
naar de wereld waarin we leven. 
Ondanks de duisternis zien we 
Gods licht stralen in mensen van 
goede wil, in mensen die zoals 
paus Franciscus grenzen verleg-
gen, mensen die nieuwe bruggen 
slaan, die groepen en individuen 
op een nieuwe manier bij elkaar 
brengen.

Johannes en Petrus gaan terug 
naar het graf omdat Maria hen 
daartoe oproept. Maar niet het 
graf zal hen verder helpen, maar 
de ontmoeting met de levende 
Heer. Zij moeten zich afwenden 
van het graf, van de dood en de 
ondergang die alom tegenwoor-
dig lijken te zijn in onze wereld 
om een nieuwe adem te ontvan-
gen. 

De viering van Pasen is de adem 
in onszelf, de levensbron van 
de Verrezen Heer in een wereld 
die deze taal bijna vergeten is. 
De viering van Pasen maakt ons 
bestand tegen de schokken die 
onze wereld blijven verontrusten. 
Maar met die nieuwe adem van 
geloof, hoop en liefde houden wij 
de boodschap van het Koninkrijk 
levend, samen met andere men-
sen van goede wil. Samen zijn we 
teken van dat Koninkrijk van ge-
rechtigheid en vrede dat ondanks 
de duisternis zich onherroepelijk 
een weg baant. 

Ad van der Helm

Leestip:Tomas Halik,
De nacht van de biechtvader, 
Boekencentrum, 2016

Column 
Dat de westerse maatschappij 
geen pastorale of agrarisch-feo-
dale samenleving meer is, maar 
bepaald wordt door technologie 
en industrie is een behoorlijk 
open deur. Het is prachtig ver-
beeld in een cartoon van Fokke 
en Sukke. In de cartoon van 29 
november 2015 geven zij les op 
een basisschool en zegt de een 
tegen de ander: ‘Nou jongens, 
het is pauze. Surfen jullie allemaal 
maar naar www.buitenspelen.nl’. 
Je zou dus denken dat het beeld 
van de herder, of van Christus als 
Goede Herder  de zeggingskracht 
volledig heeft verloren. Toch is 
niets minder waar. Iedereen weet 
wat bedoeld wordt als paus Fran-
ciscus zegt dat een herder naar 
zijn schapen moet ruiken, ook al 
weet de paus waarschijnlijk zelf 

ook niet hoe een schaap ruikt. 
Hij is namelijk jezuïet en vroeger 
scheikundeleraar geweest. Alleen 
zijn voorganger Pius V begon 
zijn weg naar het pausschap als 
schaapherder. 

In het Nieuwe Testament geeft 
eigenlijk vooral Johannes met 
het beeld van de herder aan dat 
Christus’ leven gekenmerkt is 
door een streven zich uit liefde 
voor zijn schapen te geven. In zijn 
proefschrift, Die Hirtenrede im 
Johannes-Evangelium (1967) be-
wees de latere kardinaal Simonis 
in zijn jonge jaren dat Johannes 
bij zijn uitwerking van het herder- 
motief beïnvloed is geweest door 
het joodse, pre-christelijke boek 
Henoch. Zo kon hij aantonen dat 
de Goede Herder als thema van 

Johannes 10 wel degelijk past 
na de passage over de genezing 
van de blindgeborene in Johan-
nes 9. Daar opent de herder de 
blinde schapen de ogen. Ook het 
huis van de schapen hangt met 
het boek Henoch samen: hier 
wordt gesproken over de tempel 
en deze woorden leiden ertoe 
dat Jezus zich volgens Johannes 
als deur tot de nieuwe Tempel 
ziet. Mattheus en Lucas spreken 
overigens over de ambtsdragers 
en verantwoordelijken als her-
ders. Mattheus benadrukt dat 
een herder zijn schapen zoekt en 
Lucas de vreugde om de terug-
keer van het verloren schaap 
breed uitmeet.

