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Beste vrienden van Cursillo, 
 
We naderen alweer de Kerst, waarbij we vol 
vreugde mogen vieren dat de Heer naar ons 
toegekomen is, op ons menselijke niveau. Wij 
zijn vervolgens uitgenodigd om naar Hem te 
komen en een relatie aan te gaan. Het is 
dezelfde uitnodiging die Cursillo doet. We 
beginnen deze brief met een mooie meditatie 
over dit onderwerp. 
Zoals bekend is de cursillobrief van en voor 
ons als cursillisten. De volgende keer zien we 
graag weer bijdragen tegemoet. Deze keer 
bedanken we Martha Vermeulen – Flachs 
voor de hare.  

 
 
 
 
 

   
Het medisch traject van Wim krijgt nog een vervolg en daarom is hij nog niet toe aan het 
verzorgen van de brief. Wim, ook in deze kersttijd en het komende jaar zullen we voor je 
bidden! 

 
MEDITATIE: WEES NIET BEVREESD 

'Vrees niet!', zo begint het kerstevangelie in die nacht. Nee, het begint niet in de stal, niet bij 
Jozef en Maria. Het begint als een engel plots, zonder dat er van tevoren ook maar iets van te 
merken is geweest, bij de herders staat. In de donkere velden schijnt een fel licht dat alles 
‘ontdekt’.  

Daar staan de herders dan, met de engel, door een groot licht omsloten, misschien kun je wel 
zeggen… ingesloten. Wat een gebeuren! En dan schrik je toch, zou je zeggen? Jawel, maar 
de herders zijn niet bang aangelegd. Dan moet je geen herder worden. Ze weten van de 
gevaren in het donker, van wilde dieren die de kudde schapen en henzelf belagen. Maar, let 
goed op, er staat niet dat de engel zegt: ‘Wees niet bang!’ Er staat: ‘Wees niet bevreesd!’ Dat 
is veel meer dan angst hebben en ergens bang voor zijn. Dat zit dieper, heeft een 
voorgeschiedenis... 'Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die 
wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen', zegt de 
profeet Jesaja (Zijn naam betekent: God is mijn redding!) ruim 700 jaar eerder. 
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Misschien vind je het een vreemd begin van de engel en denk je: ‘Wat valt er dan te vrezen? 
Het is toch heerlijk kerstfeest? Gezellig, vrolijk… feest van licht? Laten we samen de Bijbel 
lezen; Gods Woord, de blijde boodschap, aan de wereld gegeven om te ontdekken wie God 
is en wie wij zijn. In welke toestand we na de zondeval in het paradijs verkeren en waarom 
het Kerst moest worden. Dat krijgt ook heel persoonlijk gestalte in het leven van mensen, 
van herders, van wijzen uit het oosten, van... 

Als Gods Woord, Gods Geest, Gods heerlijkheid ons gaat omschijnen, dan wordt je leven 
‘ont-dekt’. Dan komt alles aan het licht en zie je wie je werkelijk bent voor God. Net zoals 
Adam en Eva in het paradijs na de zondeval tot dat besef kwamen. Daar komen we in de 
Bijbel ook het woord ‘bevreesd’ tegen... Nadat Adam ongehoorzaam is geweest aan God 
zegt hij: ‘Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij.’ Gezondigd, naakt, bevreesd! 

En dan zoekt God ze op, ze worden ontdekt. En wat nu zo wonderlijk is, ze worden niet 
alleen door God ontdekt, maar ook ‘omdekt’, bekleed, zodat ze niet meer naakt zijn. God 
dekt toe. Dat zegt veel over wie God is! Dat wijst al heen naar Kerst (Joh.3:16). Jezus was 
als redder vele malen aangekondigd in het Oude Testament. Gods plan was vanaf het begin 
om een relatie met de mens te hebben. Ook door de zondeval is dat plan niet veranderd. Is 
dat geen wonder? Wij hebben het er niet naar gemaakt, maar toch begint de engel met:  

‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen 
zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is 
Christus, de Heere.’ 

