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INLEIDING

De redactie

In deze Intergraal editie zijn er, logischerwijs, geen verslagen van bijeenkom-
sten. Als redactie hebben we toch besloten om een Intergraal uit te geven. De 
aandacht gaat vooral uit naar wat ieder van ons bezig houdt: het coronavirus 
en wat daar mee samenhangt.

In deze Intergraal vind je dan ook overwegingen, gedachten en hoopvolle tek-
sten rond de corona-pandemie die we met de lezers willen delen. Natuurlijk is 
er verder Graalnieuws en we verzamelden foto’s van mooie lentebodes, want 
de natuur gaat haar tomeloze gang en daar kunnen we van genieten.
We wensen ieder veel leesplezier.

TIJDGEEST

Overpeinzingen 

Marthe Link
 
Door de maatregelen, die ons opgelegd zijn om de corona-pandemie binnen de 
perken te houden, lijkt ons leven zich af te spelen op de vierkante meter. Vol 
ongeloof en zorg  hebben we gezien, gehoord en gelezen, en, sommigen onder 
ons zelfs ervaren, hoe verwoestend een pandemisch virus te werk kan gaan.
 
Vanaf gister zijn de regels versoepeld, kunnen mensen elkaar weer ontmoe-
ten in het publieke leven: op terrassen, in restaurants, theaters en bioscopen, 
weliswaar sterk begrensd door afstand en aantallen. Ook scholen en andere 
onderwijs instellingen hebben hun deuren verder  opengezet om weer leerlin-
gen te ontvangen.

Maar alles wel op anderhalve meter van elkaar verwijderd; we kunnen elkaar 
niet van heel nabij ontmoeten, aanraken, handen-schudden, strelen, omhelzen, 
kussen. In dagblad TROUW las ik iets wat me raakte, ik weet niet meer van 
welke  auteur: 
‘We moeten ons nu tot elkaar verhouden, zoals we ons, normaal gesproken tot 
kunst in een museum verhouden, met respect en gepaste afstand en met besef 
van waarde en schoonheid.’
 
Deze zin schreef ik over, omdat het me raakte en ik maakte er een haiku over:
 

 Elkaar ontmoeten
 op anderhalve meter
 
 Rembrandt kon dat goed.
 
Een haiku is oorspronkelijk een dichtvorm uit Japan en bestaat uit drie regels: 
regel één en drie bestaan uit vijf lettergrepen en regel twee uit zeven letter-
grepen. Er is over deze strakke dichtkunst wel meer te zeggen, maar ze heeft 
prachtige beelden opgeleverd. Vaak gebaseerd op een concrete en zintuigelijke 
observatie, waarbij de laatste regel dan een verrassende wending geeft.
 In de afgelopen periode vond ik het fijn om op die manier heel oplettend te 
zijn en heb ik er meerdere geschreven: poëzie op de vierkante meter. Het is 
echt een aanrader in deze tijd van isolement.
 Ik heb wel veel gefietst en gewandeld, maar toch vond ik het in veel opzichten 
een zware periode. Elkaar ontmoeten, soms ver verwijderd van elkaar.  De 
ons ten dienst staande apparatuur: beeld-bellen, Zoomen, Skype, bracht wel 
contact teweeg, maar door de beperking van een vierkant kader, en de soms 
lijfelijk grote afstand, gaf het ook een ander karakter aan het contact, aan 
de gesprekken. Alsof het raamwerk de woorden, het gesprek ook hoekig en 
scherp begrensde. 
Elkaar lijfelijk ontmoeten biedt  immers de inbreng van andere zintuigen, 
waarmee we ons met elkaar verhouden: ruiken, raken, horen, zien, aanwezig-
heid met alles wat en wie we zijn en dat maakt gesprekken ronder, zachter, 
opener. 
Zeker speelt dat binnen de Graal-gemeenschap, waar aanraken, omhelzen, 
kussen een intimiteit bieden, waarbinnen gesprekken opbloeien: niet gehin-
derd door de technische beperking van een afstandelijk en technisch vierkant .
 
Nu ik dit schrijf is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige 
Geest; lang geleden beloofd door de Opgestane, ervaren, door velen gezien, 
gehoord en beschreven in de evangeliën. De start van een wereldwijde verkon-
digingen van dat evangelie.
 
Maar was die Geest er voordien niet? Heeft ze niet altijd geïnspireerd tot vor-
men van aanbidding, spiritualiteit, religieuze vorming in bonte verscheiden-
heid, waar ook ter wereld? 
In Genesis 2 staat de wording van de mens beschreven als een evolutie: het 
boetseren door de Schepper uit dat, wat er al aanwezig was: aarde met alles 
wat er leefde. Maar dan staan er die prachtige woorden, dat dit maaksel, dit 
geboetseerde schepsel tot MENS werd geademd door die scheppende Geest.
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Het corona-virus benam mensen de adem en via apparatuur werd geprobeerd 
de ademhalingswegen te openen. Aangrijpend en in mijn beleving daarvan, 
bijna als een soort ontkenning van de Geest. Theologisch waarschijnlijk niet 
houdbaar.
Maar ooit zullen we, zal ik, de laatste adem uitblazen; een krachtig beeld, alsof 
ik mijn geleende adem teruggeef aan haar Oorsprong, zodat ze opgenomen 
kan worden in die eeuwige Adem, die leven is. Ook dat inspireerde mij tot een 
haiku als een soort Pinkster-gebed:
 
 Uit aarde gevormd
 tot mens-zijn aangeblazen
 
 Geest, her-adem ons.
 
Doordat we nu veel tijd met onszelf door brengen zijn we ons bewust gewor-
den van de kostbare tijd, die we met een ander doorbrengen en, terug gewor-
pen op onszelf ontstaat een nieuw woord: “huidhonger”, een columnist had het 
zelfs al over “huidhongersnood”, een woord dat in de dikke Van Dale terecht 
zal komen? Ik weet het niet, maar ik hoop het eigenlijk ook niet.
 
