Kronieken Effata juli & augustus 2006
Natuurlijk is het niet zo dat er in juli niets gebeurt in Effata!
Vooreerst moet er op 4/7 gepoetst worden want we kunnen toch moeilijk kapel en zalen vuil
achterlaten na de ontmoetingsdag. Blijkbaar is er te weinig reclame gemaakt of zijn er al heel wat
mensen aan een dringende vakantie toe: er is werkelijk te weinig volk om al het nodige te doen en
om ook nog de inventaris te maken. Toch ligt nadien alles weer netjes in orde.
Op 19/7 trekken de jongeren, Elien, Lies, Simon, Jonas en Arnaut met Tom, Sylvie en Vincent naar
de Lesse om er kano te varen: een dergelijke activiteit is belangrijk voor hun gevoel van samenhorigheid.
Over de boeiende Italiëreis van 6 tot 13/7 naar de stichtingsplaatsen van de Redemptoristen heb ik
een afzonderlijk lang verhaal geschreven: lees het op de website. Fons heeft er foto’s bij gezet.
Van 1 tot 3 augustus is de stuurgroep ‘in conclaaf ’ of beter: ‘voor de evaluatie- en planningsdagen’
bijeen in de jeugdherberg te Maldegem. Pater Hermann ten Winkel, de provinciale overste van de
Sint-Clemensprovincie is ook aanwezig om Effata beter te leren kennen. Katrien is er niet meer bij
want zij heeft omwille van haar nakende verhuizing naar Brussel ontslag genomen uit de stuurgroep, die met spijt van haar afscheid neemt. We evalueren het voorbije jaar, stellen vast dat er
veel goed was en dat er hier en daar toch wat kan verbeteren. We trachten de toekomst te plannen
en de gemeenschap nog meer te richten op wat haar zo speciaal maakt: zorg voor elkaar.
Er is ook afgesproken dat de ‘Kronieken’ vanaf volgende maand achteraan in de kapel ter lezing
zullen liggen.
De eerste viering van augustus is er op 5/8. Wij zijn blij elkaar weer te zien en velen zijn benieuwd
naar de verhalen over de Italiëreis. Het evangelie (Matteüs 17, 1-8), gaat over de gedaanteverandering, dus over een visioen en met visioenen moet je heel voorzichtig zijn. Visioenen
kunnen ons wel helpen om vooruit te geraken, maar ze kunnen ook levensgevaarlijk zijn. Het
visioen van vandaag nodigt ons uit verder te gaan ook als het moeilijk is. Het waarschuwt wél ons
niet te gaan nestelen in een gevoel van welbehagen, in een gevoel van: “Hier zijn we goed, laat
ons hier maar blijven”.
Van 6/8 tot 9/8 zijn er in Bad Honnef (D) in het ‘Katholisch Soziales Institut’ (KSI) van het
aartsbisdom Keulen de retraitedagen van de redemptoristen. Enkelen van onze gemeenschap,
Nicole en Margriet, pater Frans en zuster Diane gaan de uitdaging aan en beleven er enkele
uitzonderlijk ‘gelovige’ dagen.