Opvallend. De engel zegt niet: 'Jezus is geboren.' Jawel, het is Jezus (Zijn naam betekent: 
God redt!), maar de engel legt hier nog extra de nadruk op de inhoud van zijn heerlijke naam 
en komst. Hij zegt: 'de Zaligmaker geboren'. Zaligmaker, dat is Heelmaker. Want daarom 
kwam Jezus, moest Hij komen. Om heel te maken wat door de zonden kapot is gemaakt; de 
relatie tussen God en de mens, het eeuwige leven. De Ladder is met Kerst vanuit de hemel 
op de aarde uitgeschoven, omdat het andersom niet kan, onmogelijk is. De Zaligmaker, Gods 
eigen Zoon, Jezus, is geboren om in onze plaats de straf op de zonden te dragen en weg te 
nemen. Dat doet Hij als de gang van de kribbe naar het kruis wordt gemaakt.   

Kom dan tot Hem, met heel je hebben en houden. Zoals je bent. Net als de herders. God 
houdt van je en heeft zijn liefde voor jou geopenbaard door de Zaligmaker, door Jezus, de 
Borg en Middelaar. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. 'De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er 
voor ons genezing gekomen', zegt Jesaja 53:5. Is het geen wonder, wat daar in de kribbe te 
vinden is?! Kom laten wij aanbidden. De herders spoeden zich erheen. Met grote blijdschap. 
Ga je mee?  

"Wees niet bevreesd!' 

Een zalig kerstfeest met grote blijdschap toegewenst.  

(Uit: Alles over Katwijk, 25 december 2015) 
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In paradisum deducant te angeli. 

De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs. 
 

 
Op 15 oktober overleed Ron Harren, na op 7 september het sacrament voor de zieken 
ontvangen te hebben. Ron was vanaf het eerste cursillo in Nederland medewerker, totdat dit 
fysiek niet meer kon. Maar hij is tot het laatst betrokken geweest. Hij herstelde goed van zijn 
herseninfarct in januari maar een infectie vergde te veel. Op 22 oktober vond zijn uitvaart 
plaats waar zijn cursillovrienden in Den Haag en Cursillo Nederland vertegenwoordigd 
waren.  
Wij wensen Rons echtgenote Hanny en hun kinderen veel sterkte toe en bidden voor hen en 
voor Rons zielenrust. 
 
(A.A.) 
 
Tijdens de uitvaartmis van Ron in de kerk van de Heilige Pastoor van Ars in Den Haag heb 
ik namens de cursillogemeenschap het woord mogen voeren. Het leek ons goed deze 
toespraak hier op te nemen. 
 
Beste Ron, 
 
In mei 1984 deden wij samen ons eerste cursillo, op uitnodiging van pastoor Toon 
Groenendijk van de toenmalige Paulusparochie. Wij kenden elkaar al wat langer van de 
parochievergadering maar van toen af werden wij vrienden. Die vriendschap heeft zich door 
de jaren heen verdiept. Wij zagen elkaar minstens eenmaal per maand bij een ultreya of 
groepsbijeenkomst in het kader van Cursillo. En waar je in familieverband misschien wat 
terughoudend was, was daarvan in deze bijeenkomsten geen sprake. We deelden met elkaar 
wat ons bezighield, boden elkaar een luisterend oor en je inspireerde ons met jouw 
invalshoeken als we een meditatie hadden. Daarnaast toonde je je een scherp observator van 
wat er zo omging in de wereld, verderaf of dichtbij, en daar bad je ook voor. 
 
