
Kerstcollecte voor project in Oeganda

In een kamp in Oeganda wonen meer dan 141.000 
mensen, gevlucht voor de burgeroorlog in Zuid-
Soedan. 80% van de populatie is jonger dan 13 jaar. 
Veel kinderen zijn getraumatiseerd. Om hun perspectief 
te bieden wil Sander Kesseler, een missionaris uit ons 
bisdom, onderwijs voor deze kinderen opzetten.  

De opbrengst van onze kerstcollecte is voor zijn project 
bestemd. Voor 5000 euro kan hij voor tien vluchteling- 
studenten een jaar lang de opleiding tot docent betalen. 
Sander bestempelt zijn werk als ‘één druppeltje in een 
grote oceaan’. Laten we, door gul te geven aan zijn 
project, bijdragen aan dat ene druppeltje, waarmee we 
toch een wereld van verschil kunnen maken in het leven 
van getraumatiseerde kinderen. 

Kerstattenties Van Harte

De werkgroep Van Harte bezorgt ook dit jaar weer 
een kerstattentie bij onze medeparochianen die een 
 steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Kent u in uw omgeving iemand die dit zou waarderen? 
Laat het ons weten! U kunt een mailtje sturen aan  
Mariëlle Spieringhs: maspieringhs@live.nl.  
Bellen kan ook: 06-10 69 20 68. 

Jaargang 5, nummer 4, december 2018

-1-

Stilte

Je zou het niet zeggen met alle feestelijke muziek en 
het vuurwerk dat straks losbarst, maar de periode van 
Kerstmis en oud en nieuw is ook een tijd van stilte.  
Een kind groeiend in de schoot van zijn moeder, is 
omgeven door stilte of hooguit gedempte geluiden.  
En waar een kindje geboren is, worden we gemaand tot 
stilte, zodat het rustig eten of slapen kan… Stilte of stil 
zijn hoort bij het leven, ook in deze dagen, en schept 
ruimte voor bezinning.

Pas door te zwijgen, even op te houden met alle drukte 
en te ‘verstillen’ komen we weer in contact met onze 
diepste gevoelens, met wie we eigenlijk zijn en met God. 

Al eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, geven 
abdijen en kloosters ruimte aan die stilte en bezinning. 
In deze tijd genieten veel mensen van de gastvrijheid 
die daar wordt geboden, om op adem te komen.

Ook in onze kerken willen we een plek bieden om een 
tijdje stil te worden en stil te staan bij wat ons bezig-
houdt. Daarom staan met Kerstmis de deuren open 
voor iedereen van goede wil om even binnen te komen, 
weg uit alle herrie van ‘Merry Christmas’.  
Stilte is een onuitputtelijke bron, waaruit ook de crea-
tiviteit van mensen geboren wordt. Was het niet in 
de stilte van die éne, bijzondere nacht dat Jezus werd 
geboren…? 

Steven Barberien, pastoor

U kunt uw bijdrage doneren in de collectebus in de 
kerk en op rekening NL49 RABO 0140 9583 12  
t.n.v. H.-Norbertus o.v.v. Oeganda. Dank u wel!  
Meer informatie over dit project vindt u in de 
 Hilverbode van 19 december.
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Abdijbezoek
Wie graag even afstand wil nemen van de drukte en 
het lawaai van alledag en tot rust wil komen is welkom 
binnen de muren van Koningshoeven.  
De abdij faciliteert de uiterlijke stilte, waardoor 
bezoekers in de gelegenheid zijn de innerlijke stilte 
meer op het spoor te komen. Desgewenst gaan speciaal 
opgeleide broeders hierover met hen in gesprek.  
Zie www.koningshoeven.nl 

Voor de volledige tekst zie de website bij Nieuws

Film Die grosse Stille

In de Grande Chartreuse, een klooster bij Grenoble, heeft  
stilte het hoogste woord. Regisseur Philip Gröning 
maakte er een film over: Die grosse Stille (2005). Hij is in  
Nederland uitgebracht onder de titel Into Great Silence. 
Drie uur lang volg je het leven van monniken in de 
strengste kloosterorde in onze kerk, de Kartuizers. 
Er wordt bijna niet gesproken. Kijken naar deze 
documentaire is een soort oefening in stilte. Je merkt 
dat je tijdens het kijken zelf ook stil wordt. 

