
de Romeinse Rota op 17 februari 
1979 hield hij hen voor dat het 
de ‘historische verdienste’ van 
de kerk was om overal en altijd 
de fundamentele rechten van de 
mens te verkondigen en te verde-
digen’. Deze taak, aldus de paus, 
verplicht de leden van de Rota 
de kerk als Speculum Iustitiae 
steeds transparanter te maken: 
als instantie waarin de recht-
vaardigheid van Christus steeds 
weerspiegeld is (Acta Apostolicae 
Sedis 71 (1979), 423).
Het beeld van de kerk als spiegel 
grijpt terug op een lange tradi-
tie. In de middeleeuwen kregen 
veel boeken de titel ‘spiegel’ of 
‘speculum’ mee. Er waren toen 
encyclopedische spiegels en 
exemplarische. De eerste soort 
spiegels boden de lezer een 
overzicht over de geschiedenis 
van de wereld. De exemplarische 
spiegels waren er op gericht de 
zelfkennis van de lezer te ver-
groten of meer nog: diens besef 
van de eigen onvolmaaktheid te 
doen groeien in het licht van de 
Bijbelse moraal die er in was sa-

mengevat. Soms waren spiegels 
encyclopedisch en exemplarisch 
tegelijk. Dan ging overzicht over 
de wederwaardigheden in de 
wereld gepaard met inzicht in 
de eigen drijfveren, deugden en 
ondeugden. Die hingen meer 
samen dan na de Verlichting werd 
aangenomen.

Ook Benedictus XVI gebruikte in 
een toespraak tot de Romeinse 
Rota op 29 januari 2010 het beeld 
van de spiegel. Maar dit deed hij 
niet meer, zoals zijn voorganger, 
om een wezenlijk aspect van 
de kerk onder de aandacht te 
brengen. Hij noemde niet de kerk 
maar Maria Speculum Iustitiae, 
Spiegel van Gerechtigheid. (cf. 
L’Osservatore Romano, 3 februari 
2010, (weekly edition, English), 3). 
In Caritas in Veritate 79 herhaalde 
hij deze omschrijving van Maria.
De reden laat zich makkelijk ra-
den. Tussen 1979 en 2010 moet 
hij, eerst als kardinaal en later als 
paus geschokt geraakt zijn door 
de omvang van de praktijken die 
door geestelijken waren ontwik-

keld en die het daglicht niet 
konden verdragen. Praktijken die 
door geestelijken waren ontwik-
keld en waardoor onschuldige 
kinderen levenslange trauma’s 
hadden opgelopen. Hij maakte 
een begin om deze praktijken een 
halt toe te roepen en zijn op-
volger ging in zijn lijn verder. De 
realiteitszin van Benedictus XVI 
is er waarschijnlijk de reden van 
dat hij niet de kerk maar Maria als 
spiegel voorhield waarin de ge-
lovigen de gerechtigheid kunnen 
aanschouwen.

Paul van Geest

Koning Willem Alexander heeft tij-
dens zijn staatsbezoek aan paus 
Franciscus op 22 juni jongstleden 
een aan Willem van Oranje toege-
schreven baton overhandigd ge-
kregen door Arturo Sosa Abascal, 
de generaal van de orde van de 
jezuieten. Deze bevelhebbersstaf 
werd door katholieke Spanjaar-
den buitgemaakt na hun overwin-
ning op de protestantse Neder-
landse opstandelingen bij de 
slag op de Mookerheide (1574). 
Zo kwam hij in het bezit van Luis 
de Requesens, die van 1573 tot 
zijn dood in 1576 landvoogd van 
de Nederlanden was, en in 1921 
vervolgens van de jezuïeten. Naar 
hen ging namelijk het familiear-
chief toen de familie De Reque-
sens uitstierf. Toen de jezuïeten 
dit archief weer overdroegen aan 
het Spaans Nationaal Archief 
bleef de baton achter in het con-

vent van San Cugat, omdat het 
Nationaal Archief geen objecten 
aanneemt. Onopgemerkt lag de 
baton daar om rond 2016 ontdekt 
te worden door zowel de ambas-
sadeur bij de Heilige Stoel als het 
Nationaal Militair Museum.
Onwillekeurig rijst de vraag welke 
geest nu precies in deze baton 
huist. Is het de geest van een 
strijdbaar protestantse natie, die 
van een nóg strijdbaarder katho-
lieke landvoogd of die van een 
orde die zich kenmerkt door … 
strijdbaarheid?

Eerlijk gezegd vermoeden wij 
geen van alle. De overhandiging 
van de baton van de jezuïeten-
generaal aan de koning maakte 
het eigenlijk meteen haast tot 
een werkzaam teken van de 
geest van wederzijds respect die 
Nederland en Spanje maar ook 
Nederland en de Heilige Stoel 
kenmerkt in hun streven naar 
bevordering van vrede en men-
senrechten. Met degenen die zich 
in het Nationaal Militair Museum 
in de nabijheid van de baton gaan 
bevinden zal het de goede kant 
uitgaan. De baton zal hen name-
lijk herinneren aan een geste van 
verzoening.
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Levende stenen

Onlangs verscheen een rap-
port waarin werd gesteld dat in 
Twente in tien jaar tijd bijna alle 
katholieke kerken dicht zouden 
moeten. Dan schrik je toch wel 
even. Twente is van oudsher toch 
een katholieke regio. Het zou 
zonde zijn als daar alle kerken 
zouden moeten sluiten. Zij vor-
men toch een fysieke band met 
ons verleden en zijn bovendien 
sacrale ruimtes waar mensen 
eeuwen lang zijn samengekomen 
om hun vreugde en verdriet uit 
handen te geven en zich te enten 
op evangelische waarden. Der-
gelijke ruimten moet je mensen 

in een even jachtige als geïndi-
vidualiseerde maatschappij toch 
gunnen. Maar het is natuurlijk 
ook een feit: het bezoek aan de 
zondagsmis staat niet echt hoog 
op de prioriteitenlijst van katho-
lieke gezinnen, om een under-
statement te gebruiken. En dat 
betekent dat veel kerkgebouwen 
in de toekomst niet meer gebruikt 
zullen worden voor deze oor-
spronkelijke functie en het schier 
onbetaalbaar wordt een kerk al-
leen hiervoor geopend te houden. 
Hoe treurig dit ook is.
Nu is de teloorgang van kerk-
gebouwen zeker niet alleen een 

