TIPS BIJ HET THEMA
David Brooks (2020).
De tweede berg.
De zoektocht naar een
zinvol leven.
Amsterdam: Spectrum
Brooks: ‘Het draait in het
leven niet om de vraag:
wie ben ik, maar ván wie
ben ik? Denk aan de momenten in je leven
waarop je het meest voelde dat je leefde,
waarop je de beste versie van jezelf was.
Dat waren waarschijnlijk momenten dat je
samenwerkte met anderen aan een of ander
ideaal dat groter was dan jezelf. Dat waren de
momenten waarop je ego zijn greep verloor.
Die plotselinge stoot energie die vrijkomt als
je eventjes bevrijd wordt van het zelfzuchtige
bestaan. Het leven wordt dan in één klap
gedrevener en voelt meteen meer als het
geschenk dat het is.’

Etty Hillesum, in: Het verstoorde leven. Dagboeken
en brieven 1941-1943
‘De jasmijn achter mijn huis
is nu helemaal verwoest
door de regen en stormen
van de laatste dagen, haar
witte bloesems drijven
verstrooid in de modderige
zwarte plassen op het lage
dak der garage. Maar ergens in mij bloeit die
jasmijn ongestoord verder, net zo uitbundig
en teder als ze altijd gebloeid heeft. En ze
verspreidt haar geuren rond de woning waar
jij huist, mijn God. Je ziet, ik zorg goed voor je.
Ik breng je niet alleen mijn tranen en bange
vermoedens, ik breng je op deze stormachtige
grauwe zondagochtend zelfs geurende jasmijn.
En ik zal je alle bloemen brengen die ik op mijn
wegen tegenkom en werkelijk dat zijn er vele.’

Interview in NRC Handelsblad 24 augustus 2019

Hartmut Rosa, Leven in tijden
van versnelling. Een pleidooi
voor resonantie, Amsterdam:
Boom, 2016
In deze titel van Rosa die in
het Nederlands vertaald is
pleit de auteur voor het zich
openstellen voor ervaringen in
de natuur, de kunst en religie die zorgen voor
een betere relatie met de wereld, zodat een
tegenwicht geboden kan worden aan maatschappelijke versnelling en vervreemding.

Yearbook for Ritual and
Liturgical Studies,
vol. 36 (2020), IRiLiS/Centre
of Religion and Heritage
(CRH), Rijksuniversiteit
Groningen
Vol. 36 (2020) besteedt
aandacht aan liturgie en eucharistie in lockdown, met de focus op het sacrament van de
eucharistie in online vieringen. Ook bevat het
tijdschrift een artikel van Thomas Quartier OSB,
‘Liturgische Theologie als Praxisreflexion. Qualitative Forschung unter Benediktineroblaten’.
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