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‘Geven om niet’.

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-versekruiden-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.

* Doopgezinde verhalen:
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert .
Ingezonden bij het juni thema: ‘Geven

om niet.’

Anna – een sterke vrouw
Het moet geen mooie vrouw
geweest zijn, die Anna Zernike.
Tenminste, als je het portret van
haar man Jan Mankes moet
geloven. En zou je nu niet net van
je partner verwachten dat hij je
mooi vindt?
Maar Anna is natuurlijk geen
gewone “mooie” vrouw.
Ze past niet in het beeld van de rol
van de vrouw, als verzorgster van
huis en haard en moeder van de
kinderen.
Ze past niet in het plaatje van de
‘goede huisvrouw’ uit Spreuken
31. Wie zal een deugdelijke
huisvrouw vinden?
(Statenvertaling).
Maar ze past wel in de
tegenwoordige vertaling van
Spreuken 31:10 Een sterke vrouw. Want dat was ze wel.

Anna had natuurlijk haar achtergrond
mee. Geboren als oudste van zeven
kinderen in een liberaal gezin, waar het
volgen een opleiding gestimuleerd werd
en haar ouders zich niet verzetten tegen
in hun ogen ongebruikelijke
studiekeuze.

In deze tijd schrijft ze ook haar proefschrift "Over historisch
materialistische en sociaal democratische ethiek". Maar de idylle zal niet
lang duren; vijf jaar later sterft Jan aan tbc en staat Anna er alleen voor.

Zodra bij de Doopsgezinde
Broederschap het predikantschap ook
voor vrouwen wordt opengesteld,
begint ze aan haar opleiding theologie
en als ze die achter de rug heeft solliciteert ze.
Maar ze neemt niet alles zo maar aan. Beroepen in het Friese Baard en
het Groninger Mensingeweer, waar ze met ruime voorsprong ‘op tal’
staat, wijst ze af; ze is bang er zich niet thuis te gaan voelen. Wel kiest ze
niet veel later voor Boven-Knipe. Al is het ook hier wennen, vijf jaar zal ze
in deze gemeente staan, dat vertrekt ze om in Den Haag een leven te gaan
lijden als vrouw van de schilder Jan Mankes en later moeder van hun
zoontje Beint.
Het leven als en in contact met
andere kunstenaars maakt een
intrinsiek deel uit van deze fase
van haar leven. Onderwerpen als
sociale gerechtigheid en
vredesactivisme, geestelijke
stromingen en de rol van kunst
en literatuur staan centraal.

Zij gordt haar lenden met kracht, en zij versterkt haar armen (Spreuken
31:17). Maar hoewel ze zich opnieuw beroepbaar stelt, geen doperse
gemeente lijkt interesse meer te hebben. Geen beroep wordt op haar
uitgebracht.
Maar ze raakt niet ontmoedigd. In Rotterdam vindt ze een nieuw
werkkring, en vooral als daar de Federatie voor Vrijzinnige Religie LinkerMaasoever wordt opgericht, een samenwerking van doopsgezinden,
remonstranten, vrijzinnig hervormden en lutheranen en de Vrijzinnig
Christelijke Jeugd Centrale (VCJC). Hier was ze op haar plaats, probeerde
nieuwe vormen uit en zag onder haar leiding de gemeente groeien van 40
naar 500 leden. Zij deed haar mond open met wijsheid; en op haar tong
was leer der goeddadigheid. (Spreuken 31:26).

Na haar emeritaat bleef ze
actief in het publieke debat op
gebied van maatschappij,
kunst, kerk en theologie. Ze
schreef een paar boeken en
verscheidenen artikelen.
Anna heeft niet stilgezeten.
Haar autobiografie “Een vrouw
in het wondere ambt ’is daar
een getuigenis van.
Anna Zernike: Geef haar van de
vrucht harer handen, en laat
haar werken haar prijzen in de
poorten. armen (Spreuken
31:21).