Ik geef nog twee haiku’s:
 
 Ik verlang naar iets
 is dit misschien huidhonger
  
 de wind streelt mijn haar.
 
en:
 
 ik heb je zo lief
 met vingertoppen raken
  
 de zon zoent je mond.
 
Dit zijn zomaar wat overpeinzingen in deze tijd van nadenken, inkeer, leven op 
de vierkante meter. En toch elkaar weten  te ont-moeten, buiten onze opge-
legde begrenzingen elkaar raken als begeesterde mensen, verbonden met die 
hele wonderbaarlijke schepping door één alles-omvattende Adem, Geest.
 
‘Wees realistisch, denk het onmogelijke’, schreef Ernst Bloch. Ik wens iedereen 
sterkte en: maak een haiku of maak er meer.
 

Eens zullen we elkaar weer lijfelijk ontmoeten met al onze zintuigen en 
op-ademen, ik kijk ernaar uit.

In tijden van besmetting

Paolo Giordano

In psalm 90 staat een smeekbede waar ik in deze uren vaak aan moet denken: 
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Misschien is 
dat omdat we tijdens deze epidemie niet anders doen dan tellen. We tellen de 
besmettingen en de genezingen, we tellen de doden, we tellen de ziekenhuis-
opnames en de ochtenden dat we niet naar school zijn geweest, we tellen de 
miljarden die op de beurs zijn verdampt, de maskers die zijn verkocht en de 
uren die we nog moeten wachten voordat we de testuitslag hebben, we tellen 
de kilometers die ons van de brandhaard scheiden en de hotelkamers die zijn 
afgezegd, we tellen onze relaties, onze opofferingen. En we tellen en hertellen 
de dagen, dat vooral, de dagen die het nog duurt totdat de crisis achter de rug 
zal zijn. 

Maar volgens mij wil de psalm zeggen ons een andere rekensom te laten 
maken: leer ons om onze dagen te tellen, ook deze, die we alleen maar een 
vervelend intermezzo vinden.

Vreemdeling??

Elly van Leeuwen

Carel ter Linden schreef in 1995 een boekje met de titel: Een land waar je de 
weg niet weet. De ondertitel was: Omgaan met rouwenden.

Op een gegeven moment kwam bij mij de hoofdtitel, een land waar je de weg 
niet weet, boven als een realiteit waar we nu middenin zitten. Een nieuw, 
vreemd omgaan met elkaar om te zorgen dat jij iemand niet besmet en de 
ander jou niet.
Je loopt met een bocht om de ander heen, wacht niet op de lift op een aanko-
mend persoon, schudt niet beleefd iemands hand, houdt afstand als je even 
met iemand spreekt. Je ontvangt nauwelijks bezoek, mag je vrienden niet 
kussen of omhelzen. De boodschappenkarretjes in de winkel worden ontsmet 
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alsof je ik weet niet wat hebt, je probeert op stille tijden je boodschappen te 
doen in de hoop zo min mogelijk mensen tegen het lijf te lopen. Gezellig eten 
met vrienden zit er niet in, zeker niet in een restaurant. Museumbezoek doe 
je online en feestjes? Ho maar. Er is nog veel meer te noemen, maar dat mag je 
zelf invullen.

Gelukkig mogen wij in Nederland er wel uit voor een wandeling of een ritje op de fiets: denk erom niet waar er veel mensen zijn! Wel kan je genieten van de 
ontluikende natuur. Prachtig zoals die zich, gelukkig, niet stoort aan nieuwe 
regels maar uitbundig zichzelf ten toon spreidt. Daar geniet ik volop van.
Maar verder voel ik me soms echt een vreemdeling in eigen land. Ik weet de 
weg dan niet.

Het ‘nieuwe normaal’ went al een beetje. De richtlijnen versoepelen en we 
mogen weer het een en ander. Echter alles met mate. Hoelang dit ‘vreemdeling 
zijn’ gaat duren?
We weten het niet. Maar misschien raken we er op een gegeven moment in 
thuis en zijn we geen vreemdeling meer. Dat is dan jammer, maar als het moet 
voor het algemeen belang, dan zij het zo.

Spinoza
Deze tekst van Spinoza maakte mij moedig. Ik deel hem graag.

De menselijke macht is erg beperkt, en wordt eindeloos overtroffen door de 
macht van de dingen van buiten. Dus hebben we geen absolute macht om die 
dingen van buiten aan ons belang aan te passen.
Toch zullen we kalm dragen al wat ons overkomt dat tegengesteld is aan wat 
ons belang vereist, zolang we ons bewust zijn dat we onze plicht hebben ge-
daan, en dat ons vermogen niet voldoende was om deze dingen te vermijden, 
en dat we een deel van de hele natuur zijn waarvan we de orde volgen.

