
‘ Wij van de aarde…’            

September 2021               Kennismaken… 
 

                      Oud                                 

                    de  tak                                          

          liggend op bladeren  

  een mooie, nuttige richtingwijzer                 

      in het bos van Dopersduin  

             thuis op de aarde      

          ’t stemt tot nadenken 

                    een  weg                    

                      gaan…  

                        (?) 

 



 Kennismaking…De aanleiding voor deze Column met bijbehorende 
website-pagina lag  in de preek van Ds. Tjitske Hiemstra over dominee 
Van der Wissel op 4 juli jl. Hierin vertelde ze dat dominee Van der 
Wissel geïnspireerd was door het leven en werken van Franciscus, 
Tolstoj en Gandhi. In ons gesprek hierover kwam naar voren dat deze 
drie personen ook in mijn leven bron van studie en inspiratie zijn. En zo 
vertelde ik Tjitske dat ik, toen ik in 2018  voor een nieuwe start in mijn 
leven kwam te staan, het Franciscaanse boek: Clara’s Bron als 
leidraad heb genomen voor een aantal praktische keuzes. Samen 
bladeren we het boek door en werd ook Tjitske enthousiast; ‘Dit sluit 
aan bij het ADS jaarthema; Thuis op de aarde’. En zo werd het idee 
van een column geboren. 

De opbouw van het boek bestaat uit vier stappen die ik ook in de 
column zou willen laten terug komen. Door er een webpagina aan te 
koppelen is dit mogelijk geworden. De vier stappen zijn:                                                       
1. Een foto. We staan verwonderd stil bij het vele moois dat er te zien  
en van te genieten is in de ( klooster) tuin, straat of…                              
Ik plaats een foto maar nodig u uit ook een foto in te sturen.                                            
2. We verkennen een thema rond eenvoudig en duurzaam leven.  
Ik introduceer een thema met een verhaal en vraag van u of dit  aan 
gevuld kan worden met verhalen uit de Doopsgezinde traditie of 
geschiedenis. Uiteraard iets wat past binnen het thema van de maand. 
Verhalen houden de geschiedenis levend én kan een richtingwijzer 
voor de toekomst zijn. En het kan een bron van inspiratie zijn.                                                                                              
3. De thema’s en verhalen vinden hun weerslag in een tekst en een 
mandala. Zo mooi als ze in het boek staan gaat me niet lukken maar 
door deze column zoek ik toch de tijd om hier iets mee te doen.                   
Deze keer een labyrint getekend op een stoeptegel in mijn tuin…                       
Het verbeeld mijn zoektocht. Hoe kan ik iets van mijn spiritualiteit 
vertalen naar mijn dagelijks handelen.                                                         
‘Wat is de weg en wat kan op mijn eigen kleine vierkante meter …?’                                                                            
4. En tot slot steken we de handen uit de mouwen en komt er een 
recept/ een tip… en ook hier zijn aanvullingen welkom! Stuur ze maar. 



Clara's Bron  

Recepten voor eenvoudig 
leven en (h)eerlijk koken. 

Het boek; Clara’s Bron is 
geschreven door             
Beatrijs Corveleyn osc, 
Elisabeth Luurtsema osc  
en gaat over de spiritualiteit 
van Clara, de eerste vrouw 
in het spoor van Franciscus 
van Assisi, vertaald naar het 
dagelijks leven van nu.  

Dit boek biedt langs de maanden van het jaar telkens een verdieping 
rond het leven en werken van Clara en Franciscus, met daarbij 
seizoensgebonden recepten. Deze sluiten aan op de trend van gezond 
en duurzaam leven.  

Daarnaast zijn er prachtige mandala's, gemaakt met kruiden en 
bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten die passen bij het thema 
van die maand. Met bezinningsteksten over de natuur in die periode. 
Clara en Franciscus, het wonder van de natuur in de kloostertuin en 
gezond, gevarieerd koken, deze drie elementen komen samen in dit 
boek van twee creatieve clarissen.  

Beatrijs Corveleyn osc (1952) en Elisabeth Luurtsema osc (1982) zijn 
allebei claris en wonen in het stadsklooster 'De Bron' in Nijmegen. 
Gefascineerd door Clara en Franciscus is Beatrijs anders gaan kijken 
naar eenvoudig, duurzaam leven. Wat en hoe ze kookt en daarover 
schrijft, is een uitwerking van die fascinatie.  