Paul van Geest

tenen leven met als resultaat dat 
onze heilige plaatsen, 2000 jaar 
oud, als musea zullen worden ge-
exploiteerd in plaats van nog een 
daadwerkelijke religieuze functie 
te hebben. Kerk en samenleving 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: zonder christelijke 
gemeenschap geen kerk, zonder 
kerk geen levende christelijke 
gemeenschap. Sedert een jaar 
ervaar ik ook steeds meer angst 
bij onze medechristenen aldaar, 
angst voor de toekomst: onzeker-
heid is troef. Daarom is het meer 
dan ooit noodzakelijk om de 
christenen in het Heilig Land te 
steunen.

Wat kunt u doen?
U kunt ons project “Steun educa-
tief zomerkamp programma voor
de christelijke kinderen en jon-
geren” mogelijk maken. Door de 
christelijke jeugd in de zomer een 
basis te geven voor een mens-
waardig bestaan in het Heilig 
Land, door de christelijke iden-
titeit te benadrukken en het ge-
meenschapsgevoel te stimuleren.

Deze zomerkampen dienen als 
een veilige haven, als ontspan-
ning omdat de kinderen even 
weg zijn van geweld. Maar er 
worden ook waardevolle sociale 
vaardigheden onderwezen en 
geleerd hoe men om kan gaan 
met de dagelijkse uitdagingen. 
Zomerkampprogramma’s zijn 
gevuld met een verscheidenheid 
aan buitenschoolse activiteiten, 
spelletjes, wedstrijden en uitjes 
die tijdens de zomermaanden 

de noodzakelijke ontspanning 
bieden. Daarnaast wordt door 
middel van een ‘Role-Balancing 
Drama Program’ de jongeren 
de mogelijkheid geboden door 
een gestructureerd programma, 
waarbij dialoog en debat, drama 
en toneel een rol spelen, hun me-
ning zonder angst of schaamte 
tot uiting te brengen. Zo krijgen 
ze meer zelfvertrouwen en wordt 
hun gevoel van eigenwaarde 
vergroot. Gevoelige maatschap-
pelijke en culturele kwesties in de 
samenleving die grotendeels wor-
den genegeerd en niet openlijk 
besproken kunnen worden, wor-
den daar bespreekbaar gemaakt. 
De resultaten van elke sketch 
bieden geen oplossingen voor de 
sociale en culturele problemen, 
maar stimuleren de kinderen wel 
om na te denken over zichzelf, 
wijzen hen op mogelijkheden om 
het probleem binnen de sketch 
op te lossen en moedigen hen 
aan actief deel te nemen aan een 
levendig debat. Het voorgestelde 
programma zal het gevoel van 
eigenwaarde van de Palestijnse 
kinderen en jongeren dus verho-
gen, actieve participatie bevorde-
ren en ook het bewustzijn ver-
groten over bepaalde sociale en 
culturele kwesties die vandaag de 
dag in de Palestijnse samenleving 
een rol spelen.

Ook docenten van scholen en be-
stuurders ervaren het belang van 
een open dialoog en respect voor 
de meningen van jongeren en zijn 
zelfs begonnen om dit concept 
van ‘Role-Balancing Drama Pro-

gram’ in de christelijke scholen 
verder uit te bouwen. De jeugd 
is de toekomst; zij zal bewust 
gemaakt moeten worden van de 
potentiële rol die zij kan spelen in 
het behoud van de eeuwenoude 
rol die de christenen vervullen in 
het Heilig Land.

Uw bijdrage aan vrede en 
menswaardig bestaan in Heilig 
Land
Pontifical Mission for Palestine 
(PMP), dat jarenlange ervaring 
heeft met het organiseren van 
zomerkampen voor de christelijke 
Palestijnse jongeren begeleidt 
dit project. PMP stelt voor het 
succesvolle ‘Role-Balancing 
Drama Program’ te gebruiken in 
de  zomerkampprogramma’s in 
2016. De totale geschatte kos-
ten, voor training en uitvoering, 
bedragen rond de $ 25.000 (circa 
€ 22.500).  Met dit budget kun-
nen twaalf zomerkampen van de 
lokale parochies op de Westelijke 
Jordaanoever (met name Nablus, 
Jenin, Ramallah en Bethlehem) 
worden geselecteerd. Maar liefst 
2.000 kinderen zouden dankzij dit 
project op een veilige en edu-
catieve manier vakantie kunnen 
vieren. Gun een kind toekomst. 
Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit bijzonder project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Zomerkamp”.
Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel
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De huidige situatie in
het Heilig Land
Wanneer ik deze bijdrage schrijf 
ben ik net teruggekeerd van een 
pelgrimage in het Heilig Land. 
Al meer dan 5 jaar begeleid ik 
jaarlijks een groep pelgrims. We 
bezoeken de heilige plaatsen. 
Ook wordt de bijbel daar voor 
ons levend. Verder ondersteunen 
wij de christenen door gebruik te 
maken van een christelijke gids 
en reis- en verblijffaciliteiten. 
Daarnaast bezoeken we projec-

