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Meimaand 
 

 
 

 
Mei 
Noordenwind, deed me huiveren in mijn 
winterjas…. 
Milde regen heeft de harde kleigrond zacht 
gemaakt …. 
De zon verwarmt de aarde en de zaden die ik zaaide ontkiemen….. 
De lucht is weer het speelterrein van de zwaluwen….. 
 
Mei 
Bloeiende struiken..... 
De vogels hebben in de heg een nest gemaakt …… 
Waar eerst de bloesem bloeide zijn nu kleine appels te zien….. 
Zuidenwind, je blaast me naar het strand….. 
 

Mei 
Alliums bloeien met honderden tegelijk..... 
Ik ruik de geur van rozen….. 
Zie de eerste vlinder..... 
 
 
Meimaand, ben je nu al weer voorbij? 

Van blogger Hetty 

Ingezonden door Maria Jager  

 

 

Lieve mensen van de Kring, 

 

Hierbij weer een teken van leven vanuit de Hoogstraatgemeenschap. 

Zoals jullie weten heeft Paul een nieuwe baan. Hij heeft het goed naar zijn zin en is elke dag lekker vroeg 

thuis. Fijn dus want nu kan hij zijn energie nog meer op de Hoogstraatgemeenschap richten. De reistijd is ook 

lekker kort. 

 

We hebben ons laten informeren door Joep en Truus, kenners van tuinieren. Inmiddels staan de snijbonen 

buiten, zijn alle bedden onkruidvrij en ligt daar compost op. Ook binnen staan diverse bakken met zaadjes 

die aan het kiemen zijn en als ze groot genoeg zijn, kunnen ze naar buiten. 

Wat dat betreft zijn we qua aandacht voor het milieu goed bezig.  

Het fornuis heeft het helaas begeven en we hebben ons georiënteerd op het koken op inductie, duurzaam 

dus maar het zal wel even wennen zijn. Ook voor onze medebewoners. 



Met hen gaat het overigens goed. De buik van Duaa wordt steeds dikker! Shanto mist Zohraja maar kreeg pas 

een pakketje van haar. Hij straalde helemaal. 

Op bevrijdingsdag zijn Erik en Shanto naar de film geweest, ‘Lion’. Het was een indrukwekkende film en 

toevallig werd een gedeelte gesproken in de taal van Shanto die dus geen ondertiteling nodig had. 

 

Vanaf het begin van de Vastentijd zijn wij begonnen elke avond in de stilteruimte samenkomen. We lezen 

een tekst, luisteren naar muziek en zijn stil. Dat doen we met zijn vieren. Elke zondag om 19.00 uur is er ook 

een meditatie waarbij mensen welkom zijn om te komen. Meestal zijn we met een vast clubje van zo’n 8 

mensen. Ook hier staat stilte centraal. Na een 6-weekse cyclus met vooral Taizémuziek en bijbelse teksten, 

lezen we momenteel uit het evangelie van Thomas en zoeken daarbij elke keer andere gepaste muziek. Een 

vast onderdeel is ook het aansteken van lichtjes en daarbij een intentie uit te spreken. 

Het voelt heel goed om met elkaar stil te zijn. 

 

De nieuwe website is inmiddels online. Nog wel in bewerking maar we weten inmiddels hoe we berichten 

kunnen toevoegen, foto’s, etc. Het is goed dat ook hier nu aandacht aan gegeven kan worden. Binnenkort 

willen we een nieuwe oproep plaatsen want we willen graag 1 of 2 vaste bewoners erbij. Het gaat goed met 

zijn vieren, we zijn al aardig aan elkaar gewend. Toch, zoveel lege kamers is niet de bedoeling en we zoeken 

meer betrokken mensen die graag hun hart en energie willen steken in onze gemeenschap. 

We hebben overigens wel sinds dinsdag een nieuwe huisgenoot: hij is zwart, heeft witte pootjes, luistert naar 

de naam ‘Homer’. Hij komt uit het asiel.  

 

Het koffie-uurtje op woensdagochtend wordt goed bezocht. Het is altijd heel gezellig en vaak zijn er 

diepgaande gesprekken. Ook de vergaderingen van bekende werkgroepen zijn nog steeds op de Hoogstraat 

en dat gaat gewoon door.  

