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Voorwoord 

foto op de voorzijde: Elizabeth Houben, Peter van der Bijl en Annette van Veen.

Zoals jullie weten ben ik op 1 april gestart op 
Bronlaak. Die ochtend nam Merlijn mij mee naar 
de ochtendspreuk. Elkaar ontmoeten, in de ogen 
kijken en echt contact maken. Een praatje maken 
met bewoners en medewerkers en even horen of er 
iets bijzonders gaande is op Bronlaak en uiteraard 
elkaar een fijne werkdag toewensen. Hoe mooi kan 
je dag beginnen. Het lukt me niet altijd maar ik 
probeer minstens 1x per week bij de ochtendspreuk 
aanwezig te zijn.  Als ik daarna weer naar mijn 
kantoor loop heb ik altijd de bewoners in  gedachten 
waarvoor we met elkaar aan het werk zijn.
De spreuk is een belangrijk onderdeel van onze 
cultuur. Dit komt voor mij onder andere tot 
uitdrukking tijdens dit soort ontmoetingen. 
Daarnaast hebben we natuurlijk de viering van de 
jaarfeesten. Ook deze feesten maken een belangrijk 
onderdeel uit van  onze cultuur.
 Mijn eerste werkweek op Bronlaak startte in de 
Stille week. Hierdoor werd ik meteen meegenomen 
in  de cultuur, de gewoontes en de rituelen van 
Bronlaak. Ik heb die week een euritmiesessie van 
Ruth bijgewoond en was hiervan erg onder de 
indruk. Zoveel bewoners in de Pinksterzaal die 
allemaal met aandacht gericht waren op de muziek 
en de bewegingen. Een bijzondere ervaring waarvan 
er nog vele volgden. Waaronder de beleving van de 
jaarfeesten.
 De wisseling van de seizoenen waren van 
oorsprong momenten voor een feest; een dankfeest 
na de oogst, een midwinterfeest als de kortste 
dag voorbij was, vreugde bij het verschijnen van 
het eerste groen en uitbundige zomerfeesten op 
de langste dag. Deze feesten kwamen direct voort 
uit de sterke gevoelsmatige verbondenheid met 
de natuur, zoals die door mens en dier beleefd 
werd. Binnen onze woonwerkgemeenschap vieren 
we de jaarfeesten om verschillende redenen. Het 
biedt oriëntatie binnen het jaar. Het brengt ritme,  
regelmaat en duidelijkheid, elk jaar opnieuw 
oefenen vanuit onszelf in relatie met de ander. 
Het kan ons verder helpen in onze ontwikkeling. 
Het brengt bewustwording, wat doet deze periode 

met mij, wat heb ik nodig. Het brengt wat voor 
de gemeenschap: samenzijn, samen beleven, 
samen delen. We komen in verbinding met elkaar, 
de natuur en onszelf. En we voegen naar de 
beweging van de aarde, we gaan mee met de in- en 
uitademing van de aarde, licht/donker, dag/nacht, 
binnen/buiten, zon/maan. Ook het bijwonen van 
de jaarfeesten behoren voor mij tot de bijzondere 
ervaringen.
 
Ik hoor van verschillende mensen dat ze zich 
zorgen maken over het behoud van onze 
antroposofische identiteit. Er komen veel nieuwe 
mensen die de geschiedenis niet kennen en/of geen 
antroposofische achtergrond hebben. Ik ontmoet 
elke dag weer cultuurdragers binnen Bronlaak die 
me op onverwachte momenten verrassen. Zo kwam 
ik laatst onverwacht in een woonhuis waar een 
begeleidster met een bewoner bezig was de jaartafel 
in te richten. Een mooi tafereel om waar te nemen, 
zeker wanneer mensen erover beginnen te vertellen. 
Tijdens een wandeling zie ik dat er een mandala 
gelegd is tijdens een ouderdag bij het kunstwerk 
voor het Pinksterhuis. Spontaan komt iemand mij 
vertellen dat er een steen met de grondspreuk van 
Bronlaak onder de Ekster ligt en dat het van belang 
is dit te weten.  Zomaar wat voorbeelden van onze 
cultuur die als je er voor open staat op heel Bronlaak 
voelbaar en zichtbaar is: het zit in de grond. Ik 
heb er daarom alle vertrouwen in dat onze cultuur 
niet zomaar verdwijnt na bijna 70 jaar! Dat we het 
moeten blijven voeden: natuurlijk. In 2018 gaan we 
hier extra aandacht aan geven. En het begint met 
blijven vertellen, doorleven en elkaar meenemen in 
de verhalen. Dit maakt dat we de cultuur levendig 
kunnen houden.

Ik nodig daarom iedereen van harte uit dit te 
(blijven) doen!

Met vriendelijke groet,
 
Susan van Wijchen Locatiemanager Bronlaak
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In de Sterrenboom wonen zeven bewoners: 

Roel, Michel, Christian, Saskia, Jacqueline, 

Rob en Hanneke. De meesten van hen wonen 

al jaren bij elkaar in huis. Op een later moment 

zal ik ook met hen een gesprek hebben over dit 

onderwerp.

Dörte vertelt dat tradities, spiritualiteit en ritu-

elen het fundament vormen voor het samenle-

ven in de Sterrenboom. 

 Als voorbeeld van deze tradities noemt zij 

de jaarlijkse familiedag, die zij op dat moment 

net een paar weken achter zich hebben liggen. 

Ouders en andere familieleden worden nauw 

betrokken bij de voorbereidingen van de fami-

liedag zij worden o.a. gevraagd iets te eten te 

maken voor deze dag. 

 Op deze dag lijkt De Sterrenboom één heel 

groot gezin waar bewoners, ouders en mede-

werkers samen deel van uit maken. 

 Dit jaar werden een paar workshops be-

dacht: samen een schilderij maken van het 

landschap rondom De Sterrenboom; samen 

mandala’s maken met spullen uit de natuur 

rond De Sterrenboom en samen nieuwe, of in 

elk geval makkelijker toegankelijke, maaltijd-

spreuken bedenken voor De Sterrenboom. 

