
Handreiking ‘Mijn School is Katholiek!’ 
Martha Hoffenkamp, moderator Sint-Laurenscollege Rotterdam 
 
Onderstaande handreiking is geschreven bij het boek “ Mijn school is 
katholiek!”. Ze bevat een programma voor acht bijeenkomsten met 
docenten van het VO, leerkrachten van het BO, of studenten/stagiaires 
van de PABO. De handreiking is vooral bedoeld om de dialoog over de  
identiteit op school in gang te zetten. De handreiking nodigt uit tot 
reflectie en gesprek om te komen tot een nieuw elan in het katholiek 
onderwijs van onze tijd. Op een katholieke school is de visie op de 
katholieke identiteit en de visie op pedagogiek van oudsher nauw 
verweven. Het l i jkt goed dat er over die band, in een nieuwe tijd, weer 
opnieuw goed gesproken wordt. De beleving van de docenten zelf in hun 
eigen leven en op school  is daarbij het instap-punt.  
Deze methode kan gebruikt worden door schoolleiding, 
identiteitsbegeleiders/docenten godsdienst-levensbeschouwing  om met 
nieuw instromende collega’s in het kader van zingeving en 
deskundigheidsbevordering aan de slag te gaan. Ook is het mogelijk om 
met een heel team van docenten/leerkrachten gebruik te maken van  dit 
materiaal.  
 

Praktische aanwijzingen voor de begeleider(s): 

-Tijd: Houd de tijd goed in de gaten. Spreek af: een uur, of liever, zo mogelijk: 
anderhalf uur (er gaat al gauw tijd verloren met binnen komen en koffie schenken) 
 
-Locatie: Een prettige en royale ruimte. Zo mogelijk liever niet een klaslokaal. Zeker 
geen ‘vergadersfeer’. 
 
-Zorg dat er een aantal Bijbels aanwezig is, of vraag mensen er een mee te nemen. 
Ook een paar exemplaren van ‘Mijn school is katholiek!’,  om nog even een gedeelte 
na te lezen. 
 
-Zorg voor koffie/thee, aan het begin en halverwege nog een keertje (Niet 
doorlopend. Bouw een kleine inschenk-pauze in. Kondig die van tevoren aan.) 
 
- Waar ‘meenemen’ staat geldt dat voor alle deelnemers. Wanneer u mensen vraagt 
iets persoonlijks mee te nemen, geef dan zelf ook het voorbeeld en begin met iets 
dat relevant is voor u zelf. Als u zelf ervaringen durft delen zullen de docenten dat 
ook gemakkelijker doen.  Maar breng het zelf niet te zeer bepalend. Houd het simpel. 
Wees uitnodigend.  
 
-Bedenk dat het delen van verhalen over persoonlijk geloof en levensovertuiging voor 
deze bijeenkomsten altijd belangrijker is dan het overbrengen van concrete 
informatie. Die is ook in boeken en op internet (www.venstersopkatholiekgeloven.nl ) 
te lezen. Laat iedereen aan het woord kunnen komen. Stuur wel, maar kap niet af. 
 
-Noteer steeds (in een paar korte woorden) wat docenten zeggen over de school-
identiteit (positief én negatief). Het is goed om dit mee te nemen in evt. 
vergaderingen over de grondslag en  identiteit van uw school. 
 
-Begin iedere bijeenkomst met een kort gebed, gedicht/tekst of een stukje muziek. 
Zet steeds een kaars met een voorwerp dat bij het thema hoort in het midden. Steek 
de kaars aan het begin van de bijeenkomst aan en doof hem weer aan het eind.  



 

 

                                                           Bijeenkomst 1 

Locatie: 

Tijd:  

 
Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 1 

1. –Kennismaken. 
Eigen achtergrond 
-De katholieke 
school en haar 
identiteit  

 
In het centrum staat naast 
de kaars: 
Icoon van Christus. 

 

Kennis verwerven van: 

-persoonlijk staan in leven 
en geloven van docenten. 
-Eerste indruk van 
katholieke school en haar 
ontstaan. 
 
Gesprek voeren over:  

-Eigen achtergronden 
-Hoofdstuk 1:  
De praktische woorden 
van Don Bosco (p.12). 
 1.3 De katholieke 
identiteit 
-(Eventueel ook nog: p.77 
Eigentijdse invulling v.d. 
deugden van 
St.Benedictus voor de 
docent) 
-Hoe ziet u de dagelijkse 
praktijk daarin wel/niet 
terug. Wat beleeft u met 
plezier op school? Hoe 
kunt u dat nog 
versterken? 
Wat zou u willen 
veranderen (in de 
leerlingen, docenten, het 
gebouw, de leerstof of 
jezelf)? 