Volgende week start Rard met zijn examen. Denken jullie aan hem? 

 

Samenvattend: het gaat goed met ons! 

 

Een lieve groet, 

Cora, Paul, Annelies en Erik, Rard en Luus 

 

 

 

Een waardige Herdenking op 4 mei bij het Vrouwenmonument, 

 

Zo hebben wij  als  comité die  ervaren, en met zoveel mensen van de Kring daarbij aanwezig. De Herdenking 

bij het Vrouwenmonument Eindhoven  die kleinschalig in haar soort is, ziet elk jaar het aantal bezoekers  

groter worden. Dit jaar stond in de Herdenking het landelijke gekozen thema "het persoonlijke verhaal" 

centraal. Er waren mensen die zichzelf aanmelden met een verhaal, er waren mensen die we vroegen om 

hun persoonlijk verhaal op te schrijven als ze dat zouden willen doen. En gedurende het samenstellen  van 

het programma kwam een spontane reactie van een van de muzikanten die  gevraagd was om te spelen. Van 

het een kwam dus het ander: spelen en daarbij een persoonlijke geschiedenis vertellen die zo bepalend was 

geweest in haar leven en dat van haar vader. 

 

Ook bijzonder in het programma was wel het initiatief van een meisje van 16 die zich al heel lang interesseert 

voor de 2e wereldoorlog  en een persoonlijke tekst schreef. Jammer genoeg kon zij deze niet zelf  

declameren doordat zij een baantje heeft bij een supermarkt om wat bij te verdienen. Zodoende werd haar 

tekst voorgelezen door een  stagiaire van het Vredesburo.  Zelf las ik een gedicht voor wat ik in januari las  



in het Eindhovens Dagblad en waarbij ik direct dacht, die mevrouw ga ik zoeken. Dat zoeken is gelukt met 

medewerking van de redactie, maar op het laatst was er een medische reden waardoor zij zelf niet kon 

komen om het voor te dragen. Deze mevrouw  vertelde me in het eerste gesprek wat ik met haar mocht 

hebben dat zij wel regelmatig afkeurende reacties krijgt op het schrijven over oorlogsherinneringen. De 

herinneringen zijn "dromen die elke nacht bijna terugkomen, waarin zij weer dat kind van 8  

jaar oud is", haar jeugd werd wreed verstoord door oorlogsgeweld. Maar de omgeving vindt dat zij daar maar 

mee moet stoppen, met dat schrijven van gedichten over die dromen. 

 

Alice Cottaar , die de ceremonie leidde, maakte door haar welkomstwoord al direct grote indruk. haar 

verbindende teksten getuigden van zeer grote betrokkenheid en interesse in het geboden programma. Wij 

zijn haar zeer dankbaar voor haar inspirerende medewerking. Haar teksten stemden zeer tot nadenken. 

 

Wat jammer dat we zo abrupt ons programma moesten laten eindigen door iets van praktische aard, : de 

tent die was opgezet ter bescherming bij evt. regen moest worden opgeruimd. Die hadden we maar tot 

18.00 gehuurd. ( timing was deze keer niet ons sterkste punt). Al doende leert men zullen we maar zeggen. 

graag hoop ik dat dit element niet al te veel gestoord heeft in de beleving van de Herdenking. Als comitee 

zijn wij  over het geheel genomen tevreden. 

 

Er zijn zoveel ervaringen, zoveel persoonlijke verhalen uit die oorlog: het is goed dat daarvoor één dag in het 

jaar speciaal is om die naar buiten te brengen. Zoals die mevrouw waarvan ik het gedicht las, erkenning kreeg 

van ons. En dat vaak mist in haar eigen omgeving. Laten we elkaar  proberen te begrijpen en luisteren naar 

elkaar. 

 

Marijke 

 

DODENHERDENKING 6 mei bij het VROUWENMONUMENT te Eindhoven. 

De Eindhovense voorbereidingsgroep had zich aangesloten bij hetzelfde jaarthema als Het Nationaal Comité 

4 en 5 mei. Dat koos voor het thema: 

De kracht van het persoonlijke verhaal. 

