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Aan de keukentafel met ... Daniëlle Dankers

Daniëlle Dankers-Peeters (21 jaar) kennen we binnen 
onze parochie onder meer als lectrice. Samen met 
Nilleke van den Brink heeft zij voor de Sint-Jansprocessie 
een speciaal jongerenprogramma opgezet. Daarvoor 
zijn onder anderen ‘internetzuster’ Elvira Maria de 
Wit, Mario Raadwijk en het jongerenkoor Onderweg 
uit Papendrecht aangetrokken. Er zijn al heel wat 
inschrijvingen; reden om eens nader kennis te maken.

Daniëlle is 4e jaars geneeskundestudent aan de VU 
te Amsterdam en loopt momenteel co-schappen in 
Hoofddorp. Zij is vorig jaar getrouwd met Michel Dankers 
en woont in Eemnes, waar zij geboren en getogen is.
“Ik ben blij dat ik nog steeds in Eemnes woon. De grote 
stad vind ik niks en hier voel ik me thuis. Het is heerlijk 
om veel mensen om me heen te hebben. Thuis waren 
we met 6 kinderen; 4 meiden en 2 jongens. 
Je krijgt het ‘rijke’ roomse leven mee. De Eerste 
Communie is niet je eigen keuze. Je bent een kind en 
volgt wat je ouders doen. Bij het heilig Vormsel vorm 
je meer je eigen keuze. 
Ze lieten mij vrij in wat ik vind. Het werd me niet opgelegd. 
We hadden zo’n bijbelboek voor elke dag en daaruit 
werd ons elke dag van kleins af aan voorgelezen. En uit 
Pinkeltje. Dan baden we nog het avondgebed en werd er 
gestoeid. Het was altijd een heel ritueel.
Ik voelde mij er fijn bij. Hoe ouder je wordt hoe meer 
je het begrijpt.” 

Heb jij zelf voor je middelbare school 
gekozen of deden je ouders dat?
“Ik zat op een Openbare Basisschool. Daarna ben ik naar 
het Erfgooiers gegaan. Daar zat mijn broer Bas ook, dus 
de keuze was snel gemaakt. Van het Christelijk onderwijs 
krijg je niet zoveel mee. Ik moest bij godsdienstles vaak 
uitleggen wat het katholicisme inhoudt ...” 

Je studeert geneeskunde. Heeft het geloof 
te maken met die keuze? 
“In groep 3 van de Basisschool wilde ik al die richting 
uit. Ik denk nog na over welke specialisatie ik ga volgen. 
Het is makkelijker te zeggen wat ik niet wil: chirurg of 
neuroloog. 
Ik wil graag veel mensen zien, de mens zelf spreken 
en helpen. Als huisarts is het heel breed en natuurlijk 
ook als internist. Misschien ga ik wel naar Zuid-Afrika.”

Als iemand ongeneeslijk ziek is, 
wat doet dit dan met je? Kom je 
door je geloof geestelijk in de knoei?
“Euthanasie is ook in Nederland hoe dan ook een 
strafbaar feit. Alleen wordt de arts in sommige 
gevallen niet vervolgd. 
Ik zie een verschil tussen pijnstilling geven of 
een overdosis. Als het gevolg van pijnstilling is 
dat iemand sneller overlijdt, is dat niet het doel 
geweest, maar om de ziekte draaglijker te maken. 
Dat is een wezenlijk verschil. Daarom zou ik nooit 
achter euthanasie kunnen staan. 
Omdat ik katholiek ben en geloof, loop ik tegen 
ontzettend veel dingen aan in deze opleiding. 
Niet alleen euthanasie, maar ook abortus en IVF. 
Het geloof is in ieder geval heel diep geworteld 

en heeft mijn mening goed gevormd!”

Wat betekent dit geloof dan voor je, 
hoe beleef je dat in het dagelijks leven?
“Het geloof wordt niet erg meer geaccepteerd. Dat merk 
ik onder meer tijdens de studie. 
Ik verdiep mij onder meer in de bijbel, encyclieken en 
het handboek katholieke medische ethiek. Daar put ik 
kracht uit. Af en toe zit het tegen en dan opeens krijg 
je iets van boven en dan lukt het toch.”

Je bent lectrice, regelt bruidjes voor de St.-Jans 
processie en nu een speciaal programma voor 
de jongeren. Maar je bent ook actief in een 
parochie in Baarn. Wat doet dat met je?
“Ik ben ongeveer 2 jaar lectrice in Laren. Ik ben gevraagd 
en ik zei direct ja. Ik lees de tekst van te voren en verdiep 
me verder in de bijbel, anders mis je de essentie van 
het volledige verhaal. 
In Baarn zit ik in de leiding van van de jongerengroep. 
Dat doe ik al zo’n 4 jaar. We komen eens per maand 
samen en we hebben dan een lezing, maar ook gezellige 
activiteiten zoals spel- en filmavonden en het uitje aan 
het eind van het seizoen.
Ik zou dat ontzettend graag ook in Laren doen. Makkelijk 
is dat niet want in Baarn zitten veel meer jonge gezinnen 
in de kerk. Daarom temeer een uitdaging voor Nilleke 
en mij om iets speciaals voor de jongeren op te zetten.”