Nederlands probleem. En ergens 
is dit nog niet eens het ergste 
probleem. Een kerkgemeenschap 
is wel omschreven als ‘levende 
stenen’. Deze zijn veel belangrij-
ker. Voor deze levende stenen, 
zoals in de personen van de 
Hebreeuws sprekende katholie-
ken in Israël, vragen wij uw steun 
in deze Nieuwsbrief. Mogelijk is 
deze gemeenschap nog meer 
kwetsbaar dan de kerkgebouwen 
waarin zij samen komen.

Dank voor uw steun!

De redactie

Onlangs kwam in de evangelie-
lezing van de zondag de kerk ter 
sprake. Jezus spreekt bijna nooit 
expliciet over de kerk, behalve 
twee keer in Matteüs. Daar ge-
bruikt Jezus het woord ‘ekklesia’.
Voor veel buitenstaanders is de 
ekklesia een lastig onderdeel van 
geloven. Er wordt haar van alles 
toegedicht dat vervolgens als 
argument gebruikt wordt om haar 
de rug toe te keren. Ik snap dat 
vaak wel en ik ga graag met men-
sen daarover in gesprek, maar ik 
probeer uit te leggen dat het we-
zen van de ekklesia meer is dan 
een organisatorische eenheid. 
De vierde toespraak van Jezus 
uit het Matteüs-evangelie (Mt 18), 
bevat adviezen om de ekklesia 
bij elkaar te houden en zelfs een 
procedure om met meningsver-
schillen om te gaan (18, 15-20). 
Een soort mediation: men dient 
alles uit de kast te halen om te 
voorkomen dat de ekklesia af-
scheid moet nemen van één van 
de leden. In dat aspect lijkt het 

heel modern en herkenbaar. Met 
de opmerking van Jezus ‘waar er 
twee of drie in mijn naam bijeen 
zijn, ben ik in hun midden’ kun-
nen de meeste mensen wel uit de 
voeten: het is een geruststelling: 
je hoeft niet naar de ekklesia te 
gaan om toch Gods aanwezig-
heid te ervaren, je kunt het zelf 
ook ervaren. Toch geloof ik niet 
dat dit de bedoeling is van de 
opmerking van Jezus. 
In het zinnetje ‘waar er twee of
drie in mijn naam bijeen zijn’ 
schuilt een diep geloof dat de 
eerste christenen altijd geïnspi-
reerd heeft om zeer warm en ont-
roerd over de ekklesia te spreken. 
Het kleine zinnetje is niet bedoeld 
om het particuliere tot evange-
lische maat te verheffen. Het 
betekent niet dat ieder groepje 
mensen dat wilde ideeën bedenkt 
voor de samenleving of voor de 
kerk, daar direct de naam van 
Jezus achter kan zetten: alsof 
iedere persoonlijke samenkomst 
als vanzelf gedragen wordt door 

de Geest van Christus.
De samenkomst waar Jezus naar 
verwijst is de gemeenschap die 
zich laat voeden door Christus’ 
naam, die zijn evangelie als maat-
staf neemt en die haar bron vindt 
in zijn aanwezigheid. Daar begint 
de bescheiden ekklesia waar niet 
het getal de maat is, maar waar 
de intensiteit van Gods aanwe-
zigheid het wezenskenmerk is. 
De kerkvaders van de eerste 
eeuwen, zoals Cyprianus van 
Cartago (200-258) beseften heel 
goed dat het risico van groepjes 
en gemeenten die het evangelie 
voor zichzelf gingen claimen en 
zich beter waanden dan andere 
gemeenten, een grote bedreiging 
was voor de eenheid van de ek-
klesia als levend teken van Chris-
tus in de wereld. Zij bouwden de 
bescheiden ekklesia op rondom 
het geheim van Gods aanwezig-
heid. Daartoe putten ze uit de 
woorden van Christus die verteld 
worden in het evangelie en uit het 
delen van het Brood en de Wijn 

Ter inleiding

Ekklesia

Geste van verzoening 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. Degenen die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl
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Saint James vicariaat voor
de Hebreeuws sprekende
katholieken in Israel
Dit vicariaat is 1955 opgericht als 
een katholieke vereniging met als 
doelstelling de ontwikkeling van 
de Hebreeuwssprekende ka-
tholieke gemeenschappen in de 
staat Israël. Saint James was het 
hoofd van de gemeenschap van 
gelovigen in Jezus in Jeruzalem 
ten tijde van de apostelen. Saint 
James heeft zich destijds inge-
zet om een gemeenschap op te 
richten die bestaat uit joden
en niet-joden, verenigd in hun

gemeenschappelijke vertrouwen 
in Jezus als de Messias.
Tegenwoordig zijn de Hebreeuwse
sprekende christelijke gemeen-
schappen actief in de zes grote 
Israëlische steden: Jeruzalem, 
Tel-Aviv, Jaffa, Haifa, Bier Sheba, 
Tiberias en Nazareth. Het vicari-
aat omvat ook gemeenschappen 
van Russisch sprekende gelovi-
gen. De priesters en de gelovigen 
van het vicariaat werken nauw 
samen met de coördinator van 
het pastoraat voor migranten in 
Israël, waardoor de pastorale en 
catechetische dienstverlening 
van de grote rooms-katholieke 
migrerende gemeenschappen 
verspreid over het hele land 
wordt gewaarborgd. Op dit mo-
ment is David Neuhaus SJ zowel 
de Patriarchale Vicaris voor de 
Hebreeuwse Sprekende Katholie-
ken als ook de Episcopale Coör-
dinator voor de Pastorale onder 
Migranten. David Neuhaus, een 
van oorsprong joodse Zuid-
Afrikaan die na een vrijwilligers-

stage in het St Louis French 
Hospital besloot om rooms-
katholiek priester te worden weet 
als geen ander welke problemen 
de hebreeuws sprekende katho-
lieken ondervinden. Hij woont en 
werkt in het eind februari 2014 
geopende nieuw pastoraatcen-
trum, Our Lady Woman of Valor, 
in het zuiden van Tel Aviv.