Ad Schouten

Hoop is dat ding met veertjes 
Emily Dickinson / Ans Bouter

Hoop is dat ding met veertjes

Dat neerstrijkt in de ziel

En wijsjes zonder woorden zingt

En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal

Hoe hevig ook de storm 

Hij die zovelen warmte biedt

Dat vogeltje houdt vol

‘En toch vind ik het leven mooi!’ 
Etty Hillesum als troost tijdens corona

Amber Coomans

Ik studeer religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Begin 
februari werd het tijd om een onderwerp te kiezen voor mijn scriptie, waar-
mee ik de bachelor afrond. In de bijeenkomst waar we in groepsverband met 
elkaar in gesprek gingen om tot goede onderwerpen te komen, plopte ineens 
de naam ‘Etty Hillesum’ in mij op. Ik besloot, zonder veel van haar te weten, 
een werkstuk te schrijven over het godsbeeld dat de Joodse Hillesum had ge-
durende de tweede wereldoorlog: de periode dat ze een dagboek bijhield dat 
inmiddels wereldberoemd geworden is. Nietsvermoedend begon ik in februari 
met mijn onderzoek.
Anderhalve maand later kwam de wereld krakend en piepend tot stilstand. 
Voor veel mensen begon een moeilijke periode, waarin we onze geliefden 
ineens niet meer konden zien en thuis moesten blijven. Toen ik last kreeg van 
benauwdheid en vermoeidheid, zocht ik er nog weinig achter. Ik bleef gewoon 
werken als mantelzorger en me verdiepen in mijn studie. De benauwdheid 
bleef echter aanwezig, tot ik op den duur niet eens meer een blokje om kon 
zonder naar adem te happen. De vermoeidheid nam zulke vormen aan dat ik 
na een uurtje studeren doodop was en ik had een pijnlijke druk op de borst en 
tussen de schouderbladen. Als je je zo rot voelt wil je het allerliefst je familie 
en vrienden om je heen hebben, maar dat kon nu natuurlijk niet. Het ziek zijn 
bleef zo’n zeven weken duren, en in deze periode ondervond ik veel steun aan 
het onderzoeksonderwerp dat twee maanden daarvoor uit het niets in mij op 
kwam: Etty Hillesum. 
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Etty Hillesums dagboeken en brieven zijn doordrongen van vele thema’s. Zo is 
het in eerste plaats een egodocument van een jonge vrouw in de twintig, die 
worstelt met problemen als somberheid, liefdesrelaties, seksuele verlangens 
en vragen naar de zin van leven en lijden. Wanneer zij begint met het bijhou-
den van een dagboek op advies van haar Chiro psycholoog Julius Spier, schrijft 
ze nog over haar ‘verstopte ziel’. Maar gedurende de oorlogsjaren ontwikkelt 
ze zich tot een volwassen persoonlijkheid die leert leven met zichzelf en met 
het afschuwelijke lot van haar volk. Juist deze persoonlijke bloei tegen de 
achtergrond van één van de grootste humanitaire rampen in de geschiedenis 
van de mens: de Shoah, is wat veel lezers troost biedt. Etty’s geestelijke ont-
plooiing en liefdevolle, vredige levenshouding kenmerkt zich door een intieme 
omgang met wat of wie Etty ‘God’ noemt. Het lezen van haar dagboeken zorgt 
voor een enorme rust in mij. Etty bleef onder de meest erbarmelijke omstan-
digheden van het leven houden, en ondanks de vele bewegingsbeperkingen 
die er tijdens de oorlog waren voor joden, voelde ze zich vrij: 
‘Al blijft ons één nauwe straat, waardoor we mogen gaan, boven die straat staat 
toch de héle hemel.’
‘Het stijgt steeds opnieuw als een kleine, verwarmende golf in me op, steeds 
weer, ook na de moeilijkste ogenblikken: wat is het leven toch mooi. Het is een 
onverklaarbaar gevoel. Het vindt ook geen steun bij de realiteit, waarin wij nu 
leven.'

Wat ik in deze tijd van Etty heb geleerd, is dat je met een rijk innerlijk levens-
gevoel en de verbinding met het hier en nu eigenlijk alles aan kan. Dat gezegd 
hebbende ben ik toch ontzettend blij dat ik nu ik dit schrijf eindelijk weer 
beter ben en mijn geliefden weer in de armen kan sluiten, want er gaat niets 
boven ‘samen’, na zo’n lange tijd ‘alleen’. En tóch kan je dat ‘samen’ ook voelen 
als je alleen bent, zo ondervond ook Etty:
‘Ik ken twee soorten eenzaamheid. De ene maakt me doodongelukkig en geeft 
me een verloren en zwervend gevoel, de andere maakt me sterk en gelukkig. 
De eerste is er altijd wanneer ik geen enkel contact met m'n medemensen 
voel, überhaupt nergens contact mee voel, dan sta ik helemaal afgesneden van 
iedereen en van mezelf en begrijp de zin van dit leven niet en zie geen verband 
tussen de dingen en weet dan niet m'n eigen plaats in dit leven. In die andere 
eenzaamheid voel ik me juist heel sterk en zeker, dan voel ik me verbonden 
met iedereen en alles en met God en weet dat ik het leven alleen aankan en niet van mensen afhankelijk ben. Dan voel ik mezelf ingeschakeld in één groot 
zinrijk geheel en voel dat ik nog veel krachten aan anderen ook kan geven.’

Kinderen, ik ben zo gelukkig en zo 
dankbaar en ik vind het leven zo mooi 
en zinrijk. Jawel, mooi en zinrijk, 
terwijl ik hier sta aan het bed van 
mijn dode vriend, die veel te jong ge-
storven is en terwijl ik ieder ogenblik 
gedeporteerd kan worden naar een 
onbekend gebied. Mijn God, ik ben je 
zo dankbaar voor alles. Met datgene 
van de doden, dat eeuwig leeft, zal ik 
verder leven en datgene in de leven-
den wat dood is, zal ik weer tot leven 
wekken en zo zal er niets dan leven 
zijn, één groot leven, mijn God.
Etty Hillesum 

in: Yves Bériault, Alleen liefde heeft 

toekomst. De getuigenissen van Etty 

Hillesum en Christian de Chergé.

Lief

Mijn lief, wees alsjeblieft

heel lief voor mij, nu God

mij denkelijk heeft uitgewist.

Mijn lief, blijf alsjeblieft

heel dicht bij mij. Misschien

word ik door God gemist.

Mijn lief, vertrouw ook 

nu op mij. Ik ben niet weg,

God ademt in mij. Mijn lief

wees alsjeblieft heel lief

voor mij. Misschien heeft God 

Zich in mijn dood vergist.

Joost Zwagerman in ‘Wakend over God’
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Geduld

Elly van Leeuwen

In de Nieuwsbrief van de Oecumenische Vrouwensynode schreef  Marie Han-
sen-Coutier in de inleiding een tekst over geduld. Dit wil ik graag delen omdat 
het in deze tijd zo toepasselijk is.
Na een korte persoonlijke tekst, waarin ze schrijft over het feit dat haar 
schoonmoeder vindt dat ze zo geduldig is met haar zoon, vraagt ze zich af: ‘Ge-
duldig, ik?’ met haar zoontje vindt ze zich relatief geduldig, maar wat andere 
zaken betreft… 

Ze gaat als volgt verder.
‘Regelmatig denk ik, “was het geduld maar in de aanbieding bij de super-
markt.”