In de woonkamer hangen nu twee nieuwe 

schilderijen, bij de zonnewijzer vóór het Pink-

sterhuis lag een tijdlang een grote herfstman-

dala en de nieuwe maaltijdspreuken worden 

momenteel verder uitgewerkt. 

Bewoners, ouders en medewerkers kijken te-

rug op een waardevolle en fijne dag.        

Spiritualiteit uit zich in de aandacht voor de 

kleine dingen waardoor de bewoners én de 

medewerkers bewust in de wereld staan waar-

in zij elkaar kunnen ontmoeten.

Waarnemen en ontwikkelen om te kunnen 

zien wat er om je heen gebeurt.

Aandacht voor elkaar, voor je medebewoners, 

elkaar daarin wakker maken.

Het vóórleven door de medewerkers is hierbij 

onmisbaar.  Elkaar helpen. Het ontdekken en 

zichtbaar maken van de specifieke kwaliteiten 

van een bewoner. Deze bewoner vervolgens 

stimuleren om de veters van een medebewo-

ner, die dit zelf niet kan, te strikken, dat is 

sociaaltherapie. Aandacht voor het samen ver-

zorgen van de jaartafel.

Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich 

gelijkwaardig aan elkaar: je leert van elkaar 

door het voorhouden van een spiegel, dit geeft 

Werken in De Sterrenboom
Op mijn vraag wie ik het beste zou kunnen benaderen voor een gesprek 

over de ‘Bronlaak-cultuur’ in de woonhuizen, werd mij geadviseerd om 

met twee medewerkers van de Sterrenboom te gaan praten, Dörte en 

Carla. Dörte werkt al 30 jaar in de Sterrenboom en Carla 13 jaar.
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ontwikkeling en ontplooiing.

Ergernis in banen leiden. Proberen bewoners 

elkaar op hun niveau te laten accepteren.

Saamhorigheid.

Toen hun medebewoonster Herma zo plotse-

ling gestorven was werd de saamhorigheid heel 

duidelijk zichtbaar.

 Ondanks dit onverwachte overlijden werd er 

tijd gevonden om het afscheid zo goed en mooi 

als mogelijk vorm te geven. Samen met de be-

woners werd besloten om Herma haar laatste 

dagen te laten doorbrengen in de woonkamer 

van De Sterrenboom. Iedereen was er  welkom, 

het was goed zo. 

Carla organiseert en begeleid sinds een jaar om 

de donderdag de bijbelavond. Zij vertelt dat een 

goede voorbereiding cruciaal is voor het slagen 

van deze avonden. Ter voorbereiding zoekt zij 

een tekst die aansluit bij de tijd van het jaar en, 

waar mogelijk, bij het dagelijks leven van de 

bewoners. 

In de weken vóór de familiedag bijvoorbeeld, 

koos zij de tekst over de Bruiloft van Kana. 

Voor zo’n bruiloft moet immers heel veel ge-

organiseerd worden. En voor een familiedag 

moet óók heel veel georganiseerd worden! Zo 

zoekt zij de verbinding met de bewoners. 

Soms blijkt dit best moeilijk te realiseren, ie-

dere bewoner stelt zich er iets anders bij voor. 

Dan brengt een afbeelding uit de kinderbijbel 

uitkomst. 

Daarna wordt er geknutseld of geschilderd 

n.a.v. het Bijbelverhaal. Op de andere donder-

dagavond leest zij een verhaal voor, dit kan een 

sprookje zijn of een ander willekeurig verhaal. 

Daarna gaan de bewoners knutselen of schilde-

ren naar aanleiding van dit verhaal. 

Fransje Aarts
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Wonen in De Sterrenboom
een gesprek met Saskia, Rob, Jacqueline, 

Christian, Michel, Roel en Hanneke met on-

dersteuning van Carla.

Na een korte uitleg over het waarom van mijn 

bezoek vroeg ik de bewoners of zij konden 

vertellen hoe het is om in De Sterrenboom te 

wonen. 

 Om daar zo maar iets over te vertellen bleek 

wel een beetje moeilijk maar de bewoners kon-

den wel iets vertellen over de familiedag.

 Jacqueline zat samen met haar moeder bij 

de workshop die de maaltijdspreuken onder de 

loep nam. Ze vertelde dat zij en haar moeder 

een rondleiding door de tuin gekregen hadden 

en dat was leuk maar haar moeder en zij von-

den het wel ingewikkeld om nieuwe spreuken 

te bedenken.

 Saskia had meegeholpen met het maken van 

de herfstmandala en de soep. Haar broer maak-

te ondertussen liever een wandeling door het 

bos en daar had zij alle begrip voor.

 Christian had samen met zijn ouders ge-

schilderd en dat vond hij heel leuk. Ze vonden 

het allemaal een fijne dag.

De bewoners van De Sterrenboom dekken op 

zaterdagavond samen de ontbijttafel voor de 

zondagmorgen extra mooi. Vlak voor het ont-

bijt zet Saskia de eierdopjes op tafel, dat is een 

traditie zegt Carla maar volgens Saskia kun je 

dit ook een gewoonte noemen en daar heeft zij 

natuurlijk gelijk in.

 Daarna gaan zij elke zondag samen naar de 

zondagsdienst of naar de offerhandeling. Voor 

de bewoners is ook dit een gewoonte, het hoort 

gewoon bij de zondag.   

 De bewoners houden van gezelligheid. 

Van het samen knutselen, knippen, plakken, 

schilderen en cadeautjes maken  tijdens de 

huisavond.

Van samen wandelen, fietsen, uitstapjes en va-

kanties. Van het samen vieren van kerst, met de 

mensen die zij uitgenodigd hebben wordt dan 

samen gegeten op eerste kerstdag.

 Jacqueline geniet zichtbaar wanneer zij ver-

telt over de voorpret van pakjesavond, het in je 

oor fluisteren wie je getrokken hebt. En dit niet 

door mogen vertellen.

