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Dankdienst Jan Nieuwenhuis     

Lieve mensen, weet u allen welkom vanmorgen. Weest welgekomen. Vertegenwoordigers van de  Dominicanen, familie van Jan. Vrienden, vriendin-nen, bewonderaars, bezoekers en koorleden van vroeger en nu.  Via internet meeluisterend van waar ter wereld ook, nu we hier bij elkaar gepakt zitten om afscheid te nemen van Jan Nieuwenhuis, nog e e n keer in ons midden. In habijt, want lang geleden  geprofest en altijd Dominicaan gebleven.   
 “Gelukkig maar ’’ zei iemand vanmorgen nog. ‘’Eindelijk”, zei een ander. Wat fijn dat je ook eens opgelucht kunt zijn als iemand sterft, omdat je weet dat er zo naar uitgezien is.  En Jan zelf zei: ‘’Niet droevig zijn, maak er maar een feestje van’’.   
 U zult hem herkennen dit uur. In woord en gebaar, in het lied. Jan, die, niet te bevatten, hier voor het laatst in ons midden is. Die in januari nog sprak vanuit zijn rolstoel. Zwaaiend en zegenend. ‘’Dat ik er niet voor niets ben’’ ‘’en dat ik í ets zeker weet, dat er in en achter, boven en onder mij een kracht is, een stem, een impuls, een hand die me leidt, me roept en bij de haren grijpt. En mij opvangt als de dag is gekomen’’.  
 Want voor Jan - helder van stem, welsprekend van taal - was het laatste nooit gezegd.  In de wereld en het hele leven niet. En ook in de dood niet. Jan voor wie de Schrift niet minder was dan het ‘’Hoge Woord’’ en dit huis maar een optrekje,  een tent. Maar met een verhaal. Ons, jouw eí gen verhaal. Maar ook dat van dat boek, overal bovenuit. Groter dan instituten, ambten, bisschoppen of kerken. Eeuw op 

‘’Zomaar een dak’’ - en dat toch meer dan een halve eeuw 

als je thuis beschouwen. Herinrichten, hertalen, omvormen 

naar de tijdgeest. ‘’Muren van huid’’ - en toch zit het je als 

een jas. Wat is dat dan voor huis, door Jan ooit niet meer 

dan een  vlot genoemd om je aan vast te klampen?  

Jij en jij en jij? Allemaal net niks.  

“Wat is dit hier nou helemaal”, kon hij zeggen. Je blaast en 
het is weg. En toch dat vermoeden van die Ene, die ‘die en 
die’, je weet wel – van wie ik soms in gemoede niet weet of 

ik het zelf wel geloven kan. Soms weet ik het ook niet.  

Maar toch die ene van horen zeggen. Die met niets van 

niets begon. En dat telkens weer: In jou, in jou en in jou. 

Welkom  
Juut Meijer 

eeuw, mond op mond doorverteld. Door de tijd, die eigenlijk niet bestaat, maar wel ons begrip te boven elke keer opnieuw een begin maakt. Waar de Leven-de werkt als een beginsel, een groot geheim. Met o ns nota bene! En vooral met alles wat klein en on-aanzienlijk is.  
 Van dat kleine en onaanzienlijke waren voor Jan kinderen het grootste teken dat bestaat. Bij wie het allemaal steeds weer aanvangt. Van hoofde af, iets nieuws, omdat alleen kinderen nieuwe dingen kun-nen zeggen, nieuwe vragen stellen volgens Jan die hen zo graag betrok en in hen het volste vertrouwen had. Voor wie hij op het Keizer Karel College in  Amstelveen een lokaal inrichtte om ze te laten  spijbelen en hun gang te laten gaan en over wie hij in de Dominicus op zondagmorgen zeggen kon: ’Zie je ze staan daar rond de tafel? De eerstelingen van het lam!’ voor jan waren de kinderen het licht zelf in elke zondagse samenkomst, voor alles waarop we hopen en wat we nog niet weten.  
 Laten we dat licht van den beginne en van Pasen, en van de Hovenier in de tuin, aansteken daarom.  Met  kinderen uit verschillende generaties die dat namens ons allemaal willen doen.  
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Een dankbare 

