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Ontsnapt uit de kerk
voor het goede doel
de tijd wegtikt, doet een
groepje jongeren van
Jong Bisdom Den Bosch
zijn uiterste best om te
ontsnappen uit de Petruskerk in Oisterwijk.
Met Church Escape Live
werd afgelopen zaterdag
geld ingezameld voor de
reis naar de Wereldjongerendagen in Panama.
Sjoukje Dijkstra
Escape rooms zijn sinds enkele jaren een ware hype. In een paar
jaar tijd zijn de kamers waaruit
je moet ‘ontsnappen’ door puzzels op te lossen, een zeer populair uitje geworden. Inge van
Haren deed al vaak mee aan een
dergelijk uitje, maar dit is de eerste keer dat ze een poging doet
tot ontsnappen uit een kerk.
Van Haren, die ook lid is van het
jongerenplatform van het bisdom Den Bosch, is degene die
de groep op sleeptouw nam.
Terwijl ze kralen uit een rozenkrans op de weegschaal legt,
vertelt ze: “Bijna iedereen had
hem al gespeeld, behalve ik. Dus
heb ik familieleden en vrienden
van de kerk gevraagd.”
Op slot
“Het gaat om een koster die
de kluts kwijt is”, zegt Patrick
Meijer, organisator van de
Church Escape Live. “Die koster heeft de kerk per ongeluk
op slot gedaan. In de kerk liggen allemaal aanwijzingen en
puzzels die opgelost moeten
worden om de cijfers op het

cijferslot te achterhalen.”
De puzzels hebben met het gebouw en het katholieke geloof
te maken, maar volgens Meijer
hoef je niet per se gelovig te
zijn om de puzzels te begrijpen. “Het helpt wel”, vindt een
deelneemster. “Hoe zou je anders de zeven werken van
barmhartigheid herkennen?”

werker Ramon Goosen van
het bisdom Den Bosch. “Het is
erg leuk! De kerk zorgt echt
voor een mystieke sfeer, waardoor je helemaal kunt opgaan
in het spel. Ik ben nu als deelnemer mee, maar tegelijkertijd
ben ik bezig met sponsorgroepen voor jongeren die naar
Wereldjongerendagen gaan.”

Drempelverlagend
De meeste deelnemers van
deze groep hebben weinig met
het geloof. Dat is volgens Meijer
ook het mooie aan Church Escape Live. “Het is drempelverlagend voor jongeren. Je doet er
bovendien een klein beetje kennis mee op. Het is niet dwingend, en als je op je gemak bent
in de kerk, kun je natuurlijk terugkomen voor de Mis.”
De Church Escape Live werd
oorspronkelijk bedacht als leuke activiteit voor het koor waar
de organisator deel van uitmaakt. Dat was in 2016.
“Sindsdien hebben we het geprofessionaliseerd. Inmiddels
hebben zo’n veertig groepen
Church Escape Live gespeeld”,
vertelt Meijer trots.
De opbrengsten van de
Church Escape worden doorgaans aangewend voor het
koor Brigida Anúna van de
parochie in Geldrop. Toen
Meijer echter hoorde van de
Church Escape Live, die georganiseerd zou worden in het
kader van de Wereldjongerendagen, besloot hij om het gratis te doen, zodat de opbrengst
naar de jongeren kon gaan.

“Hoort die radio erbij?” En: “Ik
denk dat dit plaatje hier moet.”
Het groepje van Inge van Haren
doet intussen erg zijn best. Ondertussen is er meer dan een
half uur verstreken. “Het gaat
goed”, denkt Stijn van Haren,
een neef van Inge. Of de groep
erin slaagt om binnen een uur
alles op te lossen, betwijfelt hij
echter. “We hebben nog niet één
cijfer gevonden”, grinnikt hij.
Hij doet mee, omdat hij gevraagd werd door Inge. “Ik
heb niet zoveel met het geloof”, zegt hij met de Bijbel in

Mystieke sfeer
Deelname aan de Church Escape Live kost honderd euro
per groep. “Dat lijkt misschien
veel, maar als je het deelt, valt
het best mee”, zegt jongeren-

