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                                     VERBORGEN RIJKDOM  

                                       10 jaar iconenatelier 
                                  Zusters van Liefde scmm 

Maanden hebben we er naar toe geleefd. Al in oktober 2013 kwam zuster Delian 

met het voorstel om met een groep leerlingen de Iconen van de grote feestdagen  

te gaan schilderen. Er werden projectgroepjes in het leven geroepen om de 

organisatie, op onderdelen, verder uit te werken. 

Zoals veelal het geval is, ontwikkelden zich gaande 

weg steeds meer ideeën. De kunst was dan om de  

nieuwe voorstellen te implementeren en dat verliep 

niet altijd even soepel. Maar hoe we ook soms 

geworsteld hebben, het onschendbaar geloof van  

zuster Delian in “alles komt goed” stond vast.  

Uiteindelijk is gebleken dat het resultaat 

belangrijker is dan de weg er naar toe. De 

Iconen zijn prachtig en het feest was tot in 

de puntjes verzorgd en georganiseerd.  

Vrijdagmiddag 20-06-2014 hebben we met een 

klein groepje vrijwillig(st)ers de puntjes nog op 

de i gezet. De werkers die hier genoemd mogen 

worden zijn Gerrit van Baal en San van Heijst.                                        

De prachtige stellages waarop de Iconen 

geëtaleerd zijn, zijn door Gerrit ontworpen en 

zeer professioneel in elkaar gezet. Beiden 

hebben de inrichting uitstekend verzorgd. 

Meer dan 80 genodigden hebben op zaterdag 

gehoor gegeven aan de uitnodiging. Toen de                                        

meeste van hen plaatsgenomen hadden kwam  

een select groepje 

in processie binnen met voorop een van de 

kinderen met een prachtige zelfgeschilderde 

Icoon die een ereplaats kreeg. Nadat men de 

meegebrachte bloemen in de vazen had gezet kon 

de themaviering “Verborgen rijkdom” beginnen. 

Zuster Veerle sprak een woord van welkom en was 
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verantwoordelijk voor de ceremonie! 

Zuster Marie Thérèse gaf een toelichting op  

het thema en heeft het voorwoord in het 

boekje geschreven dat vandaag voor het 

eerst zal worden uitgedeeld. Haar trots was 

van haar gezicht af te lezen. Zuster Delian 

werd geroemd om haar grote verdiensten in 

het bestaan van 10 jaar atelier. Zuster Delian 

wierp op 

haar beurt een blik over het geheel en sprak 

haar dankbaarheid uit naar zuster 

Hadewych uit Schoten, die zuster Elizabeth 

Zaliger vertegenwoordigde. Zuster Elizabeth 

was vele jaren haar grote leermeester. Van 

haar heeft zij het vak icoonschilderen 

geleerd (voor zover we hier over“vak” mogen 

spreken). Zuster Elizabeth heeft ook het 

grote prachtige wandkleed geborduurd. Een unieke blikvanger hier aan de muur!  

Het Tilburgs Byzantijns Koor o.l.v. Piet Happel  

verzorgde de zang. Er werd gebeden en veel gezongen                                                    

Vooraf aan de icoonwijding werd, heel toepasselijk,                          

het Evangelie van Matheus over de talenten gelezen.                                                   

Al even toepasselijk was het gebed over de wijding: 

“Veelkleurig is Uw woord geworden: zilver, 

goud, grondstoffen, toegewijd handwerk en 

levenskunst”.Door pastoor Miltenburg werd 

het wijdingsgebed gebeden,de Iconen 

gewijd en de aanwezigen bewierookt, zodat 

ook hun gebed mocht opstijgen. Wederom 

werd prachtig gezongen door het Tilburgs 

Byzantijns Koor en hebben we onder het 

zingen van de vredeswens elkaar de hand 

geschud. Alvorens we ons  naar het koud 

buffet zouden gaan begeven 

hebben we geluisterd naar de 

voordracht van Carla, met als 

titel; “Ogentroost”. 
Het zal ergens in 1976 geweest zijn 

dat ik in een armoedig zaaltje op een 

houten stoeltje de 205 minuten 

durende zwart-wit film gezien heb. 

De tijd waarin Roebljov leefde, zo 
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rond 1400, was chaotisch en zwaar voor de bevolking van Rusland. De adel bestreed elkaar, de 

Tartaren voerden moord en strooptochten uit, honger en pest waarden rond en maakten enorme 

aantallen slachtoffers onder de boeren die in erbarmelijke omstandigheden leefden. De 

geestelijkheid had zich teruggetrokken en richtte zich op de hogere kunsten en het ascetische 

leven, ver van de gewone mensen. In dit desolate decor ziet men Andrej Roebljov samen met de 

monniken Danil en Kirill, rondtrekken van klooster naar klooster op weg naar Moskou. Later 

zouden zij daar Theofanes de Griek ontmoeten, die werkte aan muurschilderingen in een 

kathedraal in Moskou. Theofanes kiest Andrej uit om hem te helpen. 

Toen wist ik nog niet dat ik in 2004 op de zolder van het klooster aan de Oude Dijk onder de 

bezielende leiding van zuster Delian de Brouwer, Iconen zou gaan schilderen…. 

Een verhalende voordracht om nooit meer te vergeten!  Het koud buffet liet                                                     

zich heerlijk smaken: een echte verwennerij. 

Het was goed om te zien hoe iedereen het 

naar haar/zijn zin had. 

In de pauze was er                                           

gelegenheid om in 

het winkeltje iets te 

kopen, bijvoorbeeld: 

icoonkaarten of een 

reproductie van de 

nieuwe iconen. Daar was veel belangstelling voor. De opbrengst was voor een goed 

doel, namelijk: “het project van zuster Ursula”. 

Het middagprogramma voorzag in een toedracht 

over de icoon van de Gedaanteverandering van 

Christus. Centraal stond de icoon van de 

Transfiguratie die door zuster Delian is geschilderd. 

Na de uiteenzetting hebben we in groepjes 

gebrainstormd over hetgeen we gehoord hadden 

en konden er vragen worden gesteld. Voordat de dag werd afgesloten werd  

zuster Delian, namens de 9 leerlingen  die de 

feestdagenserie geschilderd hebben, een 

welverdiende attentie aangeboden als dank 

voor alle hulp, steun en vertrouwen tijdens 

het schilderen. Zo ook werd zuster Veerle 

hierin betrokken voor haar bijdrage aan de 

prettige sfeer in het atelier en het  

verzorgen van de inwendige mens. Daarna 

zijn we naar buiten 

gegaan om in de mooie kloostertuin nog een ijsje te 

eten. Een prachtige afsluiting van een geweldige 

feestdag. Op naar zondag! De 2e feestdag waarop de 

tentoonstelling en het atelier geopend zijn voor 

belangstellenden. “Open dag”  Voor verslag: Wem Timmermans    
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Dit zijn de foto’s die ik gebruikt heb in het artikeltje. Van alle foto’s die ik 

intussen in mijn bezit heb, was het moeilijk om er echt representatieve foto’s uit 

te selecteren.                                                                                
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