Sant'Egidio: God en de armen dienen
Wat een interessante informatieavond over
Sant'Egidio was het eind september in het Titus
Brandsma Huis! Daar vertelde Dirk van der Goten
uit Antwerpen, vrijwilliger bij deze
lekengemeenschap in zijn woonplaats, breeduit
over deze (oorspronkelijk rooms-katholieke) poot
in het diaconale landschap. Doel was om ons (nader) kennis te laten maken met de –
in het Nederlands – Sint-Egidiusgemeenschap en ook in onze Sint-Vitusparochie zo'n
groep van de grond te helpen onder het motto: God dienen en de armen dienen.
Het gebed, de armen en vrede - dat zijn de drie fundamentele uitgangspunten bij
Sant'Egidio dat in 1968 in Rome door een groep studenten is begonnen in de vorm
van hulp aan kinderen in arme wijken. Vijf jaar later kon het voormalige en in een
bouwval veranderde karmelitessenklooster Sant'Egidio in de Italiaanse hoofdstad
o.m. als plaats voor het avondgebed worden overgenomen; vandaar ook de naam
van deze organisatie die zichzelf steeds voorhield kerk van en voor iedereen en dan
vooral voor de armen te willen zijn.
Gaandeweg kwamen er, allereerst in west-Europa, steeds meer
Sant'Egidiogemeenschappen; in 1978 bij voorbeeld in Napels en in 1984 ook in
Antwerpen als eerste plaats buiten Italie. Begin deze eeuw zette Sant-Egidio in
Amsterdam voet aan vaste wal, in 2004 in Apeldoorn en daarna kwamen er in ons
land ook nog groepen bij in Utrecht, Roozendaal en Maastricht. Vorig jaar werd,
eveneens onder aanvoering van Dirk van der Goten, ook in Kopenhagen met een
groep gestart. En zo zou dus nu de Friese hoofdstad aan de beurt kunnen zijn.
In welke vorm een eventuele Sant'Egidiogroep in Leeuwarden aan het werk zal gaan
is nog niet duidelijk. Het zou daarbij kunnen gaan om het bezoeken van (eenzame)
ouderen, aan hulp aan kinderen, hulp aan vluchtelingen/nieuwkomers, maar
mogelijk op termijn ook om zoiets als wat al in Antwerpen onder de naam Kamiano
in een grote behoefte voorziet: een gaarkeuken voor armen en thuislozen - een
gastvrije en respectvolle plek waar uitgestotenen terecht kunnen voor een warme
maaltijd en een vriendelijk onthaal. 'Vrienden van de armen zijn' is de insteek.
Op vrijdag 15 november aanstaande zal dit mogelijk mooie begin van Sant'Egidio in
onze eigen parochie een vervolg krijgen in het Titus Brandsma Huis (weer om 19.30
uur). Ook dan zal Dirk van der Goten naar Leeuwarden gekomen zijn om te proberen
ons verder op weg te helpen naar een Sant'Egidiogroep. Het gemeenschappelijk
avondgebed (in Rome is dat dagelijks in de wijk Trastevere) met zang zal op die
avond een van de onderdelen zijn. Ook u, ook jij bent daarbij deze keer weer van
harte uitgenodigd.
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