 
Meenemen: 
-Voorwerp of afbeelding 
met iets dat met  uw 
geloof/ levensovertuiging 
te maken heeft  
(zie ook ad. 1) 
- Kort opgeschreven: 
Waarover heeft u zich de 
laatste tijd verwonderd en 
waarover geërgerd op 
school? 
 
 

 

 

                                                           Bijeenkomst 2 

Locatie: 

Tijd: 



 

Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 2 
 

2. Katholieke beleving: 
Feesten en Liturgie 
 
 
 

In het centrum staat, 
naast de kaars: 
Een kan water en een stuk 
brood. Symbool van 
vasten  

 

Kennis verwerven van: 
-De christelijke insteek van 
Vasten en Feesten  
 
Gesprek voeren over: 
 
-Op de tafel staan water 
en brood. Is dit 
uitnodigend of juist een 
tikje vervreemdend? 
Is het voor u persoonlijk 
betekenisvol om te 
vasten. Waarom? 
-Is het ook betekenisvol 
om te feesten? Welk 
christelijk feest spreekt u 
het meest aan en 
waarom?  
-Wat betekent voor u het 
symbool dat u hebt 
meegenomen? 
-Betekenis van de feesten. 
Behandel één feest (het 
meest dichtbije in tijd) 
meer uitvoerig. Lees de 
Bijbeltekst die er bij hoort. 
Geef veel ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen. 
 

Meenemen: 
Afhankelijk van de tijd van 
het jaar: Neem een 
voorwerp mee (of een 
afbeelding/persoonlijk 
verhaal) van iets dat 
volgens u bij het feest 
past dat rondom dit 
moment gevierd wordt. 
 
 

 

 

                                                           Bijeenkomst 3 
Locatie: 

Tijd: 

 
Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 3 en 8 

3. -De Bijbel en haar 
invloed op het 
katholieke mens- en 
wereldbeeld. 

-De katholieke 

Kennis verwerven van: 
Bijbel & Kerk hebben 
invloed (gehad) op 
mensbeeld. 
 
Kruis en Heilige Geest als 

Meenemen (eventueel): 
 



Lezen: 

Hoofdstuk 3 en 8 

moraal 

 

In het centrum staat, 
naast de kaars: 
Beeld of afbeelding van 
Jezus, menselijk (herder, 
genezer, leraar) 
 

onmisbare leer-elementen 
in katholieke doctrine 
(beide! Lijden van de mens 
én van God-de-mens en de 
Geest als Gods eigen 
nabijheid/inspiratie) 
 
Gesprek voeren over: 
-1e vraag katechismus 
(p.51 boek) ‘Waartoe zijn 
wij op aarde?’ 
-OT: God is de Schepper-
God. Geeft aanwijzingen 
ten leven. (‘10 geboden’, 
p. 38) 
-NT. Jezus laat mensen 
opnieuw tot leven komen 
(leven na de dood, maar 
ook al nu, volgens het 
christelijk geloof). 
Vraag aan docenten: 
‘Welke ontmoeting met 
Jezus’ (p. 42-46) spreekt 
u het meest aan. 
-Over het kruis en de 
H.Geest: Christus verbindt 
zich met het lijden van de 
mensen, maar schenkt ook 
het vermogen om daar 
doorheen te leven. 
 
-Alternatief: Beeld op een 
blad papier ontmoeting 
van Jezus met melaatse 
uit (zie bijlage voor 
werkwijze) 
Vraag: Wie is Jezus in uw 
optiek/beleving? 

Meenemen (eventueel): 
 
Verschillende afbeeldingen 
van Jezus, om te 
vergelijken. 
 
(Voor begeleiders: risk-
steentjes – papier, om 
ontmoeting uit Lucas 17 
vorm te geven. Zie bijlage) 
 

 

 

                                                           Bijeenkomst 4 

Locatie: Een klooster (bij voorkeur met Gregoriaanse gezangen) 
 
Tijd:  Een weekend  (vrijdagavond t/m zondagochtend) 
 

Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

4. -Vroege 
kerkgeschiedenis en 

Kennis verwerven van: 
-Vroeg-christelijk 
samenleven. 

