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Voorwoord 
Het is Adventstijd. In de winkels is het al volop kerstmis. Sinterklaas was het land nog niet uit of de 
kerstverlichting lag al in de schappen. Zo gaat dat, tijd is geld.... Maar als gelovige mensen bereiden 
we ons voor op de komst van het Licht. Dat Licht is er niet meteen. Het is niet een kwestie van een 
oogverblindend licht dat ineens gaat schijnen. Onze ogen moeten wel de kans krijgen om te 
wennen. We verwachten, we verlangen, we proberen alert te zijn op alle kleine tekens van licht en 
hoop. En die zijn er voldoende. 
We hebben als Hoogstraatgemeenschap Sinterklaas gevierd. Een puur Hollands feest maar Shanto 
was erbij en ook Shamim, een vrouw uit Uganda die 3 weken bij ons te gast is en binnenkort in haar 
eigen netwerk een plekje gevonden heeft. Het is fijn om Shamim in huis te hebben, ze spreekt goed 
Engels en een beetje Nederlands. Zij deed mee met het Sinterklaasspel en was reuze enthousiast.  
 
De Hoogstraatgemeenschap is nog steeds op zoek naar nieuwe bewoners. Helaas is het met Joep en 
Ines niet gelukt. Er bleek uiteindelijk onvoldoende gezamenlijk draagvlak te zijn. Natuurlijk blijven zij 
betrokken bij de Hoogstraatgemeenschap en zien we hen graag komen. Nu is er opnieuw een 
oproep geplaatst op woongroepen.net. Daarnaast willen we proberen om via de website van de 
KNR de oproep te plaatsen. Er zijn immers meer kleine christelijke leefgemeenschappen die via de 
KNR een link hebben met elkaar. We hopen het komend jaar echt op versterking. 
 
Op de Kringzondag van november hield Toine een meditatie bij de tekst ‘zo was het’ van Dag 
Hammerskjöld. We spraken af dat deze in de volgende kringberichten zou komen. Hierbij dus.... 
Verder bijdragen dit keer van Anneke en Gerard, zr. Albertha en Truus. En de uitnodiging voor de 
komende kringzondag 17 december.  
 
Goedgevulde kringberichten dit keer. 
 
Veel leesplezier! 
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Meditatie bij de tekst Zo was het van Dag Hammerskjöld 
 
 

Vooraf 
Dag Hammerskjöld was een bekend Zweeds diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties in de 50-tiger jaren. Hij viel op door zijn onorthodoxe houding tegen de spelletjes van de 
Koude Oorlog door de grootmachten Amerika en Rusland. Gaf hier vaak kritiek op en durfde te 
handelen tegen hun wil in door o.a. vredesmissies naar Afrika. Hij hield een dagboek bij waarvan, 
niemand de inhoud voor mogelijk had gehouden. Het werd gevonden na zijn dood in 1951. Het 
bevatte prachtige mystieke en zeer persoonlijke teksten en gedichten. Vooral geïnspireerd door de 
profeten en mystici zoals Eckart. Merkstenen is de titel van zijn verzameld werk, genoemd naar de 
merkstenen die hij zelf oprichtte om letterlijk de weg terug te vinden tijdens zijn wandelingen door 
Lapland. Het landschap ook waarin hij uitrustte en zijn inspiratie terugvond voor zijn geëngageerde 
en persoonlijk moeilijke levensweg. Na een vredesmissie in het voormalige Congo werd het vliegtuig 
waarin hij zat neergeschoten, men vermoed door rebellen en/of de CIA.  
Hieronder treft u het gedicht aan waarmee Merkstenen begint. Daarna een meditatie op dit gedicht, 
gehouden tijdens een bijeenkomst van de Hoogstraatgemeenschap en De Kring in Eindhoven. 
 

Zo was het 
Verder word ik gedreven 
een onbekend land binnen 
De grond wordt harder, 
de lucht meer prikkelend koud.  
Aangeraakt door de wind 
vanuit mijn onbekend doel 
trillen de snaren 
in verwachting 
Aldoor vragend 
zal ik aangekomen zijn, 
waar het leven weg klinkt- 
een heldere eenvoudige toon 
in de stilte. 
 