Op 10/8 is er aansluitend in hetzelfde KSI de provinciedag van de Sint-Clemensprovincie. Chrisje
en Fons, Lut en Jean, Magda en Lou en ik gaan er heen. Héél vroeg opstaan - het is meer dan
300 km ver – op weg naar een vriendelijke ontvangst in een overweldigende site langs de Rijn. Het
is een vreugdevol weerzien met Jelle, onze reisleider in Italië, met de zusters redemptoristinnen
Hilde en Aneta, met de paters Hugo Heule, André, Johannes en Winfried en de broeders Karl en
Polycarpus die allemaal al bij ons in Effata te gast waren.. De viering in drie talen, Duits, Frans en
Nederlands (of Hollands als je pater Henk wil geloven) verloopt vlot dank zij de dirigeerkunst en de
talenkennis van onze Guido en de rust van de provinciale overste pater Hermann. Deze laatste
gaat, gekleed in een albe van de H. Clemens, die blijkbaar iets zwaarder dan de huidige overste
was, voor in de viering en hij verwelkomt ons allen, vooral de jubilarissen. Het is het feest van de
H. Laurentius, martelaar en diaken, voorbeeld van wat het betekent: je leven geven voor verlossing
in overvloed en van de vele wegen waartoe gedoopten geroepen worden. Magnificat, eenstemmig
en in canon, dan de lezing uit 2Kor 9, 6-10: ‘Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten!’ en
dan het evangelie uit Joh 12, 24-26 over de graankorrel die moet sterven om rijke vruchten voort te
brengen. Pater Hermann spreekt in zijn homilie over de schijnbaar oneervolle taak om te dienen en
toch dankbaar te zijn dat wij geroepen zijn, over de dienst aan de armen zoals de H. Laurentius én
de H. Alfonsus en de inzet van zo velen in de provincie en over God die overvloedig geeft opdat
we evenzeer royaal zouden doorgeven. Daarvoor toont Hij ons Zijn weg, een weg die we in
dankbaarheid en vertrouwen kunnen gaan, zoals pater Andreas Krahnen zingt en bidt. Voor die
trouw danken we en bidden om volharding. Dan leest pater Hermann de lange lijst van de
jubilarissen, die elk een geschenk - een mooie kaars - krijgen en het dankende refrein: “Ich will dir
danken, weil du meinen Namen kennst, Gott meines Lebens.” Consecratie, gebed voor de
Kronieken Effata ~ juli & augustus 2006

1/4

gestorvenen, Onze Vader: wij noemen ons kinderen van God en wij zijn het ook, daarom bidden
wij, elk in zijn taal: “Onze Vader”. Ook hier is de vredeswens een voor mij zéér belangrijk deel van
de viering: vrede en eenheid wensen aan vrienden én aan wie je niet kent of niet zo goed begrijpt.
Pater Hermann sluit af met de plechtige zegen: “Heer open uw vaderarmen en stort uw zegen over
ons uit”.Ook de maaltijd, na de groepsfoto (zie de website van de Sint-Clemensprovincie), is
verzorgd, overvloedig en lekker. Ik wandel tot aan de Rijn, een verre herinnering uit mijn
soldatentijd. Dan is het alweer tijd voor de Vespers waarin we God danken, ook met een psalm, nu
in het Frans: “God is liefde, God is licht, God onze Vader.” Pater Henk houdt een korte overweging
rondom twee lezingen (Tobit 5,17b-23 en Hebr. 11, 1-2, 8-11, 12-13), die de essentie van de
retraite samenvatten: geloven we in de toekomst die we zelf maken, of geloven we naar de
toekomst toe die God voor ons heeft voorzien? In de voorbeden bidden we voor wat ons zorgen
baart, bijvoorbeeld onze broeders in Indonesië en Argentinië en voor wat ons dankbaar maakt: de
grote gastvrijheid. Met een daverend ‘Salve Regina’, (wie kent die tekst niet meer?), sluiten we de
dag officieel af. Er wordt nog veel dank gezegd (aan de ‘piliers de la congrégation’) en nagepraat,
er wordt afgesproken voor 1 oktober in Gent en uiteindelijk afscheid genomen. Voor mij blijft het
een open vraag: “Durven wij de jonge Tobias, met zijn hondje, op reis laten gaan?”
Op 11/8 is eindelijk weer koorrepetitie. Langverwacht en meer dan nodig want er staat zoals je zult
zien veel op het getouw. We oefenen bekende liederen nog eens in en leren het lied 43: ‘Bless the
Lord my soul’. Misschien moeten we ook eens oefenen in het laten recht staan van lege flesjes?
