Verslag van de Vrouwengroepbijeenkomst van 19 april 2009
In de Parish of Blessed Trinity , Zaaiersweg 180, in Amsterdam Watergraafsmeer
Waarom is religie zo belangrijk in je leven?
Het was een prachtige, zonnige lentedag. Één voor één kwamen de kerkgangers binnen, de een
nog mooier gekleed dan de ander. Wat een energie. Welk een levensvreugde straalden deze
mensen uit. Mannen, vrouwen, jonge gezinnen en veel, heel veel kinderen. Uit vele delen van
Afrika, Indonesië, de Filippijnen, het Caribische gebied, waar al niet vandaan. Velen, om welke
reden dan ook, moesten hun geboortegrond verlaten om in een vreemd land weer een nieuw
bestaan op te bouwen. Er waren ook kerkgangers, die al jaren deel uitmaken van de
leefgemeenschap “Betondorp”.
Tijdens de Eucharistieviering was ik slechts de enige van de Vrouwengroep. Geen van de
vrouwen had gebruik gemaakt van de uitnodiging om deze Eucharistieviering van twaalf uur
van de Parish of Blessed Trinity bij te wonen. Het was werkelijk een gemiste kans. Ik heb me
geen moment alleen gevoeld: ik voelde me op genomen in deze gemeenschap. Uit deze
gemeenschap spreekt zoveel energie en spiritualiteit. De kerk was geheel gevuld en het was
een feest voor mij om tussen zoveel Afrikaanse gezinnen deze viering mee te maken. Een stuk
Afrikaanse kracht was voor mij voelbaar aanwezig.
Dit is niet in woorden te vatten: Je moet dit beleven. Je hoeft hiervoor niet Katholiek te zijn.
Iedereen die komt voelt zich ook werkelijk welkom. Slechts de helft van de aanwezigen maakt
gebruik van het sacrament van de Eucharistie die degenen ontvangen, die katholiek gedoopt
zijn en belijdenis hebben gedaan. Tijdens de mis zong een vrouwenkoor uit De Filippijnen.
Naast bekende Engelstalige liederen zongen zij ook enige liederen in het Filippijns.
Bij de ontmoeting met vrouwen van deze gemeenschap om half drie waren vier vrouwen van
de Vrouwengroep aanwezig en twaalf vrouwen van de gemeenschap van de Parish of Blessed
Trinity, Vrouwen uit Ghana, Indonesië, Jamaica, Nigeria, Nederland en de Filippijnen. Een
aantal van de vrouwen sprak geen Nederlands en vonden het niet fijn om Nederlands te
moeten spreken. Ze hebben immers deze kerk uitgezocht om de Engelse taal. Het groepsgevoel
is onder hen heel groot en de Afrikaanse vrouwen gaven meteen hun support. Er werd
uitgelegd, dat de mis in het Engels is, maar tijdens de informele momenten Nederlands wordt
gesproken in deze gemeenschap. Een van de Nederlandse vrouwen was bereid om te vertalen.
De vrouwen van deze gemeenschap hadden er echt zo op gehoopt om Moslim- en Joodse
vrouwen te ontmoeten; ze waren zichtbaar teleurgesteld, dat uitgezonderd één vrouw van de
Brahma Kumaris Spritueel Centrum, Christenvrouwen waren. Het was dan ook jammer dat er zo
weinig vrouwen van verschillende religies waren. De voorzitter van de Amsterdamse
Vrouwengroep vertelde, dat tijdens de grote Vrouwenontmoetingsdagen vrouwen van heel veel
verschillende religies, levensbeschouwingen en nationaliteiten komen. Deze dagen worden twee
keer per jaar in samenwerking met National Council of Jewish Women en de vrouwenafdeling
van Islam en Dialoog op neutraal terrein gehouden.

Het gesprek.
Natie Mook, een belangrijk lid van deze gemeenschap en lid van de Vrouwengroep vertelde
eerst iets over de Parish of Blessed Trinity. Deze kerkgemeenschap kwam eerst samen op het
Begijnhof. Toen deze kerk, 18 jaar geleden te klein werd en de Katholieke kerk op de
Zaaierweg op hield te bestaan, komt men vanaf die tijd hier bijeen. Dit was een geweldige
oplossing. Deze kerk heeft een hele gemengde gemeenschap. Het heeft 600 vaste leden maar
er komen veel meer mensen de vieringen bezoeken. Elke week zingt er een ander koor uit een
ander land. Er is elke dag van de week iets te doen in kerk. Op zondag, dinsdagmorgen en
woensdagavond zijn er Eucharistievieringen en er zijn gespreksgroepen op vrijdag en zaterdag.
Op de vraag waarom religie zo belangrijk is in hun leven, kwamen verschillende antwoorden,
die weer op elkaar aansloten.
“Het geeft rust en inspiratie, Je komt tot inkeer. Het gaat om het innerlijke. Het gaat om de
goede boodschap, de boodschap van Jezus in de Bijbel. Jezus, waakt over ons en wijst ons de
weg.”
Voor een ander is het weer heel logisch. : “ Mijn hele familie was Katholiek.” Ze wist niet beter.
Voor anderen is deze gemeenschap weer heel belangrijk en vooral speelt bij velen father
Murray, hun pastor, een heel belangrijke rol. Hij begrijpt iedereen zo goed. De gemeenschap,
de onderlinge band is toch wel bij velen heel belangrijk
Karin van de Brahma Kumaris (Spiritueel centrum www. Brahmakumaris.nl ) vertelde dat voor
haar het heel diep gaan naar je zelf, naar de diepe oorsprong van onszelf, om mijn complete
karakter in de praktijk te brengen. Een van de andere aanwezige vrouwen vond zichzelf een
kerkshopper en haalt zo overal wel iets wat zij nodig heeft.
Op de vraag: Wat merkt uw omgeving van uw levensinstelling was o.a. het antwoord.
“Iedereen wil vrede en geluk. We zijn allemaal een kind van God. We zijn allemaal een levende
ziel en wat Jezus kon dat kunnen wij ook. Natuurlijk ondervindt mijn omgeving daar wat van.
Wat is God zonder mensen!!! Zijn kracht komt “door het doen van mensen, in de samenleving.”
Aan het eind van de middag vertelde de voorzitter over de vrouwenontmoetingsdagen. Een
vrouw van de Parish of Blessed Trinity sprak: “Het is zo belangrijk om van verschillende religies
en levensbeschouwingen de symbolen te leren verstaan. We kunnen elkaar daar heel veel van
meegeven.” Daarom vindt ze spreken met mensen van verschillende religies heel belangrijk. Zo
werd het op deze zonnige middag een heel interessant gesprek.
Karin Kalpoe van de Brahma Kumaris schreef me: “Ik heb het waardevol gevonden om bij de
ontmoeting van 19 april in the Parish of Blessed Trinity te zijn. Vond het mooi te ervaren dat we
als vrouwen allemaal zo uniek/verschillend zijn en toch een verlangen hebben van
eenheid/harmonie.”
Ank Veenstra

