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DE ZIEL

Ik meen te zien, dat het zintuig voor de diepte van
het leven, de ziel, ons diepste wezen, door de
dementie niet wordt aangetast. Soms lijkt het wel, of
iemand daar juist dichter bij komt, nu hem of haar
verder alles ontvallen is. Er is geen afleiding meer,
geen verstrooiing, geen belemmering, enkel nog:
zijn.

Soms liggen mensen maanden en jaren in bed.
Op het eerste gezicht zeggen we misschien: wat erg,
wat is dat nog voor een leven? Maar wie de moeite
neemt om die persoon te bezoeken, kan verrast wor-
den door wat hij of zij uitstraalt: vrede, liefde, bij-
zichzelf-zijn. Als gelovige zeg ik ook: bij God zijn.

Zoals Meister Eckhart zegt: "ln al het geschape-
ne is iets van God, maar pas in de ziel is God god-
delijk, want zij is zijn rustplaats" (preek 33)" 
"... daar is en werkt ononderbroken goddelijk licht,
hoewel de ziel zich daar-van niet bewust is, omdat
zij niet thuis is" (preek 51).

Wie weet is de ziel van deze patiënt wèl thuis
gekomen, bij zichzelf, bij God. Hoeveel verdriet ook
met de ziekte gemoeid is, misschien is zij voor deze
mens wèl een weg naar God geworden. Misschien
vindt hij of zij in dit er-zijn wèl een grote rust en een
groot geluk. Je weet het niet, je weet niet wat de
ander beleeft. Daarom zullen we altijd bij iemand
bidden, ook als die mens geen blijk van herkenning
meer geeft; of iemand naar een liturgieviering mee-
nemen, wanneer we tenminste van die persoon
weten dat het mogelijk aangenaam is.

Uiteindelijk hopen we met een viering, een
gebed, een lied, dat diepe wezen van de mens aan te
raken, die diepe waardigheid. In plaats van "ontluis-
tering" en "mensonwaardigheid" zien we een glimp
van de luister van deze mens, zijn of haar diepste
waardigheid. Hier is Gods grond mijn grond, en
mijn grond Gods grond (Eckhart, preek 6).

Uit: Marika Meijer, Liturgie met psychogeriatrische patiën-
ten. Verpleeghuis Joachim-en-Anna te Nijmegen
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Meister ECKHART, Deutsche Predigten und Traktate, Hrsg.
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Prière pour la vie à Marie
Immaculée

Jean-Paul II - 2006

Nous voulons terminer ce message à l’occasion
du dixième anniversaire de l’encyclique Evangelium
vitae en invoquant Marie, Mère de l’amour, en cette
année que l’Eglise d’Espagne consacre au mystère
de son Immaculée Conception. Nous lui confions la
cause de la vie. Sous sa protection, nous mettons les
familles, les malades, les plus faibles et les plus
menacés, tandis que nous invitons tous les chrétiens,
et en particulier les familles, à adresser à Marie
Immaculée, mère de la vie, l’invocation par laquelle
le Pape Jean-Paul II termine son encyclique :

“O Marie, aurore du monde nouveau,
Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie:
regarde, ô Mère,
le nombre immense des enfants
que l’on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes
victimes d’une violence inhumaine,
des vieillards et des malades
tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse.

Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et avec amour l’évangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir
comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance
dans toute leur existence
et le courage d’en témoigner avec une ténacité acti-
ve, afin de construire,
avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l’amour,
à la louange et la gloire
de Dieu Créateur qui aime la vie”.

Dolentium Hominum N. 62-2006

INFORMATIONES
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Wist je… 
dat de Karmelieten Van Gent de 

tofste paters van de hele wereld zijn?

Een verslag van ons bezinningsweekend uit …
kindermond

Ons bezinningsweekend in ‘Het Rustpunt’ van de
Karmel te Gent was een hartverwarmend succes. Wij
mobiliseerden voor het ganse weekend of voor de afzon-
derlijke activiteiten ongeveer vijftig deelnemers, negen
kinderen inbegrepen (waaronder een stralende meisjes-
tweeling van slechts drie maand oud!).

De ernstige teksten van Dagneau, Bodifée en
Verboven verschijnen in ons volgend nummer. Maar dat
het voor alle betrokkenen een waar genoegen is geweest
blijkt nog het best uit de tekst die de kinderen met de hulp
van de monitrices hebben opgesteld :

Het ongelooflijke kinder-
kar(a)mel(le)-krantje :

Het begon allemaal vrijdagavond 24 oktober 2008...
We dachten aan te komen in een luxe 6-sterrenhotel, maar
het leek een klooster te zijn achter slot en grendel.
Na onze valiezen uit te pakken, vulden we onze maagjes
met een heerlijk avondmaal. Daarna verschenen er uit het
duister plotseling 3 onbekende schimmen... Het waren
geen paters of nonnekes maar wel Ruth, Celine en Salem.
Wat kwamen die hier nu plots doen ? Ze ontvoerden ons
naar een onbekende plek wat bleek een speelkamer te zijn
waar we naar hartelust ons konden uitleven en amuseren.
Al heel vlug leerden we elkaar kennen aan de hand van
fijne spelletjes. Ze maakten het ons niet gemakkelijk met
een aartsmoeilijke rebus waaruit het thema van het week-
end te voorschijn kwam. Namelijk : “RIDDERS”. Dit
maakte ons wel héél nieuwsgierig naar het verdere ver-
loop van het weekend...
Voor het slapengaan konden we nog genieten van een
mooie film en daarna droomden we lekker van ridders en
jonkvrouwen.

