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Op 8 december legde zuster Elisabeth haar plechtige geloften voor het eremieten-
leven  af  in  de  handen  van  mgr.  Johan  Bonny,  bisschop  van  Antwerpen.  De  
plechtigheid  vond plaats  tijdens  een  pontificale  eucharistieviering  in  de  Onze-
Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, die voor deze gelegenheid volstroomde  
met  mensen  vanuit  alle  windstreken  van het  bisdom Antwerpen én  daarbuiten.  
Dank aan allen die erbij  waren! Dank ook aan al  die mensen die in de eigen  
gemeenschap biddend met ons verbonden waren die dag! 

Homilie van mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen 
bij de plechtige professie voor het eremietenleven van zr. Elisabeth 

Gen. 22, 1-2.9a.11-14 2 Kor. 12,6b-10 Lc. 1,26-38 

Broeders en zusters, 
Beste Zuster Elisabeth, 

Vandaag is het de tweede zondag van de advent. Vandaag is het ook 8 december, 
feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Hoewel de liturgische kalender dit feest 
naar  morgen verschuift,  willen we het  vandaag al  meenemen.  Jouw professie 
voor het eremietenleven heeft immers veel te maken 
met  Maria  en  met  haar  stille  voorbereiding  op  de 
geboorte  van de  Heer.  In  deze laatste  weken voor 
Kerstmis  is  het  immers  stil  rond  Maria.  In  het 
verborgene bereidt ze zich voor op de vervulling van 
Gods belofte en op de geboorte van haar zoon. Heel 
de verwachting van Israël concentreert zich in haar 
gebed dat Gods Woord spoedig mens mag worden. 
Ze  verlangt  ernaar  het  kind  te  zien  dat  zij  van 
Godswege in  haar  schoot  ontvangen heeft.  Tussen 
haar en Jezus zijn banden aan het groeien die nooit 
meer  stuk  zullen  gaan.  Jezus  is  het  blijvende 
middelpunt van haar leven aan het worden. Die stille 
verbondenheid  met  Jezus heeft  ook  jou,  Zuster 



Elisabeth, diep aangesproken. Je hebt het als 
jouw  roeping  aangevoeld  om  je  leven 
helemaal door te brengen in de stilte van zijn 
Aanwezigheid.  Na  jaren  van  zoeken  en 
groeien,  en  na  een  tijdelijke  professie  van 
drie jaar, ben je klaar voor de professie voor 
het leven. Namens de kerkgemeenschap mag 
ik vandaag je roeping voor het kluizenaars-
leven bevestigen en haar een plaats geven in 
de  wijde  kring  van  onze  diocesane  kerk-
gemeenschap. 

Voor deze professie heb je uit de heilige Schrift drie lezingen gekozen die je 
dierbaar zijn. Laat mij uit elk van deze drie lezingen iets naar voren halen. 

God zal erin voorzien 

De eerste  lezing komt uit  het  eerste boek van het  Oude Testament:  het  boek 
Genesis. Het is een moeilijke passage. God stelt het geloof van Abraham op de 
proef. Hij vraagt hem het kostbaartse wat hij heeft: het offer van zijn enige zoon 
Isaak. Zodra Abraham tot de daad wil overgaan 
grijpt  God in.  In  het  struikgewas  ziet  Abraham 
een vastgelopen ram zitten, die hij als offer zal 
opdragen.  Uit  dankbaarheid  geeft  Abraham  die 
plaats een nieuwe naam: Moria.  Een naam met 
een betekenis: 'de Heer zal erin voorzien'. Beste 
Elisabeth,  toen jouw kluis een naam nodig had, 
ben je die bij Abraham gaan halen. Je kluis noemt 
'de  kluis  van  Moria'.  Wat  zit  voor  jou  in  die 
naam?  In  het  kluizenaarsleven  zal  je,  zoals 
Abraham, twee ervaringen meemaken. Er zullen 
momenten zijn dat  je geloof op de proef wordt 
gesteld, omdat leven met God niet vrijblijvend is. 
Het vraagt om loslaten en vooral om vertrouwen. 
Daar  staat  een  prijs  op:  de  prijs  van  de 
beschikbaarheid.  Er  zullen  echter  ook  andere 
momenten  zijn,  sterkere  momenten,  waarin  je  zal  ervaren  dat  “de  Heer  erin 
voorziet”: Gods trouw overtreft al wat wij voor Hem kunnen achterlaten. Zijn 
belofte is groter dan al wat wij voor Hem kunnen prijsgeven. Zijn liefde heeft 
verrassingen achter de hand, waar wij nog geen besef van hebben. Dat is een 
eerste wens vandaag: dat je in de 'kluis van Moria' mag groeien, zoals Abraham, 
in het geloof dat God “erin voorziet” voor wie Hem liefhebben en dat Hij ons 
nooit loslaat. 



