Voorwoord
De Vasten is begonnen, de veertigdagentijd. Komende zondag is het Kringzondag en dan zal aan dit
thema aandacht geschonken worden. Zelf doen wij dat ook in onze leefgroep. We hebben ieder
onze eigen manieren om te vasten. Ook Luus doet mee, zij is van plan om haar IPad op bepaalde
momenten te laten liggen. Sommigen eten de hele vasten geen koekjes, anderen drinken geen
alcohol of eten geen vlees. Het gaat erom dat we meevoelen met mensen die elke dag moeten
afzien. Dat onze luxe geen vanzelfsprekendheid is.
In deze Kringberichten ook weer een nieuw verhaal van Leny en bijdragen van Truus, Constance en
Gerard en Anneke. Tot slot nog een mooi bericht vanuit de Hoogstraatgemeenschap.
Veel leesplezier!

KLEIN GELUK
Regelmatig krijg ik op mijn volkstuin gezelschap van een roodborstje
Dit gebeurt al jaren.
Het vogeltje zit meestal op een meter afstand en laat horen dat ze er is.
Ik word hier erg blij van.
Het is voor mij klein geluk op een gewone dag.
Wellicht is klein geluk dan ook het grootste van allemaal.
Lieve groet,
Truus
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11 februari
In 2017 was 11 februari de dag van de officiële overdracht.
In 1983 waren zr. Veronique, Bets en Theofrida – en vanaf 1985 samen met Albertha – begonnen met een
experiment: zou het mogelijk zijn om in het oude klooster aan de Hoogstraat van Eindhoven weer nieuw
leven in te blazen? De zusters zochten niet naar snelle antwoorden. Zij wilden met een open vizier kijken en
luisteren naar de ervaringen, die zij zouden opdoen in het leven op de Hoogstraat en zij wilden die
ervaringen elke week met elkaar toetsen aan het woord van de Bijbel. Waar trekt God zijn spoor? Zij hadden
daarbij wel een uitgangspunt: kijken door de bril van hen die onder ligt, door de bril van de misdeelden. Zij
wilden zich nergens op voor laten staan en opgenomen zijn tussen hen, die die op de Hoogstraat ook een leef
of werkplek zochten. Samen werken aan een bewoonbare wereld.
Het experiment bleek levensvatbaar en ook overdraagbaar. Op 11 februari van het vorig jaar werd de stap
van de officiële overdracht gezet. Voor zich zelf moesten de zusters een andere weg in slaan. Een keerpunt in
hun leven, waar we gerust even bij stil mogen staan.
Ook voor Anneke en mij mag deze datum als keerpunt gezien worden. Wij hadden met hart en ziel vanaf
2003 samen geleefd met de zusters. We deelden dezelfde pijn en dezelfde droom. Dat wij eerder vertrokken
dan de bedoeling was, kwam onverwachts. Wij werden vanuit de Hooge Berkt, waar wij ook lid van waren,
geroepen om gastheer en gastvrouw te zijn in het nieuwe retraitehuis. De vraag werd vanuit hun nood
geboren en sloot aan op wie wijzelf zijn.
Nu wij eenmaal hier in Bergeijk leven, merken wij heel duidelijk dat wij ook leven vanuit onze ervaringen en
onze vorming bij de zusters. Vandaaruit leven wij hier ons maatschappelijk engagement.
Zo staan wij stil bij deze datum van 11 februari.
En dan is er natuurlijk de derde vrucht: de nieuwe
Hoogstraatgemeenschap, die op 11 februari 2017 officieel van start ging.
Wie hun jaarverslag leest, ziet hun inzet vanuit de zelfde kernwaarden.
Een jaarverslag en een gemeenschap om blij van te worden.
11 februari doet ons denken aan een etagebloem. Vanuit de eerste bloem
komt een tweede bloem omhoog. Zij lijkt op de eerste, maar heeft haar
eigen schoonheid.
11 februari is een dag om dankbaar voor te zijn.