Op 12/8 is het Effatakoor in Puurs om er de verrijzenisviering voor Bert (de broer van Fons) die
veel te vroeg is gestorven, te zingen. Guido gaat voor, hij verwelkomt de familie, de gelovige
mensen en zij die niet geloven: laat onze woorden niet hol klinken. Vrienden spreken over Bert en
laten hem kennen, wij worden bekenden voor hem: een bescheiden man, professioneel, rustig,
een leider, gegroeid in jeugdbeweging. Zijn vele vrienden zijn hier, fier hier te mogen zijn. De
lezing op tekst van Luc Versteylen vertelt het verhaal over geboren worden en sterven, over pijn,
verdriet en rouw en over dat allemaal vergeten in een hemel die alle plaatsen is waar we gelukkig
zijn geweest. Een hemel die alle woorden is die we graag gezegd hebben, die alle mensen is die
we graag mochten. ‘Bless the Lord, my soul, he leads me into life’ zingen we, dat zijn al woorden
genoeg. In het evangelie (Joh 14, 1-6) zegt Jezus dat Hij de weg, de waarheid en het leven is: dat
zijn ook woorden genoeg. En wij zingen de homilie: ‘Het zal in alle vroegte zijn’, het verhaal van de
opstanding: ‘Dan zal ik leven’, de troost van God is sterker dan onze onmacht, dan de tijd die nodig
is om dit verdriet te doen slijten. Wij wensen elkaar die troost en vrede toe, ook op deze droevige
dag, misschien is dat juist nú nodig, want ieder van ons heeft wel iemand liefs verloren. Voor Bert,
de toegewijde vader die zo van het leven hield, zingen Guido en wij: ‘Heer van hierboven’ en
nemen allen afscheid van hem: ‘Swing low, sweet chariot’. Als de viering voorbij is, sjokken buiten
de deelnemers van de Dodentocht van Bornem nog altijd voorbij. Begrijpen ze wel hoe zwaar en
droevig wij zijn?
’s Avonds diezelfde dag, viering bij Effata. Guido maakt ons het evangelie (Joh 6, 41-51) wat
duidelijker. Een evangelie dat meer geschreven werd om te zeggen wie Jezus is en minder om te
verhalen wat hij gedaan en gezegd heeft. De Joden morren. Wie mort er? Vooreerst zij die dat
altijd doen, die alles beter kunnen, maar die zelf niets doen. Maar veel anderen morren of ‘zagen’,
omdat ze zelf een probleem hebben en aandacht vragen, of omdat ze de moed verloren hebben
en om een visioen vragen. Jezus geeft hen dat visioen: Hij is het brood, het manna, dat uit de
hemel is neergedaald. Als het manna terug uit de hemel neerdaalt, dan is dat een teken dat de
Messias is gekomen: dát is het visioen. Zij die morren uit gewoonte willen het enthousiasme, de
bezieling door Gods geest kelderen: ‘Wij kennen hem toch, hij is maar de zoon van een timmerman?’ Maar er zijn toch nog steeds mensen die bezield willen werken aan het verdelen van het
brood: er is een wonder en er is brood genoeg voor iedereen. De oproep naar ons is dus: geloof
dat er brood genoeg is, dan komt er verandering, dan komt er meer vrede in de wereld, laat
mensen dus niet in de steek. Wij bidden voor Rita, de vrouw van Bert, en hun kinderen, die nu
zonder hem verder moeten leven, en voor gevangenen, zieken en stervenden. Wij worden
gezegend in naam van Hem, die toch beloofd heeft dat hij de Vader, de Zoon en de Geest wil zijn.
Het gebeurt niet gauw, maar op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, 15 augustus zijn er in de gevangenis meer zangers van Effata dan gevangenen in de zaal. Maar dat belet niet dat Stanny een
pakkende homilie geeft bij Apocalyps 12, 1-13. Over de strijd tussen goed en kwaad die ook in zijn
leven is verweven, over dingen waar hij spijt van heeft en die hij niet meer kan goedmaken. En
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over de wijze hoe hij daar mee kan omgaan, die hij beschreven vindt bij de bijbelse schrijvers en
die verwijzen naar Maria, zij die de eerste christen was, omdat ze gelovig was.
