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WE MUST BE THE CHANGE WE WSH TO SEE IN THE WORLD
Jouw e-mail adres zit in ons bestand . Aangezien we je graag als lezer behouden, bieden we jou bij deze een gratis elektronisch tijdschrift aan.
LET OP: vanaf 1 oktober 2009 verbiedt de wet om zomaar mails te sturen. Als je geen e-mail wilt ontvangen van Asmi-ikben, klik dan
op verwijderen en schrap jezelf van onze verzendlijst (of beantwoordt deze e-mail met in de onderwerpregel 'Verwijderen').
SLAAPPLAATSEN NODIG VOOR DE GEMEENSCHAP VAN TAIZÉ

Met deze extra nieuwsbrief willen wij graag informatie geven over belangrijke dingen die
deze maand gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden en waar, zoals we met dit artikel
willen bewerkstelligen, soms hulp hard nodig is.
Taizé (de oecumenische mannengemeenschap heeft zich genoemd naar hun vestigingsplaats
uit het Franse dorpje) heeft onze hulp nodig!
Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die zijn wortels
heeft in het gelijknamige Franse dorp in de Bourgogne. De gemeenschap telt een honderdtal
broeders, van katholieke en protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Hun voornaamste doel is de verzoening tussen christenen.
Taizé oefent sinds de jaren zestig vooral een grote aantrekkingskracht uit op jongeren. In de zomermaanden brengen duizenden er
enkele dagen door. De karakteristieke liederen die de broeders tijdens de meditatiebijeenkomsten zingen, hebben ingang gevonden in het zangrepertoire van talrijke kerken.
Een van de grootste religieuze evenementen van Europa doet deze maand Rotterdam aan. In en rond Ahoy worden 25.000 jongeren
(De Europese ontmoetingen zijn vooral bedoeld voor jongeren tussen 17 en 35 jaar’ verwacht die deelnemen aan de Taizé-jongeren
ontmoeting. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ze hebben nog 750 gastgezinnen nodig. De broeders van de internationaal georiënteerde gemeenschap verwachten die vijf dagen meer dan 25.000 gelovige jongeren uit heel Europa te ontvangen. Hoewel uit
elk Europees land jongeren komen, springt vooral Polen eruit wat betreft aanmeldingen. Broeder Sebastiaan weet hoe dat komt.
„In dat land is de zin voor pelgrimage heel groot. Met de rugzak op stap, dat is daar normaal”.
Al meer dan dertig jaar organiseren de broeders een meerdaagse jongerenontmoeting in een grote stad ergens in Europa. Tienduizenden jongeren nemen er doorgaans aan deel, zoals vorig jaar in de Poolse stad Poznán. Dit jaar strijkt de orde dus neer in Nederland, op uitnodiging van de Nederlandse bisschoppenconferentie, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Raad van Kerken.
„Taizé heeft een enorme impact op jongeren”, motiveert Pieter Kohnen, woordvoerder van de bisschoppenconferentie, de uitnodiging. Hij doelt met de ‟enorme impact‟ op de 100.000 jongeren die ieder jaar naar de broeders in Frankrijk gaan. „Taizé biedt
jongeren geloofsverdieping en antwoord op geloofsvragen.” Dat is niet het enige, zegt Kohnen. „Belangrijker is wellicht nog d e
onderlinge ondersteuning die de jongeren elkaar daar geven.”
Bij elkaar opgeteld was dit volgens Kohnen een belangrijke reden om de broeders naar Nederland te halen. Hij verwacht dat de
verzameling Europese gelovige jeugdigen een ‟on-Nederlandse geloofsgetuigenis‟ teweegbrengt in Rotterdam.
Vijf dagen lang zijn de jongeren te gast in 150 kerken en gezinnen uit de hele regio rond Rotterdam. Bijvoorbeeld in Spijkenisse,
net onder de rook van Rotterdam, waar vijftienhonderd jongeren worden gehuisvest. Daar zei PKN-kerk ‟de Dorsvloer‟ volmondig
‟ja‟ toen de vraag kwam om mee te doen. „Het is heel mooi om te zien dat jongeren uit allemaal landen elkaar ontmoeten”, zegt
Anneke Klaver (42). Ze omschrijft zichzelf als ‟actief kerklid‟ en is betrokken bij de jongerenontmoeting in Spijkenisse.
Wil je meer informatie over Taizé, kijk dan even hier verder!