 Ze vertellen dat ze erg veel van feestjes 

houden in De Sterrenboom, ze maken overal 

een feestje van en vinden dat zij daar erg goed 

in zijn!

Er zijn ook verdrietig dingen geweest die zij 

samen opgepakt hebben.

 De schok toen Herma na een zware toeval 

overleed; de twee ziekenauto’s en de politie die 

bij De Sterrenboom kwamen. Dat was schrik-

ken. 

 Daarna Herma opgebaard in de woonkamer, 

gewoon tussen hen in zodat zij er tot op het 

laatst bij kon zijn. Om de beurt hebben ze ge-

waakt.

 Ook in het samen oppakken van verdrietige 

dingen blijken zij dus erg goed in te zijn!

Tot slot:

Rob vindt De Sterrenboom een heel fijn huis 

om in te wonen.

 Saskia vertelt dat er niet gemopperd wordt 

op haar en vindt dit heel fijn. Ze kan graag doen 

wat ze wil. Behalve vroeg opstaan, daar houdt 

zij niet van.

 Christian vond het een fijne familiedag. 

 Roel vindt het een fijn huis om in te wonen, 

vindt het fijn om samen kerst te vieren in De 

Sterrenboom en houdt ervan dat zijn huis gast-

vrij is: de deur staat altijd open! 
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1. Sinterklaas hoe lang komt u al hier?                                                  

69 jaar met veel plezier!

2. Dan heeft u Bronlaak wel heel erg zien ver-

anderen!

Ja, we vierden pakjesavond in het grote huis 

en toen waren er nog alleen mannen op Bron-

laak. Frederick Fontein bijvoorbeeld was toen 

nog een schattig manneke en Arthur een echte 

belhamel!

3. Hoe gaat het eigenlijk met u, zo’n reis lijkt 

mij wel heel vermoeiend!      

Het gaat me nog steeds voor de wind ook al 

word ik een dagje ouder en bovendien doen de 

pieten het meeste werk.                      

           

4. U komt met de tractor, is dat omdat u niet 

meer kunt paardrijden?     

Dat is omdat jullie werkgebieden zo dicht bij 

elkaar liggen, elke keer het paard op en het 

paard af dát is me wel wat te vermoeiend. Met 

Michel de Mari als menner op de tractor gaat 

het uitstekend.

5. Viert u zelf ook pakjesavond?                     

Het is voor mij natuurlijk de drukste avond van 

het jaar maar samen met de pieten maak ik er 

een dolle boel vanop 6 december!

6. Wat is het allergekste wat u ooit op een ver-

langlijstje heeft zien staan?   

Er was eens een wens van ene Jeroen, die wilde 

een achtbaan in zijn schoen!

7. Wat zou u zelf het allerliefste als cadeau 

willen krijgen? 

Nou, een sint, m’n beste kind, geeft liever dan 

hij ontvangt , maar het kan niet missen dan iets 

om mee te vissen.

8. Wat is uw lievelingseten?

Tapa’s en rode wijn in de Spaanse zonneschijn!  

9. Van wie heeft u het dichten geleerd?                         

Ik zal er niet omheen draaien, het is me zomaar 

aan komen waaien!

10. Wat wenst u Bronlaak toe?

Zeker en gewis: dat Bronlaak blijft zoals het is!

10 vragen aan Sinterklaas

Fransje Aarts
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Sint Maarten
“Met Sint Maarten is het altijd koud” is een opmerking die ik vaak hoorde toen we over Sint Maar-

ten spraken. Dat klopt ook wel want het is inmiddels november geworden en dan hebben we te 

maken met hele andere temperaturen, zeg maar veel lagere temperaturen, dan in de nazomer. De 

zomer is nu echt voorbij, dat merken we goed. “En het is buiten veel vroeger donker”. Ook dat is 

waar, de lage zomerzon komt ’s morgens steeds later op en verdwijnt dagelijks telkens ietsje vroe-

ger, een minuut of twee per dag, achter de horizon. Buiten wordt het donkerder en kouder. 

“Chocomel drinken” en “iets lekkers bakken” – hé, waar komt dat dan vandaan? Doe je dat alleen 

voor jezelf ? Nee, dat delen we dan uit aan elkaar. Mag ik zeggen: de een deelt uit (Martinus) en de 

ander ontvangt (de bedelaar)? Ja, zo is dat en “Martinus rijdt ook op zijn paard, hij heeft een man-

tel aan die hij in twee stukken scheurt. Een helft houdt hij zelf en de andere helft geeft hij weg aan 

de arme mensen”. Mag ik wat vragen? Geven jullie ook wel eens iets weg? “Nou niet zo, ten eerste 

heb ik geen knol en kleren in stukken scheuren dat hoeft niet meer in deze tijd, maar ik gooi ze 

wel eens in de kledingcontainer”. Ah, dat is een mooi gebaar al is zo’n kledingcontainer wel een 

beetje een anonieme ontvanger of bedelaar, het zou mooi zijn als je ook direct iets aan de ander 

zou geven. “Nou ik kom toch iedere dag bij je werken voor niks!” Ho, ho werken doe je hoop ik 

toch in de eerste plaats voor jezelf, om wat te leren, maar ook om datgene wat je geleerd hebt in je 

leven uit te kunnen voeren? 

Maar nu weer even terug, wat doen we nog meer met Sint Maarten? “We lopen rond met lan-

taarns”. Wat voor lantaarns? “Lantaarns maken we van oranje bieten. Die moeten dan uitgehold 

worden en dan mag je er niet doorheen snijden zodat er een gat of zo in komt. Bovenop snij je er 

een schijf af voor de deksel. En je maakt er van ijzerdraad een hengsel aan zodat je de biet (of lan-

taarn) kunt vasthouden. En op de biet snij je een paar sterretjes uit. “Waarom gebruiken we voor 

die lantaarn nu eigenlijk een voederbiet? Waar komt die voederbiet vandaan?” “Door de sterretjes 

zie je het lichtschijnsel van de lantaarn, de biet komt uit de donkere aarde.” Een verbinding tussen 

hemel en aarde, het licht en de duisternis, dat is mooi gezegd en de voederbiet die we hiervoor 

gebruiken is zo’n beetje het laatste gewas, na de oogst van het graan, de erwten en bonen, de aard-

appels en uien, wat voor de winter geoogst wordt. De voederbieten dienen daarnaast als voer voor 

de koeien, iets fris en sappigs naast het droge hooi en kuilgras wat ze in de winter te eten krijgen. 

