MENSEN VAN HET EERSTE UUR (deel 5)

Ed en Karin Arons
Over het begin van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland
Inleiding:
In de serie 'Mensen van het eerste uur' leest u deze keer (1992) het verhaal over Ed Arons, de
vroegere hoofdredacteur van Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Als een echte pionier is hij lid geweest
van o.a. het dienstencentrum-team, de Landelijke Pastorale Kerngroep en de gemeenschap
Emmanuel-Nederland.
Ed en Karin Arons kwamen een drieëntwintig jaar geleden in Nieuw Zeeland tot een levend
geloof. In 1973 voelden zij zich geroepen om terug te keren naar Nederland. Al vrij snel werd
hun woning in Eindhoven het dienstencentrum van de katholieke Charismatische Vernieuwing.
Kees Slijkerman
Ed Arons: "Wij hadden niet gedacht in
Nederland mee te werken aan de charismatische
vernieuwing. Wel om te evangeliseren. We
hebben op dit gebied van alles gedaan: huis aan
huis, op beurzen staan, open huis voor jongeren.
Het bleek echter door dat het spontane ontstaan
van plaatselijke charismatische groepen naar
aanleiding van 'open dagen' de evangelisatie het
beste gediend werd.
In oktober 1973 kwamen Karin en ik in contact
met Anton en Nellie Ruiter, die nu de leiding
hebben van het Willibrordushuis in Den Haag.
Samen begonnen we een gebedsgroep.
1974-75 EEN BRUISENDE START
Op 3 januari '74 ontmoetten we in Breda pater
André Beijersbergen op een bijeenkomst,
georganiseerd door de Charismatische
Werkgemeenschap. Na afloop, in de auto,
bespraken we de mogelijkheden van
boekenservice, tijdschrift en open dagen. Dat
was een vruchtbare 'vergadering'!
In april was pater André bij ons thuis voor een
eerste bijeenkomst met overnachting. Een
handjevol mensen. Met Pinksteren volgde een
weekend in Oss. We waren met ons dertigen.
En toen kwam 27 juli in Oudenbosch. We
hadden honderd uitnodigingen verstuurd en er
verschenen 200 mensen. Die bijeenkomst met
80% religieuzen veroorzaakte het ontstaan van
vele plaatselijke groepen.
Een hectische tijd volgde: het zelf uitgeven van
StuCom 0037

www.stucom.nl

Bouwen aan de Nieuwe Aarde, open dagen in
Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg,
Maastricht, enz. enz. In ons Fiatje 600 trokken
we het hele land door. Voorbereiding nihil.
'God zal voorzien'...
Onze eengezinswoning raakte propvol. Naast
ons eigen gezin van vier personen hadden we
pater Jan van den Berg in huis, pater Marinus
van den Heuvel en een jongeman Pieter. Iedere
slaapkamer was tevens kantoor. Vrijwilligers en
pastorale contacten. Mijn baan had ik op
moeten geven, maar dat was geen probleem.
'God zal voorzien'... Wat we financieel
overhielden, gaven we weg.
1975-76 OPBOUW
In februari '75 verhuisden we naar het dubbele
pand aan de Laagstraat. Zuster Reinera en Ans
Luyckx kwamen er de gelederen versterken. De
gebedsgroep daar bleef maar groeien tot zo'n 50
à 60 mensen. We organiseerden (nogal
chaotisch) de reis van de Nederlandse
deelnemers aan de internationale conferentie in
Rome, waar de paus zo verrassend positief
sprak. Er werd een start gemaakt met de
weekends voor verantwoordelijken in Schijndel,
mensen lieten zich vormen door de
Charismatische Levensschool en we trainden
mensen voor de eerste 'zeven weken'-cursussen
aan de hand van het kleine blauwe boekje. We
waren een tweede fase ingegaan: consolideren
en verdiepen.
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Die eerste jaren ging alle aandacht naar het
nieuwe, het charismatische. We renden achter
de Geest aan zonder veel reflexie. Heerlijk
onvoorbereid, veel respons: Pinksteren!
Pas later zou de integratie met het 'oude' aan de
orde komen, kwamen ook de structuren en de
overlegorganen. Zo gaat dat nu eenmaal. Als er
maar ruimte blijft voor Pinksteren, voor de
Geest, voor de bedoelingen die Hij vanaf het
begin met ons en met deze Vernieuwing heeft
gehad. Als wij echt open zijn voor God, dan zal
Hij voorzien."
Pater André Beijersbergen kenschetst Ed zo:
"Ik vind Ed en Karin een geschenk van de Heer:
jong, ondernemend, altijd bevestigend, creatief,
muzikaal. Ed is open, legt gemakkelijk contact,
kent geen aanzien des persoons (hij stapte naar
kardinaal Willebrands), is humoristisch. Hij
was een leider die in die jaren de eenheid wist
te bewaren."
Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, jaargang 20 nr. 5 - sept - okt. 1992. Verschijningsdatum 25-9-92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ed Arons is later hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad geweest, tot in 2010.
Meer artikelen in deze serie Mensen van het eerste uur:
zie de rubriek charismatische vernieuwing op www.stucom.nl.
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