Voor wat betreft Bergen op Zoom is de werkgroep jongeren begonnen met het zoeken naar gastgezinnen. Voor meer informatie kan
je contact opnemen met Isabella, tel. 0164 – 230511; e-mail:rktieners_jongerenboz@hotmail.com.
Voor andere delen van het land zijn er inmiddels al voldoende aanmeldpunten.
“VAN MANNEN EN GODEN

Goede vriend Jeroen Houben kwam met de volgende mail: Ad en ik hebben
de film al gezien en waren erg onder de indruk. In Chassécinema in Breda
'draait' deze nog. Op een bepaalde avond (ik vraag nog na welke) zullen
Franck Ploum van de ekklesia Breda en een paar Zundertse trappisten deze
film inleiden. Als ik meer weet, weten jullie ook meer... ( is dat helder ?).
Een verlate surprise, zo beschouw ik dit...Groeten en alle goeds, Jeroen.
Nou dat spreekt boekdelen want de film „Des hommes et des dieux‟ is inderdaad een aanrader.
Een dorp in Algerije, halfweg de jaren 1990. Acht Franse monniken wonen
in een klooster en leven in harmonie met de islamitische dorpsbewoners:
ze behandelen de zieken, helpen met werkzaamheden en wonen
(religieuze) festiviteiten bij. De gemeenschap komt echter onder grote
druk te staan wanneer een aantal voor de broeders werkende Kroaten
wordt vermoord door een fundamentalistische groep moslims. De kloosterlingen krijgen bescherming aangeboden maar weigeren. Als ze op een gegeven moment een gewonde terrorist behandelen, beginnen ook de autoriteiten zich te bemoeien met de aanwezigheid van de cenobieten. De druk wordt almaar groter en de dreiging steeds voelbaarder.
De keuze tussen blijven of weggaan is voor alle mannen een persoonlijk en duivels dilemma.
Zo is het intrigerende verhaal gelijktijdig verontrustend en vervuld met berusting. Ondanks hun particuliere ideeën over hoe te
reageren op het naderende onheil hebben de mannen namelijk vertrouwen in elkaar en, natuurlijk, in God. Deze overtuiging wordt
echter wel danig op de proef gesteld en het is voor prior Christian (Lambert Wilson) geen sinecure een uitweg uit de impasse te
vinden. Broeder Christophe (Olivier Rabourdin) komt zelfs in een geestelijke crisis terecht. Eentje die zelfs de meest overtuigde
atheïst niet onberoerd zal laten. Naast broeders Christian en Christophe blijven vooral broeder Amédée (Jacques Herlin) en arts Luc
(Michael Lonsdale) bij. De laatste omdat hij als dokter de schakel is tussen de terroristen en de broeders, Amédée omdat hij aanstekelijk vrolijke en lieve pretoogjes heeft.
Het door de hele cast sterk geacteerde Des hommes et des dieux grossiert in indrukwekkende scènes. Behalve af en toe een fraai
vergezicht is er bijvoorbeeld het moment dat broeder Christian koelbloedig een terrorist de deur wijst. De allermooiste, minutenlange scène is ongetwijfeld degene waarin de broeders zwijgend wijn drinken en eten. Er klinkt klassieke muziek en ze kijken elkaar aan dat het goed is. Ogen worden vochtig. De hoopgevende volharding die de monniken doorheen de film tonen, zal bij eenieder respect afdwingen.
Net voor het verzenden kwam het tweede schrijven van Jeroen binnen met daarbij de precieze datum:
Woensdagavond 15 december a.s. in Chassé Cinema in Breda. Franck Ploum van Bureau Mamre zal de bijeenkomst leiden.
De nieuwe film 'Des Hommes et Des Dieux' worden vertoond aan een groep van 100-120 genodigden, waarna een aantal korte reacties van diverse personen waaronder een broeder van het Trappistenklooster in Zundert én een korte discussie tussen publiek en
deze sprekers.
Hieronder staan alle praktische gegevens. Mocht u zich willen aanmelden, wil je dat dan zsm doen? Na aanmelding ontvang je een
bevestiging.
Datum: 15 december 2010
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: Chassé Cinema in Breda
Route/adres: zie http://www.chasse.nl/cinema
Aanmeldingen: via g.idema@intermonde.nl. Annuleringen: uiterlijk 1 week van tevoren via eveneens g.idema@intermonde.nl.