De problemen van de
Hebreeuws sprekende
katholieken
Op dit moment zijn de kinder-
dagopvang en de nazorg na een 
ziekenhuisopname twee grote 
problemen voor deze christenen.
Kinderdagverzorging voor zuige-
lingen (vanaf de geboorte tot de 
leeftijd van drie jaar) wordt niet 
door de Joodse staat verzorgd. 
Pas op de leeftijd van 3 jaar kun-
nen kinderen die in Israël geboren 
zijn opgenomen worden in een Is-
raëlisch schoolprogramma. Moe-
ders die overdag als huishoude-
lijke hulp of schoonmaakster in 
hotels en dergelijke werken moe-
ten noodgedwongen zelf voor de 
opvang zorgen. Op dit moment 
worden baby’s aan de zorg van 
een vrouw uit de gemeenschap 
overgelaten. Vaak worden wel 
30 baby’s onder de erbarmelijke 
omstandigheden in een donkere 
kamer met weinig fysieke prikkels 
“verzorgd”. Dit heeft tot gevolg 
dat veel baby’s opgroeien met 
motorische, psychologische en 
sociale handicaps.

Het Nationaal Gezondheidssys-
teem in Israël verplicht de over-

Christenen in het Heilig Land

als tekenen van Christus blijven-
de aanwezigheid. God is de bron 
van eenheid en daarom hecht de 
ekklesia er aan om te belijden dat 
er maar één God is: vanuit die ene 
God is de mensheid geroepen om 
aan de eenheid van de mensheid 
te bouwen en geen genoegen 
te nemen met verdeeldheid en 
ongelijkwaardigheid. Die eenheid 
wordt zichtbaar in het ene Brood 
en de ene Beker die de voedings-
bron zijn van de ene ekklesia.
De ekklesia is geen organisatie 
om kerkgebouwen te onderhou-
den of om het geloof te verkon-
digen, het is geen sociologisch 
instrument om het evangelie 
zichtbaar te maken in de wereld. 
De ekklesia is de verzameling 
van hen die zich geroepen weten 

door God om zich aan elkaar te 
verbinden in de Geest van Chris-
tus. Het vieren van de eucharistie 
is de beweging van het horen van 
de roepstem en het antwoorden 
op die roeping. De eucharistie 
is de beweging van het zichzelf 
aanbieden aan de boodschap 
van het Koninkrijk (offerande) en 
vervolgens het ontvangen van het 
Brood van Leven dat teken is van 
de Liefde van Christus die ons 
voedt op deze levensweg en in 
deze toewijding aan het Konink-
rijk (communie). 
U merkt dat ik in deze tekst het 
woord ekklesia gebruik: ik doe 
dat om aan te geven dat er meer 
in de kerk is dan we meestal
beseffen. In de ekklesia ervaren
we de kracht van de Geest die 

ons vervolgens uitzendt naar ons 
dagelijks leven. De ekklesia houdt 
de stem van Christus in ons hart 
levend en doet ons beseffen dat 
we onderdeel zijn van de grote 
wereldwijde ekklesia, die we 
katholiek noemen in de zin dat 
iedereen door God geroepen is 
om zijn of haar rol te spelen in de 
komst van het koninkrijk dat God 
beloofd heeft. Tot deze ekklesia 
worden allen geroepen, ook de 
vele mensen van goede wil, ook 
de andere schapen die een eigen 
schaapstal hebben (Joh 10, 16).
Moge wij altijd de verbondenheid
met God ervaren in onze kerk, 
onze ekklesia, ons samengeroe-
pen zijn.

Ad van der Helm

Column
Om het mysterie, de zending 
en het wezen van de kerk tot 
uitdrukking te brengen zijn in 
de loop der eeuwen talrijke 
beelden ontwikkeld. Zo ontwik-
kelden Augustinus, Thomas van 
Aquino, Bernardus van Clairvaux 
en Bonaventura het beeld van 
de Ecclesia universalis ab Abel. 
Zij verwoordden hierin de over-
tuiging dat de kerk in het joodse 
volk als gens profetica (profetisch 
volk) haar wortels had en zij al 
sinds Abel bestond. In andere 

tijden ontstonden weer andere 
beelden. Vanuit een zelfbegrip, 
dat bepaald werd door vijandig-
heid van buitenaf ontstonden 
weer andere beelden. Toen de 
kerk in de eerste eeuwen ver-
volgd werd, noemde Cyprianus 
de kerk een hortus conclusus 
(een gesloten, veilige tuin). En 
toen de katholieke kerk in Eu-
ropa gedurende de negentiende 
eeuw in haar bestaan bedreigd 
werd door politieke ontwikkelin-
gen, ging zij haar bestaansrecht 

ontlenen aan de idee, dat ze de 
societas perfecta belichaamde: 
een instituut dat in staat is zich-
zelf te reguleren, op eigen kracht 
haar toekomst te waarborgen en 
geen onderdeel is van een hogere 
normatieve instantie.

Door paus Johannes Paulus 
II werd aan het begin van zijn 
pontificaat het beeld gebruikt van 
de kerk als Spiegel van Recht-
vaardigheid: Speculum Iustitiae. 
In een toespraak tot leden van 

heid te zorgen voor personen die 
in levensgevaar zijn. Dit betekent 
dat wanneer hun leven niet meer 
in gevaar is er geen plaats meer 
is in een ziekenhuis, tenzij een 
verzekering die zorg betaalt. Te 
ziek om naar huis te gaan, te ziek 
om te werken: waar moeten deze 
mensen naar toe? Uit een evalu-
atie over de afgelopen twee jaar 
blijkt dat het aantal zieke perso-
nen die niet in Israëlische zieken-
huizen kunnen blijven, omdat zij 
geen ziektekostenverzekering 
hebben, is toegenomen. Ze heb-
ben tijdens hun ziekte vaak hun 
werk en hun huis verloren en 
worden aan hun lot overgelaten.