ten die tot doel hebben om de 
christenen in het Heilig Land een 
toekomst te bieden: projecten 
waarvan u in elke uitgave van 
deze nieuwsbrief een voorbeeld 
vindt: gezondheidszorg, scholing 
en sociale projecten hebben onze 
aandacht. 
Onze steun is hard nodig! Niet 
alleen ons gezicht laten zien, in 
gesprek gaan en samen bidden, 
maar ook daadwerkelijk financi-
ele ondersteuning bieden om de 
leefomstandigheden te verbete-

ren. Deze leefomstandigheden 
zijn namelijk in de laatste jaren 
door de politieke ontwikkelingen 
steeds slechter geworden. Het 
percentage christenen dat in het 
Heilig Land woont, neemt ook 
daarom al sinds 1950 gestaag 
af: slechts 1,5% van de inwo-
ners van Israël is nog christen. In 
Syrië heeft zoals u weet recent 
een exodus plaatsgevonden. Het 
gevaar doemt op dat over enkele 
jaren er alleen nog maar heilige 
plaatsen zijn, zonder dat er chris-

Help de Christenen in het Heilig Land

die onze kerk heeft ondergaan. 
Voor sommigen is het teveel 
geweest. Zij waren niet bestand 
tegen dergelijke schokervarin-
gen. Ze hadden liever een geloof 
van antwoorden en zekerheden, 
een geloof dat vasthoudt aan de 
esthetiek van het verleden en 
aan de vroomheid van het veilige 
moralisme: als je je aan de juiste 
normen houdt dan kom je wel in 
de hemel. 

Het evangelie houdt ons scherp 
en laat zien dat rechtvaardigheid 
en geloof juist te vinden zijn bij 
mensen die geschokt worden 
door het leven en geschokt door 
hun eigen zondigheid en fou-
ten. Deze zondaars beseffen de 
kracht van Gods genade veel 
beter dan de gelovigen die nooit 
enige schokervaring hebben 
meegemaakt. Juist de verloren 
schapen beseffen de kracht van 
de Liefde van de Goede Herder. 
De negenennegentig trouwe 
schapen hebben er geen idee 
van; zij hebben amper de ervaring 
dat ze deze liefde van de Herder 
nodig hebben. Zij laten zich ook 
meestal niets gezeggen door de 
verloren schapen die weer zijn 
teruggekeerd en willen vertellen 
van hun ervaringen. 

De schok van het kruis is het ver-
lies van bestaande zekerheden. 
Christus zelf is de eerste die deze 
schok moest ondergaan: ver-
raden, verloochend en verlaten 
door vrijwel alle leerlingen. Alleen 
zijn moeder en Johannes en 
enige vrouwen hadden de moed 
om onder zijn kruis te staan. De 
schok van het kruis heeft de eer-
ste leerlingen uit elkaar geslagen. 
Het lijkt alsof alles wat Jezus 
gedaan en gezegd heeft, ineens 
verdwenen is. De leerlingen 
moeten weer opnieuw beginnen. 
Maar hoe?

Paasochtend is het Maria Magda-
lena die deze schok als eerste wil 
verwerken: zij gaat naar het graf 
van Jezus. Zij roept Petrus en Jo-
hannes er bij. Gedrieën krijgen zij 
een tweede schok te verwerken. 
Zelfs de dood is niet meer wat 
hij  geweest is! Het graf is leeg. 
De zekerheid van de mens dat hij 
moet sterven, blijkt geen zeker-
heid meer te zijn. De Paastijd met 
de verhalen van de ontmoetingen 
met de levende Heer, brengt op-
nieuw een grote schok te weeg. 
De leerlingen kijken in het graf, 
maar het is leeg. Zij moeten een 
andere weg kiezen. Maria en de 
leerlingen moeten zich letterlijk 
afwenden van het graf om Jezus 
te ontmoeten. 

