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Het bestuur van de L.J. Maria Stichting benadert regelmatig theologiestudentes, die zij financieel hebben
ondersteund, met de vraag of zij een bijdrage willen leveren aan de Nieuwsbrief door iets te schrijven
over de reden waarom zij theologie zijn gaan studeren en wat de studie voor hen heeft betekend. Zonder
uitzondering reageren de studentes positief en enthousiast. In de verhalen komt duidelijk naar voren hoe
gemotiveerd ze zijn en hoe zij zich gesteund voelden door de financiële bijdrage van de
L.J. Maria Stichting, zonder welke steun de studie waarschijnlijk niet mogelijk was geweest. Hieronder
volgt het relaas van Daniella Martina.
Een geschenk uit de hemel.
Het is alweer enige jaren geleden dat ik gebruik heb mogen maken van een subsidie van de
L.J. Maria Stichting. Na mijn studie SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en daarvoor al vele
jaren te hebben gewerkt in de hulpverlening miste ik de ethiek en de levensbeschouwing in mijn werk.
Daar was vaak weinig oog en of oor voor. Tijdens mijn studie SPH werden er geen ethische of
levensbeschouwelijke vakken gegeven en ook in mijn werk was het een ondergeschoven kindje….
Mijn gevoeligheid voor juist deze twee, naar mijn mening, zeer waardevolle thema’s in de zorg, die
menswaardigheid bevorderen, bracht mij uiteindelijk bij de hbo studie Theologie/Levensbeschouwing.
Sterker nog, een bijzondere ontmoeting maakte mij bewust van deze mogelijkheid.
De zomer van 2004 bracht ik door in Taizé, een oecumenische communiteit van broeders in Frankrijk
waar ieder jaar duizenden jongeren vanuit de hele wereld naartoe trekken. Naast de jongeren zijn er ook
een klein aantal volwassenen welkom. Taizé is een plek van verzoening waar een hele open sfeer hangt.
Zo raakte ik in een bijzonder gesprek verwikkeld met een docent ethiek van de Fontys Hogescholen in
Tilburg. Hij liet mij zien dat ik de ethiek en levensbeschouwing miste in mijn huidige werk in de zorg en
spoorde mij aan de hbo deeltijd studie Theologie/Levensbeschouwing te gaan volgen naast mijn baan.
Op de website van de Hogeschool las ik de vakken van het eerste jaar en dit wekte een nog groter
enthousiasme in mij op.
In september van dat jaar ben ik begonnen met de studie. Vier volle jaren heb ik met veel passie de studie
gevolgd. De vakken waren inspirerend en het voedde mijn toekomstdroom. Geestelijk verzorger zijn voor
mensen met een verstandelijke beperking of mensen in een verzorgingstehuis. Gaandeweg merkte ik wel
dat studeren en een baan zijn tol eiste. Het laatste jaar in 2009 lukte het mij niet meer om de studie af te
maken. Ik was helemaal op…de droom echter bleef.
In september 2013 kwam er weer ruimte, zowel geestelijk als financieel om de studie alsnog af te ronden
en met succes! Eind februari 2015 was het laatste gesprek en ben ik alsnog geslaagd om samen met de
hulp van de L.J. Maria Stichting mijn droom alsnog te kunnen verwezenlijken.
Nu mijn diploma inmiddels aan de muur hangt moet de werkelijke droom: “ het vinden van een baan in
de theologie” , nog verwezenlijkt worden. Dat is niet gemakkelijk voor iemand met een hbo bachelor. Op
het moment wordt er ook enorm bezuinigd op alles wat met levensbeschouwing te maken heeft. Een ware
kaalslag op een gebied die waarde geeft aan het leven van mensen. Dat lijkt me van levensbelang!
Voor mij is het nog iets moeilijker om aan een baan te komen… Mijn kwaliteiten liggen op het gebied
van mensen die moeilijk aan kunnen geven wat zij willen. Mensen die niet kunnen spreken, mensen die
een verstandelijke beperking hebben of dementerend zijn. Deze mensen proberen wèl te verstaan,

menswaardig met hen om te gaan, op zoek te gaan samen met hen hoe hun leven waardevol te

maken….met deze mensen zou ik heel graag willen werken. Daar zijn helaas maar weinig banen in te
vinden.
Een andere baan die me ook op het lijf zou zijn geschreven is een combinatie van mijn SPH studie en de
studie Theologie. Leidster voor een plaatselijke communiteit. De praktische en organisatorische kant van
een dergelijke functie sluit nauw aan bij mijn studie SPH. Daarnaast heb ik veel affiniteit met het leven in
een communiteit (ik heb in verschillende kloosters vertoeft en ben ook nu een veel geziene gast bij de
zusters Clarissen in Nijmegen). Voor de gesprekken met zusters en de vieringen kan ik terugvallen op
mijn theologische studie. Een perfecte combinatie!
Opgeven zal ik deze dromen niet. Zodra er een geschikte vacature uitkomt ben ik de eerste die zal
reageren. Ik ben er van overtuigd dat de baan die voor mij geschikt is uiteindelijk op mijn pad zal komen.
Met dank aan de L.J. Maria Stichting die als geschenk uit de hemel kwam vallen zal ik ooit mijn droom
kunnen verwezenlijken. “ Er zijn” voor de mens die meer moeite heeft om zich kenbaar te maken.
Daniella Martina
Nagekomen bericht: Daniella Martina heeft laten weten dat zij inmiddels een baan gevonden heeft. Zij
gaat als geestelijk verzorger werken bij de Stichting Kalorama, het doofblindencentrum in
BeekUbbergen.




Financieel verslag over 2014.
Het is weer tijd voor een overzicht van de financiën over 2014.
Inkomsten: in 2014 hebben wij aan donaties en giften ontvangen € 10.563, maar er is ook een legaat
binnengekomen van € 113.833. Ook hebben de beleggingen € 10.104 opgebracht.
Wij hebben in 2014 een studiebijdrage kunnen geven aan 18 personen tot een bedrag van € 23.784.
Onze kosten zijn in 2014 € 2.868.
Als we het legaat buiten beschouwing houden dan zouden we een negatief resultaat hebben van
€ 5.985. Maar dankzij het legaat is het eigen vermogen per 31.12.2014 € 443.545.
Wij zijn erg dankbaar voor de bijdragen van u allen.
Tevens wil ik u er nog op wijzen dat het ook mogelijk is om een vaste periodieke bijdrage te geven die in
een overeenkomst wordt vastgelegd conform de voorwaarden van de belastingdienst.
Op verzoek kunt u een exemplaar van de overeenkomst bij ons opvragen, binnenkort zal hij ook op onze
website gezet worden, maar dat wordt wel na de vakanties.
Fiscaal voordeel is dan dat voor deze gift geen drempel bestaat, alleen moet u zich voor meerdere jaren
vastleggen.
Het is belangrijk dat er financiële hulp mogelijk blijft voor vrouwen die theologie willen studeren en
waarbij het gezinsinkomen niet toereikend is. Gezien de vele positieve reacties die wij krijgen van
oudstudenten blijft uw bijdrage noodzakelijk. Hartelijk dank ervoor.
Christien van den Heuvelvan Maarseveen, penningmeester
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