Bekijk de webversie

Emmaus in crisis
Emmaus, 28 januari 2022
Lieve vrienden van Emmaus,
Op zijn einde laat een crisis zich het hardst voelen. Van de laatste veertien maanden zijn we
maar vijf maanden en een paar dagen open geweest. Emmaus maakt hierdoor zwaar slagzij….,
maar het “drijft” nog steeds. Dankzij jullie steun. En dankzij het vele werk dat de afgelopen tijd
is verzet.
Maar crisis is het wel!
In crisis verkeren is als gezeefd worden. Je gedachten en vanzelfsprekendheden worden
omvergeworpen. Je vaste levensstijl en prioriteiten worden aangevochten. In tijden van crisis zie
je zowel goed als kwaad ontstaan. Sommigen wijden zich aan de zorg voor anderen, anderen
“verdienen” aan de crisis. Weer anderen beschermen vooral de eigen positie en prioriteiten.
In een crisis komt je ware ik tevoorschijn. In normale tijden kun je die verborgen houden.
Normale tijden zijn als functionele sociale situaties: je hoeft je innerlijk niet te laten zien. Je
lacht, je zegt de juiste dingen en je komt er ongeschonden uit, zonder ooit te hoeven laten zien
wie je echt bent. Maar als je in een crisis bent, dan is het het tegenovergestelde. Je moet kiezen.
In de keuzes die je dan maakt, toon je je hart.
De realiteit van het leven is dat we worden beproefd. In de beproevingen van het leven
openbaart zich ons eigen hart: hoe stevig het is, hoe barmhartig het is, hoe groot of klein het is.
In crisis word je beproeft. Dat is de manier waarop we groeien. Als je hart wordt beproefd, dan
word je je bewust van wie je bent, maar je voelt ook de aanwezigheid van de Heer, die trouw is
en luistert naar de roep van zijn volk. De ontmoeting die daaruit volgt, opent een nieuw
perspectief.
In tijden van crisis is er altijd de verleiding om terug te stappen. We kunnen dat prima
beredeneerd en zonder kwade bedoelingen doen, zoals de Leviet en de priester uit het evangelie,
die “functioneel terugstapten”. Zij stelden hun eigen positie en prioriteit veilig – hun status quo,
hun rol, hun zelf ingedeelde leefwijze.
Maar willen we als betere mensen uit een crisis komen, dan vraagt dat ons om onze rol en
gewoontes te herzien. Een crisis vraagt van ons dat we “helemaal aanwezig zijn”. Kijk naar de
Barmhartige Samaritaan: hij stopt, hij helpt overeind…, hij handelt! Hij gaat binnen in de wereld
van de ander, hij “stapt in de situatie”, in het lijden van de ander. En daarmee schept hij een
nieuwe realiteit, een nieuw perspectief.
Als wij in crisis willen handelen als de Barmhartige Samaritaan, dan moeten we ons dus laten
raken door wat we om ons heen zien. En dat in de wetenschap dat wat we om ons heen zien, een
beroep op ons zal doen en ons zal veranderen. Het zal ons uit onszelf halen, uit onze
zelfbepaalde prioriteiten. Wij christenen noemen dat “opkijken naar het kruis”. We nemen het
lijden van anderen over en weten dat wat gaat komen nieuw leven is en dat het ons de moed zal
geven om verandering te brengen. Voor anderen. Voor onszelf!
De crisis is als “gezeefd worden”. Laat God ons zeven! Laten we een stukje van onze zekerheden
en zelfbepaalde prioriteiten aan Hem geven. Nu is het moment!!
Honderd jaar (en een paar maanden) geleden stapten zo de eerste twintig novices in Helvoirt
over de drempel van hun toen net nieuwe kloostergebouw van de paters SVD. Zij legden hun
zekerheden en prioriteiten af en lieten zich omvormen. Zij werden brengers van het Goede
Nieuws. Ons huis, hun toenmalige missiehuis, heette destijds “Missiehuis St. Lambertus”.
Lambertus’ lijfspreuk was: “Onze God is trouw! En daarom moeten ook wij dat zijn. Anders
maken wij een leugen van ons geloof.”
Laten we dan ook trouw zijn aan onze eigen missie. Ieder van jullie die op Emmaus is geweest,
weet dat Emmaus geen onderneming is, maar een dienstwerk van evangelisatie en eenheid.
Honderden gastgroepen ontvingen op Emmaus hun gasten in de voorbije jaren. God laat zich op
Emmaus vinden: in de stilte van het gebed; in de broederlijke ontmoeting tussen mensen van
allerlei afkomst en geloof. Trouw aan die missie staan wij (met jullie) als het ware op de
schouders van die “eerste twintig”, die alles weggaven.
Dat (moderne) missiewerk is wat wij in de crisis in stand
proberen te houden, maar de realiteit is dat Emmaus een
“gewonde man langs de kant van de weg” is.
Mogen wij jullie daarom vragen om Emmaus mee overeind te
helpen? Om Emmaus te behouden hebben we naast geld
mensen nodig die hun tijd en vaardigheid willen geven.
Zo zoeken wij met klem een bouwkundige of een technisch
persoon die mee kan denken met de bouwkundige
aanpassingen aan ons huis.
Maar ook verwelkomen wij graag een ervaren elektricien, of
iemand die vertrouwd is met de meer eenvoudigere elektrische
klussen, zoals het ophangen van lampen, of verplaatsen van
een stopcontact.