Agenda
Gregoriaanse Mariavespers
Zutphen, zo 7 okt
De maand oktober is, net als de meimaand, gewijd aan de bijzondere verering van Maria. Op de eerste zondag
van deze maand nodigt het Gregoriaans Getijdenkoor St.-Jan uit om in
vrede en serene rust de vespers mee te
vieren. Aanvang 17.00 uur in de
Sint-Janskerk (Nieuwstad). Tekstboekjes zijn aanwezig.
Info: www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

zijn hand. “Misschien goed om
deze eens te gaan lezen dan.
Nu ik toch hier ben…”
Record
Vlakbij het hek klinkt rumoer. Er
ontstaat een beetje verwarring.
“Wat is er nu gebeurd?”, vraagt
Inge van Haren. “Het is gelukt.
We hebben het slot open”, luidt
het antwoord. Kreten van blijdschap en ongeloof galmen door
de kerk. “Maar hoe dan?”
“Dat ga ik jullie even uitleggen”,
zegt Meijer die het spel op de
voet heeft gevolgd vanaf het orgel. Hij heeft maar een tweetal
hints hoeven geven, en hij is onder de indruk. “Tot nu toe is een
derde van de groepen geslaagd
in hun ontsnappingspoging.”
Dat het dan ook nog binnen
drie kwartier gebeurd is, is volgens hem dan ook helemaal
knap. “Jullie hebben het record”, lacht hij. “Komt dat even
goed uit, met Katholiek Nieuws-

blad dat erbij aanwezig is.”
WJD at home
Ook Ramon Goosen is opgetogen. “We hadden een leuke
middag, en we hebben weer
honderd euro in the pocket”,
zegt hij. “Vanuit Nederland
vertrekken tachtig jongeren
naar Panama. Het is een reis
van geloof, een pelgrimage”,
aldus Goosen. “Het event zelf
duurt vier à vijf dagen en
heeft een vast programma.”
Tegelijkertijd met de Wereldjongerendagen komt er een
parallel programma in Nederland, Wereldjongerendagen at
home. “Dat is voor de jongeren
erg leuk. Er is een liveverbinding met Panama, zodat ze
vanuit Nederland de hoogtepunten kunnen meemaken.”
Aanmelden voor Wereldjongerendagen at home kan nog tot 20 december. Info: wjd.jongkatholiek.nl
Foto: Sjoukje Dijkstra

Tiktak, tiktak… Terwijl

Deze groep jongeren wist in recordtempo uit de kerk te ontsnappen tijdens de Church Escape Live.

Lezing Mgr. Schravenstichting
Broekhuizenvorst, zo 7 okt
Lezing onder de titel Op de vuist tegen
verkrachting in de kerk van Broekhuizenvorst (Kerkstraat 9) over pater Aemilianus van Heel, die tachtig jaar geleden in
China weigerde om vrouwelijke vluchtelingen als seksslavinnen af te staan
aan het Japanse leger. Start lezing om
13.30 uur. Die staat in het teken van de
Mgr. Schraven-herdenking. Die begint
om 10.30 uur met een Mis, waarna
lunch in ‘Ald Vors’ (Broekhuizerweg 4).
Kosten € 15,-.
Info: vincentvanwis@gmail.com

Voltooid Leven
Amstelveen, v.a. wo 10 okt
De Titus Brandsmakerk (Westelijk
Halfrond 1) houdt een serie van vier
avonden over het thema voltooid leven. De eerste avond (wo 10 okt) belicht vanuit de Tien Geboden, door diaken R. Polet en pastor R. Prent. De
tweede avond (wo 24 okt) vanuit de
medische hoek door diaken en huisarts R. Falke. De derde avond (wo 7
nov) vanuit de politiek door CDA-Kamerlid R. Peters. De laatste avond (wo
21 nov) zal kardinaal Eijk de visie van
de Kerk belichten.

Info: (06) 15 49 20 41,
dick.koersvelt@casema.nl
Medicalisering van het vrouwelijk
lichaam
Waasmunster (B), za 13 okt
De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas organiseert in de abdij van Grimbergen (Koningin Astridstraat 12) tussen 9.00 en 13.00 uur de conferentie
Medicalisering van het vrouwelijk lichaam.
Sprekers: dr. Susanne van der Velden
(gynaecologe, gespecialiseerd in natuurlijke vruchtbaarheidsbehandeling)
en Thérèse Hargot (filosofe en seksuo-

