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Documentaire monniken
Schiermonnikoog wint prijzen
•

Filmfestival wil dialoog tussen
verschillende religies en
culturen wil bevorderen

Hilversum | De documentaire De terugkeer van de monniken op Schiermonnikoog, eind vorig jaar uitgezonden
door de KRO, heeft zaterdag in het
Noord-Italiaanse Trente twee prijzen
gekregen op het Religion Today Filmfestival: de International Jury Award
voor de beste documentaire en een
SIGNIS Jury Award, een prijs die ingesteld is door World Catholic Association for Communication.
Dapper
De winnende documentaire gaat
over de monniken van Abdij Sion in
Diepenveen bij Deventer, die vanwege het sluiten van hun klooster een

nieuw bestaan hopen op te bouwen
op Schiermonnikoog. Dit Waddeneiland is genoemd naar de grijs geklede
cisterciënzer monniken die er in de
middeleeuwen woonden. De film
eindigt met de vraag of het de vier
monniken zal lukken een nieuw bestaan op te bouwen op het Waddenei-

Opvallend hoe de
monniken zich
lieten zien en open
waren over hun
dromen en twijfels

land. Regisseur Anne Christine Girardot blijft de monniken volgen de komende jaren.
De film werd geprezen om zijn originele vertelling: dappere monniken
die in een tijd van ontkerkelijking alles achter zich laten om helemaal opnieuw te beginnen. Opvallend vond
de jury ook dat de monniken zich zo
durfden te laten zien en open waren
over hun dromen en twijfels.
De terugkeer van de monniken op
Schiermonnikoog werd geproduceerd door Nachtzon Media in nauwe
samenwerking met de KRO.
Religion Today Film Festival is een
internationaal filmfestival dat de dialoog tussen verschillende religies en
culturen wil bevorderen. Het filmfestival kent prijzen in drie categorieën
toe: speelfilms, korte films en documentaires. Voor de laatste categorie
waren er 21 inzendingen.

Kort nieuws
Pakistan

Islamisten eisen directe dood Asia Bibi
Islamabad | In verschillende steden in Pakistan hebben radicale islamisten
geprotesteerd tegen de gevangenschap van de christin Asia Bibi. De demonstranten eisen de onmiddellijke uitvoering van de doodstraf waartoe zij
werd veroordeelde vanwege blasfemie. Het hooggerechtshof stelde de behandeling van het beroep eind vorige week uit, waarover afgelopen vrijdag
uitgebreider bericht is in deze krant. Volgens de katholieke nieuwsdienst
AsiaNews hebben ettelijke islamitische leiders zich uitgesproken tegen
zowel het vonnis als de protesten van de islamisten.

Pakistan

Oproep tot gebed voor Asia Bibi
Islamabad | De Rooms-Katholieke Kerk in Pakistan heeft opgeroepen tot
gebed voor de ter dood veroordeelde christin Asia Bibi. ,,Ik roep ieder op te
bidden voor een gerechtelijk oordeel ten gunste van deze vrouw”, zei Emmanuel Yousaf Mani, nationaal directeur van de Commissie voor Gerechtigheid en Vrede van de Pakistaanse bisschoppenconferentie, tegen de katholieke nieuwsdienst AsiaNews. Mani was afgelopen week aanwezig bij de
zitting waarin de behandeling van het beroep werd uitgesteld.

Duitsland

Marx waarschuwt voor nationalisme
Herfstvakantie in Heerenveen

VakantieBijbelFeest ‘Wonder boven Wonder’ groot succes

München | De ontwikkeling van nieuw nationalisme in Europa baart kardinaal Reinhard Marx, voorzitter van de Duitse rooms-katholieke Bisschoppenconferentie, zorgen. ,,In heel Europa zijn de samenlevingen nerveus en
opgewonden”, zei hij. Vaak leidt dit tot uitsluiting van elkaar. Ook het
taalgebruik in het maatschappelijke en het politieke debat moet volgens
Marx in de gaten gehouden worden. Niemand die een houding van ‘eerst
wijzelf’ vertegenwoordigt, spreekt zich op een christelijke wijze uit.

Themamiddag

Noordmans’ theologie als
kunstvorm in Idsegahuizum

Het VakantieBijbelFeest ‘Wonder boven Wonder’ in de Goede Herderkerk in Heerenveen trok gisterochtend
108 kinderen. In een met ballonnen en slingers versierde kerk werden ze gisteren welkom geheten, in de
kerkzaal zelf en op de gangen vermaakten ze zich daarna met knutselen. Ook vanochtend en morgenochtend
kunnen kinderen nog terecht in de Goede Herderkerk voor muziek, zang, drama, spel, verhalen uit de Bijbel.
Voor ouders zijn er gelijktijdig andere activiteiten en workshops. Foto: Persbureau Noordoost/Alex de Haan