Geduld, dat heeft te maken met uithouden en met het woord ‘dulden’: toe-
staan, verdragen, verduren. Het is een tijd voor geduld: voor groot geduld als 
het aankomt op maatregelen. Voor klein geduld als het gaat om het thuis een 
beetje gezellig te houden (of misschien heb je ook daar groot geduld nodig).
Geduld: we zullen het nog even nodig hebben. Met onze overheid, met elkaar, 
met onszelf. In deze tussen-tijd gaan we óók door.’

Als Graalbeweging bezinnen we ons hoe verder met onze toekomst. Hopelijk kunnen we daar spoedig gezamenlijk over praten!
Stil is de straat

https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc

Gepubliceerd op 23 mrt. 2020

Tekst: Jan Jetse Bol (eerste en laatste couplet) en Gert Landman (overige couplet-

ten). Muziek: Jan Raas. Extra coupletten geschreven voor de coronaviering van 

22 maart 2020 vanuit de Opstandingskerk Tilburg i.s.m. MijnKerk.

Dit lied trok opeens de aandacht in maart 2020, bij de stilte op straat tijdens 
de corona-crisis. In muziek en tekst sluit het aan op de situatie waarin mensen 
zich bevonden, onzeker over hoelang het stilleggen van het sociale leven nog 
zou duren. De tekst van de strofen 2, 3, 4 verwezen wel naar een oorlogssitu-
atie, meer dan naar een epidemie. Op verzoek van Otto Grevink schreef Gert 
Landman enkele alternatieve verzen, te gebruiken voor www.mijnkerk.nl. Met 

toestemming van de schrijver voegen we ze hier toe.

1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.
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Lente (van AnnA)
Een van de vrijheden die bleef tijdens Corona: een half uurtje 'luchten'. Voor 
degenen die aan huis gekluisterd waren, hierbij een keuze van foto's onderweg, op de fiets, of gewoon in tuin, straat of park. Om van te genieten.

Lentecompositie van Margreet
Jonkie Schotse Hooglander, bloemenpracht
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Optimist

Hand in hand

Al staat de wereld flink in brand
Het tij zal ooit eens keren

Dan staan we samen hand in hand

En niets kan ons meer deren

Rob

Over leiderschap

Ine van Emmerik

Tijdens de IGA in 2017 kwam een vraag naar boven die nu is gesteld aan de 
leden van de beweging: 
In veel Graallanden zijn meer en meer Graalvrouwen die een beroep uitoefe-
nen, om in hun levensonderhoud te voorzien en daarnaast verantwoordelijk-
heden dragen voor hun sociale omgeving, hun werk en familie, daardoor blijft er weinig tijd over voor specifiek Graalwerk.
Wat betekent dat voor de organisatie van verantwoordelijkheden binnen onze 
beweging, voor leiderschap? 
In deze tijd, waarin alles op zijn kop lijkt te staan, is dat een mooie en relevan-
te vraag. Het past bij een Graalbeweging die doorlopend zoekt naar nieuwe 
wegen, luisterend naar de tekenen van de tijd. 
Er zitten wat mij betreft nog een paar vragen achter deze vraag. Allereerst: als 
je het hebt over verantwoordelijkheden en leiderschap dan heb je het eigenlijk 
over je koers die je wilt varen. Hoe zien wij de rol van vrouwen en meisjes in 
de wereld van nu? Wat betekent het dan in deze tijd om Graalbeweging te zijn? 
Wat wordt er nu van ons gevraagd? Pas als je daar beelden en woorden bij 
hebt kun je het ook hebben over organiseren en leiden. Ik vraag me nog af: wat is “specifiek Graalwerk”. Het lijkt alsof er een verschil is tussen zorgen voor jezelf en je sociale omgeving en specifiek Graalwerk. Is dat zo? Is alleen dat specifieke werk Graalwerk?
Is het niet eerder zo dat je verbondenheid aan de Graalbeweging inhoudt dat 
je als totale persoon bij wilt dragen aan een betere wereld, met name voor 
meisjes en vrouwen? 
Dan kan van alles dat je doet bijdragen aan dat doel, juist ook je ‘gewone’ werk 
en de zorg voor je sociale omgeving. 

De wereld waarin de Graalbeweging begon, die van 100 jaar geleden, was een 
heel andere wereld dan die van nu. Die wereld was zogenaamd gedekoloni-
seerd, maar er heersten nog koloniale verhoudingen. De afgelopen tijd leert 

ons dat die verhoudingen soms nog verrassend levend zijn en dat ze tegelij-
kertijd enorm verschuiven. Overal over de wereld zijn verhoudingen minder 
traditioneel hiërarchisch, je ziet emancipatiebewegingen groeien, niet alleen 
van vrouwen maar in het algemeen van mondige burgers. 
De ‘vanzelfsprekende’ leidende rol van het Westen is voorbij. Überhaupt is het 
denken in termen van leiderschap van bovenaf eigenlijk ouderwets. Overal 
zoeken mensen nieuwe vormen van samenwerken, van zelfsturing, van co-cre-
eren. Het begrip leiderschap wordt ruimer ingevuld, meer democratisch. 

Dat wil niet zeggen dat de problemen minder groot zijn dan toen. Integendeel. 
De tegenstellingen tussen arm en rijk zijn misschien nog wel groter dan toen. 
De positie van vrouwen en meisjes mag in sommige opzichten zijn verbeterd, 
maar onderdrukking en seksueel geweld zijn in veel gevallen niet minder 
geworden. Het is een uitdaging om in die veranderende wereld vorm te geven 
aan het ideaal van een betere, vredige wereld, waar alle mensen, vooral vrou-
wen, veilig en gezond kunnen leven. 