herinnering  

Jan Herman Maria Nieuwenhuis werd geboren in  Amsterdam op 31 januari 1924 als oudste zoon van Henricus Wilhelmus Nieuwenhuis en Francis-ca Josephine Maria Seveke. Hij had een broer, Pim,  en een zus, Anneke. 
 Op de lagere school kreeg hij catechese les van dominicaan pater Fennell, die woonde aan de Spuistraat. Mede door hem geí nspireerd wilde Jan dominicaan worden en hij ging naar het Domini-cuscollege te Nijmegen. Op 17 september 1941 begon hij aan zijn noviciaat in het dominicanen-klooster te Huissen. Op 18 september 1942 legde hij zijn professie af. Hij studeerde filosofie in Zwolle, waar hij leerde denken, zo zei hij later.  Na zijn plechtige professie studeerde hij theologie in Nijmegen. In het laatste jaar mocht hij naar de opleiding voor journalistiek. Op 1 augustus 1948 werd hij door bisschop Mutsaers tot priester ge-wijd en op 24 juni 1949 legde hij zijn lectoraats-

Woorden van herinnering 
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examen af. Daarna studeerde hij aan het Angeli-cum in Rome. In juni 1951 promoveerde hij op een proefschrift over de kunst van God volgens de leer van Thomas van Aquino. In die tijd was hij ook Romeins correspondent voor de Maasbo-de. Jan genoot met volle teugen van het vele dat Rome te bieden had. 
 Na zijn terugkeer in Nederland begon hij in au-gustus 1951 als redactiesecretaris van de Bazuin, het dominicaanse weekblad voor geloofsverkon-diging. Door een toeval werd Jan gevraagd een retraite te geven aan een eindexamenklas van een katholieke meisjesschool in Nijmegen. Hij koos voor een originele insteek en kreeg zo be-kendheid als retraitepater voor roomse pubers. Jan zag het belang in van het werken met jeugd en jongeren en van geloofsop-voeding zonder dwingend te zijn. Hij schreef hier ook over. Vooral het boek Terwijl de boer slaapt werd een groot succes. In 1964 werd de Bazuinredactie verhuisd van Nijmegen naar de Spuistraat in Amsterdam door provinciaal Frans van Waesberge. Hij gaf vier broeders tevens de opdracht om te bekijken wat te doen met de zieltogende Dominicusparochie, onder het motto: ‘Weet je wat je doet? Je doet wat je kunt’. 
 Al snel bleven alleen Wim Tepe en Jan Nieuwen-huis achter, maar er was een visioen en een aan-voelen hoe het verder zou kunnen met de ge-loofsgemeenschap. De Bijbel kreeg een meer cen-trale positie en de kinderen kregen een nadruk-kelijke plek. Jan verzorgde graag de kinderneven-diensten. De liturgie werd Nederlandstalig en dankbaar werd gebruik gemaakt van het aanbod van Bernard Huijbers om met een groot jonge-renkoor de liturgie te komen opluisteren.  Jannet Delver ging als vrouw het pastorale team versterken en mocht als eerste vrouw daar voor-gaan in de dienst van de tafel. Zo werd gebouwd aan een vernieuwende geloofsgemeenschap, een gemeenschap van gelijken die zorg voor elkaar hebben. 