Dat is ons paasgeloof: we wenden 
ons af van dood en verderf en 
keren ons naar de boodschap 
van God die de mens leven geeft, 
leven zonder einde. Ons geloof 
geeft ons een nieuwe visie op onze 
wereld en op onze werkelijkheid. 
We beseffen heel goed dat de 
geijkte begrippen van wetenschap 
en waarheid niet zo zeker zijn als
wij denken. Bij kennis hoort twijfel,
zoals bij geloof ook een zekere 
mate van onzekerheid hoort. 

De aanwezigheid van mensen 
die in Pasen geloven, maakt de 
moderne wereld onzeker. Wij leg-
gen getuigenis af van God die de 
grenzen van de rationaliteit open-
baart. De moderne mens kan met 
alle kennis en wetenschap blijk-
baar niet de wereld inrichten zo-
als hij dat wil. Steeds weer wordt 
die wereld verstoord. Wij laten 
ons door dergelijke schokken niet 
van de wijs brengen, ons geloof 
wordt daardoor niet verzwakt. 
We mogen getuigenis afleggen 
van die houding ten opzichte van 
de moderne mens die graag met 
zekerheden leeft.

Wat we nodig hebben, broeders 
en zusters, is een christelijk 
geloof met een tweede adem, 
zoals de Tsjechische priester 
Tomas Halik schrijft. Een tweede 
adem om met nieuwe ogen te 
zien naar ons eigen leven en 
naar de wereld waarin we leven. 
Ondanks de duisternis zien we 
Gods licht stralen in mensen van 
goede wil, in mensen die zoals 
paus Franciscus grenzen verleg-
gen, mensen die nieuwe bruggen 
slaan, die groepen en individuen 
op een nieuwe manier bij elkaar 
brengen.

Johannes en Petrus gaan terug 
naar het graf omdat Maria hen 
daartoe oproept. Maar niet het 
graf zal hen verder helpen, maar 
de ontmoeting met de levende 
Heer. Zij moeten zich afwenden 
van het graf, van de dood en de 
ondergang die alom tegenwoor-
dig lijken te zijn in onze wereld 
om een nieuwe adem te ontvan-
gen. 

De viering van Pasen is de adem 
in onszelf, de levensbron van 
de Verrezen Heer in een wereld 
die deze taal bijna vergeten is. 
De viering van Pasen maakt ons 
bestand tegen de schokken die 
onze wereld blijven verontrusten. 
Maar met die nieuwe adem van 
geloof, hoop en liefde houden wij 
de boodschap van het Koninkrijk 
levend, samen met andere men-
sen van goede wil. Samen zijn we 
teken van dat Koninkrijk van ge-
rechtigheid en vrede dat ondanks 
de duisternis zich onherroepelijk 
een weg baant. 

Ad van der Helm

Leestip:Tomas Halik,
De nacht van de biechtvader, 
Boekencentrum, 2016

Column 
Dat de westerse maatschappij 
geen pastorale of agrarisch-feo-
dale samenleving meer is, maar 
bepaald wordt door technologie 
en industrie is een behoorlijk 
open deur. Het is prachtig ver-
beeld in een cartoon van Fokke 
en Sukke. In de cartoon van 29 
november 2015 geven zij les op 
een basisschool en zegt de een 
tegen de ander: ‘Nou jongens, 
het is pauze. Surfen jullie allemaal 
maar naar www.buitenspelen.nl’. 
Je zou dus denken dat het beeld 
van de herder, of van Christus als 
Goede Herder  de zeggingskracht 
volledig heeft verloren. Toch is 
niets minder waar. Iedereen weet 
wat bedoeld wordt als paus Fran-
ciscus zegt dat een herder naar 
zijn schapen moet ruiken, ook al 
weet de paus waarschijnlijk zelf 

ook niet hoe een schaap ruikt. 
Hij is namelijk jezuïet en vroeger 
scheikundeleraar geweest. Alleen 
zijn voorganger Pius V begon 
zijn weg naar het pausschap als 
schaapherder. 