Idsegahuizum | In de Skúster Tsjerke in Skuzum – Idsegahuizum – is op
zaterdagmiddag 26 november een
bijeenkomst die gewijd is aan oudpredikant Oepke Noordmans. De bijeenkomst volgt op de presentatie van
het ‘kunstboek’ dat kunstenaar Rob
Nypels in opdracht van de Stichting
Skúster Tsjerke maakte over de mens
Noordmans en diens leven. Het boek
wil een wisselwerking op gang brengen tussen publiek en kunstenaar;
een kunstwerk in wording waarvoor
Noordmans bron van inspiratie is.
De Friese theoloog Oepke Noordmans (1871-1956) is wel ‘de geniaalste
Nederlandse theoloog van de twintigste eeuw’ genoemd. Hij was een
scheppend denker die ontdekkingen
deed en tot een nieuwe oriëntatie
kwam. Spelend en denkend, als taalkunstenaar en ziener gaf hij zijn visie

op het leven, volgens de organisatoren van de studiedag. Maar wat zag hij
dan? Waarin zat het scheppende van
zijn denken? Hoe gaf hij dat door?
Tijdens de studiemiddag zullen
Gerrit Neven en Akke van der Kooi,
theologen van de Protestantse Theologische Universiteit, antwoorden
geven op deze vragen aan de hand
van de ontwikkelingsgang van deze
Friese boerenzoon. Ze zullen hun visie verbinden met het kunstboek van
Rob Nypels dat deze middag ook ter
inzage ligt. De bijeenkomst is van
drie tot vijf, de toegang is vrij.
In 2017 zal de serie bijeenkomsten
rond leven en werk van Noordmans
op verschillende manieren voortgezet worden, onder meer in de vorm
van een expositie.

Je zou wensen dat
de kerk het aandurft
voorbij grenzen te
kijken; er valt
immers nog een
wereld te winnen

grenzen. Een wereld, waar een ieder
mag wonen waar hij of zij zich thuis
voelt. Het beloofde land hoeft immers niet het land te zijn waar je in
grootgebracht bent. Er spreekt
angst uit de woorden van May, een
angst die ik ook herken bij Trump,
Wilders en Sarkozy. Weg met de
buitenlandse invloeden en het
kosmopolitisch denken! Het valt mij
daarom ook zo tegen van Britse
kerken dat zij hier geen stelling
tegen nemen. Sterker, de aartsbisschop van York wees erop dat het
huidige vluchtelingenvraagstuk een
zaak is voor Europa en niet voor het
Verenigd Koninkrijk. Je zou wensen
dat de kerk wat kosmopolitischer
was, en het aan zouden durven om
voorbij de grenzen te kijken. Er valt
immers nog een wereld te winnen.

kerkidsegahuizum.webklik.nl

Kosmopolieten, weg ermee!
Over de grens
Joost Röselaers

C

olumnisten en analisten
zijn het er in grote mate
met elkaar over eens dat
het brexit-referendum in essentie
draaide om immigratie. Voorstanders van ‘blijven’ in de Europese
Unie wezen op de economische en
sociale voordelen, de tegenstanders
benadrukten juist de stroom buitenlanders die al jaren richting het
Verenigd Koninkrijk trekt. De tegenstanders wonnen en premier
David Cameron werd ingeruild voor
Theresa May.
Stevige brexit
Begin oktober hield May de langverwachte toespraak over haar visie op
het verloop van de uittreding. Tij-

dens de campagne was May een
voorzichtige voorstander van ‘blijven’ in de Europese Unie. Zou ze nog
een weg weten om onder uittreding
te komen? Helaas, de laatste restjes
hoop daartoe werden door haar
weggevaagd. Er komt een brexit en
er worden geen halve maatregelen
genomen. De pers sprak al snel van
een ‘hard brexit’. Het gaat het land
miljarden kosten, maar dat lijkt
geen invloed te hebben.
Het is duidelijk dat Theresa May
een groter doel voor ogen heeft: het
Verenigd Koninkrijk moet weer een
wereldmacht worden. En het land
moet zelf zijn keuzes bepalen, los
van Europese inmenging. Theresa
May nam daarmee radicaal afstand
van het kosmopolitische Londen,
waarin David Cameron zich zo thuis
voelt. Zij komt juist op voor de
hardwerkende Brit elders in het
land, die trots is op zijn land en

geen behoefte heeft aan contacten
met de buitenwereld. ,,De kosmopoliet bestaat niet”, stelde May ietwat
venijnig. ,,Als je denkt dat je een
wereldburger bent, dan ben eigenlijk een burger van niemandsland.”
Een duidelijk signaal aan Cameron
en die talloze andere wereldburgers.
Domineesdochter Theresa May
De woorden van May hebben mij
persoonlijk getroffen. Niet alleen als
buitenlander in het Verenigd Koninkrijk, maar ook als zelfverklaard
wereldburger. Ik groeide op in
Zwitserland en Senegal, studeerde
in Nederland en Zuid-Afrika, en
woon nu in Londen. Zo ik iets ben,
ben ik een Europeaan. Als ik mij al
bij een bepaalde groep thuis voel,
dan is het bij Europeanen. Maar ik
trek het liever breder. Ik heb er, met
andere woorden, geen enkele behoefte aan om bij een specifiek land

te horen en ik omring mij liever
niet met mensen met dezelfde
achtergrond.
Maar ook als christen treffen de
woorden van domineesdochter
Theresa May mij. Als christen wil ik
dromen van een wereld zonder
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