NGO’s hebben helaas niet de 
capaciteit en mogelijkheden deze 
problemen op te lossen. Daarom 
heeft David Neuhaus SJ de nood-
zakelijke zorg op zich genomen.
De doelstelling van het project 
waarvoor wij hier uw aandacht 
vragen is het kopen van een stuk 
grond om daarop een kinderop-
vangcentrum en een “herstel-
lingsoord” te kunnen bouwen. 
Het kinderopvangcentrum staat 
open voor 40 kinderen (3 maan-
den tot 3 jaar). Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met 
Unitaf, een Israëlische NGO die 
ervaring heeft in het trainen van 

personeel voor kinderopvang. 
Educatieve programma’s wor-
den geïmplementeerd om de 
toegang van de kinderen tot het 
Israëlische onderwijssysteem te 
vergemakkelijken. Een proefpro-
ject voor zes zuigelingen is al in 
het Pastoraal Centrum gevestigd. 
Dit proefproject heb ik zelf mogen 
bezoeken en ik was onder de in-
druk van de zorg en liefde die aan 
deze jonge christenen gegeven 
werd.
Het “herstellingsoord” zal strikt 
korte termijn hulp bieden, vanaf 
het moment dat patiënten het 
ziekenhuis verlaten tot ze terug-
keren naar hun dagelijks leven. 
Het centrum zal worden uitgerust 
om acht tot tien personen te-
gelijkertijd te verzorgen en klaar 
te maken voor re-integratie in 
het arbeidsproces. Ook hier zal 
met NGO’s worden samenge-
werkt. Zij hebben de expertise en 
ervaring die de kerk ontbreekt in 
het omgaan met deze problema-
tiek in de Hebreeuwssprekende, 
Israëlische samenleving, waar de 
kerk traditioneel afwezig is. Het 
personeel dat in beide projecten 
wordt ingezet, komt bij voorkeur 
uit de verschillende migranten-
gemeenschappen, maar ook 
lokale christenen zullen worden 
betrokken. Unitaf maakt gebruik 
van migrerende vrouwen, traint 
en begeleidt hen; dit model lijkt 
uitstekend te werken. Veel van de 
migranten zijn zorgverleners en 
hun knowhow kan geïntegreerd 
worden met de professionaliteit 
van de NGO’s.
De aanwezigheid van een kinder-
opvang en een “herstellingsoord” 
zal een enorme winst voor de 
migranten zijn. Een goede kin-
deropvang betekent dat baby’s 
tot gezonde kinderen opgroeien, 
in het Israëlische schoolsysteem 
kunnen slagen en hun plaats in 

de samenleving kunnen vinden. 
Een “herstellingsoord” zal het 
probleem oplossen waarmee de 
kerk geconfronteerd wordt als de 
zieken die een plek nodig hebben 
aan de deur kloppen; een plek 
die er nu niet is!

Wat kunt u doen?
Zoals Paus Benedictus de XVI
het in 2012 verwoordde:
‘Als Pastoor van de universele 
kerk wil ik een woord zeggen aan 
alle katholieken van de regio, of 
zij nu in het land of recentelijk 
zijn aangekomen, en beseffen 
dat hun proportionele getallen 
in de afgelopen jaren dichter bij 
elkaar zijn gekomen: want voor 
God is er maar één volk en voor 
gelovigen slechts één geloof! 
Streef ernaar om in eenheid en 
respect te leven, en in broeder-
lijke gemeenschap met elkaar 
in wederzijdse liefde en achting, 
om geloofwaardige getuigen te 
zijn van uw geloof in de dood en 
opstanding van Christus! God zal 
je gebed horen, hij zal je levens-
toestand zegenen en je zijn Geest 
geven om je in staat te stellen de 
last van de dag te dragen.’
Ook deze christenen in het Heilig 
Land verdienen onze aandacht en 
steun. Laten we proberen om met 
uw hulp de problemen waarmee 
ze geconfronteerd worden te 
verzachten. Elke Euro is belang-
rijk. Uw financiële hulp is hierbij 
onontbeerlijk.

Uw bijdrage aan dit nood-
zakelijk project kunt u over-
maken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van ‘St James’.
Wij danken u hartelijk voor uw 
steun!

Erik Cornel

Wat denkt u wanneer ik schrijf ‘Christenen in het Heilig land’? Velen 
zullen denken aan de Christenen die al eeuwen in het Heilig Land 
wonen en werken. In totaal zijn er 14 verschillende Christelijke denomi-
naties waarvan een groot gedeelte Palestijns is. Maar niet elke Palestijn 
is moslim en niet elke christen Palestijn! Sedert eind jaren 90 van de 
vorige eeuw is er een tot op heden vaak vergeten groep christenen 
in Israël bijgekomen, namelijk christelijke gastarbeiders uit met name 
de Filippijnen, India en Sri Lanka (in totaal 100.000) en duizenden uit 
landen in Afrika (Nigeria en Ghana), Oost-Europa en Latijns-Amerika. 
Daarnaast is er de afgelopen jaren een grote groep asielzoekers geko-
men uit Eritrea en Soedan. Vele van deze christenen, die legaal dan wel 
illegaal in Israël verblijven, wonen onder erbarmelijke omstandigheden 
in sloppenwijken van Tel Aviv. Werkend voor de Hebreeuws sprekende 
bevolking, zijn dit de zogenaamde “Hebreeuws sprekende christenen” 
in Israël.
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Saint James vicariaat voor
de Hebreeuws sprekende
katholieken in Israel
Dit vicariaat is 1955 opgericht als 
een katholieke vereniging met als 
doelstelling de ontwikkeling van 
de Hebreeuwssprekende ka-
tholieke gemeenschappen in de 
staat Israël. Saint James was het 
hoofd van de gemeenschap van 
gelovigen in Jezus in Jeruzalem 
ten tijde van de apostelen. Saint 
James heeft zich destijds inge-
zet om een gemeenschap op te 
richten die bestaat uit joden
en niet-joden, verenigd in hun