In het Nieuwe Testament geeft 
eigenlijk vooral Johannes met 
het beeld van de herder aan dat 
Christus’ leven gekenmerkt is 
door een streven zich uit liefde 
voor zijn schapen te geven. In zijn 
proefschrift, Die Hirtenrede im 
Johannes-Evangelium (1967) be-
wees de latere kardinaal Simonis 
in zijn jonge jaren dat Johannes 
bij zijn uitwerking van het herder- 
motief beïnvloed is geweest door 
het joodse, pre-christelijke boek 
Henoch. Zo kon hij aantonen dat 
de Goede Herder als thema van 

Johannes 10 wel degelijk past 
na de passage over de genezing 
van de blindgeborene in Johan-
nes 9. Daar opent de herder de 
blinde schapen de ogen. Ook het 
huis van de schapen hangt met 
het boek Henoch samen: hier 
wordt gesproken over de tempel 
en deze woorden leiden ertoe 
dat Jezus zich volgens Johannes 
als deur tot de nieuwe Tempel 
ziet. Mattheus en Lucas spreken 
overigens over de ambtsdragers 
en verantwoordelijken als her-
ders. Mattheus benadrukt dat 
een herder zijn schapen zoekt en 
Lucas de vreugde om de terug-
keer van het verloren schaap 
breed uitmeet.

Paul van Geest

tenen leven met als resultaat dat 
onze heilige plaatsen, 2000 jaar 
oud, als musea zullen worden ge-
exploiteerd in plaats van nog een 
daadwerkelijke religieuze functie 
te hebben. Kerk en samenleving 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: zonder christelijke 
gemeenschap geen kerk, zonder 
kerk geen levende christelijke 
gemeenschap. Sedert een jaar 
ervaar ik ook steeds meer angst 
bij onze medechristenen aldaar, 
angst voor de toekomst: onzeker-
heid is troef. Daarom is het meer 
dan ooit noodzakelijk om de 
christenen in het Heilig Land te 
steunen.

Wat kunt u doen?
U kunt ons project “Steun educa-
tief zomerkamp programma voor
de christelijke kinderen en jon-
geren” mogelijk maken. Door de 
christelijke jeugd in de zomer een 
basis te geven voor een mens-
waardig bestaan in het Heilig 
Land, door de christelijke iden-
titeit te benadrukken en het ge-
meenschapsgevoel te stimuleren.

Deze zomerkampen dienen als 
een veilige haven, als ontspan-
ning omdat de kinderen even 
weg zijn van geweld. Maar er 
worden ook waardevolle sociale 
vaardigheden onderwezen en 
geleerd hoe men om kan gaan 
met de dagelijkse uitdagingen. 
Zomerkampprogramma’s zijn 
gevuld met een verscheidenheid 
aan buitenschoolse activiteiten, 
spelletjes, wedstrijden en uitjes 
die tijdens de zomermaanden 

de noodzakelijke ontspanning 
bieden. Daarnaast wordt door 
middel van een ‘Role-Balancing 
Drama Program’ de jongeren 
de mogelijkheid geboden door 
een gestructureerd programma, 
waarbij dialoog en debat, drama 
en toneel een rol spelen, hun me-
ning zonder angst of schaamte 
tot uiting te brengen. Zo krijgen 
ze meer zelfvertrouwen en wordt 
hun gevoel van eigenwaarde 
vergroot. Gevoelige maatschap-
pelijke en culturele kwesties in de 
samenleving die grotendeels wor-
den genegeerd en niet openlijk 
besproken kunnen worden, wor-
den daar bespreekbaar gemaakt. 
De resultaten van elke sketch 
bieden geen oplossingen voor de 
sociale en culturele problemen, 
maar stimuleren de kinderen wel 
om na te denken over zichzelf, 
wijzen hen op mogelijkheden om 
het probleem binnen de sketch 
op te lossen en moedigen hen 
aan actief deel te nemen aan een 
levendig debat. Het voorgestelde 
programma zal het gevoel van 
eigenwaarde van de Palestijnse 
kinderen en jongeren dus verho-
gen, actieve participatie bevorde-
ren en ook het bewustzijn ver-
groten over bepaalde sociale en 
culturele kwesties die vandaag de 
dag in de Palestijnse samenleving 
een rol spelen.