Entree: gratis (1 consumptie is gratis, overige consumpties voor eigen rekening)
Kijk ook eens op www.deshommesetdesdieux.nl!
KAREL VAN HUFFELEN

Onlangs kreeg ik het bericht binnen dat Karel van Huffelen bij een busongeluk
in Peru om het leven was gekomen. Karel & Caroline waren met hun gezelschap op reis in Peru. De bus waarin 22 Nederlanders en 10 Belgen zaten is
frontaal in botsing gekomen met een vrachtwagen. Vermoedelijk heeft een
bus aan de andere kant van de weg plotseling geremd waardoor de achterop
rijdende vrachtwagen moest uitwijken naar de andere weghelft en hen frontaal heeft geraakt.
Er zijn twee Belgen en vier Nederlanders overleden. Karel is één van hen.
Ik leerde Karel en Caroline zo‟n 8 jaar geleden kennen. Karel was een man
naar mijn hart. Hij was ooit een accountant en belastingadviseur en had tot
de beginjaren 90 zijn eigen praktijk en adviesbureau.
Op een gegeven moment wist Karel dat hij alles moest loslaten en op zoek
moest gaan naar zijn nieuwe bestemming. Zo geschiedde, hij liet de boel de
boel en ging op reis. Hij begon aan de opleiding Awakening your Lightbody van
Duane Packer en Sanaya Roman. Met de aflsuiting in in San Rafael ontmoette hij Caroline.
Tijdens een van de ´Day Out of Time´ontmoette ik ze beiden voor het eerst. Bevlogen en enthousiast. We deelden de bezorgdheid
ontrent de electrosmog waar Karel zich later zeer in verdiepte.
Vanaf 1999 organiseerden en begeleidden Karel en Caroline verschillende reizen naar Peru/Bolivia, die resulteerden in hun eerste
publicatie: Op weg naar Meesterschap.
Karel en Caroline werden in de zomer van 2000 uitgenodigd om het eerste Maria Magdalena Festival mede vorm te geven in het
Katharengebied in Zuid-Frankrijk. Sindsdien organiseren zij regelmatig inwijdingsreizen naar dit gebied, dat sterk verbonden is met
het „vrouwelijk principe‟ (lees ook verder op onze site http://www.asmi-ikben.nl/Maria%20Magdalena.html).
In diezelfde periode gaven Karel en Caroline 22 lezingen in Rotterdam en Mechelen, waaruit hun tweede boek is voortgevloeid: Maria Magdalena en de SchijnHeiligen.
Afgelopen weekend zijn de kinderen van Karel, tezamen met Gerrit, Aramata en Ton goede vrienden van Karel en Caroline - bij elkaar gekomen. De overweging is om in
afstemming met Caroline, Karel ter plekke te laten cremeren op een locatie die voor
hen beiden betekenisvol is.
Caroline is door de schok nog erg van streek, ze heeft een hoofdwond en een gebroken
been. Ze ligt nog in het ziekenhuis en de verwachting is dat ze om geopereerd te worden, getransporteerd moet worden naar een ziekenhuis in Lima of Nederland.
Morgen vertrekken Gerrit Lageweg en Daniel, de zoon van Karel, richting Lima en dan
door naar het ziekenhuis in Puno, om steun te bieden. Op de site van Karel en Caroline
www.karelencaroline.nl is een condoleance register voor Karel geopend.
DE MIER EN DE GRAANKORREL

Een graankorrel, die na de oogst op het veld was blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de
aarde. Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, sjorde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar
nest. De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder te worden.
'Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?' vroeg de graankorrel.
De mier hijgde: 'Als ik je niet meeneem, hebben we te weinig eten voor de winter. Wij mieren zijn met zo velen en elk van ons
moet zoveel mogelijk voedsel naar de voorraadkamer slepen.'
'Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden', zei de graankorrel. Ik ben een zaadje, vol leven. Ik ben er om uit
te groeien tot een grote plant. Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten.'
De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en vroeg: 'Wat is een overeenkomst?' De graankorrel
zei: 'Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels
schenken voor je voorraadkamer.'
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele? Maar dat was een wonder!
'Hoe gebeurt het dan?' vroeg ze.
'Dat is een geheim', antwoordde de graankorrel, 'dat is het geheim van het leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaf me daarin en kom dan over een jaar terug.'
Er ging een jaar voorbij. De mier keerde terug. En de graankorrel had woord gehouden.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e -mail naar info@asmi-ikben.nl

