
oefenplaats voor verbonden leven 
(Deze tekst wordt geschreven, amper verhuisd en nog 
tussen de dozen … Ze is dus verre van af! Ze wil wel alvast 
wat glimpen bieden en zal in de komende tijden – 
hopelijk jááááren – verdergeschreven worden.) 

 
 

Onder deze werktitel gaan we van start. (Wie een 
mooie naam hiervoor zou bedenken: heel graag!) 

Het zal een open en gastvrij huis zijn, gedragen op de zachte kracht van Gods Goede Geest. 
Aanwezigheid van mens tot mens is de kern: wie ben jij, wie mag ik voor jou zijn. 
 

Een mens leeft niet zonder een ander, een mens leeft niet zonder een plek waar hij mag worden 
wie hij is – met al de tijd (en desnoods tranen) die daarvoor nodig is. Dát is de ‘thuis’ die we willen 
bieden. Niet in eigen naam, nee, want we mogen er zelf thuis komen, maar een thuis in naam van 
die Vriend-elijke G-d. Hij wil er zich vooral laten vóelen, laten kennen, veeleer dan dat zijn 
onuitsprekelijke naam per se zou moeten uitgesproken worden. 
 

Hoe we dat concreet gaan doen … weten we niet! Hoe zou dat ook kunnen, als we willen uitgaan 
van de mens die we feitelijk ontmoeten in hoe hij of zij zich nu aandient; als luisteren naar de ander 
(als werkelijk ánders) het vertrekpunt is …? 
 

Wat we wél weten is dat we er alles zullen aan doen 
om die ontmoetingen te stimuleren.  
Er is leefruimte, waar iedereen welkom is, zomaar 
of voor een ‘deugdelijke’ babbel, bij een kop koffie 

(of zonder mag ook). 
Dat kan eenmalig zijn 
of regelmatig. Dat kan 
gaan over het leven, 
over het weer, over 
die onvindbare G-d 
(door wie je 
misschien net wél 
gevonden werd); 
dat kan met of 

zonder woorden (er zal wellicht vooral gestameld worden – dat mag!); 
het kan ‘in goede en kwade dagen’; … 

Er is een ruime eettafel, plek van ontmoeting en voeding bij uitstek. 
Én die hebben we in tweevoud (een grotere en een kleinere)! 
Op de verdieping zijn twee slaapkamers: een voor Wouter, een zullen we inrichten als logeerkamer. 
Chris en Ludwig wonen in de dichte nabijheid. 
 

Ons huis is langs twee kanten ingebed. 
Enerzijds zijn we deel van de Pastorale Eenheid ‘HH. Prisca en Aquila’ (een beetje 
bijzondere, maar zeer passende naam: Prisca en Aquila waren een koppel dat Paulus 
permanent steunde bij zijn missies en ook de ‘kerk’, de geloofsgemeenschap, 
ontving in hun huis). 
Anderzijds worden we een kern van Presentiepastoraal. Dat is een vorm van 
pastoraal die net heel sterk inzet op Aanwezigheid van mens tot mens. Voor het 
bisdom Antwerpen is Chris daar de coördinator van. Ons huis wil ook ‘een 
presentieplek voor presentiewerkers’ zijn! 
 



Het fundament van onze inbedding ligt natuurlijk bij ‘G-d’! 
“Als de Heer het huis niet bouwt,  
zwoegen de bouwers vergeefs!” (Psalm 127,1) 
We willen ons eerst en vooral zelf laten dragen en  
voeden door die G-d die Liefde is, gevormd worden  
in die school van Vertrouwen en Léven in zíjn  
Aanwezigheid. Alleen op dat fundament kunnen  
we dan anderen dragen, enz… 
We kregen van de plaatselijke geloofsgemeen- 
schap, die het huis al langer gebruikt als ont- 
moetings- en activiteitenplek, een extra kamer om  
er een Stille Ruimte van te maken. Die maakten we al op  
de verhuisdag (min of meer) klaar, zodat er sindsdien kan gebe- 
den worden: ’s ochtends om 8u15, ’s avonds om 17u30 en de dag  
wordt besloten om 21u15. 
We zien ernaar uit dat ook hier mensen komen mee’doen’. 
 
 
Eigenlijk was dit het einde van het voorlopige overzicht. Maar hoe gaat dat in zo’n huis … 
Ik werd wel enige keren ‘prettig gestoord’ terwijl ik aan het schrijven was, waardoor het einde 
steeds opschoof … tot ondertussen een super-vrijwilliger ook de bibliotheek was komen inrichten! 

(Een zwáre klus – dankjewel!) 
De boeken zijn er om ons te 
voeden. Ontlenen is altijd 
mogelijk!  
 

Geleidelijk aan zal het wellicht 
ook gebeuren dat we in al 
deze dingen ook andere 
mensen wat op weg willen 
zetten en vorming 
daarvoor voorzien. Naast 
de bibliotheek en de persoonlijke begeleiding en/of 
supervisie (beide zowel door Chris als door Wouter) 
hebben we daar ook (alweer dankzij de plaatselijke 
geloofsgemeenschap) een mooie werkruimte voor ter 
beschikking. 

Eén van de dingen waar we bv. op hopen, is op éindelijk onze 
Psalmendag. We mikken op de zomer! 

 
 
We hopen je ‘ooit’ daar te kunnen ontmoeten. In elk geval héél welkom. 
 
Wouter, Chris, en hopelijk geleidelijk aan ook een schare vrijwillgers 
 
 
algemeen: Grote Baan 121, 2235 Hulshout, 015/22.21.37 
Wil je ons een financieel duwtje in de rug geven: BE47 9796 4400 0280 van Verbonden Leven 
 
Wouter: 0472/66.81.98 wouter.deruwe@proximus.be 
Chris: 0499/45.74.56  chris.smits@celan.be  
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