
‘ Wij van de aarde…’        
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                               De vlier, voor in mijn straat.                                                         
Volop in  bloei! Genoeg bloemschermen voor overheerlijke 
vlierbloesemsiroop. Het recept staat op de website van mei. 

 
 



Inleiding op het thema en verhaal; ‘Geven om niet’,  

De brieven van Clara.  

Net als Franciscus koppelde Clara 
armoede vaak aan nederigheid. Dit 
woord nederigheid is de vertaling 
van het Latijnse ‘humillas’. Het 
grondwoord ‘humus’ brengt ons 
echter bij de diepere betekenis van 
nederigheid. Humus is vruchtbare 
grond.  

Het is de aarde die alles met zich laat gebeuren; zonneschijn, hevige 
regenval, hitte en bittere koude. Humus is de aarde die zich laat 
vertreden. Die het zaad in haar schoot ontvangt en het laat ontkiemen 
en voedt; die houvast geeft aan de wortels. Nederig zijn wordt dan; je 
bewust zijn van je afkomst; weet hebben van je sterke en zwakke 
kanten en het daarmee doen. Clara van Assisi heeft vier brieven 
geschreven aan Agnes van Praag, de zus van de koning van 
Bohemen, die Carla’s levenswijze in het verre Praag introduceerde.          
In deze brieven verdiept Clara Agnes' inzicht in de vreugden en de 
lasten van de navolging van Christus.                                                 

Het is heel bijzonder om je te realiseren dat het hier om twee vrouwen 
gaat, die in de 13de eeuw een volstrekt eigen en eigenzinnige weg zijn 
gegaan, dwars door alle sociale conventies en verwachtingen heen. 

De eerste brief schreef Clara in 1234, n.a.v. het gegeven dat Agnes 
een klooster en een hospice stichtte in Praag in dat jaar. Clara was zelf 
40 jaar oud en al 22 jaar zuster. Franciscus was dertien jaar ouder dan 
Clara en bij het schrijven van de eerste brief, al acht jaar dood. 

Agnes van Praag was een koningsdochter. Ze heeft geleefd aan het 
hof van Oostenrijk, ze had keizerin kunnen worden, zich kunnen 
wentelen in rijkdom, luxe en aanzien, maar ze heeft dit alles ‘versmaad’ 

zoals Clara zegt in haar eerste brief. Agnes was 29 jaar als ze eindelijk 
haar hart kan volgen. Na enkele keren uitgehuwelijkt te zijn geweest.  

Twee vrouwen, voor wie het geheel niet in de lijn lag, om te doen wat 
ze deden. Alleen vier brieven zijn bewaard gebleven en tussen de 
eerste en de vierde zit 19 jaar. Aan de aanhef is te zien hoezeer ze 
elkaar altijd in het hart bewaard hebben: De aanhef van de eerste brief 
is nog titelrijk, ‘aan de hoogwaardige vrouw’… ect. In de laatste brief 
schrijft Clara: Aan de andere helft van mijn ziel’.  

Bron: Clara en Agnes, Passiebloempjes./  H. Sevenhoven.  

Een mandala  

    

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duurzaam koken en aanvullingen.  

Je hebt geen moestuin nodig om zelf kruiden en groenten te verbouwen. 
Je kunt ze overal telen, op de vensterbank, op de veranda of langs het 
tuinpad. Begin met kruiden, want deze zijn in de winkel soms best duur en 
nemen weinig ruimte in.   https://freshhh.nl/inspiratie/heerlijke-verse-
kruiden-kweek-je-zelf-in-je-vensterbank/  

Humus wordt ook 
wel compost 
genoemd. Als je je 
eigen groenten gaat 
telen, is het de 
moeite waard om 
een composthoop 
aan te leggen zodat 
je gratis een 
voedzame mest hebt.                                                         

https://www.klium.nl/blog/zelf-een-compostbak-maken/ 

Recept: Quiche                                                                                                                     
6 vellen filodeeg, 1 kleine courgette, 2 bosuitjes, rasp van 1 biologische 
citroen, 100 gr. Feta, 200 gr. crème fraise, 4 eieren, p & z.                                    
Bakken 40 min. / 180 C. 

Doe de filodeeg in een ovenschaal met bakpapier, laat het bakpapier 
oversteken. Laat de vellen elkaar overlappen en deels buiten de schaal 
vallen. Snij de groenten klein en doe deze in de ovenschaal. Brokkel de 
feta erboven. Klop de eieren met de crème fraise, de citroenrasp samen 
met p & z in een kom en doe dit mengsel in de ovenschaal. Vouw de filo 
vellen luchtig dicht en vouw het bakpapier daar overheen fixeer evt. het 
met iets vuurvast, bijv. een groot mes, zo verbrandt het filodeeg niet.   

Ingezonden bij het …. thema: ‘…’ 
* Foto’s: Inspirerende momenten om  aandachtig en verwonderd de 
natuur te beleven. ‘Het wonder in de naaste omgeving’. 

* Doopgezinde verhalen:                                                                           
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een 
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert . 

* Aanvullende recepten: Heeft u een recept dat past binnen het 
thema en wilt u dat met ons delen, stuur het in voor plaatsing.  

                                                                                                          

 

 


