
   

    

 

     

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vincentius á Paulo 

studiehuis 
Vanaf vier februari 2012 zijn we gaan 

wonen aan de linkerzijde van het 

Vincentius á Paulo Studiehuis te 

Nijmegen. Het was even wennen aan 

elkaar. De keuken samen delen,wat 

regels over wat wij zouden 

onderhouden en schoonmaken in huis 

en wat de andere medewerkers 

bleven doen. Zo loopt het dan ook na 

een tijdje goed en raken we gewend 

aan elkaar.  

We hebben in die afgelopen anderhalf 

jaar veel meegemaakt. Fijne en 

inspirerende Eucharistie met de paters, 

eigen gebed. Mooi en dierbare 

ervaringen onderweg in de wereld die 

van God is. Het werk wat we daarin 

mogen doen en ontvangen en  dan 

het wel en wee van de lazaristen die in 

Nederland hun bestaan langzaam zien 

ophouden.  

 

We hebben altijd een diep en warm 

meeleven gevoeld met onze weg die 

we gaan, een weg die niet altijd zo 

maar voor het oprapen ligt. Wij nemen 

vanuit deze tijd zeer goede en 

krachtige herinneringen mee en 

wensen de Lazaristen een gezegende 

tijd tegemoet in nieuwe wegen die zij 

mogen gaan. Dank! 
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We zijn al weer een half jaar  op weg  

in ons tweede jaar van bestaan. In zo’n 

korte tijd gebeurt er soms van alles en 

nog wat. Het huis waar in we mogen 

wonen heeft kennelijk nu toch wel een 

serieuze koper. Rond midden augustus 

aanstaande zal het huis leeg moeten 

zijn en dat geldt voor ons dat ook wij 

gaan vertrekken. Intussen kunnen 

wijzelf natuurlijk niet stil blijven zitten en 

afwachten. Ook wij gaan verder en zijn 

al een tijdje op zoek naar een nieuw 

woonadres. We hebben een vol 

vertrouwen dat onze Heer ook ons 

hierin zal voorzien en ons de juiste weg 

opstuurt naar het juiste adres. Wij 

houden onze oren gericht naar Zijn 

stem en inzicht.  

In deze periode mochten we ook drie 

zoekers ontvangen, jonge mannen die 

zich geroepen voelen tot een 

eventueel religieus leven. Dit is altijd 

een spannende tijd, periode. 

Geroepen zijn wil nog niet altijd zeggen 

dat onze levenswijze de juiste is, 

daarom is het van belang enkele keren 

mee te leven en gesprekken te 

hebben. We hebben daarom ook een 

weekend gegeven rondom deze 

roepstem. U kunt er meer over lezen op 

pagina drie. 

Tweede jaargang. 

 

Inhoud 

 

Tweede jaargang         blz 1 

Vincentius Studiehuis     blz 1 

Evangelisch leven         blz 2 

24 uur  (weekend)          blz 3 

Verbondenheid blz 4 

Wijsheidspreuken nr. 7 

 

Kennen moet leiden tot doen. 

 

Levend gemaakt door de 

Geest van de heilige schrift zijn 

zij die iedere letter die ze 

kennen of willen kennen, niet 

aan zichzelf toeschrijven, maar 

deze door woord en 

voorbeeld aan de 

allerhoogste  

Heer teruggeven, van wie al 

het goede is. 

 

Vermaning 7  spreekt over de 

Geest die levend maakt. De 

Geest van de heilige schrift. 

Wat wij door de Geest 

ontvangen hebben mogen 

we niet ons toe-eigenen, door 

onszelf ermee  

te verheffen of  om hun kennis 

te verkopen en er zo geld mee 

te verdienen en roem te 

verwerven. 

Dat zijn kwalijke zaken die de 

zelfzucht doet groeien. 

We behoren opgedane kennis 

uit de Schrift en al wat we 

opdoen aan kennis  terug te 

geven door te getuigen in 

woord en voorbeeld. 

 

Zo danken we God en geven 

we Hem de eer die Hem 

toekomt als Bron van al het 

goede. 

Wij zijn immers niet van onszelf, 

maar behoren Hem toe, door 

wie wij allen geschapen zijn. 

Doen en horen is een 

dagelijkse toepassing door ja 

te zeggen tegen de 

Allerhoogste, aangaan en 

daarna terug te kijken hoe het 

ging om  zo te groeien in het 

licht van Christus 

 

 
Bron: 

 - De geschriften van Franciscus van Assisi.  

 - Was getekend: Franciscus van Assisi 
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aangaan. Franciscus kan eigenlijk 

niet meer langer meedoen met het 

leven van alledag in zijn stad. 

Feesten, macht, klassenverschil 

vergaren van bezit, uitbanning van 

mensen, etc. Hij is gewoon 

veranderd en niet alleen door de 

dromen die hij heeft gehad. Neen, 

hij kende nu de klappen van het 

leven, uitgebannen, ziek te zijn. 