Brengen jullie het bieten vruchtvlees wat overblijft na het uithollen naar de koeien vanavond?    

Willem de Ridder

Fransje Aarts
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Bronlaakdienst
Vanaf mijn start op Bronlaak 

heeft het bezoeken van de 

bronlaakdienst me vaak het 

idee gegeven even onder-

deel te zijn van de Bronlaak 

gemeenschap. Met name de 

diensten waar een persoonlijk 

verhaal of belevenis gedeeld 

werd wisten me vaak even los 

te maken van het dagelijkse 

werk, samen met de bewo-

ners waarmee ik de dienst be-

zocht. Met z’n allen ons even 

openstellend voor de ander, 

onbevooroordeeld even naar 

de gedachten en gevoelens 

van de ander luisterend. Na 

de dienst en het bedanken 

van de dienstdoende, koffie in 

de foyer drinken en weer met 

elkaar de verbinding naar het 

dagelijkse zoeken. Je laat de 

dienst met inhoud na enige 

tijd weer los maar bewaard de 

ontmoeting met de ander.

De offerhandeling op Bron-

laak koste me veel meer tijd. 

Eerst wilde ik de tekst begrij-

pen. Daarna vooral proberen 

de sfeer/stemming te beleven. 

En ondertussen maar hopen 

dat het ontvangen van chris-

tus geest me helder maakte 

wat de offerhandeling beoog-

de. Desondanks was het na 

enige tijd een moment wat ik 

deelde met alle aanwezigen. 

Met volle aandacht en mezelf 

openstellend voor de beteke-

nis. Na vele offerhandelingen 

is dat eigenlijk het bijzondere 

van een offerhandeling voor 

mij gebleven en ben ik dat 

samen alle aandacht schen-

ken gaan ervaren als een 

bijzonder moment. Ook na 

de offerhandeling, koffie in 

de foyer drinken en samen 

genieten van het moment. 

Samen in alle rust uitwisselen 

van plannen voor de rest van 

de dag.

Ook toen al moest er door 

één of twee samen werken-

de huizen afgewassen en 

opgeruimd worden. Fijn 

om dat samen in alle rust te 

doen, wetend hoe er door 

iedereen van genoten wordt. 

Bovendien is de dag nog lang 

genoeg om er nog even op uit 

te trekken het bos in of iets 

voor jezelf te doen. Ik weet 

ook nog dat we wel eens ’s 

avonds de stoelen enzovoort 

opgeruimd hebben, omdat 

we de tijd direct na de dienst 

ergens anders voor wilden 

gebruiken.

Als medewerker kun je met 

enthousiasme samen met de 

bewoners deze taak uitvoeren 

voor de ander. “Wat fijn om 

dit voor de anderen te kunnen 

betekenen”. En wat fijn en 

luxe dat volgende week ande-

ren dit voor je doen.

Overigens moest in die tijd 

(tot +/- 20.00 uur) ook het 

altaar voor de dienst en 

offerhandeling als een bouw-

pakket in elkaar gezet worden 

en alle andere dingen waar 

onder de stoelen klaargezet 

worden door een huis de dag 

voor de dienst.

Zo’n 10 jaar geleden ben ik 

zelf een Bronlaak dienst gaan 

doen. Spannend maar er werd 

een beroep op me gedaan om-

dat versterking van de dienst 

houdende nodig was. Hoewel 

ik duidelijk gemaakt had dat 

ik het alleen kon en wilde als 

ik het op mijn manier mocht 

doen voelde ik toch erg de 

druk om naar voorbeeld de 

tekst te verklaren en er een 

soort geloofsboodschap van 

te maken. Dat is me niet zo 

gelukt als het me destijds 

gevraagd is. Al tijdens de 

eerste keren voorbereiden van 

de Bijbel avonden op de groep 

kwam ik er achter dat ik niet 

geloof in de Bijbelse perik-

open. Daar liep ik ook tegen-

aan tijdens de voorbereiding 

van mijn eerste dienst als 

dienst doende. Ik geloof wel 

in een gezamelijk uitgangs-
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punt voor de dienst. Daarvoor 

kon en kan ik de betreffende 

perikoop meestal wel gebrui-

ken. Een enkele keer is de 

actualiteit zo groots dat deze 

zich beter leent als uitgangs-

punt. Wat ik ook geleerd heb 

na 12 jaar bronlaakdiensten 

is, dat voor mijzelf belangrijk 

is om meegenomen te wor-

den in een verhaal, gedachte 

of belevenis van diegene die 

de dienst doet. Na de eerste 

spannende wat verkrampte 

dienst was duidelijk voor 

me dat ik hiervoor dus aan-

sluiting moet zoeken met de 

belevenis van bewoners en 

medewerkers waarvoor ik de 

dienst deed. Zo kort van stof 

als ik nu eenmaal ben blijft 

het voor mij de uitdaging om 

voldoende stof te hebben om 

mensen mee te nemen in mijn 

verhaal. Gelukkig vertellen 

mensen die bij de dienst zijn 

me vaak wat ze van de dienst 

vonden, zodat ik weet waar ik 

op moet letten en me meestal 

ook een gevoel geven dat ik 

het goed gedaan heb.