De volgende morgen kwam voor ons iets te vroep piepen.
Nog heel dromerig zaten we onze boterhammeles naar
binnen te smikkelen. Toen wisten we nog niet dat er ons
een heel gevarieerde dag te wachten stond. We begonnen
volop te knutselen om de eettafels feestelijk te versieren.
Ploseling klopte er een geheimzinnige pater op de deur.
Het bleek Pater David te zijn die ons meenam op een
avontuurlijke rondleiding doorheen het klooster. Het was
een leerrijke tocht met bezoekjes aan plekjes die alleen
voor kinderen toegelaten was. We zagen de eetzaal van de
paters waar er iedere maaltijd in stilte wordt gegeten ter-
wijl er iemand voorleest uit de Bijbel of een ander gelo-
vig boek. Op zondag wordt er niet voorgelezen maar is er
wel muziek op de achtergrond.

Daarna vertrekken we naar de sacristie om vervolgens
naar de kerk te gaan. Het spannendste moment van de
rondleiding was het neuzen in heel oude boeken en als
hoogtepunt het bewonderen van het allerkleinste boekje
dat zich in het klooster bevindt.

Na het middagmaal en het lekkere ijsje trokken we er op
uit naar het Gravensteen waar er twee jonkvrouwen op
ons stonden te wachten. Eén van de jonkvrouwen nam de
kleine kinderen mee om op avontuur te gaan in het
kasteel. Na een lange tocht met veel trappen kwamen we
ridder Frédérique tegen die ons allemaal tot ridder sloeg.
Daarna gaf hij ons de opdracht op zoek te gaan naar de
schat. Het was geen makkelijke opdracht maar door goed
samen te werken hebben we de schat gevonden. Deze zat
vol met gouden (chocolade)-centjes.
Moe maar voldaan keerden we terug naar het klooster.

De andere jonkvrouw ging op stap met de grotere kinde-
ren en gaf ons een rondleiding doorheen Gent. Ze gaf ons
echter ook een opdracht : de juwelen van de vrouw van de
ridder waren gestolen en wij moesten a.d.h.v. opdrachten
en aanwijzingen de juwelen terug vinden. We ontdekten
plekjes in Gent waar we nog nooit eerder waren geweest.
O.a. : de crypte van de St-Baafskathedraal, het leuke graf-
fitistraatje waar we ons volop mochten uitleven met de
spuitbussen, en als slot vonden we in het Huis van Alijn
de verloren juwelen. Na deze mooie tocht trokken we
goedgezind terug naar het klooster.
Daar dronken we heerlijke zelfgemaakte chocolademelk
met lekkere tweekleurige princekoeken.
Daarna was het koekjesbaktijd... Geklieder en gekladder
met onze handjes in het deeg met als resultaat de lekker-
ste koekjes van de hele wereld (dit zul je zelf binnenkort
kunnen proeven...).

Vlugger dan verwacht was het al zondag en verpakten we
onze lekkere koekjes om als kadootje te geven aan ieder-
een bij het afscheid van het leuke weekend.
Blij en tevreden, maar toch met een beetje pijn in het hart
dat het fijne weekend voorbij was, trokken we terug huis-
waarts.
Dikke zoenen en veel liefs van ons allemaal.
Judit, Karel, Lode, Ophelia, Andries, Suzanne, Nele en de
kleinsten onder ons : Zita en Phara.
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Nog enkele weetjes ...

Wist je dat ...

- het lievelingseten van Pater David kalfslever met
frietjes of patatjes en groentjes is ?

- de naam Karmelieten van de berg “Karmel” in
Israël komt, waar de huidige paters vroeger kluize-
naars waren en in aparte huisjes woonden.

- Opa Lieven Casteels ook van de partij was ? Hij
behoort tot de lekenord van de Karmelieten.

- de paters van de Karmel van Gent de allerliefste
paters van de wereld zijn ?

Denk na over de zorg, schrijf een essay
en win € 1000,-!

Paul Sporken Prijs voor
Gezondheidszorg en Ethiek

Tijdens je studie gefascineerd geraakt door morele problemen in de gezondheids-
zorg? Je wel eens afgevraagd of alles wat technisch mogelijk is in de medische prak-
tijk moet worden toegepast? Of aan het denken gezet over de zorg voor je demen-
terende oma? Verwoord je opvattingen over gezondheidszorg en ethiek in een essay
en ding mee naar de Paul Sporken Prijs 2009.

De prijs is uitgeschreven door het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) en
geldt voor studenten (universiteit of HBO) of net afgestudeerden (op 1 januari 2008 of
daarna). De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Het winnende
essay wordt beloond met € 1000,- en in het TGE gepubliceerd.

De deadline is 1 mei 2009. Het essay moet voldoen aan de auteursrichtlijnen van het
TGE. Kijk voor meer informatie daarover EN de voorwaarden op de website of neem
contact op met drs Valesca Hulsman, eindredacteur TGE, (v.hulsman@iq.umcn.nl),
UMC St Radboud, IQ Health Care (114), sectie Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de
Geneeskunde, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen,
tel. 024-3615320. Website: www.umcn.nl/efg en klik op het logo van het TGE.