Zijn leven wordt nog dieper in zijn 

ziel veranderd als hij bidt bij het 

kapotte kerkje ‘San Damiano’ en 

hoort dat het huis des Heren kapot 

is en gevraagd wordt of hij, 

Franciscus, het wil herstellen. Niet 

veel later de ontmoeting met de 

melaatse die hij omarmt. Zo 

omarmen ze elkaar samen en 

Franciscus herkent die pijn, die 

verlatenheid, die uitbanning. Hij kan 

niet meer anders dan zich 

verenigen met deze mens.  

Evangelisch leven. 

Evage 

Vertrouwen 

 

 

 

Onze mascotte die tevens ook onze 

Nieuwsbrief leest. 

Waarom koos Franciscus nu voor 

een evangelisch leven en niet voor 

het leven wat al voor hem was 

weggelegd; een middenklasse 

leven als  stoffenhandelaar, die de 

zaak van zijn vader had kunnen 

overnemen. Een zaak die zeer goed 

liep en kennelijk aardig wat geld in 

het laatje bracht? . 

Franciscus kiest toch voor een leven 

in bezitloosheid en merkt hierin ook 

dat hij ook niet anders meer kan. 

We weten dat er een flinke tijd aan 

vooraf is gegaan om voor deze 

levenswijze te gaan.  Een oorlog 

met Perugia, gevangenschap voor 

minstens een jaar en dat was een 

jaar van enorm afzien en haast 

geen daglicht en fatsoenlijk eten. 

Ziekte die hem sloopt en een jaar 

van revalideren, bijkomen en 

opnieuw weer het dagelijks leven > 

Franciscus zoekt naar een plek van eigen bestaan, 

eigen weg door het leven en hoort dan een preek 

over de weg die Jezus is gegaan.  

‘Neem niets mee voor onderweg, geen geld, geen 

stok, als je Mij wilt volgen verkoop dan alles en geef 

het geld aan de armen’. ‘Dit is het wat ik wil’, riep 

Franciscus uit. 

 

Zo ging hij zijn weg, leven volgens het evangelie. Hij 

kon niets meer anders dan deze te volgen. Niets 

anders vervulde zijn ziel, zijn geest en lichaam dan 

dit. Een weg van geen jacht naar een rang of 

macht, geen positie of projectondernemer, geen 

baan waar mensen toch eerst een drempel over 

moeten om bij je te komen. Franciscus wilde gelijk zijn 

aan die mensen die hun leven bij elkaar moesten 

rapen, die uitgebannen waren door welke reden 

dan ook. Hij wilde zich niet veilig stellen door posities 

of instituties, nog door projecten in eigen beheer. Hij 

wilde geen succes behalen, neen, hij wilde zelf zo 

leven. Eenvoudige levensstijl, zonder eigenbelang en 

wetende dat er vaak geen waardering voor zal zijn. 

Een groot vertrouwen legde hij in Gods hand, die 

hem juist had geroepen Zijn huis te herstellen. 

Franciscus’ houvast en levensvervulling vond hij in 

datgene wat hem van Godswege in het evangelie is 

toegezegd. 
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Geroepen zijn om in een communiteit te 

leven en wel een communiteit die ‘door 

de wereld gaat’ in een levenswijze die 

wat meer teruggaat naar Franciscus zijn 

oorsprong, roept veel op. Een leven 

midden in de samenleving maar dan 

toch anders. Als je je dan geroepen 

voelt, wat dan? 

Twee deelnemers (de ander was helaas 

ziek) aan het weekend van afgelopen 

mei voelden zich zeer thuis bij onze kleine 

communiteit, maar ook een druk 

voelende van; ‘zat ik maar thuis bij de 

tv’. Dit is een bekend gegeven in zo’n 

weg. Wat wil jij en wat wil God van je?  

Het weekend begon dan ook al meteen 

over geroepen zijn in deze tijd. De kerk 

die onder vuur staat en dan toch 

geroepen voelen. Hoe zou het kunnen 

zijn, of hoe zou de kerk moeten zijn in het 

heden. Hoe zag Franciscus dat?  We 

maken verder kennis en sluiten de dag af 

en geven die terug aan God. De 

volgende dag voelt één van de 

deelnemers iets in zich van, 'is dit mijn 

weg, is dit de plek waar ik verder wil?' 

We passen het programma aan om wat 

ruimte te scheppen. Zorg dragen voor 

elkaar is een pré in de communiteit, dit is 

de basis. Vanuit die basis kun je pas naar 

buiten toe als het van binnen goed is. 

Ontmoet de ander in jezelf wordt het 

gesprek.  

 

Die middag gaan we naar buiten, de 

schepping van God nader bekijken. Hoe 

kijk je met je ogen, waar kijk je naar en 

wat laat je vaak ongezien?  Het is zo 

mooi, dat je Franciscus' wijsheidspreuken 

zo terugvindt in de schepping en het 

evangelie voor die dag sluit nauw aan 

bij de opdrachten. Ergens een plek in de 

natuur vinden en daar gaan zitten. Een 

meter als cirkel om je heen in gedachten 

afbakenen. Stil worden en dan om je 

heen kijken binnen die cirkel. Wat neem 

je waar, wat zie je allemaal. Het valt je 

dan pas op wat er in zo'n kleine cirkel 

allemaal leeft en geleefd heeft. Kleine 

torretjes, spinnen, schimmels, leeg 

gegeten beukennootjes, etc. Het 

maakte ons bewust wat God allemaal, 

ja zelfs op kleine  schaal geschapen 

heeft. Kostbaar en mooi!  