Uw genade is mij genoeg

De tweede lezing komt uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Het is  
een  brief  waarin  Paulus  geregeld  spreekt  over  zichzelf  en  over  zijn  eigen 
ervaring. Hier komt een andere Paulus naar voren. Niet de stoere missionaris die 
stormen en tegenstand trotseert, maar de gelovige die met eigen zwakte en twijfel 
worstelt. Driemaal heb ik, zegt Paulus, de Heer aangeroepen dat Hij van mij zou 
weggaan, dat Hij mij gerust zou laten en mij een gewoon leven zou laten leiden.  
Maar hij kreeg van God een ander antwoord: “Je hebt genoeg aan mijn genade. 
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen”. Ik kan me voorstellen dat ook jij, 
Zuster Elisabeth, wel eens gevraagd hebt aan 
de Heer dat Hij van jou zou weggaan of dat 
Hij je een gewoon leven zou laten leiden. Je 
bent  geen  held,  geen  stoere  bekeerling  of 
overtuigde  propagandist.  Je  kan  voor  je 
geloofservaring niet terugvallen op een team 
of een algemene raad. In de kluis sta je voor 
God in de broosheid van wie je bent en wie 
je  liefhebt.  Je  staat  er  eigenlijk  zoals  de 
meesten van ons voor God staan: in de kwetsbaarheid van ons leven en van ons 
zoekende  geloof.  Juist  daar  blijft  God  jou  en  ons  tegemoetkomen  met  de 
woorden die Paulus al te horen kreeg: “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht 
wordt juist in zwakheid volkomen”. Dat is een tweede wens vandaag: dat je mag 
ervaren hoe God ons tegemoet komt met zijn genade. Uitgerekend op de plek 
van onze zwakheid kan Hij zijn vinger leggen en daar genezing brengen. Van 
Gods genade heb je nog alles te leren en te verwachten, zoals ieder van ons. 

Neem mij aan, Heer, volgens uw woord

De  evangelielezing  die  we  hoorden,  is  het  evangelie  voor  het  feest  van  8 
december,  Maria  Onbevlekt  Ontvangen.  In  deze  lezing  komt  de  naam  van 
Elisabeth voor: ook zij mocht ervaren dat Gods genade zich niet laat inperken 
door menselijke leeftijd of vruchtbaarheid. Bij je tijdelijke professie, drie jaar 
geleden, heb je als nieuwe naam gekozen voor Zuster Elisabeth. Niemand beter 
dan Elisabeth kan je immers in de buurt van Maria en van Jezus houden. Het 

gesprek  tussen  de  engel  en  Maria  eindigt 
met  de  woorden  van  Maria:  “Zie  de 
dienstmaagd  van  de  Heer;  mij  geschiede 
naar uw woord”. Deze woorden zouden als 
opschrift  boven  de  viering  van  vandaag 
kunnen staan. Welke taak of levensstaat wij 
ook  in  de  kerkgemeenschap  hebben 
ontvangen,  uiteindelijk  is  ieder  van  ons 
geroepen om te groeien in het antwoord van 