Lezen: 

Hoofdstuk 4 



Lezen: 

Hoofdstuk 4 

inrichting 

-Het kloosterleven 

-Het Gregoriaans 

 

Ook hier een kaars in het 
midden van de 
gespreksruimte in het 
klooster.  
Daar om heen komen 
later: 
De foto’s/kaarten die 
uitgezocht zijn. (leg al 
vast één neer) 

Leven in het klooster door 
de tijden. Vorm (o.a. de 
getijdengebeden) maar 
vooral ook inhoudelijk. 
 
-De basis-idee van 
Gregoriaanse gezangen  
en hoe dit beleefd wordt 
door gelovigen. 
 
-Rust zelf ervaren d.m.v. 
een aantal stilte-
momenten 
 
Nevendoel (even 
belangrijk!):  
Goed samenzijn en 
gezelligheid met collega’s. 
Dus: (vrije) tijd voor 
ontmoeting!! 
 
Gesprek voeren over:  
-Wat is, in christelijke zin: 
passie, meditatie, 
aandacht, samenleven, 
zoals het in 
leefgemeenschappen nu 
gestalte krijgt.  
- Lees, voor het gesprek 
over aandacht/meditatie 
de tekst over het schillen 
van de appel, bij ad.4 
-In hoeverre ervaart u dit 
ook in uw eigen leven? Of 
in de eigen school? 
Zou er iets versterkt of 
juist weggelaten moeten 
worden om meer 
aandachtig te leven. 
-Is er verschil 
mindfulness/chr. meditatie 
? 
 
Gesprek met klooster-
broeder of –zuster. 
 
Gast-les van een kenner 
op het gebied van 
Gregoriaans (van het 
klooster of elders). Samen 
een poging doen tot een 
lied, o.l.v. de professional. 
 

Meenemen: 
Voorwerp (of foto) 
waarmee men een 
associatie heeft,  van een 
‘meditatief moment’ 
 
Meenemen voor 
begeleiders: 
-Alternatief: Zelf foto’s 
(tip: Expo-kaarten) 
meenemen, waaruit de 
docenten er een mogen 
kiezen die aanspreekt. 
(vraag: waarom juist 
deze?) 
Nog een tip: stuur deze 
kaart later toe; of laat de 
deelnemers de kaart 
houden, met een kort 
woord/korte groet van de 
anderen er op. 
 
-Bladmuziek om een 
Gregoriaans gezang te 
zingen. 
 
 

 



 

                                                           Bijeenkomst 5 

 
Locatie: 

Tijd: 

 
Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 5 

5. Grote mensen in 
het christelijk 
geloof 

 
In het centrum staat, 
naast de kaars: 
Beeld of schilderij van 
Maria. 
 

Kennis verwerven van: 
 
-Het begrip ‘heiligheid’. 
(God is de Heilige) 
-Heilige mensen 
-Heiligenverering en 
volksdevotie 
-De speciale plaats van 
Maria in de katholieke 
kerk. 
Rozenkransgebed 
 
Gesprek voeren over: 
-Wat betekent de 
heiligheid van God voor 
mensen in het gewone 
leven? Invloed op 
gedrag/keuzes/taal? 
-Hoe werkt dat wel/niet 
door in de school? 
-Wie is voor u zelf een 
heilige? 
-Heeft de persoon van 
Maria een plaats bij u of bij 
mensen die u lief zijn? 
Kunt u er zich iets bij 
voorstellen? Hoe ervaren 
protestantse gelovigen 
Maria? 
-Aan de hand van de 
heiligenbeelden: Spreekt 
het u aan? Herkent u de 
attributen/iconografie? 
-Herkent u de namen van 
heiligen bij personen in uw 
familie? 
-Is er een ‘patroonheilige’ 
van uw school of 
stad/dorp en doet u daar 
als school wel eens iets 
mee? 
-Naar Santiago (Heilige 
Jacobus) wordt al 

Meenemen: 

Een foto of tekst van 
iemand die voor u een 
‘groot mens’ is/was, 
misschien wel een ‘heilige’. 
Iemand die alle verschil 
heeft gemaakt in uw 
leven. 
 
Meenemen (deelnemers 
en/of begeleiders): 
heiligenbeelden en 
rozenkrans. 
 
