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Geschiedenis en Actualiteit
GESCHIEDENIS van KLEIN SION
Het landgoed “Kleins Sion” heeft sinds halverwege 20e eeuw een afwisselende
geschiedenis beleefd. Het werd allereerst aangekocht en gebruikt door de derde orde van St.
Franciscus. Daarna deed het vele jaren dienst als huis van de “Foyer de Charité” o.l.v.
vader Jozef Horsthuis.
Hierop hebben de broeders van Sint Jan enkele jaren hier hun
zowel beschouwend als actief klooster vormgegeven. Daarna ging de bezinningsfunctie door
o.l.v. gelovige leken. Tenslotte heeft een nieuwe beweging, gesticht door
een Nigeriaanse priester, met enkele Duitse en Afrikaanse religieuzen Klein Sion een korte tijd
bewoond.
Het jaar 2016 noopt tot herbezinning, zowel financieel als spiritueel.
Door het bestuur werd de afgelopen maanden met zowel hoop als wanhoop nagedacht. Daar
kwam de onderstaande visie, als een visioen, op tafel.
GESCHIEDENIS van de KERK in NEDERLAND
De geschiedenis van Klein Sion past in de geschiedenis van de Kerk in Nederland. Wij zijn
gekomen op een kritisch punt. Hoe moeten wij verder? Kan Klein Sion doorgaan? Gaat de
kerk in Nederland nog door, nu zoveel kerken worden gesloten?
De situatie hoeven wij niet verder te beschrijven. Maar één ding is zeker: er moet wat
gebeuren! Er moet een kentering komen; een wedergeboorte! Bij het begin van zijn openbaar leven
riep Jezus uit: “Bekeert u! Het Rijk Gods is nabij!” Na zijn verrijzenis kunnen wij zeggen: Als Jezus
leeft, hoe kan de Kerk dan sterven?
Maar helaas, in feite gaan kerkelijke discussies meer over geld en gebouwen dan over
geloof. Beleidsplannen gaan vaak meer over het behoud van wat er nog is, dan over
nieuw ondernemen tot vernieuwing van geloof en opbouw van de geloofsgemeenschap.
CHRISTUS, HOOFD en HART van de KERK
In het Evangelie en in de Handelingen der Apostelen zien we Christus als de Hoeksteen,
als het fundament van de Kerk. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Deur
en de Goede Herder. Hij is de Bruidegom en de Wijnstok. Hij is het Begin en het Einde,
de Alpha en de Omega. Hij is de Heer, gekruisigd en verrezen.
Heeft Christus in Nederland de laatste 50 jaren wel deze rol gespeeld? Stond Hij wel in het
middelpunt, als Redder en Heer, als Messias en Mensenzoon? Stond Hij wel centraal in
alle sacramentenvoorbereiding? Was het gebed, persoonlijk alsook gezamenlijk, wel de
levensader van het kerkelijk leven?
CHRISTUS in KLEIN SION
God zij dank, in Klein Sion stond Christus altijd centraal, bij de Franciscanen, in de Foyer,
bij de Johannescongregatie en de Afrikaanse gemeenschap. Klein Sion was een plaats,
een haven, voor een Christus-geordend Rooms-Katholiek kerkelijk denken en leven.
Jammer genoeg, werd Klein Sion (te) weinig gebruikt door het reguliere kerkelijk
parochieleven. Maar hoe levensnoodzakelijk zijn plekken als Klein Sion voor het behoud
en de revitalisering van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Dit is daarom een pleidooi voor
het behoud van bezinningscentrum Klein Sion, midden in het aartsbisdom Utrecht, als centrum
van authentiek katholiek leven.

Kerk en Missie
Klein Sion
MISSIE van de KERK
Zo het al niet bekend was, zo men al niet bewust was geworden, heeft paus Franciscus
ons gewezen op de wezenlijke opdracht van de Kerk. Ook paus Johannes Paulus II heeft
ons al gewezen op de absolute noodzakelijkheid van de Nieuwe Evangelisatie. In deze
tijd van secularisering, met name in Europa (in het bijzonder in Nederland), moet weer
gebeuren waartoe Jezus zijn apostelen opriep: “Gaat uit over de heel wereld en
verkondigt de Blijde Boodschap.”
Paus Franciscus zegt het opnieuw in zijn apostolische exhortatie “Evangelii Gaudium”
(de vreugde van het Evangelie), in navolging van Franciscus van Assisi, die, vanuit Mattheus
10 en Lucas 10, met zijn broeders twee aan twee de wereld inging om de Blijde Boodschap te
verkondigen.
MISSIE in NEDERLAND
Wat is dus de missie van de Kerk in Nederland, nu zoveel kerkengebouwen gesloten
worden en zoveel mensen Kerk en Geloof verlaten? Dat is niet, wat op veel locaties nog
gebeurt, zoveel mogelijk behouden en de eigen identiteit proberen vast te houden; de
bestaande gemeenschap zoveel mogelijk redden. Dat moet ook gebeuren, maar dat is
een secundaire taak.
De Kerk moet eerst verkondigen. De kerk moet naar buiten, de
gelovigen moeten de mensen, ja, alle mensen, aanspreken en hen de Liefde van
Christus aanbieden. Helaas, komt deze missie nog te weinig voor in beleidsplannen van
parochies en in vormingsprogramma’s van bisdommen.