De kracht van de stilte

Pastoor Barberien bespreekt op 
onze website een boek van kar-
dinaal Robert Sarah en Nicolas 
Diat: De kracht van de stilte, Tegen 
de dictatuur van het lawaai. Zie 
Bezinning, Lectuur, Boekrecensies, 
Augustus 2018. 

Getijdengebed-app

Zelfs met je telefoon kun je tot rust komen dankzij het 
Getijdengebed, als app voor smartphone en tablet gratis 
te downloaden. Registreren kan via:  
www.tiltenberg.org/getijdengebed 

Alleen de stilte leidt tot zaligheid...

O Beata solitudo, o sola beatitudo. Vrij vertaald: ‘Alleen 
de stilte leidt tot zaligheid’. Deze tekst is prominent 
aanwezig in de hal van trappistenabdij Koningshoeven 
in Berkel-Enschot. Het is er inderdaad stil. Geen geluid 
behalve het tiktakken van een staande klok…
Tot 1962 heerste binnen deze muren nog compleet 
 stilzwijgen; communicatie tussen de broeders vond 
enkel plaats met gebarentaal. Een groot contrast met 
‘buiten’, waar anno 2018 schreeuwende beelden en 
geluiden dag en nacht veel waardevols overstemmen. 

Uiterlijke stilte
Inmiddels is het grote stilzwijgen in de abdij wel 
 afgeschaft, vertelt broeder Bernardus, sinds 2005 abt. 
Het komt het klooster als 
gemeenschap ten goede 
dat de monniken nu met 
elkaar praten, maar het 
is niet overal en altijd toe-
gestaan. In kerk, eetzaal 
en gangen blijven de 
lippen op elkaar en de tijd 
tussen 19.30 en 08.00 uur 
is nog steeds voor studie, 
 persoonlijk gebed en 
nachtrust. Deze uiterlijke 
stilte biedt de broeders 
rust om te komen tot stilte 
in zichzelf. Voorwaarde 
om uit te komen bij God.

Innerlijke stilte
De abt is stellig: “God kan tot jou spreken in een stilte 
waarin je zelf niet voortdurend aan het woord bent.”  
Maar juist als het stil is, voeren onze (negatieve) gedach-
ten de boventoon. Hoe leg je ze het zwijgen op? Dat is 
een leerproces. Resultaat is te behalen langs twee wegen.
Beschouw gedachten als wolken in een verder blauwe 
lucht, als onwelkome ruis in de stilte; accepteer ze en 
laat ze voorbijgaan. 
Een tweede weg is in de stilte telkens één woord her-
halen, als een soort mantra. Dit woord kan bijvoorbeeld 
God zijn of Jezus of een korte gebedsformule. Door 
trouw dit woord te herhalen en niet mee te gaan met 
alle gedachten kom je tot innerlijke stilte.

Actieve stilte
Innerlijke stilte is geen doel op zich, zoals in de oosterse 
religies, waar ‘leeg worden’ het hoogste goed is. In de 
christelijke religie houdt het daar niet op. Er gebeurt 
iets in die stilte. Doordat God ons zo nabij is, meer nog 
dan wij onszelf nabij zijn, spreekt Hij tot ons in die stilte. 
“Door stil te worden, kan God in mij worden die Hij wil 
zijn”, aldus broeder Bernardus. “Via mij kan hij werken 
aan verbetering van deze wereld.” Gods spreken tot ons 
kan dus leiden tot verandering in ons en door ons. 

Nieuwjaarsreceptie
Van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de 
Norbertusparochie op zondag 6 januari in de Petrus-
kerk. Na afloop van de viering van 11.00 uur kunt u 
elkaar het beste wensen bij een kopje koffie of thee 
of een glaasje.

Stem van stilte, spreek in ons
Dat stilte ons van harte vrijmaakt 

van de afgoden in onszelf 
om, open voor uw geboden, te verstaan 

welke weg zich voor ons opent 
wat de plaats is die we innemen 

hoe we onze aandacht willen richten 
en waarvoor we echt willen gaan. 

Gerard Zuidberg
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Stilte als hobby… 
Heel veel kinderen vinden stil zijn moeilijk. Vooral stil 
‘moeten’ zijn, ervaren ze als vervelend. Er zijn ook 
mensen die rust en stilte juist opzoeken.  
Sam en zijn opa Jan bijvoorbeeld. Ze vertellen over hun 
grote hobby: forelvissen. Een hobby waarbij stilte erg 
belangrijk is “want”, zoals Sam zegt, “anders bijten de 
vissen niet.” 