Wat je moet durven-jezelf te zijn. 
Wat je zou kunnen verwerven- 
dat de grootheid van het leven zich in je zou weerspiegelen 
naar de maat van je zuiverheid. 
 
De stilte is de ruimte rond iedere handeling 
en ieder samenleven als mensen. 
De vriendschap eist geen woorden- 
het is een eenzaamheid, 
bevrijd van de angst der eenzaamheid 
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Meditatie 
“Ik word gedreven, een onbekend land binnen, de grond wordt harder, de lucht meer prikkelend 
koud.” 
Met je rug tegen de muur staan, het leven als zinloos ervaren, alles dat om je heen donker lijkt. Die 
ander of die Ander die perspectief zou kunnen bieden is er niet of niet meer, zo ervaar je dat. De 
grond wordt hard, veert niet mee op jouw bewegingen, het leven komt prikkelend koud over. 
In een crisissituatie, het verlies van je naaste naaste, een relatie die uit gaat, ieder kan dit 
persoonlijk invullen.  
Je beseft dat niets meer bij het oude kan blijven, dat er iets fundamenteel nieuws moet gebeuren, 
dat niets meer hetzelfde zal zijn zoals het vroeger was. Je zou kunnen zeggen, ik word een 
onbekend land binnen gedreven maar weet nog helemaal niet hoe er dat uit zal zien. Het kan goed 
aflopen maar ook verkeerd. Je moet het soms uithouden met het weinige dat er is.  
En juist in deze eenzaamheid, zo schrijft Dag Hammerskjöld, in deze stilte, klinkt er een eenvoudige 
toon. Je zou ook kunnen zeggen, waar mensen de confrontatie met de eenzaamheid, absolute 
kwetsbaarheid, aangaan, worden ze gevoeliger, gevoelig voor de eenvoud voor wat er echt toe 
doet. 
Er kan dan eigenlijk maar een ding: Het leven en jezelf opnieuw ontvangen.  
Dag Hammerskjöld leest de mystici, trekt zich vaak terug in de natuur, wandelt dagenlang alleen in 
Lapland. Hij wordt letterlijk aangeraakt door de wind en van binnen geraakt. Je zou kunnen zeggen, 
zijn ervaring van de natuur biedt perspectief. Er trillen snaren. Hierin is nog niet alles duidelijk maar 
het zet hem op een weg.  
Zelf verwoordt hij het als volgt:  
“Ik heb ja gezegd tegen iets of iemand, iets dat mijn leven radicaal heeft veranderd.”  
Iets en iemand waarop zijn engagement stoelt, dat hem inspiratie geeft, zingeving. Hij komt tot het 
besef dat deze zingeving, dit geloof oproept tot handelen. Geloof kan niet zonder een praktische 
levenshouding die hierop stoelt. In beweging komen, zoals hij in zijn leven als vredesstichter deed. 
De belofte is dat als je de schijnbaar ongelukkige weg gaat van jezelf verliezen, dat je jezelf juist 
vindt. Hoe eerlijker dat je hierin bent, hoe meer je naar jezelf durft te kijken, je eenzaamheid 
accepteert, hoe zuiverder je als mens wordt. Schroom dus niet om eenzaam te durven zijn, lijkt zijn 
boodschap.  
Het gaat niet om puur eigenbelang, integendeel. Er bestaat zoiets als de grootheid van het leven, 
iets dat jou overstijgt. Dit overstijgt volgens Dag Hammerskjöld ieders persoonlijke situatie.  
Om dit te leven kan een mens kiezen voor de stilte, hoe druk en geëngageerd hij ook leeft. In de 
stilte vindt je de grond voor jouw engagement om de samenleving een meer menselijk gezicht te 
geven.  
Het is een eenzaamheid bevrijd van de angst voor eenzaamheid. Dit inoefenen, je eigen angsten 
aankijken, je laten leiden door mensen die dit proces eerder gingen, vriend worden met je 
eenzaamheid, maakt je transparant.  
 
Er zijn dan niet zoveel woorden nodig zoals vriendschap geen woorden eist. Deze stilte 
communiceert, juist in je maatschappelijk en persoonlijk handelen. Kan ook anderen over een grens 
naar vrede trekken, die ze eerst niet durfden te gaan.  
 