Voor het jongerenprogramma hebben jullie 
zuster Elvira Maria en Mario Raadwijk 
uitgenodigd. Hoe kwam je op dat idee?
“Bij de bruidjes zie je elk jaar meisjes afvallen omdat 
ze te oud of te groot waren. Die vallen tussen wal en 
schip. Dan ga je niet zomaar meelopen. Met een groep 
doe je dat eerder.
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Wij willen het voor jongeren aantrekkelijk maken mee te doen. De 
mensen van de broederschap hebben die jongeren straks hard nodig!
Zuster Elvira ken ik al jaren via het internet. Ik heb vaker gesprekken met 
haar gevoerd. We vonden dat er een stukje verdieping in moest, speciaal 
voor jongeren.”

De slogan van het programma is ‘WALK PRAY ENJOY’. Vertel!
“Je loopt de processie (walk) en je bidt (pray), want zingen is bidden. 
We laten zien dat geloven een feest is, vandaar ‘enjoy’. Dat je dat geloof 
samen mag beleven en uitdragen, dat is een feest.”

De katholiek Kerk komt de laatste tijd negatief in het nieuws. 
Hoe kijk jij als jongere daar tegenaan?
“Soms denk je bijna dat de Kerk in gaat storten en dat het nooit meer goed 
komt. Maar het moet wel goed komen. De Kerk gaat uit van God en datgeen 
wat gebeurd is niet. Het is heel goed dat de waarheid boven komt en dat 
schoon schip gemaakt wordt.
Natuurlijk doet het iets met me, maar ik twijfel niet aan mijn geloof. 
Je zou die dingen juist niet in de Kerk  verwachten en je hoopt dat je 
kinderen veilig mogen opgroeien. Maar het zijn mensen, die deze fouten 
hebben begaan, niet het geloof.”

Je bent zo krachtig in je geloof, was het voor jou belangrijk om 
met een katholieke man te trouwen?
“Ik heb geen idee of ik met een ander zo’n klik zou hebben. Onze 
opvattingen komen heel goed met elkaar overeen. Hoe we in het geloof 
staan en over bepaalde dingen denken. Het overlapt elkaar en samen 
groeien we verder in het geloof. Het was heel belangrijk dat onze liefde 
samen, gezegend werd door God en dat iedereen die je kent daar getuige 
van was.”

Je zei dat je misschien naar Zuid-Afrika wilt. Wat trekt je daar?
“Ik hoorde als kind in de kerk dat er geld werd ingezameld voor Friersdale 
waar pater van Wegen zijn missiepost had. Het beeld dat ik daarbij had liet 

mij niet meer los. Drie jaar geleden ben ik met mijn broer Bas en Michel 
naar Friersdale geweest. Toen leerde ik ook Michel beter kennen en alles 
liep anders dan gepland. Eigenlijk wilde ik geneeskunde studeren om naar 
Afrika te gaan.
Maar als je daar ziet hoe de apartheid ondanks het werk van bijvoorbeeld 
pater van Wegen, is ingesleten. Dat kun je niet 1-2-3 veranderen. Dat 
vond ik heel heftig. Enfin, misschien over een tijdje... Wie weet waar 
Onze Lieve Heer ons leidt!”

Tera Houting

PS: Bij het interview met Chris Bogaers in de vorige Klepel stond per ongeluk de 
verkeerde auteur vermeld. Het interview was geschreven door Yvonne Telkamp. Onze 
excuses.

Foto's: Sacha van der Zwaan en Peter Rietschoten
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Ga je studeren in Utrecht?
Ga je na de zomer studeren in Utrecht? Maak je 
studentenperiode compleet door lid te worden 
bij de christelijke studentenvereniging van 
Utrecht: S.S.R.-N.U.!

Wij zijn de oudste christelijke vereniging van 
Utrecht en voeren vandaag de dag de slogan: 
‘feesten en diepgang’. Dit houdt in dat we 
gezellig met elkaar eten en borrelen op de 
sociëteit, feesten in onze bijzondere kelder en de 
mooiste gala’s organiseren. We geloven echter 
in een studententijd met meer dan bier alleen 
en daarom  vinden we diepgang ook belangrijk! 

We staan bekend om onze debatavonden, 
lezingen en politieke avonden, waarbij veelal 
bekende mensen spreken.

De onderwerpen die aan bod komen kunnen 
zowel christelijk als niet-christelijk van aard zijn 
en zijn bedoeld om je als student te ontwikkelen 
naast je studie.