Clara en Franciscus inspireren Elisabeth om aandachtig en 
verwonderd de natuur te beleven. Die ervaringen vertaalt zij in 
bijzondere mandala’s en fotografie.                                          

Clara en Franciscus van Assisi 
Clara  en Franciscus van Assisi, heiligen uit het Italië van de dertiende 
eeuw, zijn tot op de dag van vandaag voor veel mensen inspirerende 
voorbeelden.  

Franciscus, gegrepen door de liefde van de Oneindig Goede, voelde 
zich intens verbonden met al wie en wat geschapen is. Vanuit die 
diepte en radicale verbondenheid kon hij vriend en vijand, klein en 
groot aanspreken met broeder en zuster. En het eerste wat hij altijd te 
zeggen had was: Vrede met jou! 

Clara is veel minder bekend dan haar grote voorbeeld, Franciscus.           
Die mindere bekendheid heeft zeker ook te maken met haar meer 
terug getrokken manier van leven. Veertig jaar lang woonde zij op 
dezelfde plek, in dat kleine klooster San Damiano, aan de voet van de 
stad Assisi. Mensen van ver weg en dichtbij wisten haar echter te 
vinden om door haar getroost, gesteund en bemoedigd te worden. 

                   

 

 

 

 

 

Beide wilden zonder voorbehoud hun leven leggen in de handen van 
God, zonder compromis, zonder levensverzekering, ongewapend, 
zonder iets om voor zich op voor te staan. Ze wilden met lege handen 
leven, omdat ze heel hun leven elke dag opnieuw ontvingen uit de 
handen van de ‘Gulle Gever’.                                                                                           

Bron tekst: Inleiding Clara’s Bron./Bron afbeelding:  
http://gerardoms.blogspot.com/2016/08/santa-chiara-dassisi.html 



Duurzaam koken:                                                                                                
De feestdag van Franciscus- 4 oktober- is het meest bekend omdat 
deze dag dierendag is geworden. Als Franciscus in Rome moest zijn 
logeerde hij bij Jacoba, een adellijke dame en goede vriendin. Toen 
Franciscus wist dat hij niet lang meer zou leven, liet hij zijn broeders 
naar Jacoba reizen. ’Vraag haar om afscheid van me te komen nemen. 
En vraag haar of ze die lekkere koekjes meeneemt’, zei hij nog. Zo 
kwam Jacoba naar broeder Frans. Ze bracht mostaccioli mee. Dit zijn 
koekjes met een heel oude geschiedenis. Van oorsprong worden ze 
gemaakt met de most van druiven die overbleef bij het maken van wijn. 
Later werd de naam voor de koekjes van gemalen amandelen of 
noten.* 

Recept:  Franciscuskoekjes                                 
( Bron: Zalig gebakken blz. 121)                                        
* 150 gr. Bloem *  50 gr. amandelmeel 
* 100 gr. boter in stukjes                         
* 75 gr. Poedersuiker * 1 ei                      
* ½ eetlepel bakpoeder                           
* snufje kaneel  * om te bestrijken: 
losgeklopt eidooier.                                                                                                      
Meng alle ingrediënten en kneed dit 
tot een deeg. Laat het deeg 15 min. 
rusten. Rol het uit op een met bloem 
bestoven werkblad tot ½ cm. Snij van 
het deeg koekjes in de vorm van een zoute droppunt. Bestrijk het met 
losgeklopt eidooier. Bak ze op een ingevette bakplaat 20 -25 min op 150 C        

Recept: Franciscuskoekjes zonder suiker. Wel 80 gram rozijnen in 
warm water. Giet het water af en pureer de rozijnen. Vervang de suiker 
uit het recept door de rozijnenpuree (most). Voeg als het deeg te 
vochtig wordt evt. iets bloem toe en laat het deeg langer rusten.* 

                                           

Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders…                                              
In de crypte van de grote basiliek waar het lichaam van 
Franciscus in Assisi is begraven, liggen zijn eerste en naaste 
broeders rondom hem… zo ook  ‘broeder Jacoba’.                                                                       

                 

                ( Foto: schoorsteenmantel Dopersduin).         

 

 

 


