Verslag van de bedevaart naar Kevelaer 2018
Dit jaar was er ook gelegenheid om op de fiets naar Kevelaer te gaan. Hier werd door 22 personen gebruik
gemaakt, komend vanuit verschillende locaties van de Thomas a Kempisparochie. Niet gek voor de eerste
keer.
Op dinsdag de 14e augustus kwamen de fietsers uit Kampen en IJsselmuiden om 07.00 uur bijeen op het
Kamper station, om gezamenlijk op de fiets naar Zwolle te gaan, en aldaar in de Basiliek tezamen met de
fietspelgrims vanuit de overige locaties de reiszegening te mogen ontvangen. Na een inleidend woord door
Martien Evers over vrede zoeken en vinden werd door kapelaan Jaap Scholten de reiszegening uitgesproken.
In de Basiliek werd het prachtige door Bert Visser (Steenwijk) en Martha Brummelaar (Dronten) vorm
gegeven programmaboekje uitgereikt. Verrassend was het dat een hele ploeg pelgrimleiders aanwezig
waren om na de reiszegening eerst koffie met krentenbol te serveren en vervolgens om de fietsers onder luid
klokkengebeier uit te zwaaien.

In Hoenderloo zijn we ondergebracht in het Victoria hotel, het hotel waar “Oranje” ook vaak bivakkeert. De
eigenlijke overnachtingsaccomodatie waren huisjes met elk 4 appartementen.
Op de foto’s hieronder zien we de binnenkomst van de ebikers (gewone fietsers kwamen later binnen).
‘s Avonds hebben we in het Heldring kerkje (zie foto) een viering gehouden waarin Geke Holtland en
Jolanda Diender voor gingen. Het waren de verhalen van “de gebarsten kruik” (geleend uit een viering met
Hykanon”) en “het loslaten” die indruk maakten (beide hierna opgenomen).
Na van een goede nachtrust genoten te hebben gingen de fietsers richting Boxmeer: zij kwamen daar rond
een uur of vier aan.
Na gegeten te hebben mochten we een gebedsviering houden in de kapel van de Maria ten Hemelopneming-kerk. Hier gingen Martien en Geke voor. De verkondiging bevatte de uitdieping van de ontmoeting
tussen Maria en Elisabet, en wat dit in onze tijd betekent.

Donderdags op weg naar Kevelaer. Daar voegden de fietsers zich samen met de buspelgrims. Wat een
mooie groep, bijna 180 man groot.
Na de zegening van de kaars de lunch genoten en dan de Kruisweg, verdeeld over drie groepen: één in de
Pax Christi kapel voor hen die niet zo goed ter been waren, en twee groepen door het Kruiswegpark.

’s Avonds in de Basiliek was er een Eucharistieviering. Wat mooi als je ziet dat ook die grote Basiliek
behoorlijk gevuld is. Na de Eucharistieviering is er dan de gebruikelijke lichtprocessie: mooi dat de Marialitanie door alle aanwezige pastores gezamenlijk werd gezongen.
Zoals ook een oud gebruik is, werd daarna door met name de pelgrims uit Kampen en IJsselmuiden,
alsmede alle misdienaren/acolieten, de kelder bezocht. Eerst werd stil gestaan bij allen die ons ontvallen zijn
en bij hen die een geliefde moesten gaan missen. Maar ook in de lounge van het Parkhotel, waar de
pelgrims uit Dronten en Steenwijk overnachtten, was het gezellig druk.
’s Morgens de viering in de Biechtkapel: deze viering ontroert telkenmale, misschien dat juist hier tijdens
deze viering het “Kevelaer-gevoel” zo duidelijk aanwezig is, hetwelk uiteraard ondersteund wordt door het
prachtige “Groter dan ons hart”: veel tranen, maar ook veel armen, handen, woorden, gebaren die troost
boden!
Na het middagmaal al weer het afsluitende Lof. Aan het eind van dit Lof heeft Martien Evers de
voorzittershamer (figuurlijk) overgedragen aan Nardy Bleeker, en werd Corrie Evers, die dit jaar voor het
laatst pelgrimleider was, lovende woorden toegesproken.
Wij wensen Nardy ook van af hier veel succes toe in haar nieuwe rol.