Meenemen (begeleiders): 
Voor iedereen een A-4-tje 
waarop  de betekenis van 
de heilige staat naar wie 
hij/zij is genoemd. 
Zie de site van Dries vd 
Akker S.J.:  
www.heiligen-3s.nl 
(Hier zijn nog meer goede 
werkvormen te vinden, 
liedjes en 
wetenswaardigheden)  
 
Meenemen (begeleiders) 
eventueel: Jacobsschelp 
van de Camino Santiago. 
 
 



 eeuwenlang een grote 
pelgrimstocht gehouden. 
Iets voor u?  
 

 

 

                                                           Bijeenkomst 6 

Locatie: 
 
Tijd: 
 

Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 6 

6. 7 zonden,  
 7 deugden,  
 7 werken van   
barmhartigheid,    
7 sacramenten 
 

In het centrum liggen, 
naast de kaars: 
Een foto’s van mensen die 
een/enkele van de 7 
werken van 
barmhartigheid doen. (zie 
bijlage, of beter nog: 
actueel, uit de krant) 

Kennis verwerven van: 
-7 sacramenten, Christus 
dichtbij de mensen 
-7 zonden, 7 deugden 
-werken van 
barmhartigheid 
 
Gesprek voeren over:  
Eventueel nu over de 
sacramenten: In elk 
sacrament is het Christus 
zelf die aanwezig is. 
Maar maak keuzes, evt. 
samen met de deelnemers. 
(Álles willen doen is hier 
zeker te veel. De 
sacramenten kunnen 
eventueel ook in het 
weekend van het 
kloosterbezoek aan de 
orde komen.) 
 
-Vraag n.a.v. sacramenten:  
Nam/neemt u wel eens 
deel aan de sacramenten 
van een van de christelijke 
kerken of was u bij het 
toedienen van een 
sacrament (doop?) 
aanwezig? Dat is een 
ervaring die heel anders is 
dan de dagelijkse 
praktijken in de wereld. 
Hoe heeft u dit ervaren? 
 
-Bekijk de foto’s van de 7 
zonden die door de 
leerlingen zijn gemaakt: 

Meenemen: 

Een foto of verhaal 
waarop duidelijk een van 
de deugden, of een van de 
werken van 
barmhartigheid te zien is, 
uit de huidige tijd. Hoe 
belangrijk is dit voor u 
zelf? 



 Hoe zouden wij het als 
volwassenen uitdrukken 
op een foto?  
Waarom is het toch zoveel 
gemakkelijker om zonden 
uit te beelden dan de 7 
deugden… 
-Aan welke zonde maken 
leerlingen zich vooral 
schuldig? En u zelf? En 
welke deugd ziet u bij de 
leerlingen of bij u zelf (of 
zou u graag willen zien?) 
 
-Over de 7 werken van 
Barmhartigheid: Welke 
hebben we in de wereld 
van nu (of ook 
persoonlijk) hard nodig? 
Hoe kunnen we leerlingen 
dat duidelijk maken?  
 

 

 

 

                                                           Bijeenkomst 7 

Locatie: 

Tijd: 

 
Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

Lezen: 

Hoofdstuk 7 

7. Late 
kerkgeschiedenis en 
oecumene 

 
In het centrum ligt, naast 
de kaars: 
Een grote afbeelding van 
een duif/symbool van de 
Heilige Geest die inspireert 
en eenheid brengt 
(Pinksteren). 
 

Kennis verwerven van: 

De kerkscheuringen binnen 
de christelijke kerk en de 
pogingen in de huidige tijd 
om weer naar de eenheid 
te streven. 
 
Gesprek voeren over: 
-De verschillen en de 
overeenkomsten van de 
rk-kerk met de andere 
kerken. 
-Is een scheiding van 
kerken nog van deze tijd? 
Waar zouden de 
moeilijkheden om tot 

Meenemen: 

Uw eigen symbool voor 
eenheid en vrede, of een 
foto daarvan, met een 
uitleg. 
 
Meenemen door 
begeleiders:  
Foto’s van de 
Wereldjongerendagen.  
Muziek uit Taizé. 



 eenheid te komen in 
gelegen zijn? Op welke 
punten zouden christenen 
in ieder geval een eenheid 
moeten bereiken? Wat is 
uw visie? 
-Nieuwe bewegingen: 
Jongerendagen, Taizé 
(laat muziek horen), 
Oecumenische 
stromingen. 
Daarbij: Het werk van de 
‘Heilige Geest’ die waait 
waarheen Hij wil. Spreek 
erover hoe de heilige 
Geest zowel als duif, wind, 
vuur wordt afgebeeld. 
-Zou u voor het begrip 
vrede in deze tijd van de 
wereld de kleur rood (= 
bloed, maar ook 
vuur/inspiratie) kiezen of 
wit (= hemel, zuiverheid). 
Waarom? 
 