 
Twan en Lies Lakeman  
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20-jarig bestaan Bambale 
 
 

Zaterdag 14 november was een bijzondere 
dag voor  Stichting Bambale, Samen met 
leden en vele vrienden vierden wij op 
feestelijke wijze haar 20-jarig  bestaan.  

 
Enkele Congolezen, m.m.v. Nederlandse vrienden namen 20 jaar geleden na het zien  
van het grote voedseltekort in hun geboorteland, het initiatief om, i.s.m. met de lokale bevolking 
met de opzet van het tuinbouwproject, Véronique. Vanaf het begin was het echter de doelstelling 
zich te richten op drie speerpunten: Tuinbouw, Onderwijs en Gezondheidszorg. Ofschoon 
moeizaam in het begin, is er in die 20 jaar hard gewerkt om de droom van de stichting te maken tot 
wat het nu is. Vele vrienden en organisaties als Cordaid e.a. in  zowel de Democratische Republiek 
Congo als hier in Nederland hebben er aan meegewerkt een stuk van de grote droom die de 
initiatiefnemers hadden waar te maken. Het thema van Stichting Bambale was en is nog steeds: 
Uitgaan van de kracht van mensen zelf. Blijven investeren in mensen: mensen opleiden en kansen 
bieden. Opleiden zodat mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.    
Met grote inzet van vrienden hier - waaronder een aantal organisaties als: Vasten Actie, Cordaid e.a. 
, alsook particulier- en   mensen in Congo hebben daartoe bijgedragen.                                         
Stg. Bambale heeft daardoor in die 20 jaar een aantal heel goed lopende projecten kunnen starten. 
Om er een enkele te noemen:    
 

<- Het tuinbouwproject Véronique in Ntadi. dat al enkele jaren 
zelfstandig draait. Ntadi is een kleine plattelands dorpje, dat zo’n  80 
km ten zuiden van Kinshasa ligt. De mensen verbouwen voedsel voor 
eigen gemeenschap. Het overige wordt verkocht op de markt in 
Kinshasa. Tevens wordt er gespaard om materiaal aan te vullen indien 
nodig. 
 
 
 
<- Een bestaand Gezondheidscentrum in Kimpemba werd 
gerenoveerd. Er is nu goede zorg aanwezig, met name ook goede 
kraam kliniek en zorg voor moeder en kind.                               
 
 
 
 

Een basisschool in Kisantu     
Kisantu is (in onze begrippen) een stadje in de buurt van Ntadi. In 
deze Basisschool is ook een bibliotheek waar ook mensen uit het 
dorp boeken kunnen lenen om te lezen.  
Verder is er o.a. nog een: Een Middelbare school opleiding, - een 
agrarisch vrouwenproject in een ander dorp.  Een Timmer Atelier 
voor straatjongeren in Kinshasa.  - een vernieuwde sanitaire afdeling voor de Kraamkliniek in 
Kisantu en een Internetcafé waar computerlessen worden gegeven. De droom van Stichting 
Bambale blijft ook nú nog doorgaan. 
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Wij zijn er trots op, hoe enkele vluchtelingen 20 jaar geleden het initiatief namen iets te doen aan 
de grote voedselschaarste in eigen land Zaïre. Hoe zij, samen met de toenmalige 
Hoogstraatgemeenschap en de mensen van de Landbouwuniversiteit Wageningen ontwikkeld heeft 
en haar weg gegaan is.  
Nu, 20 jaar later blijven zij zich nog steeds bekommeren om eigen landgenoten en helpen zij hen om 
eigen landgenoten weer in hun eigen kracht te zetten en blijven samen werken, om weer een 
welvarend Congo op te bouwen. Persoonlijk heb ik de kans gehad om verschillende gebieden, 
inclusief projecten te mogen zien.  Dat heeft ons en ook als gemeenschap en mij persoonlijk toe 
aangezet daar waar het kon een bijdrage te leveren.   14 november 2017 werd voor alle 
betrokkenen feestelijke en onvergetelijke dag.                                                          
 
Zr.  Albertha 

 
 
Troost, troost!  
 