 Hoewel Jan zich soms een ketter noemde, bleef hij altijd verbonden met de orde van de domini-canen. Hij was ook vele jaren redactielid van het Bulletin van de Nederlandse provincie. In de jaren zeventig ‘ontdekte’ hij de evangelist Jo-hannes en maakte daar uitgebreide studie van. Hij publiceerde diverse boeken over Johannes, met als sluitstuk het boek Johannes de Ziener 
(2004). 
 In 1979 ging Jan met zijn gewaardeerde huis-houdster Maria Dijkstal wonen bij broer Pim in Amstelveen. In 2010 keerde hij terug in Amster-dam om te gaan wonen in een woonzorgcom-plex. Vanuit de Dominicusgemeente kreeg hij mantelzorg en werd bezoek aan de Dominicus-kerk mogelijk gemaakt, want zijn zorgbehoefte nam toe. Twee jaar geleden had hij acuut ver-pleegzorg nodig en leek zijn einde nabij. Hij ging wonen in Aqua Viva te Nijmegen. 
 Begin januari 2019 werd in de Dominicuskerk zijn prekenboek Bij tij en ontij gepresenteerd. In zijn toespraak sprak Jan daar de volgende geloofsbelijdenis uit:  
 

Ik weet niets over God, ook nu niet, hier en nu.  
Maar Hij of Zij, wat maakt het uit, laat mij niet 
los. Ik ben door Hem of Haar in mijn heup  
geraakt en ik vrees dat geen mens mij kan wijs-
maken dat het niet zo is. 
 In de zomer ging zijn fysieke gezondheid verder achteruit. In de vroege ochtend van 24 augustus 2019 is hij rustig ingeslapen en werd zijn wens om te sterven vervuld. 
 We verliezen in Jan Nieuwenhuis een begena-digd schrijver, een eigenzinnig man en een  bezield prediker, Bijbels geí nspireerd en om mensen bewogen. 
 Moge hij ‘duren’ bij de Eeuwige en bij ons. 

René Dinklo o.p. 
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Een paar jaar later vond hij onder dit dak een thuis. Hij kwam in contact met de lagere Jozefschool, een broeder school voor jongens, hierachter op de Haar-lemmer houttuinen, later op de Prinsengracht. Met al dat Amsterdamse schorem organiseerde hij een passie-spel opvoering. In Nijmegen had hij al ‘Bloed en Liefde’ van Bomans opgevoerd en later zou hij ook nog een door hemzelf herschreven Gijsbrecht opvoeren. Toen moest ook ik maar naar die Jozef-school.  
 Elke woensdag middag ging ik dan altijd naar Jan. Een magnifiek open raam naar de Spuistraat, een zender met klassieke muziek van Beethoven of Scho nberg op de achtergrond, een tekening van Jan als jongen hoog aan de muur en een klein souvenir van Manneken Pis op de kast, terwijl Jan ‘de Bazuin’ aan het componeren was met schaar en lijm. Als dat af was dan achterop de fiets door Amsterdam brie-ven afleveren of foto’s voor ‘de Bazuin’ maken.  
 6de klas: twee jongens werden naar de Dominicus gestuurd om de middag dienst te dienen. We waren geen brave jongens. Als echte Amsterdamse rakkers registreerden wij eerst de werkelijkheid in de Oude Nieuwstraat om dan de mis te dienen. Zomers ging de school naar de Veluwe. Jan fietste 100km met de 6de klassers er naar toe, begeleide daar Romeins worstelen, organiseerde droppings. Toen ik eindelijk 16 werd mocht ik ook mee, 4 tot 8 tieners. Met de fietsen gekroond op het dak van de Ford trokken we naar menig land. Drie-en-een-halve week op de fiets. Verbrand, bezweet trappend onder de zon vonden we elkaar altijd wel ergens op een pleintje verfrist door een Citron Presse . Bretagne was zijn favoriete besteming. Familie en vrienden die zadelpijn wilden vermijden vergezelden Jan op de auto tochtjes.  
 