Op 19/8 is het gewone Effataviering. Mia verwelkomt als lid van de gemeenschap de ganse
gemeenschap en nodigt Guido uit ons in de viering voor te gaan. Maar eerst steken de kinderen de
kaarsen aan: het wordt duidelijk dat de paaskaars Pieterke nog wat boven het hoofd groeit! In zijn
homilie spreekt Guido verder over de ‘broodrede’: hierin zou Johannes alles gezegd hebben wat hij
te zeggen had over de eucharistie, … dachten de middeleeuwers. En in die zelfde tijd was de
angst voor de dood zeer groot en dan moeten die woorden over ‘eeuwig leven’ zeer rustgevend
geweest zijn. Naar aanleiding van een vraag op de evaluatiedagen van de stuurgroep legt Guido
ons nog eens uit waarom een viering bij Effata zo verloopt. Een Effataviering grijpt terug op het
Witte Donderdagverhaal, zoals de christengemeenschap in de eerste eeuwen bijeenkwam in een
viering waar iederéén bij betrokken was. Later werden de gemeenschappen te groot en kwam de
viering los van het dagelijkse leven te staan. Bovendien gebeurde de kerstening door monniken uit
Ierland en Aquitanië die, omdat ze de volkstalen niet kenden, teruggrepen naar het Latijn, een taal
die door het volk niet begrepen werd. Bij de Contrareformatie werd nog meer de nadruk gelegd op
het geheim van de Eucharistie. Maar het tweede Vaticaanse Concilie leerde ons weer dat we
samenkomen in naam van Jezus Christus, met nadruk op wat essentieel is en niet op het ritueel.
Daarom verwelkomt iemand uit de gemeenschap de anderen en ook de voorganger. Die
voorganger valt op door zijn kledij om aan te tonen dat wat hier gebeurt niet van mensen is, maar
wel van de levende Christus die we kunnen ontdekken. We maken alles samen klaar, we steken
de kaarsen aan (en letten hierbij goed op de kinderen), we laten het gebed in ons doordringen. We
staan rond de tafel, we bidden samen het tafelgebed en we hebben symbolen nodig om uit te
drukken wat er in ons leeft. We brengen Hem tastbaar bij ons aanwezig in brood en wijn, want zó
wil Hij tussen ons aanwezig zijn. In de voorbeden danken we, bidden we en zeggen we wat ons
ten diepste beroert, ook als het enkel in óns roert. Om zegen bidden we, om nu te gaan doen wat
er moet gedaan worden, samen onderweg, gelovigen, priesters, leken. Daarom dankt Mieke in de
voorbeden om ‘onze Wout’, die ook ons zo veel leert en vreugde brengt en rijker maakt. “Op alle
wijzen: werken, zingen, bidden, samenkomen, zult Gij tastbaar en zichtbaar in deze wereld zijn”:
zo klinkt onze laatste vraag om zegen.
Dan is er op 20/8 de langverwachte daguitstap met het koor naar Wittem. Het is wel iets meer dan
een uitstap, want als koor gaan we er ook de mis van elf uur zingen en speciáál voor deze mis
hebben we de vierstemmige Majellamis ingestudeerd. Pater André Schotsmans, nu rector van
Wittem, verwelkomt Guido en Effata in de Gerarduskapel die helemaal vol zit, vooral met wat
oudere mensen. Bernadette leest de eerste lezing uit Spreuken 9, 1-6, over de wijsheid die wijzen
en dwazen uitnodigt om brood te eten en wijn te drinken en zo te léven. Het evangelie is weer die
moeilijke tekst van Johannes (Joh 6, 41-58), de ‘broodrede’, waar Guido ons al heel wat uitleg over
gegeven heeft, een tekst waarin Johannes met heel veel liefde, met passie over Jezus schrijft.
Maar we moeten in die woorden de betekenis en de zin zoeken, zoals de vraag van een kind naar
wat donder is een vraag kan zijn naar een overleden oma in een hemel boven de wolken.