 

Dan is er de nabespreking die veel 

oproept bij elkaar. We vergeten zo gauw 

dat het leven en volgen in Christus ook 

lijden met zich meebrengt. Franciscus 

heeft dit lijfelijk, maar ook geestelijk 

ervaren. Wil je hier voor gaan? 

24 uur economie, 24 uur religieus/evangelisch leven. 
Afscheid 

 

Afgelopen zaterdag, 29 juni, 

hebben we met de paters 

Lazaristen en de studenten, 

die hier ook in het huis 

woonden,  een 

afscheidsbarbecue 

gehouden. Het was een 

gezellige middag en avond, 

maar toch ook een tijd van 

besef dat het de laatste keer 

is.  De een gaat naar Leuven, 

de ander is bijna klaar met de 

studie, wij die op zoek zijn naar 

een nieuwe plek om te 

wonen, de paters die het 

leven en werken alhier 

langzaam afronden. Toch is 

het ook mooi om dit alles mee 

te mogen maken. Dit is het 

dagelijks leven waarin we 

leven en door de wereld 

gaan. De tijd vliegt en vijftien 

augustus komt toch wel snel 

naderbij. Wilt u ons in uw 

gebed gedenken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zondag vieren we de Mis gezamenlijk 

met de Lazaristen.  Daarna vertelt Roel zijn 

gekozen weg en de roepstem van God in 

hem. We praten hier met elkaar over en 

doen daarna een inspring-drama. Dit 

bracht verassende dingen naar voren. 

 

Het weekend heeft veel gegeven en roept 

ook weer nieuwe vragen op. Wat wil ik en 

wat wil God? Hoe ga ik nu verder, wil ik me 

geven of is dit de weg die ik wil gaan, 

alhier met deze levenswijze?. 

 

De één voelt het meer dan de ander. Je 

hoeft niet direct te antwoorden, God gaat 

met je mee en laat het rijpen in je, als jij af 

en toe durft te snoeien, loslaten en een 

stap vooruit doet, ofwel; twee stappen 

vooruit, één achteruit. 

 

 

 

Het huis waar we nu nog  

mogen wonen. Wat gaat het 

na augustus 2013 worden? 
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Tot de volgende 

Nieuwsbrief van onze  

Franciscus' broeders & 

zusters  

computer. Daarnaast is er volop 

meeleven met onze levenswijze en 

merken we aan de buren hoe zij 

met de franciscanen aan de 

Vermeerstraat en met ons 

meeleven. Ze zien ons graag 'door 

de wereld gaan'. Zo voelen we ons 

samen op weg gaan door de 

wereld van God. 

Spiritualiteit 

Tijdens lessen, thuis, over de 

spiritualiteit van Franciscus hebben 

we gesproken rond de tekst die 

eens in de Franciscanen.nl heeft 

gestaan. Deze was geschreven 

door J. Sierat na aanleiding van 

gesprekken rond het boek van 

Sigismund Verheij (naar het land 

van de levenden). 'De echo van 

het eigen gelijk'. Hierin hebben we 

het gehad over meningen die 

mensen hebben in het algemeen 

over morele onderwerpen in de 

maatschappij en wat  hierop de 

Franciscaanse visie is. >> 

 

Verbondenheid 

Als broeder bij de franciscanen 

kende broeder Jelle natuurlijk de 

broeders aan de Vermeerstraat te 

Nijmegen. Nu als Franciscus' 

broeders & zusters is die band nog 

telkens zeer hecht met deze 

broeders aan de Vermeerstraat. 

Samen in gesprek met broeder 

Gerard Ris over het Woord uit de 

Schrift, rond teksten die binnenkort 

in een prachtig boek gaan 

uitkomen, voelen we die band en 

naast deze gesprekken is er tijdens 

de koffiemomenten genoeg stof 

om over te praten. Natuurlijk ligt 

deze band niet alleen in het 

spreken over het Woord, maar gaat 

die verder dan dit. Soms samen 

vieren van de heilige Mis of het 

helpen bij reparatie aan een >> 

Uitgangspunt is dat het hierbij niet gaat om onze 

individuele meningen en standpunten die op zichzelf 

geen waarde hebben, maar die afgewogen dienen 

te worden in de mate waarin ze passen in de wereld 

van God, waarin vrede en liefde en bescheidenheid 

de maatstaven zijn. Het gaat  hierin niet over goed of 

fout en om het eigen gelijk te willen halen. 

 

Franciscus beziet alles vanuit de wereld van God, 

waarin liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid 

de speerpunten zijn. Hij geeft de mensen een plek in 

de wereld van God,  wat iemands overtuigingen of 

opvattingen ook zijn. We leven immers in een wereld 

die gebroken is en waar mensen met 
tekortkomingen leven, maar waarvoor wel plaats is in 
de schepping, waarvan  God zag dat het goed was. 
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