Maria: “Zie de dienstmaagd van de 
Heer;  mij  geschiede  naar  uw 
woord”.  Dat  Gods  woord  aan  ons 
mag geschieden en  dat  wij  in  zijn 
dienst  mogen staan:  dat  verlangen 
verbindt  ons  met  elkaar.  Beste 
Zuster  Elisabeth,  Maria  heeft  een 
ereplaats in jouw kluis. Je begint en 
eindigt  de  dag  met  naar  haar  te 
kijken en tot haar te bidden. Samen 
met Maria wil je in de buurt blijven 
van  Jezus.  Dat  is  een  derde  wens 
vandaag: dat Maria je bij Jezus mag houden met een hart zo ruim als dat van 
haar. Onder de mantel van Maria is plaats voor velen. Ze is de 'Moeder van de  
Kerk'. 

Dank, Elisabeth, om in de stilte van het gebed alle noden en verlangens mee te 
nemen die de kerkgemeenschap en die mensen aan je toevertrouwen. Zo gesloten 
als  je  kluis  is,  zo  open  zal  je  gebed  zijn.  Maria zal  je  helpen dat  raadsel  te 
ontwarren. 

Beste Zuster Elisabeth, ik ben blij dat ik vandaag mag 
voorgaan in deze plechtige professie voor het kluize-
naarsleven.  Je  roeping  en  je  engagement  zijn  een 
geschenk van de heilige Geest aan onze kerkgemeen-
schap.  Binnen  een  kleine  drie  weken  zullen  we 
Kerstmis vieren. Jouw kluis is één van de plaatsen waar 
Jezus vandaag opnieuw geboren wordt, in de stilte van 
het gebed en de geborgenheid van de vriendschap. 

Amen. 

+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 

 



Zuster Elisabeth in Herentals op de preekstoel

Voor  het  vijfde  opeenvolgende jaar werd  tijdens  de  zomermaanden in  de  Sint-
Waldetrudiskerk  van  Herentals  “De  Preekstoel”  georganiseerd  door  de  vzw  
Heilige  Huisjes.  Deze  vzw stelt  zich  tot  doel  om via  kunst  en  patrimonium in  
Herentals  het  christelijk  geloof  te  verkondigen.  Elke  dinsdagavond van  juli  en  
augustus komt iemand – bekend of minder bekend – vanop de preekstoel vertellen  
wat  het  voor hem of  haar betekent  om te zeggen “Ik ben christelijk  gelovig”.  
Tientallen sprekers  beantwoordden reeds die  vraag en  nooit  was het  antwoord  
hetzelfde of ook maar gelijkaardig. Op 6 augustus 2013 was zuster Elisabeth bij  
ons te gast.

Zuster  Elisabeth  getuigde  over  haar  geloof,  over  haar  band met  Jezus  en  haar 
geïnspireerd zijn door het evangelie. Ze vertelde open en eerlijk over haar speci-
fieke roeping, over de zoektocht naar die roeping en over haar leven in de kluis.

In  de  plaatselijke  pers  waren  alle  gasten  van  de  preekstoel  van  dat  jaar 
aangekondigd, maar blijkbaar  was de journalist  haar naam vergeten te noemen. 
Zuster Elisabeth begon haar getuigenis met hem daarvoor te bedanken. Voor ons, 
organisatoren, zorgde dat even voor een klein schokje. We zaten ermee verveeld. 
Maar wat zuster Elisabeth daarmee wilde zeggen, was: “Het gaat hier niet om mij 
en ook niet om de namen van de mensen die hier komen staan. Het gaat over de 
naam  van  onze  Heer  om  wie  het  te  doen  is.”  Het  was  een  originele  insteek 
waarmee zuster Elisabeth onmiddellijk de aandacht van het publiek trok, om te 
zeggen dat het niet om haar ging maar om de Heer die werkzaam wil zijn in haar 
en ook in ons. Die gedachte was de rode draad door haar getuigenis.