De Wake begon met een meditatieve inleiding door Alice Cottaar. Zij verbond de ontroerende 

oorlogsverhalen van de Tweede Wereldoorlog; de dekolonisatie van Nederlands-Indië, met de verhalen 

doorheen de geschiedenis rond oorlogen en vuurhaarden. Wat het nog indringender maakte was een verhaal 

opgetekend door een oom over het bombardement op Venray alsook een verhaal van een andere aanwezige 

over haar eigen vader. Dan komt het heel dichtbij. De verhalen gingen over moed en opoffering. Het ging ook 

over de geknakte levens van militairen van 19, 20, 21 lentes jong en niet te vergeten de velen die nooit een 

graf kregen. Ook werd er werd stil gestaan rond de 

vluchtelingen problematiek en de vele slachtoffers 

die momenteel vallen op de Middellandse Zee. De 

wake werd opgeluisterd m.m.v. het Lopend 

Vuurtje, celliste en dwarsfluit muziek.  

We hebben deze middag niet alleen beleefd als 

een goed georganiseerde, maar vooral m.n. als een 

heel indrukwekkende Wake die recht heeft gedaan 

aan allen: nabestaanden en andere aanwezigen.           

Extra dank mag klinken voor de organisatoren voor 

het plaatsen van een tent tegen de wind en 

stoelen!!!      

                                                                                                                                                                                   Albertha 



Bericht uit Bergeijk 

Ja, we horen bij de kring en tegelijkertijd zijn we ook Hooge Berkters. 

Deze meimaand vieren we ons 50-jarig bestaan. Mevrouw Klomp, pater Berger, een Jezuïet, Annunciata, een 

zuster van Schijndel, en Ria Huysman, een wijkverpleegster uit het dorp, hebben op 9 juli 1967 in Taizé tegen 

elkaar gezegd: ‘wij gaan samenleven. We geloven dat God liefde is en daar handelen we naar’. Ria Huysman 

is vroeg gestorven. 

In de eerste jaren sloten vooral religieuzen aan en in 1969 was het huis van mevrouw Klomp al te klein om er 

met 17 mensen in te wonen. In 1971 kwamen jonge mensen, die zich geroepen voelden. In 1974 melden zich 

gezinnen, die voor zich zelf en voor hun kinderen een gelovig leven wilden. Ook wij kwamen in de zomer van 

1974. De kerken liepen toen al leeg. Tot 1992 is de groei door gegaan: vrouwen, mannen, priester, religieus, 

leek, jong en oud, gehuwd en ongehuwd, van alle gezindten waren met elkaar een basisgemeenschap 

geworden.  

Gaande weg ontstond ook de vraag naar meer privacy; een vraag die ook in de maatschappij leefde. Een 

aantal jonge mensen heeft toen de gemeenschap verlaten. Dat werd een moeilijk punt voor de jonge 

mensen, die bleven: moet ik ook niet gaan? 

Onze charismatische mevrouw Klomp werd ouder, pater Jan kreeg Parkinson en ze zijn in 2003 alle twee 

gestorven. Annunciata, die voor iedereen veel heeft betekend, heeft de volgende generatie de kans gegeven 

om de gemeenschap verder op te bouwen.  

We zijn nu in dit 50-ste jaar met 91 leden en een groot aantal vrienden. We hebben een bestuur wat we zelf 

kiezen, en we kennen elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. De laatste jaren hebben een aantal 

mensen zich aangesloten als lid en dat geeft een frisse wind.  

Gastvrijheid staat hoog in ons leven. Als gemeenschap ontvangen we vooral veel gasten die hier een (kleine) 

week voor retraite of bezinning komen. Zij leven dan met ons mee en krijgen deskundige en inspirerende 

begeleiding.  

Vijftig jaar: dat vieren we. We zijn een ideale gemeenschap met beperkingen. Wij waren met vreugde 16 jaar 

in Emmaus en in de Hoogstraatgemeenschap. Nu zijn we al weer anderhalf jaar in de Hooge Berkt, met 

vreugde! 