Interesse? 
www.ssr-nu.nl voor meer informatie en het 
aanvragen van een informatiefolder (Meer Info 
> Op de mat) of mail naar info@ssr-nu.nl.
Ga je Studeren in Delft of Enschede? 
Neem een kijkje bij onze zusterverenigingen: 
www.erismeeronderdezon.nl  

De jaarlijkse 2-daagse bedevaart naar Kevelaer 
vertrekt dit jaar op maandag 30 juli om 8.15 
uur richting Kevelaer. Op het  programma 
staan deelname aan de intochtprocessie, diverse 
vieringen met in de avond de lichtprocessie en 
in de middag de kruiswegstatie.
Naast dit programma bestaat dinsdag de 
mogelijkheid om de hostiefabriek te bezoeken.
We verblijven wederom in het Parkhotel en 
hopen dan ook dat we ook dit jaar weer op veel 
bedevaartgangers mogen rekenen.

Dinsdagavond 31 juli verwachten wij omstreeks 
19.30 uur in Laren te arriveren, waarna wij de 
bedevaart afsluiten met het sluitingslof.

Ook niet-bedevaartgangers zijn van harte 
welkom bij deze viering.

Kosten Kevelaer: 
Bus € 30 pp
De overnachting, incl.diner en ontbijt 
bedragen bij 2-persoonskamer € 55 pp.
Voor een 1-persoonskamer bedragen de 
kosten € 70.

Inschrijven voor deze bedevaart bij 
Sanny Wortel, Vredenburgh 51 1251 SH Laren, 
Tel.: 035-5383391 of e-mail sanny@kpnmail.nl

Voor meer info kunt u ook terecht bij de andere 
broedermeesters van Kevelaer:
Stef Bon 06 51090605 of 
Chris Bogaers 06 51206066

De bedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit jaar 
als thema aangereikt: "Houdt Moed" [Jes.35,4]. 
Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen 
mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer 
even tot rust en tot jezelf te komen. 
Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de fietsbedevaart, inlichtingen 
hierover zijn te verkrijgen bij bovenstaande 
broedermeesters.

Chris Bogaers, broedermeester 

Vormselviering 2012

Bedevaart naar Kevelaer 2012
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Vieringen van zaterdag 07 juli t/m zondag 09 september

Zaterdag 07 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 08 juli 14e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 14 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 15 juli 15e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 21 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 22 juli 16e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang 

Zaterdag 28 juli  17.00 uur Eucharistie
Zondag 29 juli 17e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Zaterdag 04 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 05 aug. 18e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang

Maandag 06 aug.    Geen Viering

Dinsdag 07 aug.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 11 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 12 aug. 19e zondag d.h. jaar 09.30 uur Eucharistie met samenzang
  
Zaterdag 18 aug.  17.00 uur Eucharistie
Zondag 19 aug. Maria Tenhemel- 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
  Opneming  m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 25 aug. Marteldood van de heilige Johannes de Doper  
   19.00 uur Eucharistie op het Kerkhof
Zondag 26 aug. 21e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 01 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang 
Zondag 02 sept. 22e zondag d.h. jaar 10.00 uur  Plechtige Hoogmis met aansluitend de

inzegening van het beeld van Johannes de Doper.

Dinsdag 4 sept.  21.30 uur Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Zaterdag 08 sept.  17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 09 sept. 23e zondag d.h. jaar 09.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
    m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
   11.30 uur Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinerclub
Op zondag 12 augustus is er voor oudere alleenstaanden 
(65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer 
van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Bereikbaarheid pastores
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u 
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 
06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Zomer 2012: Orgelconcerten in 
de H.Vitus te Hilversum

In juli, augustus en september, zijn er concerten in de 
kerk aan de Emmastraat 9.
Alle concerten vinden plaats op vrijdagavonden vanaf 
19.30 uur.
De concerten duren ieder ongeveer een uur en ze zijn 
vrij toegankelijk.
Na afloop is er een deurcollecte.

Voor dit jaar staan de volgende organisten gepland:

20 juli
Kees van Eersel organist te Kloetinge

03 augustus
Rien Donkersloot organist Sint Joriskerk Amersfoort

17 augustus
Jan Verschuren organist te Leiden en Eindhoven

31 augustus
Matteo Imbruno organist Oude Kerk Amsterdam

14 september
Cees van der Poel organist te Hilversum

28 september
Henk van Zonneveld Hilversumse organist

Contactadres Orgelcommissie:
Siriusstraat 8, 1223 AN Hilversum,
tel. 035-6833645

Gedoopt
20 mei Charlotte Habets
20 mei  Jochem van Luijn
3 juni Sophie de Bruijn
3 juni Anthony Beele
7 juni Siem van de Meent
7 juni Maria van de Meent
9 juni David Klumm

Overleden
7 mei Henriëtte van den Bergh
23 mei Hendrika van den Brink – de Leeuw
1 juni Jan van Beerschoten
19 juni Catharina van der Hulst- van der Drift

Collecten
5-6 mei € 1.030,--
12-13 mei € 865,--
19-20 mei € 1.050,--
26-27 mei € 860,--
2-3 juni € 525,--
9-10 juni € 240,--
9-10 juni € 600,-- Collecte J. Bosco
16-17 juni € 660,--

Het parochiesecretariaat is gesloten van 
20 juli t/m 3 september


