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SJAAK HUIJSER 75!
Op zondag 25 mei waren we uitgenodigd door Sjaak Huijser om ter gelegenheid van “zijn 75 ste ”
verjaardag dit te vieren in de “huiskamer” gevestigd in de Lichtstraat.
Het was een hele warme en gezellige bijeenkomst. Zowel het Jongerenhuis als de bezoekers v.d.
huiskamer (vooral vluchtelingen) hadden de hele zaal prachtig versierd. Sjaak werd goed bejubeld
en geëerd om zijn inzet voor vluchtelingen, studenten en vooral om deze groepen met elkaar te
verbinden en gelijkwaardig met elkaar om te gaan. De huiskamer is door hem opgezet en lijkt een
succes te worden. Wij werden zeer hartelijk ontvangen en werden door vluchtelingen getrakteerd
op koffie en gebak, een drankje en een hapje. Het deed ons goed dit mee te maken. Alle eer aan
Sjaak! Hij heeft dit verdiend.
Wij wensen hem alle succes toe met de uitbreiding en de vervolmaking van het ‘huiskamer project’
en met zijn verhuizing naar de 8ste etage van dezelfde flat in Lichtstraat 376 waar iedereen welkom
is.
Wist u dat: Sjaak een boekje heeft geschreven over zichzelf; “Nooit geweten?”.
Zusters Hoofdstraat 59, Schijndel

KLOOSTERGLOSSY
Door Leo Fijen, bij de meesten van jullie wel bekend, werd ik geattendeerd op de verschijning
van een speciale uitgave over kloosters. Ik heb hem inmiddels ontvangen en ben er erg blij mee.
Deze glossy opent deuren die vaak gesloten blijven. Naar dat andere leven waar we allen soms van
dromen. Waan jezelf in het klooster om je te laven aan de stilte, om even op adem te komen
in het gebedsleven van contemplatieve en actieve religieuzen. Stap over de drempel van onder
meer de Abdij van Berne en de trappisten in Berkel-Enschot.
Lees de verrassende verhalen van mensen die radicaal kiezen voor een religieus leven.
Ze nemen ons mee naar de stilte, maar ook naar de stad.
Ze vertellen over hun dagen, hun visioen, hun ouder worden, hun gastvrijheid.
Ik werd aangenaam verrast door het verhaal van onze eigen zusters: Alberta, Bets, Theofrida
en Veronique. Ze werden voor deze speciale uitgave in Schijndel bezocht in hun appartement.
Het artikel beschrijft hun werk voor de Hoogstraatgemeenschap en de belangrijke plaats
van vluchtelingen in dit geheel. Tevens het loslaten van dit levenswerk om zo ruimte te maken
voor een nieuwe generatie met dezelfde idealen.
Deze uitgave is te bestellen bij uitgeverij Adveniat. www.adveniat.nl
De kosten hiervoor zijn 8 euro en 95 cent.
Lieve groet, Truus

WETEN JULLIE DAT…..?
-

18 juni weer de laatste Kringbijeenkomst voor de vakantie is.
Het weer een bijzondere Kringzondag wordt, en wij naar de Gemeenschap
De Hooghe Berkt in Bergeijk gaan.
Wij een beroep doen op kringleden die een auto ’hebben voor het vervoer,
Zij een vergoeding krijgen voor de brandstof vanuit het Kringpotje.

-

Dat. maandagmorgen 12 juni de Stimulansgroep weer bij elkaar komt.
En samen deze Kringzondag verzorgen, en de uitnodiging sturen.
- Wij ook weer aandacht vragen om de contributie voor dit Kringjaar.2016- 2017
bij te werken.
-

De 2e bijeenkomst van de Verandering een goede bijeenkomst is geworden.
Buurtzorg stond hierin centraal en Cora die bij Buurtzorg werkt was de Ervaringsdeskundige
van deze avond.
Ook kreeg de nieuwe Leefgemeenschap van Stefan Mulder de diamant doorgegeven, die hij
vorig jaar gekregen heeft.

-

20 juni de dag van de Vluchteling is. Vluchtelingen in de Knel hier aandacht aan besteed.

-

De HOV groep weer hard aan het werk is voor de volgende
HOV –nieuwsbrief.

-

Wij iedereen een fijne vakantietijd toewensen – en voor hen
die weggaan ook weer een behouden thuiskomst!
Zondag 17 september weer het nieuwe Kringjaar begint.

-

Ons Kringlid Alice Gilissen is inmiddels verhuist
Zij wilde graag in de buurt van haar dochter wonen, en haar wens is in vervulling gegaan.
Lieve Alice
Wij hopen dat je je gauw thuis zal voelen in jouw nieuwe woning, en wensen jou een mooie en fijne tijd toe.
Natuurlijk zullen wij je missen in onze bijeenkomsten, maar we bewaren fijne herinneringen aan jou. Het
lekkere gebak dat je s, middags bakte als je bij de zusters was, en wij er bij de Agapeviering s’ avonds heerlijk
van genoten bij het koffie drinken. Jouw inbreng bij het verzorgen van een thema van de kringzondag. Jouw
belangstelling en medeleven voor de vluchtelingen die jij ontmoette in de leefgemeenschap, en voor ieder
van ons. Jij bent echt een mens om van te houden. Bedankt voor jouw vriendschap. Jij bent nu wat langer uit
het oog, maar niet uit ons hart!!! Daarom wil ik graag haar adres doorgeven.
Alice Gilissen
Park Zuiderhout Kamer 3.15
Arnold Janssenlaan 46
4847DK Teteringen

Lieve groet namens alle kringleden.
Leny.