Persoonlijk herinner ik mij de vele bezoeken die we samen, soms met anderen, brachten aan 
onze cursillovriend August Daal in het Gulden Huis, waarin hij opgenomen was en de vele 
gesprekken die we ook samen gevoerd hebben, vaak wandelend vanaf de pastorie naar huis, 
in de auto naar of van een cursilloactiviteit of, recenter, in Vrederust – West en Tabitha. 
Ook de landelijke cursillobijeenkomsten zoals de ultreya sloeg je eigenlijk nooit over, maar 
bovenal was je ook medewerker in Cursillo en samen hebben we zo met anderen gedurende 
25 jaar cursilloweekenden verzorgd. Daar mochten wij heel vaak zien dat deelnemers dichter 
bij de Heer kwamen door zich voor Hem open te stellen en Hem te aanvaarden. Eigenlijk dat 
wat wij in ons eigen eerste cursilloweekend ervoeren. 
Namens het bestuur van Cursillo Nederland en de hele cursillogemeenschap wil ik je danken 
voor die grote inzet en betrokkenheid. 
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Jouw herseninfarct in januari, nadat we elkaar begin januari nog thuis bij jou ontmoet 
hadden, was ook voor jouw cursillovrienden hier in Den Haag een grote schok. Ineens was je 
niet meer bij onze bijeenkomsten. In het ziekenhuis en later in Vrederust – West zagen we je 
wel weer opknappen: lopen ging weer, achter een rollator, en je spraak kwam terug. 
Schrijven ging minder goed, maar je deed het wel en het was bijzonder dat ik voor mijn 
verjaardag een persoonlijke, door jou geschreven felicitatie mocht ontvangen. 
Gaandeweg ontstond het idee om, als je eenmaal in Tabitha gewend zou zijn, bij jou op de 
kamer weer een groepsbijeenkomst te houden. Met hulp in de voorbereiding van Hanny, die 
als vanouds iets voor bij de koffie geregeld had en André was het op 13 september zover: 
een groepsbijeenkomst zoals we die gewoon waren, waarbij jij je op het evangelie van de 
zondag voorbereid had. Wij zijn dankbaar dat we dit nog één keer met èn bij jou hebben 
kunnen doen. Jouw wederom handgeschreven dankbriefje ontvingen we een paar dagen 
later. 
 
Als christenen en als mensen van Cursillo mogen wij ons erop verheugen dat er na dit aardse 
leven een nieuw leven zal zijn, thuis bij de Heer. In Vrederust – West vertelde je me eens dat 
je je uitvaartmis doorgesproken had, maar ook dat je toch wel opkeek tegen het einde. Maar 
je hebt de stap gezet en weet nu hoe het nieuwe leven is. Wij weten dat we elkaar op termijn 
bij de Heer weer zullen ontmoeten. Al voelen we vandaag de pijn van het afscheid, neem ik 
om die reden afscheid met een “tot ziens”, “de colores”. 
 
Rust zacht, Ron! 
 
 
Het deed Ron goed te horen dat we in 2020 weer een cursilloweekend zullen hebben en ook 
dat we er alles aan doen om dit voor de Heer en de deelnemers zo goed mogelijk te laten 
verlopen. In dat kader waren Martha en ik van 21 tot en met 24 november in Assisi bij een 
(eerste) Europese medewerkersbijeenkomst. Hieronder staat een kort verslag. 
 
GECC – medewerkersontmoeting in Assisi 
 
Van 21 tot en met 24 november hebben Martha en ik de Europese medewerkersbijeenkomst 
georganiseerd door het GECC (Europees Cursillosecretariaat) in Assisi bijgewoond. Omdat 
het dit keer bedoeld was voor medewerkers waren er beduidend meer deelnemers (zo’n 80) 
als bij andere “Encounters”, voor de nationale secretariaten. Het is bijzonder inspirerend om 
te zien hoe in sommige landen Cursillo echt groot is en bloeit. Naast de bekende grote 
“cursillolanden” als Spanje, Portugal en Italië manifesteerden Kroatië, Hongarije en de 
Oekraïne zich nadrukkelijk. En het is ook prettig om ervaringen te kunnen uitwisselen met 
landen die een vergelijkbare problematiek hebben als wij, hier in Nederland. 
 
