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Roeping, de harteklop van Gods Barmhartigheid

‘Zuster Aloysa’
Opvanghuis voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir
Stichting Hurmet is een humanitaire organisatie, die zich richt op
het geven van hulp aan kansarme
kinderen in Turkĳe. Mede dankzĳ
deze stichting zal er binnenkort een
opvanghuis voor kwetsbare meisjes geopend worden in Diyarbakir.
Als eerbetoon aan zuster Aloysa
van Amersfoort zal dit opvanghuis
de naam dragen van deze bekende
maatschappelĳk bewogen religieuze. Zuster Aloysa van Amersfoort
(1930- 2014) behoorde tot de congregatie van de Zusters van Liefde van
Schĳndel. Vanaf de jaren 80 tot aan
haar dood zette zĳ zich zeer actief in
voor de Koerden. Zo was ze in 1990
nauw betrokken bĳ de hongerstaking van Koerden in de Catharina
kerk in Eindhoven. In 1993 heeft zĳ
de stichting Cizira Botan opgericht,
die zich inzet voor de positie van
vrouwen en kinderen in Oost-Turkĳe

In het midden zuster Aloysa, geflankeerd
door twee dierbaren
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(www.cibonederland.nl). Door haar
openlĳke steun aan de Koerden
dwong zuster Aloysa veel respect af.
Ze had een scherpe kĳk op sociale
verhoudingen en actuele ontwikkelingen. De gemeente Diyarbakir wil
de naam van zuster Aloysa verbinden aan het opvanghuis om daarmee
door te laten klinken dat vreedzaam
samenleven van mensen van verschillende achtergronden mogelĳk
is. De naam van Zuster Aloysa zal
op meerdere manieren voortleven in
Oost-Turkĳe.
Veel Koerden zĳn van huis en haard
verdreven, toen in de jaren negentig Turkse militairen veel dorpen
in het zuidoosten vernietigden in
hun strĳd tegen de PKK. Vervolgens waren er in Syrië, Irak en Turkĳe de destructieve gevolgen van
de gewelddadige annexatie door
IS. Miljoenen Koerdische gezinnen
ontvluchtten het geweld. Al deze
conflicten hebben een enorme impact op de Koerdische kinderen;
hun toekomstperspectieven worden
ernstig gehinderd of verstoord. De
stichting Hurmet wil in deze kinderen investeren en een aantal basisvoorwaarden creëren die bĳdragen
aan een betere persoonlĳke ontwikkeling. Het gaat hierbĳ om ontheemde kinderen en kansarme kinderen,
veelal hebben ze geen woonplaats,
onderdak of ouders meer, waardoor

de kinderen moeten zwerven en gedwongen zĳn om buiten te leven.
Hurmet bestaat uit vrĳwilligers
die zich al jaren bezighouden met
de situatie van kinderen in Turkĳe.
Het woord ‘hurmet’ ligt dicht bĳ het
Nederlandse begrip ‘respect’. Stichting Hurmet is opgericht teneinde
de ontwikkeling van kinderen te beschermen en te waarborgen.
Het initiatief van een opvanghuis
voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir sluit naadloos aan bĳ de doelstelling van Hurmet om zich in te
zetten voor vluchtelingenkinderen
en met voor meisjes. Meisjes komen
door de gangbare cultuur, waarden
en normen (uithuwelĳken, onderwĳskansen, mogelĳkheden voor
economische zelfstandigheid en
zelfontplooiing) vaker in een achterstandspositie terecht. Medio 2016
zal het opvanghuis voor meisjes geopend worden. Achtergrond of religie speelt geen rol voor toelating.
Naast ruimte voor nachtelĳk verblĳf
zĳn er in het opvanghuis ook les- en
vergaderlokalen, een naaiatelier, een
computerpracticum en een lokaal
voor internetgebruik. Naast opvang
gaat het in dit huis immers ook om
educatie en het vergroten van competenties van deze meisjes op de weg
naar meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden.
www.hurmet.nl

De landelijke campagne Roepingenzondag 2016 sluit deze keer aan bij het Jaar van
Barmhartigheid. In eerste instantie is dat niet meteen duidelijk, gezien het motto
“Want Hij had oog voor mij”. Als beeldmerk is een icoon gekozen waarop Maria met
het Christuskind centraal staat.1 Pas in tweede instantie vallen de werken van barmhartigheid op, die aan weerszijden worden weergegeven. In dit artikel belicht Pierre
Humblet de achtergronden daarvan.
De keuze voor deze Maria-icoon ligt meer voor de hand
dan het op het eerste gezicht lĳkt. Toen paus Franciscus
op 13 maart 2015 afkondigde dat dit jaar een Heilig Jaar
van Barmhartigheid zou zĳn, stelde hĳ dit initiatief
meteen onder de bescherming van Maria, Moeder van
Barmhartigheid. Zĳn gebed voor het Jaar van Barmhartigheid eindigt dan ook met deze woorden:
“(…) Zend ons uw Geest en heilig ons door uw zalving
opdat het ‘Jubeljaar van de Barmhartigheid’ een
genadejaar van de Heer wordt.
Moge uw kerk, met hernieuwd enthousiasme,
aan armen de Blĳde Boodschap brengen,
aan gevangenen en onderdrukten de vrĳheid verkondigen
en aan blinden dat zĳ zullen zien.
Dit vragen wĳ op voorspraak van Maria, de Moeder van
Barmhartigheid
aan U die leeft met de Vader en de Heilige Geest tot in
eeuwigheid.
Amen.” 2
Dit accent op Maria, Moeder van Barmhartigheid heeft tot
nu toe in de publiciteit nauwelĳks aandacht gekregen.
Zoals altĳd, lĳkt het wel of ieder er die invalshoeken uit
pikt die het meest bĳ hem of haar passen: de meer activiteit-gerichten vooral de werken van barmhartigheid,
anderen vergeving en het sacrament van de biecht, weer
anderen de spiritualiteit van barmhartigheid of de beoefening van pelgrimages. Het is een uitdaging om al die
aspecten van dat ene Heilige Jaar niet te laten verworden
tot even zovele heilige huisjes. Want alleen dan kan dit
jaar de uitwerking krĳgen die bedoeld is, namelĳk dat
het u en mĳ, heel onze kerk tot omvorming brengt. Paus
Franciscus houdt ons niet voor niets de ultieme vraag
voor om zelf metterdaad teken te worden van het handelen
van de Vader. Er moet iets nieuws aan ons gebeuren:
“Er zĳn ogenblikken waarop wĳ met nog meer aandrang

Roepingenzondag 2016

Want Hij had oog voor mij
www.roepingenzondag.nl
www.huisvanderoeping.nl

geroepen worden de blik gericht te houden op de barmhartigheid om zelf metterdaad teken te worden van het
handelen van de Vader. Daarom heb ik een Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid afgekondigd als
een gunstige tĳd voor de Kerk om het getuigenis van de
gelovigen sterker en doeltreffender te maken.” 3
De manier waarop hier gesproken wordt over ‘ogenblikken’ en ‘gunstige tĳd’, wĳst erop dat we dit heilig jaar
moeten verstaan als een ‘kairos moment’. In de christelĳke traditie is dat een tĳdvenster van onderscheiding,
ommekeer en doorbraak; een ‘beslissend moment’. We
vinden die term bĳvoorbeeld terug in de allereerste zin
die Jezus uitspreekt in het alleroudste evangelie, dat van
Marcus:
“Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in
Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei:
‘De tĳd (kairos) is rĳp en het koninkrĳk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap’.”
(Marcus 1,14-15)
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