Er bestaan veel verhalen en beelden over leiderschap. Vaak gaat het dan over 
een heldin, een Grote Vrouw. Zij is strijdbaar en heeft lef en brengt grote ver-
anderingen tot stand. De Graalbeweging kent veel van deze verhalen. Die zijn 
boeiend en inspirerend maar ze dreigen eenzijdig te zijn. 
Er zijn ook andere beelden te onderkennen die vaak minder spectaculair zijn. Waar het leiderschap meer blijkt uit integriteit of uit creativiteit of zelfken-
nis. Dat laatste kan volgens mij niet genoeg worden benadrukt. Om leiding te 
geven aan jezelf en de wereld om je heen moet je weet hebben van je innerlij-
ke kracht en kwetsbaarheid, moet je om kunnen gaan met je eigen twijfel en 
niet-weten. Daar heb je anderen voor nodig. Als je leidt gaat het sowieso niet 
om jezelf, maar om anderen. Als we iets hebben geleerd in de laatste tijd, is het hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn, dat we wel zinvolle verbanden moeten 
vormen. En daarin leiding geven aan onszelf en de ander. 

Ik moet denken aan de verhalen die we elkaar een paar jaar geleden hebben 
verteld aan de Keukentafel. Daar waren veel andere beelden van leiderschap 
te horen en te zien. De Graalbeweging heeft er dan ook genoeg ervaring mee. 
Het is de kunst om dat te waarderen, door te geven en te ontwikkelen, voor de 
toekomst. Vrouwen die van de wereld een betere plek willen maken zoeken 
wegen om naar beste kunnen hun bijdrage te leveren. Hun talenten ontwikke-
len zich beter als ze dat samen met anderen doen. Samen kun je ‘worden’. Dat 
kan binnen de eigen groep maar juist ook in samenwerking met geestverwan-
te andere vrouwen. ‘Allianties van hoop’ noemt Maaike de Haardt dat zo mooi. 
En wat is de Graalbeweging anders dan een gemeenschap van vrouwen die 
hopen op en werken voor een betere toekomst?
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je met elkaar praat alles zien van iemand, niet alleen het gezicht. 
Alledaagse dingen die zo gewoon zijn maar waar je nu de waarde van ontdekt. 
In het alledaagse samen mens-zijn zit een enorme kracht en energiebron die 
we de laatste maanden gemist hebben en waar we ook de effecten van voelen. 
We worden moe en wat sloom, angstig of meer prikkelbaar. We missen de 
energie die verbondenheid met zich meebrengt, een kracht die groei en positi-
viteit brengt.
Met de ‘kennis van nu’, ook zo’n Corona term, moeten we zorgen dat we die 
alledaagse, verbindende energie weer opzoeken en tot groei en bloei brengen. 
We hebben het allemaal nodig.

In Memoriam: Lenie Schaareman

Carla van Thiel

Lenie werd geboren in Delft in 1932. Zij 
leerde de Graal kennen toen zij in 1956 de 
training voor lekenmissionarissen volgde 
in Ubbergen. Na die training besloot ze 
zich aan te sluiten bij de Graalbeweging. 
Ik leerde Lenie kennen in 1957 toen ik in 
Ubbergen kwam werken als hoofd van de 
huishouding en keuken. Beiden waren we in opleiding tot Graallid, Lenie was staflid 
en gaf onder andere les in Engels.

In 1960 werd zij uitgezonden naar 
Uganda, naar Kalisizo in bisdom Masaka 
waar de Graal een middelbare school voor 
meisjes leidde. Daar heeft zij 4 jaar les 
gegeven en in 1964 werd Lenie gevraagd om opnieuw staflid van het Graalcentrum 
in Ubbergen te worden. In 1964 was er 
ook een inburgeringscursus van een half 
jaar voor 13 jonge vrouwen uit Tanzania. 
Zij waren uitgenodigd door Stichting Melania om een beroepsopleiding in 
Nederland te volgen.
In 1967 ging Lenie naar Tanzania waar zij samen met Ton Brouwer in Moshi 
boekwinkel werkte. In die jaren begon Imelda Gaurwa, samen met Honorata 
Mvungi aan een Graal-training voor jonge vrouwen in Kisekibaha, niet ver van 
Moshi. 
Toen Audrey Sorento uit de VS Oost-Afrika bezocht vroeg zij aan Lenie om als 

Sonnet : Thuis in coronatijd

Ik houd zo van het woordje dralen

ook talmen is een favoriet,

jachten en jagen hoef ik niet

gedachten laat ik wel graag dwalen.

Nooit door roeien gaand of ruiten

zit ik rustig op de valreep

trek door een rekening een streep

en hoor alle vogels fluiten.

Dromend van gebraden duiven

die zo maar in mijn mond vliegen

bouw ik nijver aan mijn luchtkasteel.

Anderen laat ik hele kluiven

terwijl ik me in slaap laat wiegen

tevreden, omdat ik me nooit verveel.

Gerard Vlaar

GRAALNIEUWS

Als een mantel…

Gezien van der Leest; mantelzorg voor de Graal

Bij de inleverdatum voor de vorige Intergraal stonden we aan 
de vooravond van de ‘lockdown’. Eigenlijk had je nog geen 
idee wat je kon verwachten. Nu zijn we drie maanden verder 
en hebben we veel nieuwe ervaringen opgedaan:
Contact maken op allerlei manieren, de ouderwetse zoals bellen en kaartjes 
sturen werden weer afgestoft. Maar ook de nieuwere via App, Zoom, Skype etc. 
hebben we ontdekt.
Niet meer naar de gymnastiek, yoga of sportschool maar wel samen (of alleen) 
bewegen via de computer, op afstand in huis of buiten in het park.
Niet meer naar de kerk maar toch mooie vieringen meemaken via computer 
en tv.
Het kan allemaal en het gaat best goed maar wat mis ik het alledaagse contact. 
Iemand een hand of een zoen of knuffel geven. Gezellig op bezoek gaan. Even nog wat kletsen na het sporten. Samen zingen en koffie drinken na de kerk. Als 