Twee, drie, soms vier keer per jaar was Jan op reis of liever gezegd even aan het genieten. Jan herontdekte Rome, een Rome uit zijn studie tijd. Rome als een stad gemaakt door vele generaties Romeinen. Net als zijn vader, Hein, ontpopte Jan zich als een reisleider. Menig onder ons hier hebben zo, begeleid door Jan, Rome mogen ervaren. De laatste jaren deed hij het wat rustiger aan bij zijn nichtje in zuid Frankrijk. Zijn reis naar Patmos liet toch wel diepe sporen ach-ter. 
 Er zijn twee dingen die Jan mij geleerd heeft. Lekker eten was belangrijk voor Jan. Het verrijkt de stem-ming onder de tafel genoten, de zinnen krijgen vleu-gels en in die woorden waterval was een belevenis van samen zijn. Als Jan een klein kerkje in een klein dorp trof of een grote kathedraal in een grote stad opzocht dan ging hij achterin zitten, vijf, tien, vijftien minuten lang. Hij rees op in die stilte, daar zichtbaar smeedde hij dat ene woord………. 
 Als je nu goed luistert dan hoor jij het ook. 

Jan-Willem Pieterse Woorden van herinnering 

Heeroom Jan 

Gesproken woorden bij het afscheid 

van Jan Nieuwenhuis op 31 Aug 2019 

in de Dominicus kerk. 

Op mijn 5de verjaardag kreeg ik een boek en een 

enveloppe uit een ver land Nijmegen. Een leeg boek 

zonder woorden en in de enveloppe bandjes van 

verdampte waren: sigaren bandjes.  

Jan zijn eerste pogingen tot jeugdzorg.  
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Clara Jansen 

 Het bureautje van moeder staat in de woonkamer.  Als moeder niet thuis is - ik ben 10 jaar - ga ik op haar stoel zitten en kijk nieuwsgierig naar de fo-to’s van mensen die er niet meer zijn…  Er staan ook een paar boeken… 

 Naast het Liedboek voor de kerken en de Bijbel staat Dokter Spock, ‘Baby- en kinderverzorging en opvoeding’. Een dik boek met griezelige foto’s van kinderen met puistjes - zo ziek ben ik nog nooit geweest.  Naast dokter Spock staat nog een boek. Het heeft als titel:  ‘Terwijl de boer slaapt.’ Op de kaft een foto van een kind dat peinst. Het fascineert me… Wat gaat dit kind doen als die boer slaapt… ? ‘Opvoeding van kleine gelovigen’ lees ik.  
 Jaren later - ik ben 18 jaar - sla ik m’n mijn vleugels uit en ga met de bus naar de Dominicuskerk in Amsterdam. Ze hebben daar mensen nodig voor de werkgroep KIND.  Ik word voorgesteld aan Jan Nieuwen-huis. We gaan meteen aan het werk…  als een soort collega’s.  Jan woont ook in Amstelveen; hij komt me - met de auto - ophalen. Moeder zegt:  ‘maar kind… dat is doktor Nieuwenhuis! Hij schreef ‘Terwijl de boer slaapt’’. ‘Oh, die van dokter Spock - uit jouw bureautje? ‘ ‘Nee… ‘ zegt moeder, ‘ niet dokter maar doktor Nieuwenhuis - hij is heel geleerd!’ Ik zeg ‘ohhh.’ 
 Als Jan en ik in de auto zitten - op weg naar de  Dominicus - ver excuseer ik me meteen en vertel hem dat ik niet zo geleerd ben…. en dat ik school niet begrijp, en dat… en dat…  geeft veel proble-men.  Jan - met zijn handen aan het stuur - begint met zijn vingers te wapperen…..  zo ……. Hij zegt: ‘school - school - dat í s ook niet te begrij-pen. Het gaat om iets heel anders…. Iets wat je op school niet kan leren…. “het in je vingers hebben” daar gaat het om…  en jij hebt het in je vingers.’  Ik kijk verbaasd naar zijn handen die maar door wapperen. En dan naar mijn handen. 

Het in je vingers hebben…. daar gaat het dus om. 
  Weer jaren later - ik zit hier in de kerk en ben 24 jaar. Jan preekt…  Na de dienst ga ik naar hem toe.  ‘Jan?’  ‘Ja?’  ‘Kan ik bij jou belijdenis doen?’  Jan knippert even met zijn ogen en zegt: ‘natuurlijk.’  We bereiden samen een heuse - door mijn eigen hervormde kerk goedge-keurde -belijdenis voor. Ingredie nten zijn:  Het gedicht van Abel Herzberg uit ‘3 rode rozen’… en het verhaal van Lucas over de Emmau sgangers. We zingen:  ‘In den beginne was het woord, en het woord was bij onze God….’  Ik lees Herzberg:  “Er is in ieder woord e e n woord dat tot het onuitspreekbare behoort…”   Samen met Kleopas en die ander - die het misschien ook wel in zijn vingers had -zijn we dichtbij het geheim.  