gemeenschappelijke vertrouwen 
in Jezus als de Messias.
Tegenwoordig zijn de Hebreeuwse
sprekende christelijke gemeen-
schappen actief in de zes grote 
Israëlische steden: Jeruzalem, 
Tel-Aviv, Jaffa, Haifa, Bier Sheba, 
Tiberias en Nazareth. Het vicari-
aat omvat ook gemeenschappen 
van Russisch sprekende gelovi-
gen. De priesters en de gelovigen 
van het vicariaat werken nauw 
samen met de coördinator van 
het pastoraat voor migranten in 
Israël, waardoor de pastorale en 
catechetische dienstverlening 
van de grote rooms-katholieke 
migrerende gemeenschappen 
verspreid over het hele land 
wordt gewaarborgd. Op dit mo-
ment is David Neuhaus SJ zowel 
de Patriarchale Vicaris voor de 
Hebreeuwse Sprekende Katholie-
ken als ook de Episcopale Coör-
dinator voor de Pastorale onder 
Migranten. David Neuhaus, een 
van oorsprong joodse Zuid-
Afrikaan die na een vrijwilligers-

stage in het St Louis French 
Hospital besloot om rooms-
katholiek priester te worden weet 
als geen ander welke problemen 
de hebreeuws sprekende katho-
lieken ondervinden. Hij woont en 
werkt in het eind februari 2014 
geopende nieuw pastoraatcen-
trum, Our Lady Woman of Valor, 
in het zuiden van Tel Aviv.

De problemen van de
Hebreeuws sprekende
katholieken
Op dit moment zijn de kinder-
dagopvang en de nazorg na een 
ziekenhuisopname twee grote 
problemen voor deze christenen.
Kinderdagverzorging voor zuige-
lingen (vanaf de geboorte tot de 
leeftijd van drie jaar) wordt niet 
door de Joodse staat verzorgd. 
Pas op de leeftijd van 3 jaar kun-
nen kinderen die in Israël geboren 
zijn opgenomen worden in een Is-
raëlisch schoolprogramma. Moe-
ders die overdag als huishoude-
lijke hulp of schoonmaakster in 
hotels en dergelijke werken moe-
ten noodgedwongen zelf voor de 
opvang zorgen. Op dit moment 
worden baby’s aan de zorg van 
een vrouw uit de gemeenschap 
overgelaten. Vaak worden wel 
30 baby’s onder de erbarmelijke 
omstandigheden in een donkere 
kamer met weinig fysieke prikkels 
“verzorgd”. Dit heeft tot gevolg 
dat veel baby’s opgroeien met 
motorische, psychologische en 
sociale handicaps.

Het Nationaal Gezondheidssys-
teem in Israël verplicht de over-

Christenen in het Heilig Land

als tekenen van Christus blijven-
de aanwezigheid. God is de bron 
van eenheid en daarom hecht de 
ekklesia er aan om te belijden dat 
er maar één God is: vanuit die ene 
God is de mensheid geroepen om 
aan de eenheid van de mensheid 
te bouwen en geen genoegen 
te nemen met verdeeldheid en 
ongelijkwaardigheid. Die eenheid 
wordt zichtbaar in het ene Brood 
en de ene Beker die de voedings-
bron zijn van de ene ekklesia.
De ekklesia is geen organisatie 
om kerkgebouwen te onderhou-
den of om het geloof te verkon-
digen, het is geen sociologisch 
instrument om het evangelie 
zichtbaar te maken in de wereld. 
De ekklesia is de verzameling 
van hen die zich geroepen weten 

door God om zich aan elkaar te 
verbinden in de Geest van Chris-
tus. Het vieren van de eucharistie 
is de beweging van het horen van 
de roepstem en het antwoorden 
op die roeping. De eucharistie 
is de beweging van het zichzelf 
aanbieden aan de boodschap 
van het Koninkrijk (offerande) en 
vervolgens het ontvangen van het 
Brood van Leven dat teken is van 
de Liefde van Christus die ons 
voedt op deze levensweg en in 
deze toewijding aan het Konink-
rijk (communie). 
U merkt dat ik in deze tekst het 
woord ekklesia gebruik: ik doe 
dat om aan te geven dat er meer 
in de kerk is dan we meestal
beseffen. In de ekklesia ervaren
we de kracht van de Geest die 

ons vervolgens uitzendt naar ons 
dagelijks leven. De ekklesia houdt 
de stem van Christus in ons hart 
levend en doet ons beseffen dat 
we onderdeel zijn van de grote 
wereldwijde ekklesia, die we 
katholiek noemen in de zin dat 
iedereen door God geroepen is 
om zijn of haar rol te spelen in de 
komst van het koninkrijk dat God 
beloofd heeft. Tot deze ekklesia 
worden allen geroepen, ook de 
vele mensen van goede wil, ook 
de andere schapen die een eigen 
schaapstal hebben (Joh 10, 16).
Moge wij altijd de verbondenheid
met God ervaren in onze kerk, 
onze ekklesia, ons samengeroe-
pen zijn.