Of bent u handig met hout? U kunt onder leiding van ervaren
professionals af en toe meewerken in het onderhoud of in
kleine uitbreidingsprojecten.
Bent u echter meer van het gastvrije type, dan zou u ons
geweldig helpen als gastvrouw of gastheer: in de huiskamer,
waar vrijwilligers bij elkaar komen, of (doordeweeks) bij
aannemen van telefoon en het ontvangen van mensen aan de
voordeur (op Emmaus is het een komen en gaan van gasten en
leveranciers).

Werkt u graag in de tuin, dan heet de tuinploeg onder leiding
van Karel en Tiny u van harte welkom!
Bent u handig met computers? Ook digitaal is altijd wat te
doen: zowel in vormgeving (wij werken aan een nieuwe
website en presentatiebrochure), als in het uitbreiden van het
interne netwerk. Op afstand werken is ook mogelijk!
Werkt u liever met boeken of houdt u van winkelen? Onze
winkel wordt vernieuwd en uitgebreid (mits we die kunnen
draaien op vrijwilligers).
En heeft u verstand van geluidsapparatuur? De
geluidsinstallatie in onze kapel zal beter afgestemd gaan
worden op het hedendaagse gebruik (denk aan praise
bijeenkomsten en groepszang). Of denk aan het periodiek
testen van onze microfoons en geluidskabels.
En – last but not least – wilt u bezoekende groepen
ondersteunen in het ontvangen van hun gasten? Samen met
onze dagverantwoordelijke verzorgt u dan de gasten: een
glimlach bij het opscheppen, het gereedzetten van koffie en
thee, de link zijn tussen keuken en eetzaal en….helpen bij de
afwas in de spoelkeuken. U draagt Emmaus uit naar de andere
gasten.
Al onze vrijwilligers verblijven uiteraard kosteloos. Reiskosten
worden vergoed. Geïnteresseerd? Of weet u iemand? Neem contact op met Doreen Pais (bel naar
Emmaus, of stuur een e-mail naar info@emmausbezinningscentrum.nl.
Tot slot nog dit. Zoals het er nu naar uit ziet, zal Emmaus haar deuren in de loop van februari
weer kunnen openen. Alle administratieve voorbereidingen zijn getroffen: ons boekingssysteem
en de facturatie is volledig gedigitaliseerd en alle boekingen zijn in het nieuwe systeem opnieuw
bevestigd.
Er is hard gewerkt. Zo is bijvoorbeeld de oude bibliotheek (kamer 13) omgetoverd tot moderne
vergaderkamer met flatscreen (8-12 personen). En ook kamer 3 is omgebouwd tot moderne
vergaderruimte (6-8 personen). Komt dat zien!
Graag verwelkomen wij jullie weer spoedig in Helvoirt. Dank voor al jullie steun en gebed.
Samen zijn we Emmaus!
Namens Karel en Tiny Pouwels, Maurice Schemkes, Bart Theunissen,
Doreen en Adrian Pais en alle medewerkers van Emmaus,

Guido Vergouwen

Misintenties
Misintenties geeft u (bij voorkeur) op via e-mail: (misintenties@emmausbezinningscentrum.nl);
maar het kan uiteraard ook telefonisch. Rector Bart Theunissen celebreert de mis met intentie.
U steunt Emmaus met 15 euro (of 95 euro voor een noveen).
ANBI
RKI Bezinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI-instelling. Uw giften zijn dus aftrekbaar
voor de belasting. Na overmaking van uw gift aan Emmaus (IBAN: NL83RABO0157339351)
ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw jaaropgave. Om die
(digitale) bevestiging te kunnen sturen is het noodzakelijk dat u uw e-mailadres stuurt naar
info@emmausbezinningscentrum.nl. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, laat het ons
weten en wij maken het in orde!
Doneren
U kunt rechstreeks doneren door te klikken op deze link.
Contact
U kunt ons gewoon bereiken telefoon of e-mail (zie hieronder). Wij vertellen u graag meer over
stipendia, ANBI-giften en registratie als vrijwilliger/vriend van Emmaus.

Contact
RKI Bezinningscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt

Volg ons
Facebook

telefoon: 0411 - 64 37 25
e-mail: info@emmausbezinningscentrum.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@emmausbezinningscentrum.nl toe aan uw adresboek.