 Na de belijdenis zingen we:  ‘Nu eens heb ik je in mijn hoofd als een windvlaag’,  een gekke gedachtegang.  ‘Dan weer schiet je in mijn hart als een roos  Of ben je een bang voorgevoel in mijn schulp Ik ben vervuld van je hier zijn en weg zijn   Ik wacht…. levenslang als het moet En iedereen mag het merken …. merken.’  Jan komt het trapje van het podium af  geeft me een rode roos.  Ik weet het nog goed.  
 Inmiddels 57 jaar oud… Vandaag een week geleden in Nijmegen is Jan overleden. Ik zie zijn handen stil op zijn lichaam liggen… Na zolang wachten…  Geen wapperende vingers meer…. De geest is uit zijn handen gevlogen …. dat is kraakhelder 
 Jan…. Ik kom nu het trapje van dit podium af en geef je een rode roos.  Vervuld van je hier zijn en weg zijn… en iedereen mag het merken….. 
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De manier waarop Jan vertelde was heel beeldend: hij nam je mee in de vergezichten, die hij ontdekt had. Ontdekkingen die hij deed na grondige studie, maar ook zittend onder de wingerd op het terras bij nicht Agnes in Frankrijk, die hem gastvrij onthaalde en waar hij in de zomer graag vertoefde. Pre-kenseries en leerhuisprogram-ma’s werden daar vaak geboren bij een goed glas wijn. 
 Jan was ook een inspirerende 
reisgenoot, Johannes achterna naar de zeven gemeenten in West Turkije en naar de grot van de Apocalyps op het eiland Patmos. Maar ik herinner me ook de leer-huizen over de profeet Elia, die we afsloten met het beluisteren van de prachtige muziek van  Mendelsohn.  En het verhaal van de Uittocht, waarbij we afreisden naar Egypte, de berg de Horeb in de Sinaí  be-

Wij leerden Jan kennen in de Dominicus als predikheer, 
maar vooral als leraar in de leerhuizen over Johannes.  
Hij legde de teksten van Johannes uit vanuit het eerste 
testament. Hij maakte van de Bijbel weer één geheel, 
dat op ontelbare plaatsen samenhangt.  

Anne-Marie Hauer 

klommen en in Jordanie  die reis afsloten op de berg Nebo, uitzien-de naar de overkant van de Jor-daan, waar we in de verte de schittering van Jeruzalem zagen… 

 Jan was een gids en nam ons mee in zijn inzichten en leerde ons kijken achter de woorden. Dat leverde intense momenten op van gezamenlijk Zien en het ervaren van momenten van grote verbon-denheid en…ja dat voelde als Ge-nade. 
 Tenslotte was er die gegroeide persoonlijke band, waarin wij Jan van dichtbij meemaakten. In 

2010 verhuisde hij uit de woning, die hij nog had gedeeld met zijn broer Pim en Maria naar Buiten-veldert. 
 Vlak daarvoor was er die fantasti-sche reis naar Rome met Theo, Bert en Rosalie, waarin Jan met ons zijn ‘Roomse’ geheimen deel-de en het verhaal vertelde van de goede wijn: Est! Est!! Est!!!. .*  Twee dagen na die reis brak Jan zijn heup. Langdurig herstel van operatie en complicaties volgden. Maar daarna kwam een periode van 7 jaar, waarin hij ondanks de toegenomen afhankelijkheid zeer gelukkig was in zijn appartement. Ik neem u mee in een paar herin-neringen: 
 Ik zie hem zitten in de Pastorie: Jan als leraar: rond de tafel, 40-50 mensen,  voor zich een stapel blaadjes met tekst en een Bijbel vol roze briefjes bij de tekstver-wijzingen in het eerste testament. Hij begon altijd met luide stem: ‘kunnen jullie mij verstaan?’ schraapte dan zijn keel en stak van wal.  Met 70 Dominicus-reizigers om het graf van Johannes in Selcuk: geen pracht en praal, maar een-