Ook docenten van scholen en be-
stuurders ervaren het belang van 
een open dialoog en respect voor 
de meningen van jongeren en zijn 
zelfs begonnen om dit concept 
van ‘Role-Balancing Drama Pro-

gram’ in de christelijke scholen 
verder uit te bouwen. De jeugd 
is de toekomst; zij zal bewust 
gemaakt moeten worden van de 
potentiële rol die zij kan spelen in 
het behoud van de eeuwenoude 
rol die de christenen vervullen in 
het Heilig Land.

Uw bijdrage aan vrede en 
menswaardig bestaan in Heilig 
Land
Pontifical Mission for Palestine 
(PMP), dat jarenlange ervaring 
heeft met het organiseren van 
zomerkampen voor de christelijke 
Palestijnse jongeren begeleidt 
dit project. PMP stelt voor het 
succesvolle ‘Role-Balancing 
Drama Program’ te gebruiken in 
de  zomerkampprogramma’s in 
2016. De totale geschatte kos-
ten, voor training en uitvoering, 
bedragen rond de $ 25.000 (circa 
€ 22.500).  Met dit budget kun-
nen twaalf zomerkampen van de 
lokale parochies op de Westelijke 
Jordaanoever (met name Nablus, 
Jenin, Ramallah en Bethlehem) 
worden geselecteerd. Maar liefst 
2.000 kinderen zouden dankzij dit 
project op een veilige en edu-
catieve manier vakantie kunnen 
vieren. Gun een kind toekomst. 
Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit bijzonder project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Zomerkamp”.
Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel
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Ruimte om te ademen

Wie in een discussie verzeild 
raakt over Kerkbalans, komt al 
snel in een ‘welles-nietes’ verhaal 
terecht. Degenen, die een strikte 
scheiding van kerk en staat voor-
staan, zakelijk denkende mensen 
en sceptici, zeggen bijvoorbeeld 
dat het weinig zin heeft te inves-
teren in een ‘bedrijf’, waarvan het 
filiaal in Nederland over 15 jaar 
nog maar 60.000 kerkgangers op 
zondag telt. Zij wijzen er ook op 
dat initiatieven als Where-does-
my-money-go of OffenerHaushalt, 
initatieven waarmee financiële 
transparantie bij overheidsin-
stanties wordt nagestreefd, nog 
te weinig navolging vinden in de 
kerk. En de echte experts, dege-
nen die bijvoorbeeld Via Crucis 
van Gianluigi Nuzzi hebben 
gelezen, zijn er van op de hoogte 
dat sommige curiekardinalen in 
Rome in wel heel weelderige en 
grote appartementen leven en de 
creditcarduitgaven van bepaalde 
curieprelaten wel heel exuberant 
zijn. Slotsom is dan natuurlijk dat 
toch vooral niet aan Kerkbalans 
moet worden meegedaan. 

Hun opponenten merken dan 
op dat veel meer mensen in een 
kerkgebouw komen dan alleen 

de kerkgangers op zondag. Een 
pastoor die nog de menskracht 
heeft zijn kerk gedurende de 
week open te stellen, zal mer-
ken dat honderden mensen een 
kaarsje komen opsteken, even stil 
zijn, hun zorgen uit handen geven 
en hoe dan ook gesterkt hun weg 
vervolgen. Zij wijzen de sceptici 
erop dat juist paus Franciscus 
zich alle moeite getroost financi-
ele transparantie na te streven en, 
stampend als een meeuw op de 
grond, al heel wat duistere wor-
men boven de grond heeft gekre-
gen. En met betrekking tot de re-
sidenties van de heren kardinalen 
brengen zij dan tegen de lezers 
van Nuzzi in dat, bijvoorbeeld, de 
kardinalen Navarrate en Becker 
- beiden inmiddels gestorven - in 
kloostercellen woonden van nog 
geen 25 vierkante meter, waar in 
het geval van Navarrete ook nog 
eens de gaten in het linoleum 
vielen. Kortom: alles wat iemand 
over mensen wil beweren, die 
werken en leven in de Kerk, is 
waar. Dergelijke discussies zijn 
dus vaak oeverloos.