Deze week kom ik mezelf tegen. 
Ik dacht: alles is goed. Ik hoef me geen zorgen te maken.  
Ik denk aan de mensen die het minder goed hebben.  
In mijn hoofd komen plannen om meer mensen uit te nodigen aan onze kersttafel. Er is een 
verlangen om een goede tekst te schrijven voor onze nieuwjaarswens.  
En dan in één klap: het gaat niet goed met één van onze kinderen. Het doet me pijn. Waar sta ik nu? 
Sta ik bij veel moeders over de hele wereld? Waar is mijn vertrouwen in die goede God die liefde is?  
Het leven is niet volmaakt. In de advent klinkt het woord: troost, troost. En we zijn getroost: veel 
mensen werken aan goede acties over de hele wereld. Kerstmis is een mooi feest. Maar we zijn nog 
op weg. En toch! We wensen net als ieder mens aan ieder mens een goed 2018. 
 
Anneke 
 

 

Op weg naar kerstmis 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om elkaar te bemoedigen 
om te bouwen aan een wereld  
van liefde. 
Elke dag is een uitnodiging 
om zin te geven aan dit leven. 
Wie op deze uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven  
houden. 
Wie zich laat uitnodigen 
leert over grenzen heen te zien 
(tekst Marinus van de Berg) 
 
Warme decembergroet, 
Truus 
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Uitnodiging aan alle kringleden 

 

Op zondag 17 december komen we weer bij elkaar. Het is nog adventstijd.  
We zijn op weg naar kerstmis.   
Anneke en ik zijn geraakt door het onderstaande bericht over deze vredestichters van nu: drie 
Kleine Zusters van Jezus in Ceuta. 
We stellen voor om daar met elkaar in kleine groepjes over te praten.  
Maar we beginnen zoals gewoonlijk om 10.00 uur met de ontmoeting met elkaar onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Daarna mededelingen – in kleine groepjes – pauze – viering en samen 
eten van wat we voor elkaar hebben meegebracht. 
 
Tot ziens 
 
Anneke en Gerard 
 

 

Vredestichters van nu: Kleine Zusters van Jezus in Ceuta 

 
In 2015 zijn drie Kleine Zusters van Jezus een gemeenschap begonnen in Ceuta, de Spaanse enclave 
in Noord-Afrika, die voor veel vluchtelingen een doorgangspoort is naar Europa. Ze hebben met 
eerbied en in stilte een ‘pelgrimage’ gemaakt langs plekken waar leven en dood elkaar raken: de 
hoge hekken langs de grens, de plek waar mensen de grens met Spanje over kunnen steken, het 
opvangcentrum voor vluchtelingen, een plek net over de grens met Marokko waar honderden jonge 
mensen zich in het bos verborgen houden. Op het strand hebben zij gebeden voor de mensen die 
tijdens hun tocht zijn omgekomen en voor hun nabestaanden. Ondanks alle ellende die zij zien 
ervaren de zusters dat ook hier de dood niet het laatste woord heeft. Ze schrijven: “Als we met 
aandacht naar de migranten luisteren, vertellen ze wat ze meegemaakt hebben. Wat een 
onvoorstelbare lijdensweg! Hun geloof is hun houvast. Hun levenskracht en geloof zijn zo sterk! Met 
ieder van hen worden we ondergedompeld in het Paasmysterie, het besef dat het leven sterker is 
dan de dood. Zoals de woestijn voor Mozes, wordt Ceuta voor ons 'heilige grond', een plek waar we 
uitgenodigd worden 'onze sandalen uit te doen' uit eerbied. Een plek waar we met groot verlangen 
bidden om de komst van Gods Rijk. Een plek waar we elkaar leren lief hebben als broeders en 
zusters, zonder barrière en zonder angst, zonder muur en zonder hek.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Winter in de Hoogstraat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wij wensen je een ster 
voor de donkerste nacht. 

Wij wensen je zachtzinnig licht 
om het goede te zien 

in de wereld. 
Wij wensen je woorden 

die niet breken 
maar verbinden. 

Wij wensen je 
tussen het doodgewone 

nu en dan een godsgeschenk.      

(Kris Gelaude) 
 
 
 

De Hoogstraatgemeenschap wenst je gezegende kerstdagen en een liefdevol 2018 