Het begin
Alweer een jaar of vier geleden tijdens een wedstrijd 
mocht Sam voor het eerst met opa mee gaan vissen. 
Hij gooide in en Sam mocht binnenhalen. Opa had 
speciaal voor deze gelegenheid voor Sam een hengel 

gemaakt. Sinds een jaar 
heeft hij een echte hengel 
met een mooie draad en 
een molentje. Hij is nu 
zo geoefend dat hij zelf 
kan ingooien en inhalen. 
De eerste keer ving hij er 
maar liefst veertien forel-
len mee. Vol trots laat hij 
een foto zien. 

Rust en geduld
Sam en Jan vissen bij de vijvers in Biest-Houtakker. 
Vijver drie is de favoriete plek van Sam, omdat het daar 
lekker rustig is. Dat is heel belangrijk. Je hoeft niet per se 
muisstil te zijn - je mag best zachtjes een beetje praten - 
maar te hard stampen bijvoorbeeld zorgt voor trillingen in 
het water en dan bijten de vissen niet. Gelukkig lukt het 
Sam altijd wel rustig te zijn langs de waterkant. “Je bent 
actief bezig: continu ingooien en voorzichtig weer inhalen. 
Dat is juist zo leuk aan het forelvissen. Ingooien en dan 
maar naar je dobber zitten staren is zo saai.” 
Daarnaast is het belangrijk dat je geduldig bent, ver-
volgt Sam. Soms willen de vissen niet snel bijten. Inmid-
dels kennen Sam en opa de plekjes wel waar de vissen 
zich schuilhouden. Als ze niet willen bijten, proberen ze 
het aan de andere kant van de vijver. 

Helpen zonder woorden
Sam vist niet alleen in de Biest, de hengel gaat ook mee 
op vakantie, afgelopen zomer in Italië. Sam ontmoette 
er vissende vakantiegangers. Met hen kon hij zijn 
kennis delen. “Ik weet eigenlijk niet eens welke taal ze 
spraken,” zegt Sam, “maar gelukkig had ik die ook niet 
nodig. Ik kon gewoon voordoen hoe je moet ingooien. Zo 
kon ik de mensen helpen.” 

Vismaatjes
Het allerfijnste aan het vissen is volgens Sam dat 
hij dit samen met zijn opa doet. Het is echt hun ding. 
Papa Vincent wil ook wel eens een hengeltje werpen, 
maar voor Sam is opa zijn vismaat en niet alleen aan 
de waterkant. Hij helpt opa ook graag met het roken en 
oppeuzelen van de vangst.
Vanaf het begin van het interview vertelt Sam super-
enthousiast over zijn hobby. Hij heeft zijn broertje, zijn 
neefje en nichtje en zijn vriendjes ook al een beetje met 
het visvirus besmet. 

Stilte
Als je sommige verhalen over Jezus in de Bijbel leest, is 
het meestal een drukte van belang. Overal waar Hij komt, 
dromt een menigte samen om hem te zien en aan te 
raken. Dat geeft een herrie van jewelste. Je vraagt je af 
hoe Jezus zijn weg in die menigte kon vinden zonder op 
tenen te trappen. In andere verhalen lees je dat Jezus 
rust zoekt. Hij trekt zich terug in de woestijn, op een berg 
of een andere stille plaats om te bidden.  

Ook wij hebben soms behoefte aan stilte, aan niet voort-
durend ‘bezig zijn’. Stil worden lukt vaak pas als je alleen 
bent of met heel vertrouwde mensen om je heen, die je 
niet storen. Of buiten in de natuur, al wandelend langs 
het strand, staand op een bergtop met een immens 
 uitzicht. Dat zijn vaak momenten waarop we iets van 
stilte ervaren. 

 
van ons junior
EenEen

Sam en Jan van Boxtel

Dromen op een schommel
met mijn ogen dicht
voel ik mij een vogel
als de lucht zo licht

Stilte om me heen 

Even wil ik zweven
helemaal alleen
niemand antwoord geven
stilte om me heen

Uit: Adventskalender PKN, december 2010
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Johannes, de herder
Johannes is moe, het is zijn eerste dag als herder met 
twee schapen en een lammetje. Vlakbij is een hut. Daar 
kan hij samen met zijn dieren slapen in het stro. Bruno, 
de hond, jaagt de schapen op. Bijna struikelt Johannes, 
het is al donker.