-De rol van de paus in 
deze tijd: binnen de kerk, 
politiek, verbindend dan 
wel scheidend, werkend 
voor de vrede? Wat is uw 
visie? 
 
-Kan uw eigen 
meegebrachte symbool 
voor vrede op één lijn 
gezien worden met het 
symbool van de duif als 
Heilige Geest die eenheid 
brengt, of is dit heel 
anders voor uw gevoel? 
 
-Waar zou ‘vrede op 
school’ in moeten 
bestaan? Hoe ver moet 
dat reiken? Hoeveel 
idealisme hebben 
leerlingen volgens u? Hoe 
moet de rol van de 
school/docenten zijn? 
 
Als het past binnen uw 
school: 
Gesprek over de dialoog 
van christenen met 
islamieten. (Zie ad. 7) 



  
 

 

 

                                                           Bijeenkomst 8 

 
Locatie: Parochiekerk 

Tijd: 

 

Onderwerp Doelstellingen Voorbereiding 

8. Rondleiding in de 
kerk en de sacristie. 

- Voorlichting door 
pastoor 

- Nabeschouwing 

De besproken 
onderwerpen over de kerk 
en de sacramenten nu ook 
kunnen zien/ruiken: Kerk 
(bouw en inrichting; 
wel/niet georiënteerd), 
altaar met de 5 kruisjes, 
doopwater, wijwater, 
wierook, chrisma, kleding 
priester + kleuren van de 
tijd van het jaar, 
knielbanken, kaarsen, 
orgel, kruisweg, enz 
 
Gesprekken voeren: 
-Met priester/pastor over 
de kerk en al wat ter 
sprake is gekomen. 
-Reflectie. Eventuele 
vragen/opmerkingen. 
 

Evaluatieformulier invullen 

 

 

TER AFSLUITING: SAMEN UIT ETEN! 

 
Ad 1: 
 
Het voorwerp dat je zelf meeneemt kan uiteraard een kruis zijn, of een Maria-beeld, 
maar ook een klein boekje of hangertje (ooit van iemand gekregen?) een scapulier of 
een brief/kaart van iemand. Zelfs een steentje, eens op een speciale plaats 
gevonden, kan een voertuig van geloof zijn voor iemand. En ik ken een organiste die 
haar oude vingerloze handschoenen koestert, want daarmee heeft ze in een ijskoude 
kerk leren orgelspelen en meditatieve momenten beleefd, zo alleen in die kerk. 
Nodig als begeleider vooral uit. Zijn mensen vergeten iets mee te nemen, dan kunnen 
ze misschien, na de verhalen van anderen, wel iets dergelijks bij zichzelf herkennen 
en hebben ze toch een verhaal. Geef ruimte. 
 



 
Ad 2: 
 
Bespreek het feest dat rond het moment van de bijeenkomst plaats vindt. Leg uit 
dat christenen geregeld ‘eerst feesten, dan vasten’. Probeer na te denken over hoe 
je in deze tijd/wereld/school je bezig zou kunnen houden met feesten, dan wel 
vasten. Welk doel zou dat kunnen hebben? 
 
 
Ad 3   Uitbeelding op papier van Lucas 17, 11-19: De ontmoeting van de 
melaatse(n) met Jezus. 
 
Benodigdheden: a-4 papiertjes blanco, risk-steentjes of andere 
pionnetjes/bouwsteentjes/lego-blokjes  in verschillende kleuren.  

(niet de uitgesproken figuurtjes gebruiken, alleen 
de steentjes/pionnetjes in zoveel mogelijk kleuren en vormen) 
 
Een verteller/voorlezer van het Bijbelverhaal.  
Pauzeer na elke paar zinnen om mensen de opdracht te laten doen (zonder 
commentaar te geven op de wijze waarop ze dat doen). De mensen mogen zelf wel 
hun gedachten uitspreken. Op de volgende manier: 
 
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria 
en Gali lea.  
 Opdracht: Kies een steentje, (let op de vorm en kleur) voor de persoon van 
Jezus en plaats die op uw blad. 
 