Het werd die avond heel stil  in de Sint-
Waldetrudiskerk.  Mensen  luisterden  met 
open oren en soms open mond naar  het 
verhaal  dat  anders  is  dan  veel  andere. 
Iemand die ervoor kiest om haar leven in 
eenzaamheid, in gebed en arbeid door te 
brengen,  is  op  z’n  minst  gezegd  niet 
alledaags.  Het heeft iets heel tegendraads 
in  deze  hedendaagse  tijd  waarin  ‘doen’ 
heel centraal staat. 

Toch kwam zuster Elisabeth niet als een wereldvreemd iemand over toen ze de 
preekstoel beklom om op onze vraag te antwoorden die voor haar alles met afdalen 
te maken had, afdalen in je diepste zelf. Haar woorden waren niet zweverig, maar 
duidelijk en weldoordacht toen ze sprak over het avontuur dat ze met de Heer is  
aangegaan. Ze vertelde hoe ze ernaar streeft om het lawaai van het leven en de 
wereld te doen verstommen om zo beter de stem van God te horen. Ze illustreerde 
haar verhaal rijkelijk met teksten uit het evangelie, teksten die ze – naar analogie 



met haar schapen – blijft herkauwen en die haar zo steeds nieuwe inzichten blijven 
openbaren.

Uit de reacties achteraf in de tuin van de dekenij, waar toehoorders en gast elkaar 
traditioneel nog even ontmoeten, hebben we opgemaakt dat het leven dat zuster 
Elisabeth leidt en waarvan ze heeft getuigd, een luis in de pels van de huidige kerk 
en  samenleving  is.  Voor  de  enen  bleef  het  een  heel  bevreemdend  verhaal  dat 
weerstand  opriep.  Zeker  evenveel  anderen  werden  er  enorm  door  geraakt  en 
geïnspireerd.   Door  het  verhaal  van  zuster  Elisabeth  heen  werd  hun  eigen 
verlangen naar meer stilte en meer tijd voor gebed aangesproken.

De gedachte allereerst Jezus achterna te gaan om te groeien naar een leven in Hem, 
heeft ons getroffen. Mensen hebben daarover gesproken met zuster Elisabeth zelf, 
maar het viel ook enorm op dat ze onder elkaar lang bleven napraten over wat haar 
woorden met hen hadden gedaan. De getuigenis van zuster Elisabeth zal ons in het 
bijzonder bijblijven omdat ze zo puur en waarachtig was. Je hoeft niet vreemd of 
excentriek te zijn om radicaal voor een ongebruikelijke levenswijze te kiezen. Toch 
wordt ze hierdoor ongewild een controversieel figuur.

Welke de reacties  achteraf  ook waren,  zuster  Elisabeth heeft  duidelijk niemand 
onberoerd  gelaten.  En  daar  kunnen  wij  als  organisatoren  van  “De  Preekstoel” 
alleen maar heel blij om zijn. Want het blijft vooral onze bedoeling de toehoorders  
ertoe aan te zetten om zich te bezinnen over de vraag: “En ik, wat bedoel ik als ik 
zeg dat ik christen ben?”. Uiteindelijk is het onze hoop en ons verlangen om met 
dit initiatief mensen dichter bij Jezus zelf te brengen.

Zuster Elisabeth heeft daartoe een mooie en sterke bijdrage geleverd die mensen 
deed nadenken en reflecteren over hun geloof, en die hen zo dichter bij de Heer 
bracht. Want inderdaad, het gaat in eerste instantie niet om wie op de preekstoel 
staat, maar om Hem.

Nogmaals veel dank daarvoor, zuster Elisabeth.

Ilse Dupont en Bart Wynants – Heilige Huisjes vzw

Kluis van Moria zoekt nieuwe sponsors !