Maar de kerk is ook een gemeen-
schap van mensen, waarin al 
bijna 2000 jaar de evangelische 

waarden als aandacht en be-
trokkenheid op anderen, ver-
draagzaamheid en eerlijkheid 
naar jezelf met betrekking tot je 
goede en slechte kant worden 
uitgedragen. Het zijn waarden die 
de problemen in de wereld niet 
oplossen, maar waardoor de we-
reld bij naleving ervan wel beter 
wordt; verlost raakt. Hoewel de 
kerkelijke betrokkenheid minder 
wordt, zijn nog steeds tienduizen-
den kerkelijke vrijwilligers doende 
deze waarden gestalte te geven, 
in ziekenbezoek- of rouwver-
werkingsgroepen en in nog veel 
meer. Ook dit moet blijven en dus 
financieel ondersteund worden, 
al is het alleen om de woorden 
van paus Franciscus gestalte te 
geven, die in Evangelii Gaudium 
zegt: ‘Ik geef de voorkeur aan 
een kerk die gewond is, pijn lijdt 
en vuil is omdat zij zich op straat 
begeeft, boven een kerk die on-
gezond is omdat ze zich opsluit 
en zich vastklampt aan haar ei-
gen veiligheid.’ Geef daarom gul! 
En dank daarvoor! 
 

De redactie

Grote schokken verontrusten 
de wereld. De Christenen in het 
Heilig Land zijn er wellicht meer 
aan gewend dan wij. Telkens op-
nieuw wordt ook het leven van de 
mensheid in Europa opgeschrikt 
door afschuwelijke berichten 
van dood en verderf. We worden 
gedwongen om stil te staan, om 
te gedenken. We zoeken naar 
wegen om meer veiligheid te cre-
eren, maar we hebben nauwelijks 

antwoord op de ontsporingen van 
individuen en van groepen. 

De leerlingen hebben de dood 
van Jezus als een enorme 
schok ervaren. De dood van hun 
geliefde Rabbi die God dichtbij 
heeft gebracht, heeft hen on-
deruit gehaald. In Jezus’ spre-
ken en handelen werd God een 
realiteit die het dagelijkse leven 
verlichtte. Dat juist de religieuze 

sprecialisten, een belangrijk deel 
van de hogepriesters en schrift-
geleerden, samen spanden met 
de aartsvijand, de Romeinen, 
om hem uit de weg te ruimen, 
was een enorme schok voor hun 
geloof. “Dat dit mogelijk is in ons 
heilige Jeruzalem!”

Ook wij hebben schokken te 
verwerken gekregen. Schokken 
door de grote veranderingen 

Ter inleiding

Christendom van de tweede adem

De paus is in de loop der ge-
schiedenis soms behoorlijk 
machteloos gebleken. Toen
Pius VI in 1799 in gevangenschap 
van Napoleon stierf, werd in het 
boek van de burgerlijke stand te 
Valence eenvoudig opgetekend: 
‘Gestorven. Burger Braschi’. Ook 
Pius VII heeft op het schilderij van 
Jacques-Louis David het nakij-
ken als Napoleon zijn gemalin 
tot keizerin kroont in de Notre 
Dame. Het portret dat Sir Thomas 
Lawrence in 1819 van deze paus 
maakte toont hem, zeker in ver-
gelijking met het Pius’portret uit 
1805 van dezelfde David als een 
haast deerniswekkende gebroken 
man, die nauwelijks schijnt te 
weten dat hij nog leeft. 

Maar de paus is ook ongelooflijk 
machtig geweest. In de hoge 
middeleeuwen kon de Kerk in 
zekere zin ‘de wereld’ beheersen. 
Paus Innocentius III († 1216), een 
briljant jurist wist de onafhanke-
lijkheid van de pauselijke staat 
ten opzichte van het ‘Heilige Rijk’ 
definitief erkend te krijgen. Hij 
werd de leider van Europa met 
wie koningen en keizers ernstig 
rekening dienden te houden. 
Vorsten stelden zich onder de op-
perhoogheid van Rome. En na de 
middeleeuwen werden de rollen 
weer omgedraaid. De paus had 
weer een beetje het nakijken. Met 
de opkomst van de moderne en 
vervolgens absolutistische staat 
raakte de Kerk onderworpen aan 
de ‘wereld’. Dat ging van de vor-
stelijke benoeming van bisschop-
pen tot aan bemoeienis met de 
priesteropleiding, van de censuur 
op kerkelijke geschriften tot aan 
de opheffing van kloosters. Maar 
de Kerk werd ook weer door de 
vorst betaald en beschermd. En 

zo laveerde de paus gedurende 
de eeuwen al dan niet behendig 
tussen Scylla en Charybdis om 
zijn macht te consolideren.  