Wat voor mij persoonlijk het 

doen van de dienst steeds 

weer interessant maakt is dat 

ik in de week voor afgaand 

aan de dienst mezelf losmaak 

van al mijn dagelijkse be-

slommeringen. De tijd neem 

om naar aanleiding van de 

voorgeschreven perikoop te 

kijken wat mij en de gemeen-

schap bezighoud en hoe ik 

inspirerend kan zijn voor 

anderen naar aanleiding van 

een eigen ervaring.

Waartoe inspireert de peri-

koop mij en hopelijk de rest 

van de gemeenschap in het 

hier en nu.

Het doen van de dienst en 

handeling is altijd in vrije tijd 

gedaan. Wat mij betreft is dat 

prima. Ik wil ook niet aan het 

werk zijn en bijvoorbeeld nog 

even het een en ander  regelen 

of klaarzetten. Het doen van 

de dienst is voor mij een van 

het werk losstaande activi-

teit waarin ik op een andere 

manier de verbinding aan 

ga met de bronlaak gemeen-

schap. Ik doe dit omdat het 

voorbereiden me boeit en 

uitdaagt. Ook de presentatie 

is een uitdaging voor me. Bo-

vendien hoeveel uur ben ik er 

mee bezig. Op de zondag een 

uurtje maar in de week hier-

aan voorafgaand variërend 1 

tot 5 uur. 4 keer per jaar vind 

ik ook genoeg.

Wezenlijk voor onze zon-

dagsviering is wat mij betreft 

de respectvolle ontmoeting 

met elkaar waar we gezame-

lijk even onzelf openstellen 

voor elkaar, welwillend en 

onbevooroordeeld naar de 

gedachten en gevoelens van 

de ander luisteren en pro-

beren te begrijpen en in ons 

hart proberen op te nemen. 

Dan scheppen we ruimte voor 

nieuwe inzichten en creëren 

we ruimte voor ontwikkeling 

van innerlijke kracht en har-

monie.

De vaste structuur van mu-

ziek, tekst, verhaal, zang, het 

onze vader en muziek geeft 

houvast voor dienstdoende en 

bezoekers.

Ik kan me ook voorstellen dat 

er naast de speciale diensten 

die de circuits verzorgen ook 

een dienst samen gezongen 

kan worden in de structuur 

van de dienst.

Natuurlijk blijven er altijd 

nieuwe mensen nodig die 

graag enkele keren per jaar 

deze zondags viering willen 

doen. Heb je zin, vragen, 

ideeën, aarzeling om dit te 

gaan doen. Neem contact 

met mij of één van de andere 

dienstdoende op om het er 

eens over te hebben. Natuur-

lijk bepaal je zelf hoe vaak je 

een dienst doet. Ik heb wel 

ervaren dat je door het met 

enige regelmaat (voor mij 4x 

per jaar) te doen een echte 

verbinding aangaat.

Adrie Boot
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Vanuit de werkgroep religie is initiatief geno-

men tot het organiseren van een inspiratiedag. 

De initiatiefnemers hiervan zijn Katharina 

Schulze, Evert Hoefman, Lucie de Ridder,  

Hester Buijs en Tanca Boot. 

Het idee was om een dag te organiseren waarin 

we wilden proberen elkaar te inspireren m.b.t. 

het huidige religieuze en spirituele leven in 

onze antroposofische woon-werk gemeen-

schappen. Hoe mooi zou het kunnen zijn om 

ook andere woon-werk gemeenschappen bui-

ten ‘DeSeizoenen’ hiervoor uit te nodigen. Hoe 

geven jullie vorm aan het huidige  spirituele 

leven binnen jullie gemeenschappen. Kunnen 

we van elkaar leren, uitwisselen, maar vooral 

ook elkaar door ontmoeting inspireren? 

Daartoe organiseerden we deze inspiratie-dag 

voor alle geïnteresseerden uit het sociaal-the-

rapeutisch werkveld zoals medewerkers, 

bewoners, handeling en diensthoudenden, 

verwanten, vrijwilligers, geïnteresseerden.

                                                                               

Verschillende sociaal-therapeutische gemeen-

schappen in Nederland en in België werden 

hiervoor benaderd en van harte uitgenodigd. 

We deelden deze mooie dag met ruim 40 men-

sen bestaande uit bewoners, ouders, medewer-

kers, vrijwilligers van Bronlaak, Christoforus, 

Overkempe, Scorlewald, Breidablick, Orion, 

Corisberg, Widar, Rafaelstichting.

Nadat velen een lange reis achter de rug 

hadden begon deze dag uiteraard met een 

kennismaking onder het genot van een kopje 

thee of koffie. 

Waarna Joep Eikenboom als gastspreker ons 

een stukje meenam in het jaarritme met haar 

seizoenen en de in en uitademing van de 

aarde. Waarbij, als wij mee willen bewegen, de 

zon onze wegwijzer is, de zonnewijzer.            

Met in de herfst/winter de Kersttijd met 

haar Advent, de voorbereidingstijd op het 

Kerstfeest. Advent de tijd van verwach-

ting, je openstellen voor dat wat gaat ko-

men zoals we kunnen lezen in het verhaal 

van de verkondiging aan Maria door engel 

Gabriel. De open houding die Maria hier-

bij aannam zien we terug in ons Kerstspel.                                                                                                             

Maar hoe doe je dat voor jezelf maar ook hoe 

doe je dat samen, hoe inspireer je elkaar.                                                                                                                           

Een mooi onderwerp voor in de gespreks-

groep. Een eerste vraag van een bewoner in 

een gesprekgroep was dan ook, “wat is dat, 

‘inspiratie’, is dat moeilijk, kan ik dat?” Deze 

vraag houdt mij tot op de dag van vandaag nog 

bezig, heeft mij geraakt. Voor mij een wezen-

lijke vraag, met name hoe doe je dat in de tijd 

waarin we leven. Er klonken verschillen in 

vormgeving van het vieren van jaarfeesten dus 

Inspiratiedag Bronlaak, Pinksterzaal 21 oktober 2017

‘Van Advent naar Kerst’
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ook de vormgeving van de Advent en Kersttijd. 