20 21

staflid naar Grailville in de VS te komen voor het programma CEMA: Cultural 
Exchange Meetings on Afrika dat negen maanden zou duren. Na dit program-
ma bleef Lenie op Grailville waar zij bevriend raakte met de Goldstein fami-
lie, die meewerkte aan Joodse programma’s op Grailville. Met deze familie 
verhuisde Lenie naar Philadelphia waar zij op een middelbare school voor 
jongens in Sociale Gerechtigheid les gaf en zij promoveerde op Internationale 
Studies. Lenies hele leven werd gekenmerkt door activiteiten op het gebied 
van sociale rechtvaardigheid en zij was lid van de ‘Grail Liberation Task force’ 
en van ‘United for a fair economy’. 
Na het overlijden van Sheila Goldstein werd Lenie gevraagd om op Grailville 
verantwoordelijk te zijn in het ontvangen van gasten. Toen er voor haar een 
huisje vrij kwam bij de Twin Towers Retirement Community in Cincinnati 
besloot zij daarheen te verhuizen. Daar woonden al verschillende Graalleden, 
zelfstandig of in de zorg. 

Lenie was zo vergroeid met de Graal in de VS dat zij besloot om daar ook te 
blijven, maar ieder jaar kwam Lenie in de zomer voor 2 weken naar Nederland 
om haar beide zussen en familie en Graalvrienden te bezoeken. Ton Brouwer, 
die ook in Delft geboren is, werd een levenslange vriendin. Na de middelbare 
school werd Ton verpleegkundige en Lenie lerares. Ze zijn allebei in 1956 naar 
Ubbergen gegaan voor de training.  In 2019 kwam Lenie voor de laatste keer. 

Lenie wist dat zij een aneurysma had dicht bij haar hart en dat die de oor-
zaak van plotseling overlijden kon zijn. Lenie overleed op zaterdagmorgen 1 
februari in het postkantoor terwijl zij in de rij stond. Zij heeft haar lichaam ter 
beschikking gesteld aan de wetenschap en op 22 februari werd er een Gedach-
tenis Viering gehouden in de Twin Towers, samen met meerdere Graalleden. 
In Nederland is Lenie vooral bekend bij mensen die gewerkt of gestudeerd 
hebben in het Graalcentrum van Ubbergen. Zij was een levendige en uitgespro-
ken vrouw en we hebben veel van haar geleerd en van haar genoten. Dat zij nu 
mag genieten van Gods Licht.

RUBRIEKEN

Graalkorrels

Bewerkt door Didine Petit

De laatste maanden ging de meeste aandacht van Graalleden 
wereldwijd naar de covid-19-pandemie. Door social media bleef onderling contact behouden en intensifieerde dit zelfs. In eerste instantie klonk overal 
onzekerheid en soms angst, maar Graalleden met een gezin ervoeren overal 

de waarde van meer uitwisseling met hun partner en kinderen tijdens de 
lockdown. Sommige Graalcentra deelden hun leven met jongere Graalleden uit 
andere continenten die voor onbepaalde tijd niet naar hun land konden terug-
keren. Een aantal Graalleden maakten deze ziekte zelf door en twee hoogbe-
jaarde Graalleden, Roseline de Villaines in Parijs en Dorothy Rasenberger in 
New York, overleefden het niet. Velen drukten uit dat uitwisseling van zorgen 
en inspiratie de nodige energie creëert om van deze crisis het beste te maken. 
(1-2)

Een oester verandert haar probleem in een parel. (Japans gezegde. 2)

USA

Abida Jamal en Noëlla Max vormen een intergenerationele gemeenschap 
samen met Sharon Joslyn en Mary Kay Louchart in de Bronx. Zij waren al aan-
gekomen uit Mozambique en Uganda vóór de plotse afgelasting van de CSW 
64 in New York en hielpen dan om zo snel mogelijk alle andere deelneemsters te informeren om in eigen land te blijven! Vanuit hun vensters volgden ze de 
vogels en de nieuwe lentebloesems. De stilte van de stad werd enkel onder-
broken door ambulancesirenes. In huis verdeelden ze het huishoudelijk werk, 
lazen en bespraken interessante teksten zoals Women of Vision en Laudate Si. 
Dagelijks baden ze en beoefenden ze Tai Chi en Qi Gong met elkaar. Er werd 
gelachen en gezongen en iedere dag vonden ze voor de afwisseling ook iets nieuw uit! Ze deelden hun Goede Vrijdag en Paasviering met hun vrienden-kring via Zoom. Door flexibiliteit en samenwerking was het gemakkelijker om 
antwoorden te vinden op deze onbekende situatie. Ze leven er samen zoals de 
“eerste kleine christelijke gemeenschappen”. (1) 

Achter iedere deur die dicht gaat, gaat er een andere deur weer open.

(Claudia Gras. 2)

Canada

Samia Saad werkt in een begeleidingscentrum voor vluchtelingen en migran-
ten dat de deuren moest sluiten wegens de pandemie. Aanvankelijk was ze 
heel bezorgd over getraumatiseerde vluchtelingen die psychotherapie nodig 
hadden, mensen zonder papieren, eenzame bejaarde migranten en donateurs 
die nu veel minder inkomen zouden hebben voor giften. Dankzij de creativiteit 
van enkele vrijwilligers heeft haar team echter binnen een week een uitwis-
selingsnetwerk voor elke doelgroep met telefoon, WhatsApp of Zoom kunnen 
opzetten. Naar mensen zonder papieren stuurden ze bijvoorbeeld de nodige 
informatie over hun veiligheid en sociale bijstand. Deze mensen stuurden dit 
dan zelf nog eens door naar honderden andere mensen met dezelfde proble-men! (1)
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Zuid Afrika 

Sibongile Mtungwa schrijft dat armoede, watertekort, te kleine huisvesting, 
onvoldoende gezondheidsvoorzieningen en foute informatie de grootste 
bedreigingen zijn om covid-19 te bestrijden. Zo is deze besmetting niet enkel 
een ziekte van rijken, reizigers en blanken, want iedereen kan het krijgen. Zij 
organiseerde zich dus om WhatsApps te verspreiden met nuttige en juiste info. 
Bij de meisjes waarmee ze gewoonlijk werkt, verspreidde ze ook groentezaad 
om samen met hun ouders te planten voor meer gezonde voeding in deze 
crisistijd. (1)

Elke wolk heeft een zilveren randje. (Zodwa Mabaso. 1)

Mexico

Alma Chaires vermeldt dat sommige mensen in de erg besmette regio Morelos door hun precaire financiële situatie genoodzaakt zijn om toch buitenshuis te 
gaan werken en hierdoor veel frequenter besmet geraken.