Ad van der Helm

Column
Om het mysterie, de zending 
en het wezen van de kerk tot 
uitdrukking te brengen zijn in 
de loop der eeuwen talrijke 
beelden ontwikkeld. Zo ontwik-
kelden Augustinus, Thomas van 
Aquino, Bernardus van Clairvaux 
en Bonaventura het beeld van 
de Ecclesia universalis ab Abel. 
Zij verwoordden hierin de over-
tuiging dat de kerk in het joodse 
volk als gens profetica (profetisch 
volk) haar wortels had en zij al 
sinds Abel bestond. In andere 

tijden ontstonden weer andere 
beelden. Vanuit een zelfbegrip, 
dat bepaald werd door vijandig-
heid van buitenaf ontstonden 
weer andere beelden. Toen de 
kerk in de eerste eeuwen ver-
volgd werd, noemde Cyprianus 
de kerk een hortus conclusus 
(een gesloten, veilige tuin). En 
toen de katholieke kerk in Eu-
ropa gedurende de negentiende 
eeuw in haar bestaan bedreigd 
werd door politieke ontwikkelin-
gen, ging zij haar bestaansrecht 

ontlenen aan de idee, dat ze de 
societas perfecta belichaamde: 
een instituut dat in staat is zich-
zelf te reguleren, op eigen kracht 
haar toekomst te waarborgen en 
geen onderdeel is van een hogere 
normatieve instantie.

Door paus Johannes Paulus 
II werd aan het begin van zijn 
pontificaat het beeld gebruikt van 
de kerk als Spiegel van Recht-
vaardigheid: Speculum Iustitiae. 
In een toespraak tot leden van 

heid te zorgen voor personen die 
in levensgevaar zijn. Dit betekent 
dat wanneer hun leven niet meer 
in gevaar is er geen plaats meer 
is in een ziekenhuis, tenzij een 
verzekering die zorg betaalt. Te 
ziek om naar huis te gaan, te ziek 
om te werken: waar moeten deze 
mensen naar toe? Uit een evalu-
atie over de afgelopen twee jaar 
blijkt dat het aantal zieke perso-
nen die niet in Israëlische zieken-
huizen kunnen blijven, omdat zij 
geen ziektekostenverzekering 
hebben, is toegenomen. Ze heb-
ben tijdens hun ziekte vaak hun 
werk en hun huis verloren en 
worden aan hun lot overgelaten.

NGO’s hebben helaas niet de 
capaciteit en mogelijkheden deze 
problemen op te lossen. Daarom 
heeft David Neuhaus SJ de nood-
zakelijke zorg op zich genomen.
De doelstelling van het project 
waarvoor wij hier uw aandacht 
vragen is het kopen van een stuk 
grond om daarop een kinderop-
vangcentrum en een “herstel-
lingsoord” te kunnen bouwen. 
Het kinderopvangcentrum staat 
open voor 40 kinderen (3 maan-
den tot 3 jaar). Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met 
Unitaf, een Israëlische NGO die 
ervaring heeft in het trainen van 

personeel voor kinderopvang. 
Educatieve programma’s wor-
den geïmplementeerd om de 
toegang van de kinderen tot het 
Israëlische onderwijssysteem te 
vergemakkelijken. Een proefpro-
ject voor zes zuigelingen is al in 
het Pastoraal Centrum gevestigd. 
Dit proefproject heb ik zelf mogen 
bezoeken en ik was onder de in-
druk van de zorg en liefde die aan 
deze jonge christenen gegeven 
werd.
Het “herstellingsoord” zal strikt 
korte termijn hulp bieden, vanaf 
het moment dat patiënten het 
ziekenhuis verlaten tot ze terug-
keren naar hun dagelijks leven. 
Het centrum zal worden uitgerust 
om acht tot tien personen te-
gelijkertijd te verzorgen en klaar 
te maken voor re-integratie in 
het arbeidsproces. Ook hier zal 
met NGO’s worden samenge-
werkt. Zij hebben de expertise en 
ervaring die de kerk ontbreekt in 
het omgaan met deze problema-
tiek in de Hebreeuwssprekende, 
Israëlische samenleving, waar de 
kerk traditioneel afwezig is. Het 
personeel dat in beide projecten 
wordt ingezet, komt bij voorkeur 
uit de verschillende migranten-
gemeenschappen, maar ook 
lokale christenen zullen worden 
betrokken. Unitaf maakt gebruik 
van migrerende vrouwen, traint 
en begeleidt hen; dit model lijkt 
uitstekend te werken. Veel van de 
migranten zijn zorgverleners en 
hun knowhow kan geïntegreerd 
worden met de professionaliteit 
van de NGO’s.
De aanwezigheid van een kinder-
opvang en een “herstellingsoord” 
zal een enorme winst voor de 
migranten zijn. Een goede kin-
deropvang betekent dat baby’s 
tot gezonde kinderen opgroeien, 
in het Israëlische schoolsysteem 
kunnen slagen en hun plaats in 

de samenleving kunnen vinden. 
Een “herstellingsoord” zal het 
probleem oplossen waarmee de 
kerk geconfronteerd wordt als de 
zieken die een plek nodig hebben 
aan de deur kloppen; een plek 
die er nu niet is!

Wat kunt u doen?
Zoals Paus Benedictus de XVI
het in 2012 verwoordde:
‘Als Pastoor van de universele 
kerk wil ik een woord zeggen aan 
alle katholieken van de regio, of 
zij nu in het land of recentelijk 
zijn aangekomen, en beseffen 
dat hun proportionele getallen 
in de afgelopen jaren dichter bij 
elkaar zijn gekomen: want voor 
God is er maar één volk en voor 
gelovigen slechts één geloof! 
Streef ernaar om in eenheid en 
respect te leven, en in broeder-
lijke gemeenschap met elkaar 
in wederzijdse liefde en achting, 
om geloofwaardige getuigen te 
zijn van uw geloof in de dood en 
opstanding van Christus! God zal 
je gebed horen, hij zal je levens-
toestand zegenen en je zijn Geest 
geven om je in staat te stellen de 
last van de dag te dragen.’
Ook deze christenen in het Heilig 
Land verdienen onze aandacht en 
steun. Laten we proberen om met 
uw hulp de problemen waarmee 
ze geconfronteerd worden te 
verzachten. Elke Euro is belang-
rijk. Uw financiële hulp is hierbij 
onontbeerlijk.