Inspirerende reisgenoot 

Woorden van herinnering 

Bij het graf van 
Johannes in 
Selcuk,  
mei 2005 
foto: JH 
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voud, openheid, vergezicht. Jan wankelend van emotie en ondersteund door Mart. 
 Met 40 Dominicus-reizigers aan de voet van de Horeb, Jan die ons meeneemt in het ver-haal van de Eeuwige, die een verbond sloot met het volk en hen de 10 Woorden gaf. En die daarna maaltijd houdt met de oudsten van het volk. Voor Jan was dat het summum: de Eeuwige aan tafel met zijn mensen, met jou!  
 Aan het einde van die reis: Jan op de berg Nebo, uitziend als Mozes naar het Beloofde Land en sprekend over de dood van Mozes, hoe dat in het Hebreeuws geschreven staat: ‘op de mond van de Eeuwige’, met een kus dus! Onvergetelijk hoe we daar zo  ontroerd gestaan hebben. 
 En tenslotte: Jan als levensgenieter: hoe we met Jan net aangekomen in Rome op een klein pleintje zaten aan een heerlijke lunch en waar hij ons meenam naar zijn eerste erva-ringen in Rome in een tijd dat er nog geen toeristen waren, maar een eetzaal met dam-pende schalen pasta en heerlijke wijn. Dat was op het Angelicum (1948), waar hij pro-moveerde en vanuit zijn kamertje uitzag op het Forum Romanum. Hij liet het ons allemaal zien. 
 Maar ook de visjes, die we met hem aten in IJmuiden, de asperges bij ons thuis, natuurlijk altijd met een goed glas wijn erbij! Na de dienst op zondag: koffie met iets lekkers bij de Italiaan. En hoe hij overal wist waar je lek-ker kon eten!  
 Tot slot dit: Voor Jan was het ontzettend belangrijk, dat alles in de Dominicus do o r gaat, dat mensen met elkaar de draad oppakken en weer ver-der gaan als gemeenschap, waarin we elkaar behoeden en doen leven. Jan geloofde in het-geen, wat hier begonnen was en hij was iede-re keer weer verheugd om te zien, dat het doorgaat nog steeds: ….met de Bijbelse leer-huizen, met het Open huis, de Herberg met Kerst met plaats voor ruim 700 mensen!, met de vieringen, het delen van Brood en Wijn, de kinderen er omheen. Wij zullen doorgaan!  

 

 

* Est! Est!! Est!!! 

 

Witte wijn uit Montefiascone in Latium, Italië.  

Bekend van het verhaal over de herkomst van  

de naam.  

 

In 1111 reisde de Duitse bisschop Johannes  

Fugger met een groot gezelschap naar Rome om 

daar de kroning bij te wonen van keizer Hendrik V.  

Fugger stuurde zijn knecht Martin vooruit om  

alvast een geschikte herberg te vinden. Hij sprak 

met hem af dat Martin, wanneer hij een goede her-

berg gevonden had “Est” (‘hier is het’) op de deur 
zou schrijven. Schonk de herberg bovendien ook 

nog goede wijn, dan zou hij ‘Est! Est!’ op de deur 
schrijven. Even voor Montefiascone zag de bis-

schop evenwel een herberg waar op de deur was 

geschreven: “Est! Est!! Est!!!”. Hoewel dit niet was 
afgesproken, begreep Fugger hier te maken te  

hebben met een uitzonderlijke herberg, waar uit-

zonderlijke wijn werd geschonken. 

 

Fugger is nooit in Rome aangekomen. Hij verbleef 

drie jaar lang in Montefiascone en dronk zich let-

terlijk dood. Hij werd begraven in Montefiascone. 