Kloosterboerderijfestival 2017
Ook dit jaar is er weer een kloosterboerderijfestival.
Waar, wanneer en de kosten?
Dit keer in Nieuw Sion in Diepenveen tussen 11 en 18 augustus 2017.
Een losse dag langskomen (niet slapen): € 10-15 per dag. Meerdere dagen (dus ook slapen): € 15-20
per dag. Hele week: € 90-120. Je kan je informeren en opgeven via de site
www.kloosterboerderijfestival.nl
Vorig jaar zijn Ines en ik voor het eerst naar het kloosterboerderijfestival geweest. Wij kwamen daar
terecht via een artikel in ZOZ van Omslag. Wij hadden in de eerste instantie helemaal geen idee wat
zo'n festival in zou houden, maar toen we op de site gingen kijken hadden we zoiets van; laten we
ons opgeven voor een hele week. Ons enthousiasme was gewekt door het beschreven programma en
de locatie waar het zou zijn (de Eemlandhoeve) en een introductie van de boer en de boerin.
We zouden daar gaan kamperen in onze eigen tent. Toen we daar aankwamen waren er een aantal
jongeren actief bezig om alles op te zetten en te regelen. Je kon aan de reactie van sommige jongeren
merken van; wat doen die mensen hier. Er was een groot leeftijdsverschil. Zij 20- en 30 plus en wij
60 plus. Maar al doende dag ontstond er een soort onderling vertrouwen en respect voor elkaar, wat
de hele week gebleven is.
Het programma bestond uit vier delen; Bidden, Werken, Lezingen en workshops en Plezier maken.
S’morgens eerst gezamenlijk bidden en in stilte zijn in de provisorische kapel. Daarna ontbijt en
opruimen, daarna verzamelen in de stal waar de boer en boerin lijsten hadden neergehangen waar alle
werkzaamheden voor de hele week opstonden. Dan het gezamenlijk uitvoeren van de
wegwerkzaamheden. Rond koffietijd gezamenlijk koffieen. Dan weer werken tot de middag.
Afsluiten van de morgen met bidden, zingen (Taizé) en stilte in de kapel en daarna lunch en
opruimen.
S’middags waren er lezingen en workshops.
Bijv. de zusters Bets en Albertha toen nog van de Hoogstraatgroep kwamen vertellen over de
activiteiten van vluchtelingen in de Knel, De Australische Dave Andrews kwam zijn boek
presenteren; “Heilig Verweer”, de geweldloze strijd in christendom en islam. Bewoners van
Stoutenburg kwamen iets vertellen over hun leefgemeenschap, zo ook jonge gezinnen die deel
uitmaakte van gemeenschappen waarbij spiritualiteit en barmhartigheid hand in hand gingen. Het
middagprogramma werd afgesloten met gebed, zingen en stilte in de kapel.
S’avonds na het gezamenlijke diner en opruimen, was er een dag afsluiting met bidden, zingen en
stilte in de kapel.
Daarna was er muziek en cabaret en toneel en kampvuur. Veel mensen hadden muziekinstrumenten
meegenomen en traden spontaan op en er ontstonden leuke gesprekken . Erg gezellig en gemoedelijk.
Wij hebben door de week heen gesprekken gevoerd met een aantal jongeren. Over hoe zij bijv. in het
leven staan en wat hun toekomstdromen zijn. Het deed ons goed om te merken hoe veel jongeren
actief betrokken zijn in het klaarstaan voor de medemens, de zwakkere in samenleving, vluchtelingen
en de zorg voor elkaar.
Het is ons zo goed bevallen; de onderlinge sfeer, het eten (alles biologisch), het kamperen in de
boomgaard en het gezamenlijk bidden, zingen en stil zijn dat we dit jaar weer gaan.
Joep van Erp

DAG VAN DE VLUCHTELING
Op 20 juni besteden we bij Natlab aandacht aan de wereld dag van de vluchteling.
Om 20.00 uur begint de documentaire "Os Buul".
De documentaire observeert de dagelijkse praktijk van vluchtelingenopvang en
integratie in de kleine dorpsgemeenschap Budel-Cranendonck. Om 21.00 uur
is er een gesprek met de maakster en iemand van Vluchtelingen in de Knel
om de film en onze expositie te bespreken. Vervolgens wordt rond 21.30 de
expositie "Eindhoven gedocumenteerd" geopend. De expositie geeft een kijk
op het leven van de ongedocumenteerde stadsbewoner. Men kan de foto's
bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Entree voor deze
avond is gratis. De expositie is daarna dagelijks te zien tussen 10.00 en
22.00 uur in De Nooijerzaal in Natlab. Het is nog onbekend hoe lang de
expositie blijft staan.
Groeten,
Jason Keizer
Sociaal-juridisch begeleider
Vluchtelingen in De Knel
Ik hoop dat veel kringleden hierbij aanwezig zijn.
Leny Bozuwa