Uw bijdrage aan dit nood-
zakelijk project kunt u over-
maken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van ‘St James’.
Wij danken u hartelijk voor uw 
steun!

Erik Cornel

Wat denkt u wanneer ik schrijf ‘Christenen in het Heilig land’? Velen 
zullen denken aan de Christenen die al eeuwen in het Heilig Land 
wonen en werken. In totaal zijn er 14 verschillende Christelijke denomi-
naties waarvan een groot gedeelte Palestijns is. Maar niet elke Palestijn 
is moslim en niet elke christen Palestijn! Sedert eind jaren 90 van de 
vorige eeuw is er een tot op heden vaak vergeten groep christenen 
in Israël bijgekomen, namelijk christelijke gastarbeiders uit met name 
de Filippijnen, India en Sri Lanka (in totaal 100.000) en duizenden uit 
landen in Afrika (Nigeria en Ghana), Oost-Europa en Latijns-Amerika. 
Daarnaast is er de afgelopen jaren een grote groep asielzoekers geko-
men uit Eritrea en Soedan. Vele van deze christenen, die legaal dan wel 
illegaal in Israël verblijven, wonen onder erbarmelijke omstandigheden 
in sloppenwijken van Tel Aviv. Werkend voor de Hebreeuws sprekende 
bevolking, zijn dit de zogenaamde “Hebreeuws sprekende christenen” 
in Israël.



de Romeinse Rota op 17 februari 
1979 hield hij hen voor dat het 
de ‘historische verdienste’ van 
de kerk was om overal en altijd 
de fundamentele rechten van de 
mens te verkondigen en te verde-
digen’. Deze taak, aldus de paus, 
verplicht de leden van de Rota 
de kerk als Speculum Iustitiae 
steeds transparanter te maken: 
als instantie waarin de recht-
vaardigheid van Christus steeds 
weerspiegeld is (Acta Apostolicae 
Sedis 71 (1979), 423).
Het beeld van de kerk als spiegel 
grijpt terug op een lange tradi-
tie. In de middeleeuwen kregen 
veel boeken de titel ‘spiegel’ of 
‘speculum’ mee. Er waren toen 
encyclopedische spiegels en 
exemplarische. De eerste soort 
spiegels boden de lezer een 
overzicht over de geschiedenis 
van de wereld. De exemplarische 
spiegels waren er op gericht de 
zelfkennis van de lezer te ver-
groten of meer nog: diens besef 
van de eigen onvolmaaktheid te 
doen groeien in het licht van de 
Bijbelse moraal die er in was sa-

mengevat. Soms waren spiegels 
encyclopedisch en exemplarisch 
tegelijk. Dan ging overzicht over 
de wederwaardigheden in de 
wereld gepaard met inzicht in 
de eigen drijfveren, deugden en 
ondeugden. Die hingen meer 
samen dan na de Verlichting werd 
aangenomen.

Ook Benedictus XVI gebruikte in 
een toespraak tot de Romeinse 
Rota op 29 januari 2010 het beeld 
van de spiegel. Maar dit deed hij 
niet meer, zoals zijn voorganger, 
om een wezenlijk aspect van 
de kerk onder de aandacht te 
brengen. Hij noemde niet de kerk 
maar Maria Speculum Iustitiae, 
Spiegel van Gerechtigheid. (cf. 
L’Osservatore Romano, 3 februari 
2010, (weekly edition, English), 3). 
In Caritas in Veritate 79 herhaalde 
hij deze omschrijving van Maria.
De reden laat zich makkelijk ra-
den. Tussen 1979 en 2010 moet 
hij, eerst als kardinaal en later als 
paus geschokt geraakt zijn door 
de omvang van de praktijken die 
door geestelijken waren ontwik-

keld en die het daglicht niet 
konden verdragen. Praktijken die 
door geestelijken waren ontwik-
keld en waardoor onschuldige 
kinderen levenslange trauma’s 
hadden opgelopen. Hij maakte 
een begin om deze praktijken een 
halt toe te roepen en zijn op-
volger ging in zijn lijn verder. De 
realiteitszin van Benedictus XVI 
is er waarschijnlijk de reden van 
dat hij niet de kerk maar Maria als 
spiegel voorhield waarin de ge-
lovigen de gerechtigheid kunnen 
aanschouwen.

Paul van Geest

Koning Willem Alexander heeft tij-
dens zijn staatsbezoek aan paus 
Franciscus op 22 juni jongstleden 
een aan Willem van Oranje toege-
schreven baton overhandigd ge-
kregen door Arturo Sosa Abascal, 
de generaal van de orde van de 
jezuieten. Deze bevelhebbersstaf 
werd door katholieke Spanjaar-
den buitgemaakt na hun overwin-
ning op de protestantse Neder-
landse opstandelingen bij de 
slag op de Mookerheide (1574). 
Zo kwam hij in het bezit van Luis 
de Requesens, die van 1573 tot 
zijn dood in 1576 landvoogd van 
de Nederlanden was, en in 1921 
vervolgens van de jezuïeten. Naar 
hen ging namelijk het familiear-
chief toen de familie De Reque-
sens uitstierf. Toen de jezuïeten 
dit archief weer overdroegen aan 
het Spaans Nationaal Archief 
bleef de baton achter in het con-

vent van San Cugat, omdat het 
Nationaal Archief geen objecten 
aanneemt. Onopgemerkt lag de 
baton daar om rond 2016 ontdekt 
te worden door zowel de ambas-
sadeur bij de Heilige Stoel als het 
Nationaal Militair Museum.
Onwillekeurig rijst de vraag welke 
geest nu precies in deze baton 
huist. Is het de geest van een 
strijdbaar protestantse natie, die 
van een nóg strijdbaarder katho-
lieke landvoogd of die van een 
orde die zich kenmerkt door … 
strijdbaarheid?