De ster
Ineens is daar een grote ster. Het heldere licht straalt 
over de wijde omgeving. Het lijkt of de ster vooruitgaat. 
“Kom”, zegt Johannes. Bruno en de schapen schuiven 
langzaam vooruit. Boven de hut staat de ster stil. 
En dan hoort hij muziek: tintelende stemmen. Hij kijkt 
omhoog en ziet een zwerm witte vleugels die dichterbij 
komen. “Gloria, gloria” zingen de engelen. De muziek 
wordt steeds luider. Oorverdovend. Johannes duwt 
beide handen tegen zijn oren. Zijn handen kunnen de 
stemmen niet tegenhouden. Bruno blaft hard, de 
 schapen blaten erbovenuit. Johannes weet het zeker: 
dit is geen droom.
Net als hij zich wil omdraaien omdat het geluid hem 
te groots is, vliegen de vleugels met de tintelende 
 stemmen weg naar het felle licht. Het geluid wordt 
almaar zwakker, bijna zacht. En dan is er stilte. 

Het kind 
Johannes zucht, hij staat voor de hut. Daar is een 
licht. Bruno duwt de schapen met zijn snuit vooruit. 
Johannes sjokt achter hen aan. Hij wil slapen.  
“Voort”, zegt hij en dan zwijgt hij: midden in de hut 
staan een vrouw en een man. Tussen hen in, in de kribbe 
met stro, ligt een kindje. 
“Kom dichterbij”, zegt de vrouw en ze wenkt. 
Johannes weet niet wat hem overkomt. Hij heeft broer-
tjes en zusjes, maar het kind in de kribbe is zo anders. 

Johannes voelt zoveel stilte over zich heen komen, 
bijna moet hij ervan huilen. Het lammetje kopt tegen 
hem aan, het is te klein om te zien wat er in de kribbe 
ligt. Johannes tilt het beestje op, dat zachtjes begint 
te blaten. “Ssssst”, fluistert Johannes. Hij legt het 
lammetje bij de hond en de twee schapen die tegen de 
kribbe aan liggen. Johannes steunt tevreden op zijn 
stok. Hier wil ik blijven, denkt hij. 

-�-

 Z N E N N E R B R U N O
 U S T I E B B I R K O L
 C L E N K M R E D R E H
 H A N J K C M H V N G S
 T N E R O T H E E I T E
 M E L E L H R P T R I L
 U T E T K D A S O S I G
 Z A G S O H U N E N A C
 I L N V C R K I N D J E
 E B E S C H E R M E N H
 K N A A T S L I T S S T
 D  L I C H T E T L I T S

Woordzoeker
Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen 
een zin. Welke? Zie pagina 6 voor de oplossing.  

beschermen
blaten
Bruno
engelen
herder
Johannes

kindje
klokken
kribbe
licht
muziek
oorverdovend

rennen
rustig
schapen
stemmen
ster
stilstaan

stilte
stro
zucht

Hoe ziet jullie kerststal eruit?
Het kerstkind Jezus is geboren voor alle mensen 
over de hele wereld. Overal zijn de kerststallen dan 
ook anders. In Mexico draagt vader Jozef soms een 
 sombrero en in Afrika hebben de beeldjes zwarte 
gezichtjes. Mogelijk is jullie kerststal of zijn de beeldjes 
ook wel heel bijzonder - op een heel andere manier. 

We nodigen je uit een foto van jouw kerststal te maken 
en op te schrijven wat hem zo bijzonder maakt of 
waarom hij voor jou zo bijzonder is. Je mag de foto en 
het verhaaltje sturen aan info@h-norbertus.nl. 
 Schrijf er je naam en je telefoonnummer maar bij. 
Wie weet komt jouw foto volgend jaar wel in het kerst-
nummer van Alles Kidz te staan. 
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zogenaamde harde kern, die in een gezellige omgeving 
rond de tafel van een goed verzorgde lunch genieten. 
Ze laten zich dan ook lekker verwennen. Per keer schuiven  
er een paar betrokken buurtbewoners aan, waardoor 
iedere bezoeker individueel alle aandacht krijgt. Deel-
nemers die slecht ter been zijn, worden opgehaald en 
na twee uur weer veilig thuisgebracht. Het doel van 
dit initiatief is, zoals Helmi dat zo treffend verwoordt, 
 “buurtjes met veel vrije tijd uit hun stilte te halen.” 

De eerste jaren ontving Helmi de gasten maandelijks bij 
haar thuis. Nu zijn er zes families die hun huis gastvrij 
ter beschikking stellen. Zo wordt het draagvlak voor 
dit sympathieke initiatief uitgebreid en is de voortgang 
gegarandeerd. Het creëert ook meteen een stevige 
band tussen de buurtgenoten. De gasten genieten er 
enorm van en zien er elke maand naar uit.

