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28e zondag door het jaar 
 
In deze dagen zwerf ik samen met een groep mensen door Assisi en omgeving. Ter 
gelegenheid van mijn koperen jubileum als pastoraal werker, heb ik een kleine groep 
mensen uitgenodigd om met mij op pad te gaan. Vanwege Corona is deze reis een jaar 
uitgesteld. In de uitnodiging schreef ik destijds:  
 “Op 15 april 2020 ben ik 12,5 jaar pastoraal werker in bisdom Breda. Een levensgebeurtenis om 
dankbaar te vieren. Ik wil dit doen door samen met Franciscaan Roland Putman en collega Peter 
Hoefnagels een groepsreis te organiseren naar Assisi. Franciscaanse spiritualiteit is in mijn leven 
de kers op de taart. Ga jij mee?” 
 
Tijdens mijn studententijd ben ik twee keer met de Franciscanen uit Megen in Assisi geweest. 

Een groepsreis met jonge mensen die allemaal een verlangen hadden om Franciscus en Clara 

beter te leren kennen. Tijdens deze groepsreizen heb ik vriendschappen voor het leven gemaakt. 

In Assisi ben ik thuisgekomen bij Clara en Franciscus. De wijze waarop zij in het leven keuzes 

hebben gemaakt, verdiept mijn geloofsleven elke dag. Ik heb al lang het verlangen om deze 

bijzondere plek met andere mensen te delen. 

Franciscus en Clara zijn er allebei in geslaagd om een leven te lijden zonder bezit. Zij waren vrije 

mensen die zich op deze wijze konden verbinden met hun levensbron. In onze tijd is het haast 

onmogelijk om te leven zonder bezit. Je kunt wel leven als een vrij mens door datgene wat je 

hebt te delen in gastvrijheid met anderen. Voor mij is dit iedere dag opnieuw een uitdaging. De 

momenten waar ik ervaar een kameel te zijn die door de opening van een naald loopt, ben ik 

gelukkig. Dan stroomt het leven en kan ik delen van de liefde die ik op mijn beurt weer van 

anderen ontvang. Dan gaat het niet over macht of status of mijn ego, maar om Liefde. 

In deze dagen deel ik een stukje koninkrijk van God met een groep mensen die symbool staan 

voor alle mensen die ik in mijn pastorale werk (heb) ontmoet. Franciscus en Clara leren mij:  Het 

geliefd zijn door God, het besef kind van God te zijn en daardoor al prachtig te zijn en dat besef 

vanuit liefde te delen met anderen, dat is leven in het koninkrijk van God. Het enige wat we 

hoeven te doen om dat te ervaren is ons openen voor deze liefde, voor dit licht. Kunt u zich 

hiervoor openen? God geeft het ons allen. 

 

Annemiek Buijs, pastoraal werker jonge gezinnen 

 


