K E R K in De n H a ag
m a a n d b l a d v o o r s p i r i t u a l i t e i t, c u l t u u r e n s a m e n l e v i n g januari 2013
pagina

3

pagina

Broeders brouwen biertjes

■

5

pagina

Patel wil terug naar
het heilige in onszelf

De Kloosterkerk wil
poreus worden
en verder

■ www.kerkindenhaag.nl

Jan Voskamp neemt afscheid

■

Kippensoep met Paulus toe

8

Sociale media zetten
kerk op haar kop
■

Vrijwilligers-nieuwe stijl melden zich massaal

Scholieren en kerk helpen dak- en thuislozen

‘Warme winterschoenen. Splinternieuw. Geweldig!’
Foto's: Rogier Chang

Hoe kun je als kerk anno 2013 de stad warm
maken voor de klassieke werken van barmhartigheid?
Schakel scholieren in voor een maatschappelijke stage.
Koop van waardebonnen schoenen. Gooi de Elandstraatkerk open en laat de leerlingen daar soep en cadeaus
uitdelen aan Haagse dak- en thuislozen.
Reportage

D

De scholieren verrichten minstens twee werken van barmhartigheid: hongerigen spijzen en dorstigen laven.

e schoenen van de dak- en
thuislozen waren versleten, de
nylonjacks te dun om de winterkou te trotseren. De straatpastores
die hen wekelijks voeden met spiritueel manna en calorierijke maaltijden,
reageerden enthousiast op het initiatief van de katholieke vrijwilligersorganisatie Mara.
Medewerkster Marie-Anne van Erp
mobiliseerde enkele tientallen scholieren om geld voor schoenen en winterjassen in te zamelen. Derdeklassers
van het katholieke Aloysiuscollege lieten zich sponsoren voor een etmaal
vasten. Aan ING-rekeninghouders
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‘Ik wil de hele dag
handelen uit liefde’

Bianca Willemse

interview Geef een kusje op de

pijnplek van een kind en de pijn
vermindert. Spiritueel therapeut
en healer Bianca Willemse is geoefend in het helen van veel grotere
wonden. Ze ziet Jezus als een lichtend voorbeeld. Ze start een cursus
in Den Haag.

O

p haar twaalfde kon ze na
een ongelukkige val de pijn
van een botscheurtje eenvoudig wegnemen. Inmiddels heeft Bianca
Willemse (37) als healer-reader ruim
tweeduizend consulten gegeven.
advertentie

Reinboud Schoemaker,
letselschade advocaat

Uw letsel mijn zorg
070 - 40 43 34 6

advocaat@reinboudschoemaker.nl
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‘Wat belemmert mij om voluit te leven?
Wat doe ik hier op aarde?’ Bianca’s cliënten komen met levensvragen, maar
weten haar ook te vinden voor een gesprek over relatieproblemen, burnouts en fysieke klachten.
Bij een man die door rugpijn niet meer
kon werken ontdekte Bianca meteen de
oorzaak: een onverwerkt verleden met
zijn moeder. Ze genas hem snel.
‘Via reading krijg ik toegang tot het onderbewuste. Daar ligt de oorzaak. Je
hoeft niet maandenlang te graven zoals bij sommige praattherapieën.’
De negatieve ervaringen die zich hadden vastgezet in zijn rug, woelde Bianca via healing los. Na drie sessies had hij
nergens meer last van. ‘Als ik mijn han-

‘Jezus gaf het niet
door: hij wás het’
den op de pijnplek leg, voel ik energie
uit mij stromen. Wat vastzit lost op en
spoelt weg. De emotionele oorzaak van
de fysieke klacht wordt dan duidelijk.
Op zo’n moment uiten cliënten veel
emoties. Ze zeggen vaak dat er iets van
ze afvalt.’

Christusbewustzijn
Bianca’s grote voorbeeld is Jezus Christus. ‘Hij is een groot healer en spiritueel meester. Hij belichaamt pure liefde
in de stoffelijke wereld en is oordeelvrij: dat noem ik het christusbewustzijn. Als ik begeleiding nodig heb, roep
ik hem aan en krijg ik antwoorden. Jezus kon verlamde mensen laten lopen.
Een healer kan zijn liefdeskracht en
Lees verder op pagina 2

‘Ik ben trots op deze
jonge scholieren’
meenschap Zuid-West begonnen een
speurtocht naar winterjassen. En de
oudere parochianen uit Den Haag en
Lees verder op pagina 2
Foto Matthijs Termeer

Spiritueel therapeut Bianca Willemse

werd gevraagd hun rentepunten in te
wisselen voor waardebonnen van de
ANWB, waarmee sportschoenen gekocht zijn.
Leerlingen van de openbare scholenge-

Geloof en
wetenschap,
conflict en
verzoening

D
Deelnemers aan de ‘Stilteactie tegen armoede in Nederland’ die iedere maand plaatsvindt bij de Tweede Kamer.

Maandelijks protest tegen armoede op het Plein

‘Ik ga in bed liggen met
een muts op. Lekker toch’
Iedere maand wordt op het Plein voor de
Tweede Kamer geprotesteerd tegen de armoede in ons
land. Ook in Den Haag lijden meer inwoners armoede
dan op het eerste gezicht lijkt.
Reportage

W

aar Madeline Andringa
misschien nog wel de grootste hekel aan heeft, zijn de
ongevraagde adviezen. Boodschappen
doen bij de Aldi, goedkope spullen bij
Action. Dat weet ze zelf ook wel. Het
steekt de vrouw dat alles over armoede
wel bekend is, maar dat er niets verandert. Daarom komt ze sinds zeven jaar
iedere derde dinsdag van de maand
vanuit Dordrecht naar het Plein in Den
Haag om deel te nemen aan de ‘Stilteactie tegen armoede in Nederland’.

Voor het gebouw van de Tweede Kamer
verzamelt zich een handvol betogers,
omhangen met geplastificeerde vellen
met bescheiden protesten. Er staan
vergeet-mij-nietjes op, symbool voor
de vergeten armen. De groep, met een
harde kern van een man of twaalf,
maakt zwijgend een wandeling om het
parlement en vertrekt weer in stilte.
Geen enkele van de weinige voorbijgangers spreekt de betogers aan.
Lees verder op pagina 2

e relatie tussen geloof en
een wetenschappelijk wereldbeeld is voor velen nog steeds
ongemakkelijk. De gedachte dat een
mens bij de ingang van de kerk zijn verstand moet achterlaten blijft bestaan.
Maar moet er eigenlijk wel partij gekozen worden tussen ogenschijnlijk verschillende wereldvisies?
Professor Paul van Geest, hoogleraar
augustijnse studies (Vrije Universiteit
en Universiteit van Tilburg), vertelt
hoe kerkvader Augustinus met de wetenschap van zijn tijd in debat ging.
Professor Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek
(Universiteit Twente), spreekt een week
later over de invloed van technische
ontwikkelingen op ons denken. De
derde avond wordt gewijd aan een gesprek tussen bezoekers.
Donderdag 10, 17 en 24 januari;
20:15 uur. Kloosterkerk (koorzaal). Begeleiding: ds. Rienk
Lanooy (Kloosterkerk) en pastoor
Ad van der Helm ( Jacobusparochie). Toegang € 5.