We zitten wel allemaal in dezelfde storm, maar niet in schepen met dezelfde 

afmetingen… (Alma Chaires. 1)

Duitsland

Marita Estor beschrijft haar bevoorrechte positie in een goed huis, zonder financiële problemen en samenwonend met twee attente allochtone studentes. 
Ze vraagt om de meest kwetsbaren niet te vergeten, zoals miljoenen migranten 
in India (n.v.d.r.: die als huispersoneel in grote steden werken, plots zonder 
inkomen op straat zijn gezet en proberen naar hun geboortedorpen terug te 
keren zonder geschikte vervoersmiddelen). Voor honderd duizenden favela-
bewoners in Zuid-Amerika, vluchtelingen in uitpuilende Griekse kampen en 
bewoners van een aantal bejaardenhuizen is de situatie eveneens precair. (2)

Uganda

Bernadette Namugema werkt als verpleegkundige aan preventie en controle 
van covid-19-patiënten in het Mulago referentieziekenhuis van Kampala. Zij 
somt de grootste uitdagingen op: stigmatisering van zieken, tekort aan basis-
producten, groeiend gendergeweld en scheiding in gezinnen, zelfverwijten 
omdat men geen inkomen meer binnenbrengt en depressies. Enkele van haar 
prioriteiten voor de post-coronaperiode zijn uitbreiding van ziektepreventie, 
diensten voor psychosociale ondersteuning en rollende fondsen voor inko-
menverwervende activiteiten. (2)

Tanzania

Severa Batao deelt mee dat alle scholen gesloten zijn. Door gebrek aan zie-
kenhuizen worden schoolgebouwen nu gebruikt om covid-19-patiënten in 

quarantaine te plaatsen. Soms worden ze er letterlijk opgesloten. Waarnemers 
voor mensenrechten hebben dus opgeroepen om al deze zieken met waar-
digheid te behandelen en hun vrijheid te respecteren. Door schrik voor zulke 
toestanden verbergen veel besmette mensen zich thuis, zonder dan ook de 
nodige behandelingen te krijgen.
De Tanzaniaanse Graal voelt zich eveneens geroepen om mee te werken aan 
toepassingen van digitale communicatie en virtuele klassen waar nodig voor 
hun educatieve programma’s. (2)

Mozambique

Fuva Muiambo merkt op dat de lucht in Maputo door de lockdown zuiverder 
is geworden en dat ecosystemen zich op veel plaatsen in de wereld herstellen. Dit bracht haar tot diepe reflectie en conclusie dat we onze mentaliteit van 
consumerisme dringend moeten veranderen en beter zorg moeten dragen 
voor onze planeet en haar meest kwetsbare bewoners. In deze crisis heeft ze 
veel bedrijven gezien die talrijke ontslagen en loonbeperkingen uitvoeren. Dit 
heeft een vreselijke weerslag op gezinnen die al arm waren. Ze wil zich dus 
professioneel nog meer inzetten voor sociale gerechtigheid en zoeken naar 
nieuwe wegen om handel en werk zodanig te bevorderen dat de zwaksten 
beter beschermd worden. Haar poetsvrouw die tijdens deze lockdown hard 
nodig was bij haar eigen kinderen thuis, heeft ze in deze zin alvast met haar 
loon en veiliggestelde maandelijkse rechten bij haar gezin laten blijven. (2)

Laten we groeien als een boom en onze bladeren afschudden wanneer de herfst 

aanbreekt, om nieuwe bladeren te laten groeien. De wortels en de takken in ons 

zijn sterk genoeg. (Sarah Mabanja. 1.)

(1) Grail International Newsletter: The lilies of the field. April 2020.
(2) Grail International Newsletter: Kintsugi – or the art of embracing fissures. 
 Mei 2020.

Je praat wat tegen de planten

Elke dag hetzelfde uitzicht

op dezelfde lege straat.

Je weet niet eens meer

welke dag het is

en niet eens hoe laat.

Je praat wat tegen de planten

of tegen de kat

Daarna wacht je op een antwoord

Je hebt nu toch tijd zat.

Mariëlle Dekker
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Boekbespreking

Het licht: Torgny Lindgren

Elly van Leeuwen

Toen we met onze leesgroep ‘Het licht’ lazen was er nog geen vuiltje aan de 
lucht bij ons wat betreft de corona-perikelen.
Het bespreken van dit boek kon echter niet doorgaan in verband met de intel-
ligente Lock down. Het was echter verbluffend dat we juist dit boek gelezen 
hadden, omdat het gaat over de Ziekte. In het boek blijft de ziekte naamloos, 
maar het betreft de Pest.

Het verhaal speelt zich af in een afgelegen dorp, 
Kadis, in Zweden. Een jonge boer ging naar de grote 
stad om daar de bruid van zijn dromen te zoeken. Zij 
blijkt niet te bestaan.
Hij keert terug naar het dorp met een drachtig konijn: tenminste iets! Maar dan begint het. De boer 
sterft nog dezelfde dag; het konijn is besmet met de 
pest. Op zes bewoners na  sterven alle mensen aan 
de Ziekte. Dan begint de ellende pas goed in Kadis.  
Hoe moeten de bezittingen van de talloze doden ver-
deeld worden? Elke overlevende heeft wel recht op 
nalatenschap van deze of gene. Wie geen recht heeft 
op iets, verzint wel wat. Het is prachtig om te lezen 
hoe iedereen steeds weer in staat is om recht te 
maken (praten) wat krom is en om dat wat gezegd, 

gedaan wordt te rechtvaardigen. Het is een chaos. Wat ‘verworven’ is krijgt een 
teken. Lezen en schrijven kan men niet.