De Amerikaanse en Franse 
Revoluties leidden tot een nieuw 
systeem, waarin sprake was van 
de scheiding van Kerk en staat; 
vriendelijk in het eerste geval, 
vijandelijk en vervolgend in het 
tweede. Dat hebben Pius VI en 
Pius VII geweten. De Kerk raakte 
geisoleerd:  ze trok zich terug ‘in 
de sacristie’ en zag zich als een 
belegerde veste. Een nieuwe fase 
volgt. Vanaf Leo XIII (1878-1903) 
wordt de Kerk weer strijdbaar en 
breekt zij uit de veste. De ontwik-
keling van de katholieke sociale 
leer, de Katholieke actie, de ka-
tholieke standsorganisaties, en-
zovoorts, zijn te herleiden tot het 
streven van Leo XIII naar een te-
rugkeer tot wat hij veronderstelde 
de middeleeuwse christenheid te 
zijn geweest. Tot Pius XII (+1958) 
bleven pausen dit nastreven 
en in deze strijdbare kerk werd 
Jorge Maria Bergoglio, de huidige 
paus Franciscus geboren. Maar 
tijdens zijn jeugd veranderde het 
perspectief snel. Het Tweede 
Vaticaans Concilie wakkerde de 
bereidheid tot dialoog aan met 
wie niet tot de Kerk behoorde. Er 
werd gepleit voor de erkenning 
van de rechten van de mens en 
met name voor de godsdienstvrij-
heid. Paulus VI (+1978) wilde dat 
de Kerk zich ten dienste (ancilla) 
van de mensheid stelde, dus niet 
alleen van de Katholieken. Dat 
laatste heeft vooral paus Francis-
cus heel goed begrepen. Hoewel 
deze paus op het niveau van 
de wereldpolitiek, bijvoorbeeld, 
een onmiskenbare bijdrage heeft 
geleverd aan het herstel van de 

betrekkingen tussen de VS en 
Cuba, is zijn streven toch vooral 
de Kerk een kerk van de armen te 
laten zijn.

Kortom: de paus was even mach-
teloos als oppermachtig. Alles 
wat je over het pausschap zegt, 
is waar.

Machteloze en oppermachtige  pausen

Jeruzalem
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Steun Heilig Land. De brief 
verschijnt in een oplage van 6000 en 
wordt verspreid om voorlichting te 
geven over de situatie van met name 
Christenen in het Heilig Land en om 
gelden in te zamelen voor hulp aan 
projecten op het gebied van scholing, 
vorming, huisvesting en gezondheid in 
het Heilig Land. Het project dat in deze 
Nieuwsbrief is voorgesteld, is slechts 
een van de projecten die wij steunen.

Website: www.heilig-land.nl. 

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Postbus 4727, 4803 ES, Breda.

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden vermenigvul-
digd, opgeslagen in een geautoriseerd 
bestand of openbaar gemaakt, tenzij 
met bronvermelding of voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Zoveel mogelijk is geprobeerd 
eventuele rechthebbenden van beeld 
en tekst te achterhalen. Degene die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl

Comité van Aanbeveling
Stichting Steun Heilig Land:
•	 Mgr.	F.	Twal,	Jeruzalem

•	 Mgr.	S.	Sayegh,	Amman,	Jordanië

•	 Mgr.	Drs.	A.	Hurkmans,	Den	Bosch

•	 Zr.	Margareth	Barenbrug	CRSS,	

 priorij Maarssen

•	 Mr.	A.A.M.	van	Agt,	Nijmegen

•	 M.H.M.F.	Gardeniers	-	Berendsen,	

 Rotterdam
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