Hij liet zijn hele vermogen na aan de stad Montefi-

ascone. Op zijn grafsteen staat nog steeds te lezen 

(hier vertaald): “Est Est Est, na een  overdaad aan 
Est is mijn meester Johannes Fugger hier gestor-

ven”. 
 

NB. Het verhaal is vermoedelijk een legende. 
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We staan hier bij het graf van de ouders van  Jan Nieuwenhuis. Hier leggen we ook het lichaam  van Jan te rusten.  Indachtig het lange verhaal over het leven van Jan  in het Bulletin van 2014, wil ik denken aan het  belang dat Wim Tepe en Jan gaven aan de rol van de  vrouw in de kerk.  Dat bracht hen in botsing met de bisschop van  Haarlem; maar zij bleven ondersteund worden door  de provinciaal Frans van Waesberge. 
 Jan dacht heel uitdrukkelijk aan Maria Magdalena, de vrouw die als eerste getuige was van het nieuwe leven van Jezus. Dit verhaal uit het evangelie van zijn geliefde Johannes wil ik hier laten horen: 
 

 Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker – 
 bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en  
 naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ‘ Ze hebben de Heer uit het graf  
 genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd.’   
 ---- Nadat die twee leerlingen naar het graf gegaan waren en weer teruggekeerd, bleef Maria  
 achter. En al schreiend boog zij zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam  
 gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het  
 voeteneinde. Zij spraken haar aan: ‘vrouw, waarom schreit u?’ Zij antwoordde: ‘Zij hebben mijn 
 Heer weggenomen en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd.’ 
 Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus 
 was. Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?’  
 In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: ’Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg me 
 dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen.’ Daarop zei Jezus  tot haar: 
 ‘MARIA!’ Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: ‘RABBOENI!’ 
 Een vrouw was de eerste getuige  van het nieuwe leven van Jezus… Terecht vonden Wim Tepe en Jan Nieuwenhuis, dat de vrouw een grote rol moest krijgen in de kerk, zoals Jezus die gewild had: een gemeenschap van mensen met zorg voor elkaar, mensen die elkaar helpen, in elkaar interesse hebben. 
 Niet voor niets was Jan een van de schrijvers van KERK EN AMBT: het ambt komt van beneden, van de geloofsgemeenschap. In de gemeenschap van de Dominicus heeft Jan 50 jaar mogen functioneren, met veel aandacht voor jongeren en kinderen.  Van deze Jan nemen we in dankbaarheid afscheid, indachtig zijn ’lied van de laatste avond’: 
 

Niemand kent en niemand weet, wie jij toch bent en hoe je heet. 
Wij hebben enkel een verhaal van stilte, verre stem en taal. 
Niemand heeft jou ooit gezien, Mozes niet, ook Jezus niet, 
Wij hebben enkel een gerucht dat in ons kreunt en jou verzucht.  
 Met het water waarmee Jan gedoopt werd besprenkelen we zijn lichaam en uit eerbied  bewieroken we zijn dode lichaam.  
 NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZEF; NIEMAND STERFT VOOR ZICZELF.  WIJ LEVEN EN STERVEN VOOR GOD ONZE HEER: AAN HEM BEHOREN WIJ TOE. 

Afscheid van Jan Nieuwenhuis  

Ben Vocking o.p. 
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Foto impressie van de dankdienst. 
 

Met de klok mee: De kaarsen worden aangestoken, tijdens de overweging, 

Henk Hillenaar, Jannet Delver. 

Alle foto’s van de dienst: Arjan Broers en Gertjan van Dijk. 