Dubbele Missie van Klein Sion
Hiermee zijn we gekomen bij Klein Sion 2016. Wat zal/kan/moet haar missie nu zijn?
Dat mag omschreven worden met twee basisdoelstellingen:
1 - Klein Sion als een Rooms Katholiek centrum
Sinds de komst van de Franciscaanse derde Orde is Klein Sion een Rooms-Katholiek huis
geweest, voor gebed en bezinning, voor stilte en reflectie, voor verdieping en nadenken
over de eeuwenoude Rooms-Katholieke geloofsschat.
a) Juist in een tijd van kerkelijke vrijzinnigheid, in een tijd van persoonlijke privémeningen,
in een tijd van oosterse meditatie en methodes, in een tijd van nivellerende
tolerantie, juist in deze tijd is het noodzakelijk betrouwbare centra te hebben van Rooms-Katholiek
leven en denken.
Vooral in deze tijd van New Age, waardoor onder de mensen een populaire spiritualiteit
is gegroeid van mooie begrippen zoals “licht, leven, krachten, eenheid, liefde, etc.”, maar waar
het persoonlijke gezicht van God is verdwenen. Laat Klein Sion een bron en plaats zijn van
katholiciteit.
b) Ook in deze tijd van kerksluiting en kerkfusie, van geloofsafval en geloofsverlies, is
het noodzakelijk een centrum te hebben, waar de Rooms-Katholieke geloofsschat wordt
overdacht en beleefd, waar Christus leeft.
Juist in deze tijd, waar parochiebesturen en locatieraden vooral vergaderen over geld
en gebouwen, waar vrijwilligersgroepen druk zijn met allerlei activiteiten, is het goed en
noodzakelijk om samen te komen in het geloof in Christus.
Klein Sion kan een plaats zijn voor al deze groepen voor herbronning
en heroriëntatie op Christus. Moge Klein Sion aldus bekend zijn in bisdom en vicariaat.
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2 - Klein Sion als een missionair centrum
Maar er is een andere opdracht, die teruggaat op de opdracht van Jezus zelf aan zijn
apostelen, aan zijn Kerk. Een zending die staat in het verlengde van Sint Lambertus, Sint
Willibrord, Sint Ludgerus en geloofsverkondigers in de lage landen. Een missie, eens
vanuit Jeruzalem, eens naar de verre continenten van Afrika, Azië en Amerika. Een
missie nu evenwel in ons eigen Europa, in ons eigen Nederland, ja, in onze eigen
kringen.
Het gaat om een terugkeer naar Christus, een herbronning, een tweede en
nieuwe Evangelisatie. Hiertoe heeft paus Johannes Paulus II in woord en daad een groot
voorbeeld gegeven, door uit het Vaticaan op reis te gaan naar de hele wereld. Hiertoe
spoort paus Franciscus ons aan in zijn apostolische exhortatie.
Naar wie gaat deze fundamentele christelijke missie uit ?
a) Deze missie betreft de christenen die langzaam hun persoonlijk geloof in God hebben
verloren en hun persoonlijke relatie met Zijn Zoon Jezus Christus zijn kwijtgeraakt.
b) Deze missie betreft nu ook weer de velen die al niet meer zijn opgegroeid met
christelijk geloof. De nieuwe heidenen, agnosten en atheïsten, die uiteraard toch wel een
zeker spiritueel verlangen kennen.
Wie zijn dan welkom in Klein Sion?
a) In de praktijk zijn de eerst doelgroepen van Klein Sion natuurlijk de Rooms-Katholieke
groepen die komen voor stilte en rust, voor verdieping en bezinning, voor gebed en
retraite, voor aanbidding, biecht en Eucharistie. Dat is de oude traditie.
b) Maar in de nieuwe opzet zal ook ruimte zijn voor andere groepen, die niet per se
Rooms-Katholiek zijn, die niet per se voor religieuze en spirituele verdieping komen. Maar, met
de geopperde missionaire instelling, zullen zij welkom zijn voor een klein congres of cursus.
Maar zij komen in een Rooms-Katholiek huis en wellicht worden zij door de sfeer en
gastvrijheid getroffen. Zij ontmoeten in het huis mensen met deze evangelische geest.
En wij hopen en bidden dat zij een graantje mee kunnen eten van het hemels voedsel.
Zo laten wij de wereld binnenkomen en hopen direct of indirect bij te dragen aan
geestelijke vernieuwing.
Er is wel één uitzondering. Voor de helderheid van de geest en sfeer van Klein Sion is het
beter om andere religieuze stromingen geen gebruik te laten maken van de faciliteiten, indien zij
alleen maar hun eigen geestelijk of spiritueel programma volbrengen. Dan is er geen
contact en geen “bestuiving”. Integendeel, dan lijkt het of in het huis een soort moderne
geest komt van “alles is hetzelfde, alle religies komen op hetzelfde neer”.
Dan verdwijnt de Rooms-Katholieke helderheid van Klein Sion. Wanneer
andere spiritualiteiten of religies daarentegen komen voor ontmoeting en gesprek, kunnen wij
getuigen van de grootheid van God Vader en de liefde van Jezus Christus. En dat is onze
missie.
Geprezen zij de Heer Jezus, tot in eeuwigheid. Amen.