Het verbaast niet dat in een weekend speciaal voor medewerkers een accent gelegd wordt op 
de methode van Cursillo: hoe doen we het op de goede manier “volgens het boekje”, dat in 
ons geval “Ideas Fundamentales” (Grondgedachten”) heet. En dat begint bovenal met de 
onderlinge vriendschap: we zijn geroepen om vrienden in de Heer te zijn. Dat betekent iets 
voor de omgang met elkaar, de wijze waarop we onze eigen invalshoeken met elkaar 
verzoenen en vooral dat we een aantrekkelijke gemeenschap van gelovigen zijn. 
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Benadrukt werd wederom dat de 3 fasen van cursillo, het voorcursillo voorafgaande aan het 
3 – daagse cursilloweekend, het weekend zelf en het nacursillo, dat we ook wel “4e dag” 
noemen, één geheel vormen. In het nacursillo ligt ook het eigenlijke doel van Cursillo: dat 
elke cursillist zelf de relatie met de Heer die er al was of in het cursilloweekend een nieuwe 
dimensie gekregen heeft, onderhoudt. En dat gaat veel makkelijker samen met anderen in 
een vriendschapsgroep (cursillogroep), een kleine, christelijke gemeenschap waar je je thuis 
kunt voelen bij vrienden. 
 
Het nacursillo van ons allen als cursillisten is de basis voor het voorcursillo van nieuwe 
kandidaten: we zijn geroepen om apostel te zijn en dat kunnen we al door in onze eigen 
omgeving te vertellen wat we zelf meegemaakt hebben in ons eigen cursilloweekend of hoe 
we daarna vreugde gevonden hebben in onze relatie met de Heer en elkaar. Zo’n getuigenis 
overtuigt! Inspirerend was ook wat onze vrienden uit Kroatië, Hongarije, Gibraltar en 
Portugal hierover deelden. 
 
Natuurlijk was er in dit weekend ook gelegenheid om Assisi zelf te bezoeken, met naast nog 
enkele andere historische kerken, de basilieken van de H. Clara en Franciscus met hun 
graven. De laatste in inmiddels prachtig hersteld van de aardbevingsschade van eind jaren 
90. Aan de basiliek is ook een klooster verbonden, waarmee het alles bij elkaar een groot 
complex is en daar vierden we na de stadswandeling de Eucharistie.

  

	
 

Basiliek en graf van Sint Franciscus 

Gesterkt door de ontmoeting met zoveel buitenlandse cursillovrienden en de Heer en door 
wat onderling in de wandelgangen, in groepen en plenair besproken werd, vlogen we zondag 
weer terug naar huis. 
 
(A.A.) 
 
Cursillo 2020 
 
Het cursilloweekend van 2020 vindt plaats van donderdag 18 juni tot en met zondag 21 juni 
2020 in het Julianaklooster op het heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood” in Heiloo. 
We vragen nu al jullie gebed voor dit weekend en de deelnemers die de Heer zal sturen! 
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Deze aankondiging konden we ook al in de zomerbrief plaatsten, maar we herhalen haar 
hier. Want het cursilloweekend is natuurlijk primair van de Heer, maar wordt gedragen 
door de hele cursillogemeenschap, zowel door ons gebed als cursillisten als door ons 
getuigenis van wat wijzelf in ons eigen cursilloweekend ervaren hebben. Tijdens de dagen in 
Assisi is nog eens heel duidelijk geworden hoe belangrijk ons eigen verhaal, ons 
persoonlijke getuigenis is. En daarvoor hoeven we niet ver van huis: laten we in onze eigen 
vrienden- en kennissenkring erover spreken. Onze ervaring gunnen we anderen toch ook!   
 