Het was mooi om van elkaar te horen hoe de 

vormgeving ook anders kan. Wat gedeeld werd 

was dat het samen vieren van jaarfeesten en 

het samen verzorgen van het spirituele le-

ven een kernwaarde in een antroposofische 

gemeenschap is. Door beleving, voorleven, 

ontmoeting en vieringen met een gezamenlij-

ke voorbereiding proberen we elkaar mee te 

nemen in de periode in het jaar, de tijd waarin 

we leven. Ook dit kwam later in de plenaire 

uitwisseling naar voren.

Na een heerlijke gezamelijke lunch nam Ruth 

Niessen ons middels euritmie en spraak met 

onderstaand gedicht mee in het thema van de 

dag. 

 

Het Licht is uitgezaaid,

dit stralend woord van den beginne;

een ster geboren, die ons wijst

waar God zich hier laat vinden.

Dit Licht zal als een lopend vuur

de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid

en niet door weer en wind te doven.

Hoe diep het donker ook,

wij zullen in zijn kracht geloven.

Want ook de langste nachten gloeit

dit L¡cht als Morgenster te boven.

Het Licht is uitgezaaid

in ons, opdat wij zullen stralen.

ln onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.

Maak ons tot sterren in de nacht

voor al wie met ons ademhalen.

Sytze de Vries 

Na de theepauze heeft Joep Eikenboom een 

inleiding op de Kersthandeling gegeven.  Niet 

binnen alle woon-werkgemeenschappen wor-

den Offerhandelingen en Kersthandelingen 

gehouden. Op Bronlaak kennen we deze wel 

wordt de Kersthandeling met Kerst gehouden. 

Dit jaar zal dat op Bronlaak op Kerstavond 

zijn.  

Een bijzondere afsluiting volgde met het 

delen van ervaringen van de dag. Waarna een 

spontane bijdrage in de vorm van een prachtig 

lied voor ons werd gezongen. En klonk er als 

afsluiting een deel van de grondsteenspreuk, 

gesproken door Rob. 

Ik denk dat we kunnen zeggen dat we kunnen 

terugkijken op een intensieve maar mooie, 

inspirerende dag waarbij uitwisseling, warme 

ontmoetingen centraal stonden. We deden 

dit luisterend, vragend, zonder oordeel, met 

een open houding… Advent, voor dat wat gaat 

komen…

Met warme groet Tanca Boot

Foto’s  Pascale Poitier
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Impressies over de inspiratiedag
Sofie Weijkamp

Ik had geen speciale verwachtingen, maar 

ik ben wel nieuwsgierig omdat ik vanuit de 

muziek betrokken ben bij o.a.  het Para-

dijsspel. Joep heeft prachtig verteld over de 

symboliek van het kerstspel. Maria laat een 

open houding zien en er spreekt vertrou-

wen uit in wat er komen gaat….  Ik woon 

op het terrein en dat geeft ook mogelijkhe-

den: door in te stappen en mee te doen.  Ik 

heb nu zelf het  vertrouwen dat de mensen 

die de kennis en ervaring hebben, mij mee 

zullen nemen. Het wekzingen dat is ook 

zoiets….door mee te doen gaat het leven en 

krijg je een verbinding. Deze inspiratiedag 

is een begin,  maar op veel vragen is nog 

geen antwoord. Er is een vervolg nodig.  

Genoeg fakkeldragers die hier mee verder 

willen!

Michel de Mari
“Ik zit in de religie, dus ik wilde horen hoe 

de zusterbedrijven het doen”. Michel wilde 

ook weten  hoe andere bewoners betrokken 

zijn bij de dienst. Staan ze ook bij de deur, 

en luiden zij  de gong, en lezen zij ook uit 

het evangelie en geven zij daarover ook 

uitleg? Volgens Michel zat het schema van 

de dag goed in elkaar en was er tijd om uit 

te wisselen. “We zijn met elkaar in gesprek 

gegaan en konden vragen stellen, zonder 

elkaar in het harnas te jagen”.  Michel heeft 

namelijk wel kritische vragen over hoe je 

meer leden van de gemeenschap erbij kunt 

betrekken. Michel: “…en ik heb Tanca ge-

vraagd waar de volgende bijeenkomst is”. 
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Peter Simons
Ik wist niet wat ik kon verwachten en ben 

door Tanca erbij gevraagd. Mijn inbreng in 

de discussiegroep vond ik lastig; het is name-

lijk geen gemakkelijk onderwerp. Wel heb ik 

gezegd dat het naar de Kerst toe een tijd van 

bezinning is, en toch is deze tijd van advent tot 

en met kerst  altijd volgepland! Daarmee is het 

een hele drukke tijd. Het thema van de dag was 

best moeilijk, maar door de heldere uitleg van  

Joep heb ik er veel van geleerd. Het is iets wat 

nog verder moet groeien. En waarbij het niet 

perse bij het oude moet blijven. Kan er aanslui-

ting gevonden worden met de tijd van nu? Voor 

mij is de zondagsdienst of de offerhandeling 

een punt van rust in de week, dat heb ik ook 

zo van huis uit meegekregen. Verder ben ik 

begaan  met de aarde en de natuur. Ik had een keer een vlinder in mijn keukentje, en terwijl ik die 

heel voorzichtig weer naar buiten zette, zag ik op dát moment ook een buizerd, met van die brede 

vleugels. Prachtig! En toen voelde ik me ook verbonden met het grotere. 