Daarna de bussen weer opgezocht, controleren of een ieder aanwezig is en in de juiste bus zit, fietsen
ingeladen, en weer huiswaarts gereden.
Al met al wederom een prachtige bedevaart met mooie vieringen en overwegingen (kapelaan Jaap Scholten,
emeritus pastor Theo van der Sman, pastoraal werker Leo Geurts en diaken Fokke van Dalen: allen
bedankt), een grote groep misdienaren en acolieten (ook jullie allen bij dezen nogmaals bedankt), welke
bedevaart dit jaar een nieuwe periode is ingeslagen: de fietsbedevaart is ingevoegd. Dit betekent dat de
groep groter is geworden en wellicht nog wel groter zal gaan zijn in den vervolge. Dit biedt nieuwe kansen,
nieuwe impulsen, nieuwe mogelijkheden. Het vraagt natuurlijk ook heel veel: het loslaten van het knusse, het
bekende, het vertrouwde. Nieuwe gezichten melden zich aan.
Maar er is één ding wat we zeker moeten gaan vasthouden: de aandacht voor elkaar, de troostende
woorden, de helende gebaren, die we kunnen aanreiken aan hen die dat nodig hebben, want dat is het toch
waar het in Kevelaer om gaat: troost voor de bedroefden!

Het verhaal van de gebarsten kruik
Een oude Chinese vrouw had twee grote waterkruiken die aan beide kanten van een stok hingen. Deze stok droeg zij op
haar schouders, heen en weer naar de waterbron. Eén van de twee kruiken had een barst, terwijl de andere perfect was
en altijd een volle kruik water afleverde. Aan het eind van de lange tocht van de waterbron naar huis kwam de gebarsten
kruik slechts halfvol water thuis. Twee jaar lang gebeurde dit dagelijks: de vrouw bereikte haar huis met slechts
anderhalve kruik water. Natuurlijk was de perfecte kruik trots op zijn prestaties. Maar de gebarsten kruik schaamde zich
voor zijn imperfectie en voelde zich ellendig dat hij maar de helft kon doen waarvoor hij gemaakt was.
Na twee jaren van bitter falen sprak de kruik op een dag tot de vrouw bij de waterbron: “Ik schaam me omdat de barst in
mijn zij er voor zorgt dat het water uit me lekt terwijl we naar huis gaan.”.
De oude vrouw glimlachte: “Heb je gemerkt dat aan jouw kant van de weg bloemen bloeien, en niet aan de kant van de
andere kruik? Elke dag, wanneer we naar huis lopen, geef jij ze water. Twee jaar lang kon ik prachtige bloemen plukken
om de tafel te versieren. Als jij niet was zoals je was, zou deze pracht er niet zijn om ons huis te sieren en te eren.”.
Het verdere verhaal van de gebarsten kruik.
De kruik ontdekte dat hij door zijn barst, iets wél kon wat de – in zijn ogen – perfecte kruik niet kon, namelijk water geven
aan de bloemzaadjes, zodat die konden groeien. Dat is zijn unieke talent en de vrouw zag dit. En gelukkig hoeven wij het
ook niet alleen te doen.
Als je het zelf niet (meer) zo ziet zitten en je alleen nog ziet wat er misgaat, dan kan het lijken alsof je niets goed doet en
voel je je minderwaardig. Een ander kan dan met zijn blik ineens heel andere, mooie dingen in jou zien. We hebben
allemaal onze unieke barsten. Wij zijn allemaal een beetje gebarsten kruiken. Dit verhaal maakt ons bewust van de
barsten in het leven, van de belemmeringen die er kunnen zijn om ons doel te bereiken. Het laat de tekortkomingen zien
waar we mee worstelen en die ons er toe verleiden onze eigen identiteit op te geven.
Maar het verhaal laat ons ook zien dat juist onze barst de oorzaak is van het bestaan van prachtige bloemen waar
mensen blij van worden. We kunnen veel meer dan we zelf denken. Er zit heel wat goeds in de mens. Er zit ook heel
veel goeds in onszelf. Jouw bestaan doet er toe, wat je ook vindt van jezelf en wie je ook bent. Ook jij bent mooi en ook
jij bent van waarde. Net zoveel als de ander, die misschien perfect lijkt, maar ook niet alles blijkt te kunnen.
Kijk eens om je heen en zie de vruchten die jij draagt. Is het bijvoorbeeld zelfvertrouwen, liefde, moed, doorzettingsvermogen?
We kunnen meer oogsten dan we zelf denken.