Zo ontstaat er een nieuwe ordening in Kadis gebaseerd op leugens en be-
drog. Wetten en vanzelfsprekendheden verkeren in een volstrekte willekeur. 
Waarheid bestaat gewoonweg niet meer. Er gebeuren verschrikkelijke dingen 
moord, verkrachting, kinderroof, plundering, et cetera. Het spreekt allemaal 
voor zich. Soms als het gewone leven zich herstelt heeft, dan gebeurt er weer 
iets waardoor de mensen weer volledig ontregelt zijn.
Na lange tijd herwinnen de bewoners echter weer hun greep op het leven.

Het boek is prachtig geschreven. Een eenvoudige taal, met korte zinnen. 
Duidelijk is de rolverdeling. De paar vrouwen die er zijn hebben geen ‘tekens’, 
kunnen dus ook niet claimen ergens recht op te hebben. Zij hebben echter wel 
een rol.

Ik heb het boek met plezier en verwondering gelezen en kan het aanbevelen. 
Lees het echter niet wanneer je in een dip zit, want echt vrolijk word je er niet 
van.
Uitgave:  Colibri bibliotheek  ISBN 978 94 6237 083 8

Hoop

Al gaat het met je

op dit ogenblik wat slecht

denk dan maar aan morgen

dan komt het wel terecht

dus weg met alle zorgen

ga meer aandacht schenken

aan positieve gedachten

zo verander je je manier van denken

ook al heb je misschien een rotdag

richt eens een blik naar de zon

echt je zult het zien

dat achter je vallen alle schaduwen om.

Henk Koning

Voedselhoekje

Groene maaltijdsoep

Beatrijs Corveleyn 

Na Pinksteren kunnen we, zoals de leerlingen van Jezus, op weg gaan. Vertrou-
wend op de Geest van leven en liefde. Een geest die inspireert tot navolging. 
‘Kies voor het leven’ werd de Israëlieten voorgehouden op hun tocht door de 
woestijn.
De soep wordt gebonden met amandelmeel. Amandelen verwijzen in de 
Bijbel naar hoop. Het zijn de eerste bomen die na de winter bloeien, je wakker 
maken en hoop wekken op een goed leven op aarde, als in een groen paradijs.  
(Naar Tini Brugge)
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Ingrediënten voor 8 personen

800g grof gehakte sla, andijvie, spinazie of sla.
300g groene prei
4 eetlepels boter
2 l bouillon ( blokjes)
8 eetlepels verse groene kruiden (b.v.: bieslook, kervel, bosui, dragon)
250g amandelmeel
Peper en zout
Eventueel snuf nootmuskaat
Scheutje room

Bereiding

Roerbak de groenten in de boter en voeg daar  1l  bouillon bij. Laat het kort 
garen. Voeg daarna het amandelmeel toe en de rest van de bouillon. Laat nog 
even zachtjes koken. Maak het af met peper en zout en eventueel nootmuskaat 
naar smaak. Strooi tenslotte de verse kruiden door de soep en schenk een 
scheutje room op het bord.

Uit: Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk koken. Berne Media

Levensritme verstoord

Ons levensritme is verstoord

anders doen zoals het hoort.

We moeten afzien van elkaar,

maar toch, is dat wel waar?

Een groet, een bloemetje, een kaart.

De telefoon, wat is het waard?

Mensen hebben anders lief,

mensen worden creatief.

Maar toch!!

Wat zou het heerlijk zijn,

alles weer gewoon.

Zo fijn.
Miep Vlaar-Jong

Redactionele Richtlijnen 

De redactie

Gewaardeerde schrijfsters,

Doelen die ons hierbij voor ogen staan: een heldere en inspirerende onderlin-
ge communicatie en leesplezier voor ons allemaal.
De richtlijnen voor teksten geven wij als volgt weer:
* Uitgangspunten 
* Kenmerken 
* Schrijfstijl

Uitgangspunten

* De redactie behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van ge-
plaatste teksten.
* Met respect voor auteur en tekst mag de redactie ingrijpen, maar altijd na 
overleg.

Kenmerken (inhoudelijk)

* De teksten zijn actueel, maatschappelijk betrokken. 
* Ze vormen een bijdrage aan spiritualiteit. 
* Ze zijn prikkelend, uitdagend en roepen vragen op. 

De schrijfstijl

Uitnodigend – inspirerend – informatief – gevarieerd – goed leesbaar – 
soepel – beknopt – geen opsommingen – weergave van impressies –  �erbindend.
Kenmerken (technisch)

* Tekstlengte: max. 600-800 woorden, d.w.z. 1,5 pagina van dit blad.
* Wijze van aanleveren van teksten: graag zonder opmaak.
* Foto’s worden aangeleverd als jpg-bestand, met een tekst als onderschrift.
* Regels voor verwijzing: 
Naar boek: titel van boek in italic (schuin), zonder aanhalingstekens.
Naar artikel: titel van artikel tussen enkele (‘) aanhalingstekens.
* Regels voor gebruik van aanhalingstekens in tekst:
Woorden en uitdrukkingen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
Zinnen, gebruikt als citaat, tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

Dat de richtlijnen als geheel een bloeiende bijdrage mogen vormen aan de kwaliteit van onze Nieuwsbrief Intergraal. Vragen of reacties? Mail ons! 
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INTERGRAAL
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De wind streelt mijn haar.

Die kan dat.

De zon verwarmt mijn wangen, mijn armen.

Die mag dat.

Liggend in het gras omarmt de aarde mij.

Die wel…

Deirdre van der Wolk
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