12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen 
tegemoet die aan lepra leden; ze bleven op een afstand staan.  
 Opdracht: kies steentjes voor lepra-lijders/melaatsen en plaats ze. 
 
13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden 
met ons!’  
 Opdracht: Als u iets wil veranderen naar aanleiding van dit vers/deze zin, doe 
dat dan. 
 
14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ 
Terwij l ze gingen werden ze gereinigd.  
 Opdracht: Als u iets wil veranderen, doe dat dan. 
  
15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God 
met luide stem.  
 Opdracht: Als u iets wil veranderen, doe dat dan. 
 
16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een 
Samaritaan.  
 Opdracht: Als u iets wil veranderen, doe dat dan. 



 
17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen 
anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen 
dan alleen deze vreemdeling?’  
 Opdracht: Als u iets wil veranderen, doe dat dan. 
 
19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 
 Opdracht: Als u iets wil veranderen, doe dat dan. 
 

- Gesprek over wat iedereen gekozen heeft. Laat uitleggen: welke kleur, hoe 
dichtbij, waarom? Welke veranderingen? Waarom? (dit gesprek gaat als 
vanzelf) 

 
Extra opdracht 1: Kies een vorm en kleur voor uzelf, en plaats u ergens. 
 

- Gesprek over hoe/wat/waar/waarom (uitnodigend gesprek. Is moeilijke 
opdracht voor de meeste mensen.) 

 
Extra opdracht 2: Kies een vorm en kleur voor God (als dat mogelijk is). Leg uit: 
waarom wel/niet? Welke plaats zou Hij moeten hebben als het wel mogelijk is? 
 
 
Ad 4: 
 
Denk na over de uitspraak van Blaise Pascal: 
 
“We houden ons nooit aan het heden. We lopen vooruit op de toekomst, alsof ze dan 
sneller dichterbij komt. We herinneren ons het verleden om het vast te houden. We 
dwalen rond in tijden die ons niet toebehoren en we denken niet aan het enige 
ogenblik dat ons echt toebehoort.” 
 
Lees het volgende verhaal: 
Een vriendin van me, die in een klooster woont, vertelde over een moment in de 
middag toen ze, samen met een oude zuster, de appels uit de tuin aan het schillen 
was. Mijn vriendin is jong en vlot en werkte zich snel door een stapel appels heen. De 
oude zuster had niet meer zulke lenige handen, maar ook geen enkele behoefte om 
zich te haasten. En mijn vriendin vertelde: 
 
“We zaten samen op het tuinbankje, met een grote emmer naast ons. En ik zag dat 
mijn oude zuster, mat haar vergroeide handen, steeds voorzichtig één lange 
kronkelschil van de appel af liet glijden, tot die rond en vlezig overbleef. En als 
vanzelf stopte ik met schillen en bleef stil zitten kijken. De zon scheen. En het 
rimpelig gezicht van mijn oude zuster en haar langzame handen gaven me de 
grootste rust de ik ooit gevoeld had. Werkelijk, God was helemaal aanwezig.” 
 
Ik zou ons willen toewensen dat wij nog vaak en zorgvuldig zo appels mogen schillen. 
 
 



 
 
Opdracht: Denk eens terug naar uw eigen ervaringen. Wanneer was u zo aandachtig 
met iets bezig? Of: wanneer zag u iemand anders zo aan het (dagelijks) werk? 
Zou u in uw werk als docent toch, ondanks alle drukte, zulke momenten 
willen/kunnen ervaren? Zijn er mogelijkheden? 
 
 
Ad 6: 
 
Enige werken van barmhartigheid in de huidige tijd: 
 
Hongerigen voeden  (voorschrift van Jezus) 
 

 
 
 
 
Vreemdelingen opnemen  (voorschrift van Jezus) 
 



 
 
 
 
 
Bedroefden troosten  (toegevoegd vanuit de kerk/latere tijd) 
 

 
 
 
 
 
Onwetenden onderwijzen  (toegevoegd vanuit kerk/latere tijd) 



 
 
 
Ad 7. 
Vergelijkende verhalen Bijbel-Koran kunt u op één site vinden: www.bijbelenkoran.nl 
Dit is verder niet uitgewerkt binnen dit bestek; ook omdat er veel verschillen in 
duiding van overeenkomstige teksten gegeven worden door christenen en islamieten. 
Gesprekken over de dialoog christendom-islam zouden apart voorbereid moeten 
worden. 
 
 
 
 
 