Johannes schreef zijn evangelie in een tijd waarin er volgens de Grieken twee werelden waren:
één hoog hierboven, een ideale wereld, één waarin wij leven, een flauw afgietsel van de ideale
wereld. Die twee werelden zijn aan elkaar gekoppeld door iemand die onder ons heeft geleefd, die
ons uitnodigt om zijn liefhebbende levensstijl na te volgen, om te leven van zijn brood. Het is hier in
Wittem de 1ste zondag van de Sint-Gerardusnovene en de eerste kaars is aangestoken. Wij bidden
met André en Bernadette uit dankbaarheid, voor liefde en voor onze gezinnen, voor een paar dat
50 jaar getrouwd is en voor Effata. Wij zingen van vriendschap en de vierstemmige Majellamis
klinkt prachtig. De viering is emotioneel geladen voor velen van ons, ook voor wie meegereisd is
om Wittem te leren kennen of om het koor eindelijk eens te horen. Viviane heeft dat treffend
beschreven. ‘Heer van hierboven’ blijft ontroeren, het tafelgebed was voor velen in de kapel én
voor André misschien een verrassing, afwijkend van het gewone starre ritueel. Het lied van de
opstanding ‘Het zal in alle vroegte zijn’ zingen we hier meer dan vreugdevol en het is een ‘Happy
Day’. “Wie nog ‘oud’ geld heeft, kan het inbrengen”, zegt een nuchtere André. Dan is er
broodjesmaaltijd met lekkere soep, maar hier is duidelijk een rekenfout in het spel: er zijn broodjes
te weinig. Een wakkere Ageeth heeft het verhaal van brood en de broodvermenigvuldiging duidelijk
goed bestudeerd en ze holt af en aan met brood en broodbeleg totdat uiteindelijk elke honger
gestild is. Na de middag doen we een wandeling naar de Gulpenerberg, waar plaats is in de
herberg voor ons allen, uitgeregend als we zijn. Er is koffie, ijs en voor de meer begoeden of de
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hongerigen (Els, Greet, …) pannenkoek met stroop én Els, wat dat ook mag zijn. Als we terug in
het klooster aankomen is er nog bezoek aan de kerk, de kapel en de crypte en Limburgse vlaai
met koffie. De bus brengt ons behouden en stipt op tijd terug naar Gent.
Guido is tot volgende week naar Canada en naar Chicago, onder meer in verband met de
professie van een novice uit Libanon. Het is dus aan Johan om ons door de koorrepetitie van 25/8
te leiden. We herhalen per stem de liederen van de volgende vieringen: het is wel opvallend hoe er
overal kleine foutjes kunnen bijgeschaafd worden.
Gerrit verwelkomt de Effatagemeenschap op 26/8 en vraagt aan Bernadette en Chris om ons voor
te gaan in de viering. Het evangelie komt uit Johannes 6, 60-68, het laatste deel van de
‘broodrede’. Voor de luisterenden wordt het moeilijk, te moeilijk, en zij trekken weg. Jezus stelt zijn
leerlingen voor een keuze: “Gaan jullie nog mee?” Kiezen is dikwijls niet zo moeilijk en Bernadette
laat de kinderen, ook de ‘grote’ kinderen, kiezen uit kleine geschenkjes. Dat is maar een dagelijkse
keuze, kiezen bij ontbijt, bij het aankleden, waar we niet beter of slechter bij worden. Maar soms
moeten we kiezen zoals de leerlingen: een bijbelse keuze, over je toevertrouwen aan iemand die
je vraagt een weg van geloven te gaan. Een keuze die definitief is, maar toch, als een
tegenspraak, telkens opnieuw moet herhaald worden, bijv: bij huwen, bij het dopen van kinderen.
Een keuze waarbij er van ons iets verwacht wordt: “Wil je brood zijn voor elkaar?”. “Wil je kiezen
voor armen en zwakken?”. “Wil je de ogen niet sluiten en de oren niet dichtdoen voor onrecht?”.
Kunnen wij deze woorden wel met overtuiging zingen? Chris gaat voor in het tafelgebed (204) en
leidt de dienst van brood en woord en dankbaarheid. Veerle leest de bezinning: leven als christen
is niet voor jezelf te leven. We bidden voor hen die hielden van Bram en nu al een jaar zonder hem
moeten leven, voor al wie in het nieuwe schooljaar kan groeien of anderen doen groeien en
speciaal voor de kinderen die de grote stap naar de middelbare school doen. We bidden voor hen
die de Sint-Clemensprovincie leiden en in stilte denk ik aan Guido, die we een behouden
thuiskomst hebben gewenst. We zegenen elkaar tot afscheid, tot in het nieuwe werkjaar!
Ik weet het: ik herhaal mezelf, maar Thomas a Kempis zei het toch zo kernachtig: “Qui multum
peregrinantur, raro sanctificantur” of: “Van bedevaarten wordt je niet heilig”.

Wouter, zondag 27 augustus 2006

Kronieken Effata ~ juli & augustus 2006

4/4