Rob Israël
“Het was een interessante dag, ook door wat 

Joep vertelde over de kerst handeling. Het was 

erg leuk om mensen van andere instellingen 

te ontmoeten, zoals Scorlewald en Widar. Het 

bracht ook dierbare  herinneringen boven, 

nog vanuit mijn tijd op de Zonnehuizen,  lang 

geleden… Dan liepen wij een spiraal, met een 

kaars in de hand, naar het licht toe. Ik houd 

me al jaren bezig met deze onderwerpen, en ik 

vind dat de jaarfeesten het aller-, állerbelang-

rijkste zijn als je het hebt over spiritualiteit! Het 

viel mij op dat er veel verschillen zijn tussen 

alle aanwezige gemeenschappen. De één doet 

er meer, en de ander doet er minder aan. Maar 

het begint met de personen die geïnteresseerd 

zijn, díe gaan het hopelijk doordragen. Het 

belangrijkste was voor mij om deze dag sámen 

te beleven. 
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Mysteriespelen
 
Mysteriespelen zijn toneelstukken die al 

vanuit de vroegste Middeleeuwen worden ge-

speeld om de verhalen van het Oude en Nieu-

we Testament begrijpbaar en herkenbaar te 

maken voor iedereen. Al in de 12e eeuw werd 

er in heel Europa een spel over Adam en Eva 

opgevoerd dat waarschijnlijk sterk lijkt op ons 

huidige paradijsspel. 

Een van de eerste gedocumenteerde kerstspe-

len vond plaats in 1417 voor keizer Kontstanz. 

De Oberufer kerstspelen zijn in de 16e eeuw 

ontstaan rond het boerendorpje Oberufer, een 

Duitse enclave in wat nu Hongarije is, en daar 

tot ver in de 19e eeuw opgevoerd.

 De company (spelersgroep) bestond oor-

spronkelijk uit enkel boeren mannen en jon-

gens en werd samengesteld door ‘de meester’. 

Deze meester was niet alleen de regisseur 

maar zag er ook op toe dat de spelers zich, 

in de drie maanden dat er gerepeteerd werd, 

deugdelijk gedroegen en niet dronken. Het 

was een grote eer om mee te mogen spelen en 

spelers speelden hun rol vaak meerdere jaren 

achtereen zodat zij hierin konden groeien. De 

meester was degene die de tekst en de liederen 

op de spelers overdroeg zoals hij dat van zijn 

vader geleerd had. Vandaar dat de gebaren 

door de eeuwen heen ook grotendeels gelijk 

gebleven zijn. Ze moesten, net als de tekst, 

onthouden kunnen worden en in hun verband 

blijven bestaan.

De company trok van dorp tot dorp om de 

stukken te spelen. De duivel ging voor de stoet 

uit om aan iedereen, met veel misbaar, te laten 

weten dat er gespeeld ging worden. Het spel 

werd meestal uitgevoerd op een kerkplein of 

voor de plaatselijke herberg. De volgorde was 

anders dan zoals wij die nu kennen. Begon-

nen werd met het herdersspel, daarna volgde 

het paradijsspel, het driekoningenspel en tot 

slot een vastenavondspel (een soort klucht). 

Hoge heren en deugdzame vrouwen (adel en 

intellectuelen) kwamen niet kijken omdat zij 

de stukken niet konden waarderen. Het is dan 

ook misschien wel met enige humor dat de 

boompjesdrager, sterrenzanger of engel zich 

tot hen richten bij de aanhef en het einde van 

iedere opvoering.

De Oberufer kerstspelen zijn waarschijnlijk de 

best bewaarde en meest authentieke spelen uit 

die tijd. Karl Schröer schreef in 1850 de teksten 

en bijbehorende regie aanwijzingen nauwgezet 

op. Steiner, die een leerling van Schröer was, 

vond deze teksten en beelden van zo’n groot 

belang dat hij de kerspelen in Dornach en bij 

de antroposofische vereniging introduceerde. 

Hij voegde de van oorsprong vijf verschillende 

spelen bijeen in de vorm en volgorde die wij nu 

kennen; het paradijsspel, het kerstspel en het 

driekoningenspel. Zijn doel was om de oer-

beelden waar in de spelen over verteld wordt, 

over te dragen aan kinderen.

 De spelen kunnen worden gezien als een 

drieluik dat de ontwikkeling van de mens ver-

telt. Dit is ook terug te zien in de wijze waarop 

de stukken neergezet worden.

 

In het paradijsspel zien we in stilistische beel-

den de scheppingskracht en het beginnende 

bewustzijn van de mens. Het kwaad sluipt, in 

de vorm van Lucifer vermomd als slang, de 

lichtwereld binnen. Na het eten van de appel 

moet de mens zich met de aarde gaan verbin-

den. Hoewel dit in sommige gemeenschappen 

als straf van God wordt gezien (zondeval), 

wordt aan het einde van het paradijsspel de 

mogelijkheid op terugkeer naar het paradijs 

duidelijk uitgesproken. Steiner is van mening 

dat het aardse bestaan de leerweg van de mens 
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is om terug te komen in de lichtwereld. De ge-

lovige boeren die dit stuk in de middeleeuwen 

opvoerden, begrepen dat het paradijsspel een 

stuk was dat hoop gaf.

Het kerstspel vertelt op lyrische wijze het 

geboorteverhaal van het nieuwe licht op aar-

de. Het is een spel van deemoed, eerbied en 

gevoel dat bedoeld is om de mens een kans 

te geven om met zijn bewustzijn weer de weg 

naar het licht in zichzelf te vinden. Het kwaad 

wordt vertegenwoordigd door drie waarden 

die symbool staan voor het aardse gewin. En 

misschien is de ‘goede waard’ wel de minst 

betrouwbare van allemaal, want, wanneer het 

er écht op aankomt, geeft ook deze waard niet 

thuis.

Het driekoningenspel is een spel van grote 

tegenstellingen. Aan de ene kant heb je de ko-

ningen die symbool staan voor het helder den-

ken, voelen en willen en aan de andere kant zie 

je de in hun willen, voelen en denken verstarde 

Herodes, zijn hoofdman en schriftgeleerden. 

Het is vaak gemakkelijker om je hierin te 

verplaatsen, omdat de beelden en de thema’s 

eigentijdser zijn. In feite wordt in dit stuk 

zichtbaar hoe de mens omgaat met de vrijhe-

den die het heeft verkregen door het eten van 

de appel van goed en kwaad. In dit spel wordt 

het ultieme kwaad, dit maal gesticht door sa-

tan, zichtbaar in de kindermoord. Opvallend is 

dat hier ook direct hoop uit geput kan worden 

door de wroeging van de hoofdman.