Gerard en Anneke
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Nieuws van Alice
Hallo allemaal,
Zoals jullie weten ben ik onlangs verhuisd naar Teteringen.
Ik dacht nog tegelmatig naar de kring zou komen. Helaas lukt dat niet in de praktijk.
Ik heb de Kring altijd heel belangrijk gevonden.
Ga zo door!!!! Fijne bijeenkomsten! Helaas...
Hou het in ere!!' Het ga jullie goed.

Lieve groet van Alice

Constance
De wind voert wolken af en aan.
Licht strijkt over land en zee.
Laten we even zitten,
en dan weer verder gaan.

Vlieland 8-2-2018
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Verhaal
De ware maatstaf van ons hart is
Hoe goed we in staat zijn liefde en hoop te scheppen
In de harten van kinderen
ZOMAAR EEN KIND
Hun ziel woont in het huis van morgen
- Kahlil Gibran Ze is een allerliefst meisje van bijna twaalf, een bloem die net tot bloei komt. Ik ken haar vanaf haar zevende,
maar niet echt goed. Ik heb de school helpen opzetten waar zij op zit, en ik kom één, twee keer per jaar in
haar klas om de leerlingen voor te lezen en over schrijven te praten. Ze viel me telkens op omdat er zo’n
waardering van haar gezicht straalde. En niet alleen voor mij, maar voor het hele leven. Ze was een van die
weinige kinderen die met een gevoel van dankbaarheid ter wereld zijn gekomen. Als ik haar tegenkwam, gaf
ik haar vaak een tik tegen haar schouder en vroeg ik: ”Hoe gaat het vandaag de dag met Sarah?” Dan begon
ze blozend te stralen van trots vanwege de aandacht die ze kreeg van een volwassene die een veel belangrijker universum leek te bewonen dan het hare.
Op een dag in de kantine kwam onze relatie pas echt tot bloei. Ik was daar vanwege een vergadering van het
schoolbestuur en zat met een paar docenten aan tafel. Sarah kwam uitgelaten en aarzelend op me af rennen.
“ Meneer Nerburn, meneer Nerburn,” zei ze, “Ik heb iets gezien wat u in een van mijn boeken hebt
geschreven.” Ze stak haar hand in haar rugzak en trok er een stukgelezen boek uit met een verzameling
inspirerende gedachten voor tieners. Ik vond het heel leuk dat ze dat boek aan het lezen was en het stuk had
gevonden dat ik had geschreven. “Wilt u het voor me signeren?” vroeg ze.
Ik zette mijn handtekening en schreef er een zinnetje bij waarin ik haar prees voor haar vriendelijkheid en
haar betrokkenheid bij anderen. “Lief dat je dat vraagt, Sarah,” zei ik. “Het is een grote eer dat iemand zoals
jij mijn geschriften waardeert.” Ze lachte blozend en rende vervolgens weg met het boek omklemd alsof het
kostbaarste voorwerp ter wereld was.
Vanaf dat moment hadden Sarah en ik een speciale band. Als ik de school bezocht, kwam ze altijd naar me
toe om me te begroeten. Wanneer er werkstukken te bezichtigen waren, nam ze me altijd mee om die van
haar te bekijken. Het was het soort relatie dat een volwassene koestert, omdat je je uitverkoren voelt dat
een kind jou heeft gekozen als iemand om tegenop te zien, en je beseft dat jouw aandacht een leven kan
helpen vormen.
De tijd dat ze de school zou verlaten kwam naderbij, daarom moest Sarah een openbare voordracht houden
over wat ze allemaal had geleerd en wat ze hoopte in haar leven te bereiken. Zulke voordrachten werden aan
het eind van de schooldag gehouden in het klaslokaal, en normaal gesproken waren er alleen de ouders en
een paar goede vrienden bij. Maar toen ik hoorde dat Sarah zou spreken, wist ik meteen dat ik erbij wilde
zijn.