Landelijke ultreya 

 
We hoopten in deze brief al iets te kunnen berichten over een landelijke ultreya. Dit zullen 
we doen als we verder zijn met de voorbereiding. 
 

 
Eenmaal in het jaar vragen we aandacht voor het feit dat naast ons gebed en getuigenis nog 
iets nodig is om alle activiteiten die we doen mogelijk te maken, het cursilloweekend voorop: 
fondsen. Deels komen die uit wat deelnemers bijdragen (of beter: bijgedragen hebben voor 
een volgend weekend!), voor een ander deel uit donaties. Martha, onze penningmeester, licht 
dit toe. 
 
Financiële kerstgedachte	
 
Wat is het fijn om een bij een groep mensen te horen waarmee 
je je geloof kunt delen en die ook hun geloof door willen 
geven! Franciscus van Assisi zei: “We zijn allemaal geroepen 
om te evangeliseren, desnoods met woorden!” Omdat 
Franciscus de gelofte van armoede afgelegd had was hij 
volledig afhankelijk van giften om zijn werk (de Kerk 
vernieuwen) te kunnen volbrengen. Ook bij Cursillo zijn wij 
volledig afhankelijk van giften voor ons aller zendingswerk. 
Ook al bloeit het in Nederland nog niet zo rijkelijk als wij 
zouden willen: het is hartverwarmend dat Cursillo in andere 
landen een enorme vlucht neemt en wij horen allemaal bij die 
wereldwijde cursillogemeenschap. Laten wij daarom 
blijmoedig blijven bidden voor Cursillo wereldwijd, en 
daarmee de moed erin houden dat ook in Nederland de bloei 
van Cursillo in zal zetten. Dit ‘geldkerstboompje’ toont dat steun ook financieel tot 
uitdrukking kan komen in een gift. Dat zou zeer gewaardeerd worden, want een aantal 
donateurs is ons ontvallen en de rentestand is nihil. Het is misschien goed om op te merken 
dat Cursillo een kerkelijke organisatie is (hoe klein ook) en daarmee de Anbi-status heeft: 
giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Een gift kan overgemaakt worden naar: banknummer: 
NL75 RABO 0162 533845 ten name van: “Medew. in Cursillo Nederland”, Den Haag. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank en ik wens alle cursillovrienden:	
Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar!  
 
De Colores! 
 
Martha.	
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Op 12 april is het Pasen, het volgende (en grootste) kerkelijke feest. Dan willen we weer een 
paasbrief uitbrengen en, ook al gaat nu de aandacht uit naar Kerstmis, nodigen we jullie van 
harte uit een bijdrage te sturen aan Wim, het redactieadres (liefst voor 15 maart). Zo’n 
bijdrage, over wat je meegemaakt hebt in je eigen omgeving en je geraakt heeft, een gebed of 
een mooie of verdiepende tekst, kan een cadeau zijn voor de anderen in onze vriendenkring!  
 
Tot slot wens ik jullie allemaal een zalig Kerstmis en een in alle opzichten voorspoedig 
2020, onder de zegen van de Heer! 
 
De colores,  
 
Albert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactieadres cursillobrief                        Secretariaat Cursillo Nederland 
Wim Verbrugge                                    Aad van Geest, tel.: 06-25467893 
Frederik van Eedenstraat 4                                Don Boscohof 24, 6097 GX Heel 
3532 CL Utrecht                                                    e-mail: info@cursillo.nl 
tel.: 030-2942985                                               banknr. NL75 RABO 0162 533845  
e-mail: wimverbrugge04@gmail.com                   t.n.v. Medew. in Cursillo Nederland  
 
Deze cursillobrief sturen we naar het ons bekende e-mailadres of adres. Daarvoor heb je ons eerder 
toestemming gegeven. Mocht je de brief niet meer willen ontvangen, verzoeken we je dit te melden bij het 
secretariaat.  