Sociaal én lichamelijk fit
Binnen de Stichting Sportief bewegen 60+, waarvoor 
Helmi zich inzet, wil men behalve sportief bewegen 
ook het sociale contact stimuleren. Deelnemen aan 
 bewegingsactiviteiten maakt dat je fit én sociaal actief 
blijft. Het bevordert de kwaliteit van leven en kan een-
zaamheid voorkomen. Zo hoeft het niet stil te worden 
achter die voordeur.  
Zelf zoekt Helmi samen met haar man Henk na een 
drukke periode vaak de weldadige stilte op in de natuur. 
Ze kunnen samen uren wandelen of fietsen en genieten 
van al het moois dat de natuur te bieden heeft. 

Velen ervaren het als een weldaad in stilte de dagelijkse 
hectiek te ontvluchten. Ze zoeken een plekje waar ze 
even tot zichzelf kunnen komen. Sommigen trekken 
zich zelfs een aantal dagen terug in een klooster om in 
alle rust tot zelfreflectie te komen. 
Er zijn echter ook mensen die verplicht en ongewild 
stilte ervaren. Mensen bij wie achter de voordeur 
eenzaamheid schuilt. Vaak ook ouderen die door de 
ongemakken van het op leeftijd komen, er moeite mee 
hebben de deur uit te gaan. 

Dat viel Helmi van der Loo op tijdens het jaarlijkse 
borreluurtje van buurtvereniging De Platdakkers.  
Ze merkte dat bewoners door hun beperkingen zelfs 
tijdens deze gezamenlijke bijeenkomsten in een hoekje 
zaten en nauwelijks konden deelnemen aan de gezel-
lige uitwisseling die bij een borrel hoort. Gesteund door 
een aantal buurtbewoners besloot ze dit fenomeen aan 
te pakken.

Lunches
Elke derde woensdag van de maand wordt een lunch 
georganiseerd. Er zijn momenteel vijf oudere dames, de 

 
van ons

 
Helmi van der Loo- 
Timmermans

EenEen

Maandag �� december, kerstavond
16.00 H-Beek Peuter- en kleuterviering
18.00 Diessen Eucharistie voor gezinnen;  

Joke van den Broek
19.30 H-Beek Eucharistie voor gezinnen; 

kinderkoor
21.00 Diessen Eucharistie; Norbertuskoor
22.30 H-Beek Eucharistie; Luciani

Dinsdag �� december, eerste kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie;  

Willibrorduskoor
11.00 H-Beek Eucharistie; Beekse Cantorij
14.00 Diessen Kindje wiegen 
12.00 - 16.00 H-Beek Petruskerk open
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open

Woensdag �6 december, tweede kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie;  

Joke van den Broek
11.00 H-Beek Eucharistie;  

Dames- en Herenkoor
12.00 - 16.00 H-Beek Petruskerk open
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open

Maandag �1 december, oudjaar
19.00 Diessen Eucharistie; Norbertuskoor

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaar
09.30 Diessen Eucharistie;  

Joke van den Broek
Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we u naar onze 
website bij Vieringen/data-vieringen. U kunt ook een flyer 
met de vieringen meenemen achter in de kerk.

Vieringen Kerstmis en oud en nieuw

Actie Kerkbalans
Informatie over de Actie Kerkbalans 2019 vindt u niet 
in deze NorbertusBode maar ontvangt u in januari. 



-6-

Colofon
Dit is een uitgave van de R.K. Parochie  
H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen  
per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker,  
Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek. 
Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen 
E: info@h-norbertus.nl (algemeen); pastoor@h-norbertus.nl
I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx,  
Hilda Duijvestijn, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijtelaars, 
Ad Vugs en Jacqueline de Wit.
© Het overnemen van teksten en foto’s, alsook het (ten dele)  
kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder 
schriftelijke toestemming van het parochiebestuur is verboden.
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Voor uw agenda

Nieuwjaarsreceptie  
in de Petruskerk 
Zondag 6 januari na afloop van de viering van 11.00 uur
Ouderavond Eerste H. Communie 
Donderdag 10 januari, 19.45 uur in Diessen
Open Huislezing 
Woensdag 16 januari, 19.30 uur door prof. Cees den Heyer
Carnavalsviering Hilvarenbeek
Zaterdag 2 maart, 12.49 uur in de Petruskerk
Asoplegging 
Woensdag 6 maart, 19.00 uur in de Willibrorduskerk 