Anneke en Gerard 

 

Beste Kringleden, 

 

vanuit mijn kant is het de laatste tijd wat stil geweest. Mijn stage (GGZ Maastricht) vraagt af en toe mijn 

aanwezigheid op zondag. In de dienst die zij daar hebben ga ik mede voor, hierbij heb ik afgelopen keer zelfs 

de overweging verzorgd. Dit luwt mijn kringbezoek – zo zal ik ook a.s. kringviering niet aanwezig zijn. Thema’s 

rondom geloof en zingeving bespreken is bij mijn directe naasten geen vanzelfsprekendheid, bij tijd en wijle 

wil ik daarom blijven deelnemen aan De Kring. Want in verbondenheid over deze thema’s in gesprek blijven 

gaan blijft van belang, daarom wens ik allen een vruchtbare kringbijeenkomst toe.  

 

Leven in geloof is geloven in het leven, 

Ruud  

 

Verhuizing in het St. Jozefklooster ( Moederhuis Schijndel ) 

 

Het St. Jozefklooster in Schijndel wordt verbouwd tot vierentachtig appartementen. De eerste vijfentwintig 

zijn vóór Pasen klaar gekomen en de vijfentwintig Zusters, die nog in het St.Jozefklooster woonden, zijn toen 

allemaal verhuisd; van de ene kant van het gebouw naar de andere kant. Het was een hele toer; verhuizers 

en bouwvakkers, die de laatste klussen nog moesten afwerken, liepen door elkaar. Het was een druk verkeer 

in de gangen; een hectische tijd voor de Zusters en het personeel. Wij hadden en hebben nog steeds veel 



bewondering voor hen en voor de leiding. Het is wennen in een nieuwe woning. Een bemoedigende 

ondersteuning : Pasen, feest van hoop,  die wij hen stuurden, was wel op zijn plaats.  

Voor ons zal plaats worden gemaakt in de negenvijftig toekomstige appartementen. Gelukkig kunnen wij nu 

nog samen heel goed wonen en dat waarderen wij van harte. 

Bets   

 

 

WETEN JULLIE DAT.......?  

 

- Zondag 21 mei weer Kringzondag is.Twan , Gera en 

Lies deze begeleiden. 

 

- Frans Verhoeven op deze Kringzondag zijn Gouden Priesterfeest viert Wij hem als 

Kring veel geluk wensen, en hopen dat hij nog vele jaren onder ons mag zijn. 

     -     Deze feestdag voor hem onvergetelijk zal blijken. 
           Veel kringleden daarom niet bij de Kring aanwezig zijn. 
 

- Wij toch besloten hebben de Kring gewoon door te laten gaan. 
En hopen dat het weer een fijne ochtend wordt. 

 
- De Goede Vrijdag wake naar Schiphol goed is verlopen, en samen met de 

Franciscaanse Vredeswacht, Jeanette Noëlhuis en het aktie koor Lopend Vuurtje is 
het een mooie viering  geworden. De vluchtelingen die daar in de gevangenis zitten, 
werden door ons van harte toe gezwaaid  en hebben wij op deze manier goed 
contact met elkaar. 
 

- De  Herdenking op 4 mei  bij het Vrouwen Monument in het Villapark heel goed 
georganiseerd was., het aantal aanwezigen groter dan ooit,  

 
- ondanks de donkere wolken het toch droog bleef. Een goed en mooi gebeuren dat 

we nog lange tijd hier op deze plaats mogen herdenken.   
 

- De band met de Leefgemeenschap steeds sterker wordt, en genieten we van elkaars 
betrokkenheid op velerlei gebied. 

 
- Het koffiehalfuurtje op woensdagmorgen in hun 

huiskamer niet meer weg te denken is,  en zo 
ook met andere groepen die de 
Hoogstraatgemeenschap rijk is een bindende 
factor blijkt. 
 

- Op zondagavond van 19.00 u – 19.30 u. door de 
Leefgemeenschap een meditatief moment 
gehouden wordt, waar ieder die zich hierbij 
betrokken voelt mag aansluiten. 
 

- We hopen dat het Lentezonnetje wat krachtiger 
en vaker schijnen gaat. 
 

Leny                                    Eendjes in het Henri Dunantpark, ingezonden door Constance                                        