Ik koos een plaats achter in de klas, achter een paar familieleden en vrienden. Toen Sarah binnen kwam en
me zag zitten, begon ze zo erg te blozen dat haar sproeten er als sterren tegen afstaken. Haar ouders en
grootouders had ze verwacht, en misschien een tante of oom ook wel. Maar meneer Nerburn, iemand die
boeken schreef: Dat nooit.
Natuurlijk bracht ze het er goed af. Ze liet ons haar rekenschriften zien, en wat ze tijdens de tekenles had
gemaakt, en ze vertelde over haar werk bij de jeugdgroep van de kerk en over haar droom om andere
mensen te gaan helpen. Tegen het eind waren er nog maar weinig mensen die droge ogen hadden, minstens
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evenzeer uit trots op de prachtige jonge vrouw die zo tot bloei was gekomen als om iets speciaals dat ze had
gezegd.
Ik had een cadeautje voor haar meegenomen – een gesigneerd exemplaar van een van mijn boeken waar ik
een opdracht in had geschreven. Toen ze was uitgesproken en iedereen om haar heen was komen staan, stak
ik haar onopvallend het boek toe en wilde vervolgens vertrekken. Ze stond teveel in het middelpunt van de
belangstelling om aandacht aan mij te kunnen besteden – en we hadden elkaar waarschijnlijk ook niet veel te
vertellen gehad. Maar toen ik in de richting van de deur liep, onttrok ze zich aan iedereen die haar wilde
feliciteren en kwam naar me toe.
“ Dank u wel dat u er was, meneer Nerburn,” zei ze. En met bijna iets verontschuldigends voegde ze eraan
toe: ‘En dank u wel dat u aandacht aan me hebt besteed, ook al ben ik maar een kind.” Ik gaf haar mijn
gebruikelijke tik tegen haar schouder en omhelsde haar even, waarna ik haar en haar familieleden verder
met rust liet om van hun trots en de feestvreugde te genieten.
Maar haar woorden bleven in mijn hoofd hangen. ‘Dank u wel dat u aandacht aan me hebt besteed, ook al
ben ik maar een kind.” Wat wist ze er toch maar weinig van; wat begreep ze nog maar weinig.
Die mensen waren daar niet samengekomen, als zij er niet was geweest. Er waren geen tranen gevloeid als
zij niet zo fris en vol belofte was geweest. Goed, dan was ze ‘maar een kind. Maar dat kind was wel degene
die ons samen had gebracht en onze hart had geopend zoals een volwassene dat nooit had gekund.
Onderweg naar huis wenste ik dat ik de woorden had gevonden om haar te vertellen hoe bijzonder zij was.
Maar die woorden waren er eenvoudig niet geweest toen ik ze nodig had – alleen een glimlach, een
omhelzing en een speelse tik tegen haar schouder.
De volgende dag moest ik op school zijn voor een bestuursvergadering. Ik hoopte dat ik Sarah misschien zou
tegenkomen, zodat ik haar nog eens kon vertellen hoe geweldig ze het had gedaan en wat een bijzonder
mens ze was geworden. Toen ik op het schoolplein arriveerde, was daar een groep kinderen in de
crécheleeftijd aan het spelen, met veel rennen, schreeuwen en achter elkaar aanzitten. Ik zag dat een kind
een blaadje vond dat ze meteen aan haar vriendinnetjes ging laten zien. Algauw stonden er allemaal
kinderen omheen te wijzen en te duwen. Ik probeerde te ontdekken wat ze eigenlijk precies hadden ontdekt,
maar op die afstand zag het er toch echt gewoon als een boomblad uit. En misschien was dat ook wel alles.
Op dat moment besefte ik wat ik tegen Sarah had willen zeggen, verontschuldig je nooit dat je ‘maar een
kind‘ bent.
Je bent immers de allerbelangrijkste persoon op de hele wereld.
Je draagt belofte in je. Je draagt mogelijkheden in je, wanneer onze hoop vervaagt.
In jou zien we de wereld zoals we ons de wereld dromen.
Blijf altijd zo opgetogen als je een boomblad ontdekt;
dat maakt ons duidelijk dat er schoonheid schuilt in het kleine,
terwijl we ons te veel concentreren op alles wat groot is.