Uw financiële steun wordt in dank aanvaard op ons rekeningnummer :
IBAN : BE87 7785 9780 5294 BIC : GKCCBEBB

Contact : Kluis van Moria vzw, Sassenhout 41, 2290 Vorselaar - 014 21 82 42     
   Email: kluisvanmoria@skynet.be  Website : www.kluisvanmoria.be 

Ontvangt u deze nieuwsbrief met de post maar u hebt ook een e-mailadres? Laat  
het  ons weten! Zo helpt u ons te besparen op de verzendingskosten van deze  
nieuwsbrief.



Handwerk uit de kluis 

Geef uw biddende verbondenheid met de kluis een zichtbaar teken ! 

Kleurrijke cilinderkaarsjes, fleurige eitjes of een paaskaarsje staan klaar om lichtjes 
te zijn op de weg naar Pasen. Verpakt in transparante folie met een  strikje ook leuk 
om een keertje cadeau te doen. 

Alle kaarsen van Kluis van Moria zijn het resultaat van de biddende handenarbeid 
van zuster Elisabeth en worden met de grootste zorg en volgens de regels van de 
kunst door haar vervaardigd.

Bestellen  kan  door  het  strookje  op  de  achterzijde  volledig  ingevuld  en  onder 
gefrankeerde omslag terug te sturen naar : 

KLUIS VAN MORIA VZW
Sassenhout 41
2290 Vorselaar

U kan ook bestellen per e-mail via kluisvanmoria@skynet.be. 

Betaling dmv overschrijving na ontvangst van uw bestelling en de factuur.

Psalmwake
Elke 3de maandag van de maand om 19u 

(niet in juli en augustus)

in de kapel van OLV Ten Troon, Sassenhout 41, 2290 Vorselaar. 

Iedereen welkom !

Meer info : www.lauravanabtpoimen.be. 



BESTELFORMULIER
Naam : 

Adres : 

Tel.nr. : E-mailadres : 

bestelt hierbij : 

___ x tricolor kaars diam. 4cm H 10cm GROEN à 1,50 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 4cm H 10cm ORANJE à 1,50 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 4cm H 10cm GEEL à 1,50 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 4cm H 10cm PAARS à 1,50 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 4cm H 10cm BLAUW à 1,50 €/st. =  ____,___ €

___ x tricolor kaars diam. 7cm H 20cm GROEN à 9,00 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 7cm H 20cm ORANJE à 9,00 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 7cm H 20cm GEEL à 9,00 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 7cm H 20cm PAARS à 9,00 €/st. =  ____,___ €
___ x tricolor kaars diam. 7cm H 20cm BLAUW à 9,00 €/st. =  ____,___ €

___ x ei klein GROEN à 1,10 €/st . =  ____,___€
___ x ei klein ORANJE à 1,10 €/st . =  ____,___€
___ x ei klein GEEL à 1,10 €/st . =  ____,___€
___ x ei klein PAARS à 1,10 €/st . =  ____,___€
___ x ei klein BLAUW à 1,10 €/st . =  ____,___€

___ x ei midden  GROEN à 2,50 €/st . =  ____,___€
___ x ei midden ORANJE à 2,50 €/st . =  ____,___€
___ x ei midden GEEL à 2,50 €/st . =  ____,___€
___ x ei midden  PAARS à 2,50 €/st . =  ____,___€
___ x ei midden BLAUW à 2,50 €/st . =  ____,___€

___ x ei groot GROEN à 5,80 €/st . =  ____,___€
___ x ei groot ORANJE à 5,80 €/st . =  ____,___€
___ x ei groot GEEL à 5,80 €/st . =  ____,___€
___ x ei groot PAARS à 5,80 €/st . =  ____,___€
___ x ei groot BLAUW à 5,80 €/st . =  ____,___€

___ x paaskaars diam. 7cm H 20cm à 15,80 €/st =  ____,___€
__________________________________________________________________

TOTAAL (exclusief verzendingskosten aan tarieven B-Post) =  ____,___€