Eerlijk gezegd vermoeden wij 
geen van alle. De overhandiging 
van de baton van de jezuïeten-
generaal aan de koning maakte 
het eigenlijk meteen haast tot 
een werkzaam teken van de 
geest van wederzijds respect die 
Nederland en Spanje maar ook 
Nederland en de Heilige Stoel 
kenmerkt in hun streven naar 
bevordering van vrede en men-
senrechten. Met degenen die zich 
in het Nationaal Militair Museum 
in de nabijheid van de baton gaan 
bevinden zal het de goede kant 
uitgaan. De baton zal hen name-
lijk herinneren aan een geste van 
verzoening.

JE
R

U
Z

A
L

E
M

N I E U W S B R I E F
van de St icht ing  Steun Hei l ig  Land

Heilig-Grafkerk 1486

September 2017 Nummer 121

Levende stenen

Onlangs verscheen een rap-
port waarin werd gesteld dat in 
Twente in tien jaar tijd bijna alle 
katholieke kerken dicht zouden 
moeten. Dan schrik je toch wel 
even. Twente is van oudsher toch 
een katholieke regio. Het zou 
zonde zijn als daar alle kerken 
zouden moeten sluiten. Zij vor-
men toch een fysieke band met 
ons verleden en zijn bovendien 
sacrale ruimtes waar mensen 
eeuwen lang zijn samengekomen 
om hun vreugde en verdriet uit 
handen te geven en zich te enten 
op evangelische waarden. Der-
gelijke ruimten moet je mensen 

in een even jachtige als geïndi-
vidualiseerde maatschappij toch 
gunnen. Maar het is natuurlijk 
ook een feit: het bezoek aan de 
zondagsmis staat niet echt hoog 
op de prioriteitenlijst van katho-
lieke gezinnen, om een under-
statement te gebruiken. En dat 
betekent dat veel kerkgebouwen 
in de toekomst niet meer gebruikt 
zullen worden voor deze oor-
spronkelijke functie en het schier 
onbetaalbaar wordt een kerk al-
leen hiervoor geopend te houden. 
Hoe treurig dit ook is.
Nu is de teloorgang van kerk-
gebouwen zeker niet alleen een 

Nederlands probleem. En ergens 
is dit nog niet eens het ergste 
probleem. Een kerkgemeenschap 
is wel omschreven als ‘levende 
stenen’. Deze zijn veel belangrij-
ker. Voor deze levende stenen, 
zoals in de personen van de 
Hebreeuws sprekende katholie-
ken in Israël, vragen wij uw steun 
in deze Nieuwsbrief. Mogelijk is 
deze gemeenschap nog meer 
kwetsbaar dan de kerkgebouwen 
waarin zij samen komen.

Dank voor uw steun!

De redactie

Onlangs kwam in de evangelie-
lezing van de zondag de kerk ter 
sprake. Jezus spreekt bijna nooit 
expliciet over de kerk, behalve 
twee keer in Matteüs. Daar ge-
bruikt Jezus het woord ‘ekklesia’.
Voor veel buitenstaanders is de 
ekklesia een lastig onderdeel van 
geloven. Er wordt haar van alles 
toegedicht dat vervolgens als 
argument gebruikt wordt om haar 
de rug toe te keren. Ik snap dat 
vaak wel en ik ga graag met men-
sen daarover in gesprek, maar ik 
probeer uit te leggen dat het we-
zen van de ekklesia meer is dan 
een organisatorische eenheid. 
De vierde toespraak van Jezus 
uit het Matteüs-evangelie (Mt 18), 
bevat adviezen om de ekklesia 
bij elkaar te houden en zelfs een 
procedure om met meningsver-
schillen om te gaan (18, 15-20). 
Een soort mediation: men dient 
alles uit de kast te halen om te 
voorkomen dat de ekklesia af-
scheid moet nemen van één van 
de leden. In dat aspect lijkt het 

heel modern en herkenbaar. Met 
de opmerking van Jezus ‘waar er 
twee of drie in mijn naam bijeen 
zijn, ben ik in hun midden’ kun-
nen de meeste mensen wel uit de 
voeten: het is een geruststelling: 
je hoeft niet naar de ekklesia te 
gaan om toch Gods aanwezig-
heid te ervaren, je kunt het zelf 
ook ervaren. Toch geloof ik niet 
dat dit de bedoeling is van de 
opmerking van Jezus. 
In het zinnetje ‘waar er twee of
drie in mijn naam bijeen zijn’ 
schuilt een diep geloof dat de 
eerste christenen altijd geïnspi-
reerd heeft om zeer warm en ont-
roerd over de ekklesia te spreken. 
Het kleine zinnetje is niet bedoeld 
om het particuliere tot evange-
lische maat te verheffen. Het 
betekent niet dat ieder groepje 
mensen dat wilde ideeën bedenkt 
voor de samenleving of voor de 
kerk, daar direct de naam van 
Jezus achter kan zetten: alsof 
iedere persoonlijke samenkomst 
als vanzelf gedragen wordt door 

de Geest van Christus.
De samenkomst waar Jezus naar 
verwijst is de gemeenschap die 
zich laat voeden door Christus’ 
naam, die zijn evangelie als maat-
staf neemt en die haar bron vindt 
in zijn aanwezigheid. Daar begint 
de bescheiden ekklesia waar niet 
het getal de maat is, maar waar 
de intensiteit van Gods aanwe-
zigheid het wezenskenmerk is. 
De kerkvaders van de eerste 
eeuwen, zoals Cyprianus van 
Cartago (200-258) beseften heel 
goed dat het risico van groepjes 
en gemeenten die het evangelie 
voor zichzelf gingen claimen en 
zich beter waanden dan andere 
gemeenten, een grote bedreiging 
was voor de eenheid van de ek-
klesia als levend teken van Chris-
tus in de wereld. Zij bouwden de 
bescheiden ekklesia op rondom 
het geheim van Gods aanwezig-
heid. Daartoe putten ze uit de 
woorden van Christus die verteld 
worden in het evangelie en uit het 
delen van het Brood en de Wijn 

Ter inleiding

Ekklesia

Geste van verzoening 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. Degenen die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl
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