Blijf met elkaar op speelplaatsen spelen;
dan zien wij dat mensen van allerlei achtergronden elkaar met open geest tegemoet kunnen treden.
Blijf tegen honden, katten, duiven en eenden praten;
dan onthouden wij dat alle levende wezens een ziel hebben.
Blijf lachen en giechelen wanneer je je verbaast en uitgelaten bent;
het is de muziek van de verlossing voor onze oren.
Doe wat je hart je ingeeft. Lach, huil, stamp met je voeten als je kwaad bent,
treuzel ‘s morgens, verzet je ‘s avonds als je naar bed moet.
Laat ons zien hoe belangrijk het moment voor je is,
en sta ons toe dat we heel even dat belang van het moment samen met jou ervaren.
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Want jij help ons eraan herinneren wat het betekent om te leven.
Jij gebiedt ons sterk te zijn, jij herinnert ons eraan dat we teder moeten zijn.
In jouw ogen zien we de ogen van alle kinderen,
en heel even begrijpen we wat we gemeen hebben met alle vaders en moeders
van alle tijden en overal ter wereld.
Nee, je moet je nooit verontschuldigen dat je ‘maar een kind’ bent.
Want je bent sterker dan je je in je wildste dromen had kunnen voorstellen.
Jouw kus voor het naar bed gaan kan een leger tot staan brengen;
jouw tranen kunnen een hart van steen doen smelten.
Want jij hebt de gave van de onschuld. Jij hebt de gave om te dromen.
Wanneer we jou zien lachen en spelen, krijgt onze ziel vleugels.
Wanneer we jou optillen en vasthouden, zegenen we een wereld vol hoop.
Terwijl deze gedachten half gevormd door mijn hoofd tolden, liep ik langs het groepje kinderen met hun
schrille gesprekken en hun ademloos onderzoeken van het blad. Voor mij uit kon ik door de deur de oudere
leerlingen zien die in de rij stonden voor de lunch. Daar zou Sarah vast en zeker bij zijn, dus ik had de kans om
haar even te spreken. Maar ik veranderde van gedachten. Ik zag haar een eind verderop staan lachen met
haar vriendinnen, waarschijnlijk stonden ze over jongens en feestjes te praten, en over hun plannen voor het
weekend. Ze had er vast geen behoefte aan dat ik haar stoorde.
Ik hoorde bij gisteren. En zij leefde al morgen.
Ik liep verder de trap op, op weg naar het lokaal waar mijn vergadering zou plaatsvinden. Daar ging ik op mijn
plaats zitten aan in een kring gezette reeks tafels vol folders, agenda’s en notulen. Nee, dacht ik, Sarah heeft
me nu niet nodig. Ze zit er niet op te wachten dat ik haar stoor als ze met haar vriendinnen staat te praten,
dat ik hun gelach laat verstommen. Ze heeft me hier nodig, om de school te helpen met het bepalen van
beleid en het sluitend krijgen van de boekhouding. Want we hebben ieder onze taak, zij en ik. De mijne is
ervoor te zorgen dat ze veilig is in onzichtbare handen. De hare is om de spiegel te zijn van mijn dromen.
Leny
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Bericht vanuit Schijndel
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Verder nieuws vanuit de Hoogstraatgemeenschap
Vandaag waren wij op bezoek bij de zusters in Schijndel, samen met Anneke en Gerard. Ook wij hebben
namelijk stilgestaan bij 11 februari. De dag waarop wij als nieuwe Hoogstraatgemeenschap het stokje van de
zusters en Gerard en Anneke hebben overgenomen. Jullie kennen ongetwijfeld het naambordje dat boven de
deur hangt. Wellicht is het opgevallen dat het een tijdje verdwenen was. Nee, niet gestolen...
Maar we vonden dat er wel iets aan gewijzigd mocht worden en we zijn er trots op dat we dit als eerste in
Schijndel hebben gepresenteerd.
Hieronder ziet u het bordje zoals dat er nu uitziet.
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