 Voor de spelers en het publiek is het in deze 

tijd een hele opgave om zich met de stukken 

te verbinden. Wij zijn immers niet meer zo 

onbevangen als de gelovige boeren uit de 

middeleeuwen. Wij zijn veel analytischer in 

ons waarnemen en denken en benaderen de 

stukken ook op deze wijze. Misschien is het, 

om de spelen te zien zoals ze bedoelt zijn, de 

opgave om het analytische los te laten en de 

spelen, met kinderlijke blik, over ons heen te 

laten komen.

Het is duidelijk dat de kerstspelen een hele 

lange geschiedenis hebben. In eerste instantie 

werden de Oberufer kerstspelen binnen de 

antroposofische gemeenschap heel traditie-

getrouw neergezet en opgevoerd. Inmiddels 

zijn ze toch vaak aan veel veranderingen 

onderhevig geweest, bestaan er vertalingen en 

moderne versies. Sommige mensen vinden dit 

jammer omdat Steiner de stukken immers zo 

puur mogelijk wilde houden en wilde behoe-

den voor verregaande veranderingen. Ande-

ren vinden het een verademing omdat zij van 

mening zijn dat de stukken, zoals ze gespeelt 

werden, niet meer in deze tijdsgeest passen. 

En bovendien heeft Steiner de stukken destijds 

zélf vernieuwd en er nieuwe muziek bij laten 

maken. Voor beiden valt iets te zeggen vind 

ik. Ik hoop dat beide groepen elkaar kunnen 

vinden in het feit dat zij de gedachten, oer-

beelden en symboliek die schuilgaan achter de 

kerstspelen, zo goed en helder mogelijk willen 

overdragen op wie daar open voor staat.

David Steenhorst
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Vrijwilliger in beeld
Graag zou ik me even willen voorstellen. Mijn naam is Maria Houben- 

Van de  Vossenberg en ben woonachtig in Elsendorp. Op 60-jarige 

leeftijd ben ik in 2007 gestart met de herboristen opleiding waar ik 

in 2010 voor ben geslaagd.

In juni 2014 was er een open dag bij Bronlaak. Ik kwam 

binnen op de kaarsenmakerij en raakte meteen enthou-

siast van de prachtige kaarsen die daar stonden en gemaakt 

werden. Na opvraag van wat informatie en mogelijkheid tot 

het doen van vrijwilligerswerk volgde ik enkele weken 

later een workshop kaarsen maken. Zoveel variaties en 

mogelijkheden. Een erg leuke ervaring. Diezelfde middag 

vernam ik dat er de mogelijkheid was om mezelf in zetten 

als vrijwilliger. Sinds augustus 2014 vind je me elke dins-

dag bij Triton, Sirius en werk sindsdien met veel plezier als 

vrijwilliger tussen alle enthousiaste mensen. 

Ik ondersteun  de  bewoners  met hun werk zoals het kaarsen maken en soms wol vilten. Iedere 

keer geniet ik weer van de prachtige producten die we samen maken zoals de gietkaarsen met zo-

merse kleurtjes of de fakkels van bijen- en/of koolzaad was maar ook de zijden sjaals die zo mooi 

beschilderd worden. 

Vanuit mijn passie voor de natuur maak ik zelf ook graag diverse producten waaronder kruiden-

stempels. Ik vind het leuk om bewoners van de triton wel eens te verwennen met een verwarm-

de stempelmassage op de arm. Het word als zeer prettig en ontspannen ervaren. Deze kruiden 

komen uit de eigen tuinderij De Kiem van Bronlaak. 

Mijn interesse in de antroposofische leer was altijd al heel groot en via de introductiecursus op 

Bronlaak kreeg ik een mooie aanvulling van wat ik voorheen al had geleerd. Op Bronlaak ben je 

mens onder de mensen. De een is niet beter als de ander. Wel benader ik ieder op zijn eigen wijze. 

Want iedereen is uniek. Het voelt hier erg vertrouwd en het vrijwilligerswerk brengt mijzelf ook 

ontspanning en veel vreugde! 
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Gina Parr vertelt over de ochtendspreuk
In het Engels heeft  Gina aan 20 Europarlementariërs die in oktober op bezoek waren op Bronlaak 

uitleg gegeven over het begin van de werkdag. Hieronder volgt een stukje van haar tekst. 

Quote to begin the working day: 

The glimp of sunshine lights the day

after a dark night.

The soul power awakes after a silent sleep

My soul is thankful for the light, 

therein we see shining the force  of Gods son.

Our soul  is willing to do something powerful.

We hold hands in a circle and say: we wish each other a good working day! 
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Lekker eten
Fijne sfeer

Wees welkom!

Gemertseweg 36
Oploo

15 december
16.00-18.30

Kerstbomen, 
muziek en mooie 

producten

www.bronlaak.nl

19:00 uur 
instemmings-

avond in 
Dorpscafé 

Ons 
Dorpscafé is 

open!

 mogelijk 
gemaakt door 15 december

19.00 uur
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‘t kiendje

un vurrige kerst blif ze
mit beeldjes an ’t sjouwe
toch Maria en ’t kiendje 
belandden steevast op hur slip

’t kiendje viet ze duk
zuutjes in de hánd 
en schof mit hurre duum
ôver ’t kûpke hin en wiejr

mam rakte nie gehecht
an un pop of bèèr
dus bleve Maria en ’t kiendje  
vort ’t heel joar dur

Maria is in vergetelheid gerakt
zelfs eige kiender is ze kwiet
mar mien hánd en’t kiendje 
streelt ze nog iedere dag

soms mijmer ik
as we làter ‘t beeldje mitgève
zal dè symbolisch 
‘n  werme gedachte zien

of mag ik ’t erve
want juust dit Jezuskiend
zal ik dan gèr iedere kerst
’n moi plekske wille gève

els bloemen


