
‘ Wij van de aarde…’            

Oktober 2021          ‘heilige armoede…,  

Granen en peulvruchten op het menu.’ 
 

                                         

                    Gul         

             het geschenk  

         Gegeven om niet 

      Vruchten van de aarde 

         overvloed en vreugde  

             ‘t vraagt om                  

              Solidariteit 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De mandala is gemaakt op een houten dienblad met dat wat ik in 
huis had, … heerlijk om te doen!  

Sesamzaad, lijnzaad, havervlokken, pompoenpitten, 
zonnebloempitten, rode linzen, walnoten, pijnboompitten, rozijnen, 
groene erwten en laurierblaadjes.   

 

 

‘Heilige armoede…’  - Leven vanuit de behoeftigheid.                                                                                                 
De natuur geeft royaal, dat is te zien aan de oogst, met alle vruchten 
van het seizoen. En toch legt Clara grote nadruk op de armoede. Clara 
wilde en kreeg - als eerste en enige vrouw - een eigen levensvorm voor 
haar leefwijze, die deze heilige armoede waarborgde. Het was niet 
haar bedoeling om met zo weinig mogelijk, zo lang mogelijk toe te 
kunnen. De armoede waar Clara van hield was de armoede die verwijst 
naar Jezus Christus. Jezus is voor haar diegene die het broze, 
kwetsbare en eindige van het menselijke bestaan op zich genomen 
heeft. Jezus die barrevoets door Palestina trok, stootte daarbij zijn 
voeten aan keien en stenen, heeft honger en dorst geleden, werd moe 
en bezweet… dat alles om zijn boodschap van onvoorwaardelijke liefde 
uit te dragen. Deze Jezus volgen zette hen beide op het bijzondere pad 
van de ‘heilige armoede’ en dat is leven vanuit behoeftigheid. Zoals de 
arme dagloners: ’s ochtends niet wetend of je ’s avonds te eten hebt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: https://assisiaandemaas.wordpress.com/activiteiten/kennismaken-met-franciscus-en-clara-2/ 



Duurzaam koken. Clara at geen vlees, ze wilde alle dagen van het 
jaar alleen de in de vasten toegestane spijzen eten. En dat was zonder 
vlees of vis, net als de armen, die zich dit ook niet konden veroorloven.                        
Er kunnen veel redenen zijn waarom je vegetarisch wilt eten.                         
Ik ben in de vastentijd van 2019 begonnen 40 dagen ‘vleesloos’ te 
eten. Maar na Pasen had ik zoveel recepten ontdekt dat ik niet meer 
terug wilde naar vlees eten. Door te kiezen voor eieren, noten en 
peulvruchten kan ik aan voldoende eiwitten komen. Wel kies ik voor 
zekerheid voor een aanvulling door een B12 supplement te slikken.  
Recept Muesli                                                                                            

 * 1 ½  kop havermoutvlokken,* ½  kop lijnzaad   * ½ kop sesamzaad     
* ½ kop kokosrasp * ½ kop pompoen/ zonnebloem pittenmix * 1 kop 
rozijnen. Alles door elkaar roeren en in een droge bus  bewaren.                   

Verhaal: Het geschenk…                                                                                               
( Bron: Getuigenissen  van Bernardus van Bessa , in Clara van Assisi blz. 348-349)                                                                             
Op een dag was een zuster ernstig ziek, dat ze negens meer zin in 
had. Bezorgd vroeg Clara of er echt niets was wat ze graag zou eten. 
De zieke hoefde niet lang na te denken: ’Een forel en focaccia, brood 
uit mijn streek, dat zou ik wel lusten.’ Niet echt een vanzelfsprekende 
voedselwens voor een zuster van San Damiano, waar ze leefden van 
wat de broeders bijeen bedelden of de mensen aan de poort kwamen 
brengen. Maar Clara ging in gebed en ze was nog niet klaar met 
bidden of zie, een knappe jongeman klopte bij de kloosterpoort aan 
met iets dat veilig in een doek was opgeborgen.                                         
Bijzonder was, dat het niet alleen al avond en donker was, maar dat 
het ook nog pijpenstelen regende. Vlug bracht de poortzuster dat 
geschenk naar Clara die het doek opende en daar, zowaar, een forel 
en een focaccia zag liggen! Wat een vreugde!  

 

 

Ingezonden bij het oktober thema:                                                                   
‘Granen en peulvruchten op het menu’ 

* 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 . 

 



Het graan van de Mennonieten.                                                                                   
(Een overleveringsverhaal uit Ohio- Etty Kuiper.)  

Door de eeuwen heen zijn de Mennonieten vervolgd. Vooral de Russische 
Mennonieten hebben in  Rusland jarenlang moeten vluchten. Voor het 
extreme geweld. Russische benden hielden op een vreselijke manier huis 
tegen deze groep. Velen werden vermoord. Daardoor vluchten ze eerst  
naar De Krim en daarna naar Amerika, geholpen door de Amerikaanse 
Quakers en Het rode Kruis.  

Tijdens de voorbereiding voor de 
vlucht naaiden de vrouwen vele 
korrels van de wintertarwe, Turkey 
Red Weat, in de zomen van hun 
jurken, jassen en in de poppen van 
hun kinderen. Deze tarwe is een 
speciale tarwesoort met een dunne 
lange stengel, die ook gedijd in 
moeilijke grondsoorten, en die weer 
overeind komt na een zware 
regenbui.  

Het verhaal gaat dat de, uit Nederland gevluchte Mennonieten naar Polen 
en later Rusland, deze tactiek gebruikten, waardoor ze altijd voldoende  
voedsel voor de toekomst hadden. Vele Mennonieten leefden vroeger in 
Rusland van de landbouw of dreven handel. In 2019 heeft Menno de 
Vries, akkerbouwer, dit graan uit Ohio, Amerika, van een Doopsgezinde 
boer uit deze staat toegestuurd gekregen en ingezaaid op één van zijn 
akkers. Het groeide hier prima en hij heeft er brood van gebakken en 
tegenwoordig bakt hij er ook Fryske Dûmkes van.  

Het meel is te krijgen in het tuincentrum tegenover het Doopsgezinde 
Contouren kerkje te Witmarsum.  

 

 

Een aanvulling op: Het graan van de Mennonieten: (Janneke Lettinga)  

Het Oerbrood is te bestellen bij: Mevrouw de Molenaar in Witmarsum. 

En een kort stukje film over het graan: 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/919150-aan-een-tocht-van-
eeuwen-komt-een-einde-oerbrood-terug-witmarsum 

 

     

 

 

 