In onze parochie

Gedoopt
Twan Dirkx 
* 22 mei 2018,  4 november 2018 
zoon van Anton en Christine May Dirkx-Oracion
Tjeu Denissen 
* 10 juli 2018,  11 november 2018 
zoon van Jan en Carmen Denissen-Cox
Evy Wolfs 
* 8 augustus 2018,  9 december 2018 
dochter van Hank en Elsa Wolfs-Abrahams
Merijn van Gestel 
* 20 juni 2018,  16 december 2018 
zoon van Eef en Fieke van Gestel-van Nunen

 
Doopdata in de Petruskerk
Zondag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 31 maart
Doopdata in de Willibrorduskerk
Zondag 20 januari, 17 februari, 17 maart, 7 april

•

•

•

•

Wist u dat...
de Norbertusparochie als een gebaar  
van bemoediging en dank ook dit jaar 
met kerst de gasten van de kook- en 
eetgroepen in de gemeente Hilvaren-
beek het dessert aanbiedt?
we op zoek zijn naar bezorgers voor de Norbertus-
Bode in Hilvarenbeek? Aanmelden kan via Jan van 
Raak, (013) 505 2495.

•

•

Woordzoeker oplossing: Stille nacht,  heilige nacht 

Gelovig afscheid

Dré van Oort, † 19 oktober, 78 jaar
Bart van Knegsel, † 22 oktober, 90 jaar
Joke Netten-Pijnenburg, † 22 oktober, 71 jaar
Toos Eshuis-Swaanen, † 25 oktober, 90 jaar
Nettie van Trier-van der Poel, † 12 november, 84 jaar
Joost Donkers, † 16 november, 44 jaar

•
•
•
•
•
•

Bidden om stilte

Stilte, het ontbreken van geluid, is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Mensen met tinnitus - oorsuizen in de 
volksmond - missen in hun leven de stilte. Altijd zit er 
geluid in hun hoofd. Bidden om stilte kan helend werken. 
 
Elke dag het vaste ritueel: bij het wakker worden en bij 
het slapen gaan een dankgebed. Voor alle gekregen tijd, 
dag én nacht, bedanken.

’s Morgens
’s Morgens ben ik uitgeslapen, blij dat ik weer mag 
genieten van het leven. Dat vertaalt zich in mijn mor-
gengebed, waarin ik Onze Vader om wijsheid en kracht 
vraag. Vol energie begin ik mijn dag, zonder acht te 
slaan op de geluiden die mijn hoofd bezetten; ik heb 
het te druk met leven. Als het suizen het omringende 
geluid te veel overstemt, zet ik Bach op; zijn muziek 
voert dan de boventoon.

’s Avonds
Het avondgebed is voor mij veel zwaarder, want eenmaal 
in bed, meestal tevreden moe, soms uitgeteld, beginnen 
de geluiden in mijn hoofd mij te kwellen. Toch probeer 
ik met een hoofd vol ruis en gesuis te danken voor de 
voorbije dag en zijn grote en kleine geschenken. Na het 
danken is het tijd voor mijn vragen, mijn zegeningen. 
Tijdens het bidden moet ik niet stoppen, anders dringen 
de geluiden zich weer op. Daarom wend ik mij onmid-
dellijk tot Maria en concentreer ik me op het Weesge-
groet. Terwijl ik elke zin uitspreek, denk ik na over wat ik 
zeg. Ik weet dan al dat de geluiden op de achtergrond 
 meeluisteren.  
Na het Weesgegroet begin ik meteen met het Onze Vader 
- te veel bedenktijd tussen de gebeden zou het gesuis 
ruimte geven om binnen te dringen - en opnieuw denk 
ik na bij elke zin. Het geruis in mijn hoofd is er nog steeds, 
maar verder weg. Het is nog te vroeg om te stoppen met 
bidden. Ik vraag om voorspoed en bescherming voor het 
gezin, de familie, de vrienden en de vijanden. Als die laat-
sten het goed hebben, knagen ze minder aan mijn ziel. 
Deze gedachte lijkt de geluiden bijna te verstommen. Ik 
bid verder en vraag om vrede. 
 
Telkens als ik zover ben gekomen, weet ik dat mijn 
hoofd het geluid negeert, dat mijn slaap vredig zal zijn, 
dat mijn gebed om stilte weer is verhoord. 