Overweging door Geke Holtland
Wij zijn nu met elkaar op weg naar Kevelaer.
Ik heb nog eens nagezocht wat er gebeurd is in Kevelaer en waarom dat een bedevaart plaats is geworden:
De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd zelf tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen
een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 en bouwde op de plek waar hij de opdracht
kreeg een kapel.
Algauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld.
Nog altijd trekken Jaarlijks, net als wij, veel mensen naar Kevelaer. Ze hopen daar een goddelijke zegen te krijgen of
om tot bezinning te komen of om over God en het leven na te denken, zo staat het op internet.
Iemand die een bedevaart maakt wordt ook wel pelgrim genoemd.
In de lezingen hoorden we het verhaal van Jezus die een kind als voorbeeld neemt en dat in het midden zet. Worden als
een kind, zo geeft Hij ons de opdracht.
Als een kind geroepen wordt vanuit zijn spel, laat hij alles los en komt, onbevangen en verwonderd.
In het verdere van de lezing gaat het over het schaap dat verdwaald is. De herder laat alles los en gaat op zoek naar dat
ene schaap. Hij vertrouwt erop dat er voor de andere 99 gezorgd zal worden.
Bij deze 2 lezingen moest ik steeds denken aan het woord loslaten. Het kind dat alles loslaat om te komen en de
Herder die alles los laat om te gaan zoeken!
‘Om over God en het leven na te denken’ was het doel van een bedevaart hoorden we.
En dat is voor ieder persoonlijk. Misschien hebben jullie wel andere ideeën over bedevaart en dat is ook prima.
Maar toch, het loslaten en het nadenken komt hier zo mooi samen.
Hoe moeilijk is het soms om los te laten. Je kunt helemaal verstrikt raken in allerlei zaken waar je je zorgen om maakt.
Je hebt geen idee hoe het ooit nog goed moet komen. Je ligt er ’s nachts wakker van. Of er is zo’n groot gemis in je
leven of je mist iemand die je zo dierbaar was….. Hoe moeilijk is het om dat gemis dan los te laten……
Abraham, de aartsvader uit de Bijbel, moest alles loslaten om weg te gaan uit Ur der Galdeeen, gewoon weg bij zijn
familie, om de weg te gaan die God hem zou wijzen.
Maar ook Petrus liet alles los, zijn hele visserij en ging met Jezus mee.
En zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel van mensen die alles loslaten.
Maar hoe zit dat met ons? Is het voor ons ook zo moeilijk om los te laten?
Voor deze dagen hebben wij ook het ‘gewone’ even los gelaten en zijn samen op weg gegaan naar Kevelaer. Natuurlijk
omdat we allemaal houden van fietsen, maar we kunnen nu ook over God en het leven nadenken.
Deze dagen worden we stilgezet en komen los van het gewone.
Hoe staan we zelf in het leven? Hoe denken we nu over God.
Loslaten betekent misschien ook wel – God pakt het over, Hij neemt het aan.
Loslaten betekent volgens mij niet – laat maar waaien, maar meer: breng het bij God. Of God zegt: geef het maar aan
mij. Hoe mooi is het om te mogen weten dat God het allemaal wil ontvangen!
Wij laten het los en God neemt het aan.
Ik heb daar een mooi gedicht van gevonden waar ik een gedeelte van wil delen met jullie .
Loslaten
betekent niet dat ik me er niet meer om bekommer,
maar dat het mij niet meer beheerst.
Loslaten is...
niet ergens voor weglopen,
maar beseffen dat ik een ander niet kan veranderen.
Loslaten is...
niet zorgen voor,
maar geven om.
Loslaten is...
niet oordelen,
maar de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn.
Loslaten is...
niet ontkennen,
maar aanvaarden.
Loslaten is...
niet het verleden betreuren,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is...
minder vanuit angst leven
en meer vanuit LIEFDE.