Condoleanceregister 

< Uitvaart 
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Als leerling op 't Keizer Karel College in Amstelveen voelde Jan als een vriend sinds 1974.  
Hij nodigde de ‘stuurgroep voor alternatief godsdienstonderwijs aan 3e klassers’ tegen 't eind van 't 
projektjaar uit in zijn kamer aan de Spuistraat en nam ons mee naar de film 'Monty Python and the ho-
ly grail'.  
Samen fietsend kondigde hij 't dorp Vrouwentroost aan: "Dat vind ik zo'n mooie naam".  
Waarom hij mij een lift naar mijn vriendinnetje in Mechelen aanbood? "Ik ben ervoor dat mensen van 
elkaar houden!".  
"Jan, als ik je nou later zou aanspreken met U?". "Dat zou ik verschrikkelijk vinden!".  
Mijn moeder verbaasde zich bij hem op bezoek dat hij zo veel sprookjesboeken had.  
Bij de presentatie van zijn laatste boek keek hij me aan en zei "Help me even". "Sjors Beenker". 
Vrede en alle goeds,  
 

Sjors Beenker 

    
15 september jongstleden!  
Ik heb die zondag moeite om bij 
de les te blijven en mijn gedach-
ten zitten bij Jan en onze dialoog 
nu een tiental jaren geleden over 
afscheid nemen. Ik worstelde met 
een (spirituele) ervaring over  
afscheid voelen en dood.  
Jan keek me geruststellend aan 
en zei “Carmen je weet het ant-
woord zelf op je vragen” en zijn 
geruststelling deden mijn ogen 
tranen. “je weet dat je God hebt 
ontmoet.”  De betraande ogen 
waren een Godsgeschenk. 
   
Zo ook die zondag: ik worstelde 
met een Godsvraag: ik nam me 
voor Jan te gaan bezoeken;  
ach wat mis ik Jan en Jan alleen 
zal me begrijpen. Tijdens de  
communie loop ik naar de  
Herdenkingstafel en blader door 
het Boek. Ik loop terug en zie de 
prachtige krachtige blik van Jan. 
Ik steek een kaarsje aan. In het  
‘Afscheid van Jan Nieuwenhuis’ 
uitgesproken door Henk  
Hillenaar lees ik in de 4de alinea 
het antwoord op mijn worsteling.  
 
Dank dank dank lief mens, 
lieve Jan.  
   
Carmen Baank  
 

 Mijn verborgen leraar 

 Jan Nieuwenhuis heb ik nooit ontmoet of gesproken, maar hij heeft mij wel iets gezegd en gedaan. 
 Als jong leraar godsdienst op een algemeen christelijke peda-gogische academie in Nijmegen moest ik de studenten erop voorbereiden hoe zij bijbelverhalen op de christelijke basis-school konden vertellen. En dat vooral met behoud van de ‘bedoeling’. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Veel ‘bedoeling’ overstijgt de kinderziel immers, ontdekte ik al gauw. Wat te doen? Zoekwerk voerde mij naar het HKI (Hoger Katechetisch instituut) in Nijmegen en naar een pas (1974) verschenen boek: Terwijl de boer slaapt, door Jan Nieuwenhuis. Ik weet nog hoe dat boek bij mij als een bliksem insloeg. Godsdienst/religie moet je ervaren. Ze komt niet van boven, maar is een zaad dat in de mens is ingeplant. Dat moet je koesteren, water geven en met zorg begeleiden. Zo werk je als het ware toe naar een bijbelverhaal. Dat was in de protestantse wereld nog niet zo eenvoudig vorm te geven. In het onderwijs niet, in de kerk niet. Maar Eva Martens liet dat onder andere zien bij de doop enkele weken geleden. Kinderen bliezen over het doopwater, zoals de adem van God over de schepping blies. Daarmee is het begonnen. En dat kunnen wij in het herhalen ervaren, hoe wei-nig ook. Jan Nieuwenhuis leerde mij de kracht van het van onderenop geloven. Terwijl de boer (God? De opvoeder?) slaapt, groeit het graan. 
 Toen ik enkele jaren geleden min of meer bij toeval in de Domi-nicus terecht kwam, voelde ik tot mijn grote vreugde die aan-wezigheid van mijn verborgen leraar. Ontroerend om hem nu eens ‘in het echt’ te horen. 
 Meindert Boersma 

Ingezonden woorden van herinnering 


