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KNR-Waarderingsprijs 2021 

Openingswoord 

Welkom bij het middaggedeelte van deze Algemene Vergadering van de KNR. Een middag 
die geheel in het teken staat van de uitreiking van de KNR-Waarderingsprijs. Welkom aan de 
vertegenwoordigers van de genomineerde projecten, die zich deze middag zullen presenteren. 
Welkom speciaal ook aan pater Math van Kampen, de maker van het bronzen beeldje, dat aan 
het eind van deze middag wordt uitgereikt aan de winnaar. 

De KNR-Waarderingsprijs is in 2007 in het leven geroepen om mensen en initiatieven te eren 
waarin religieuzen iets van hun eigen inzet en spiritualiteit in herkennen. Het gaat vaak niet 
om enorme projecten met grote budgetten die veel publiciteit krijgen. Nee, het gaat juist om 
mensen, kleine groepjes of individuen, die zich met hart en ziel inzetten voor datgeen wat zij 
belangrijk vinden. Die zich vanuit een gelovige bewogenheid inzetten om op hun manier de 
wereld wat beter te maken. Een bewogenheid die de religieuzen herkennen. 

Eind 2019 besloot het Bestuur KNR om voor de prijs van 2020 aan te sluiten bij het thema 
van dat jaar ‘Omgaan met verschillen. Eenheid en diversiteit in het religieuze leven.’ Het ging 
bij dit jaarthema in eerste instantie om verscheidenheid in het religieuze leven zelf en het 
omgaan met de verschillen tussen en binnen religieuze gemeenschappen. Het ging erom deze 
verschillen niet weg te nemen, maar juist te benoemen en bespreekbaar te maken. Door te 
luisteren naar elkaar en elkaars verscheidenheid te accepteren. 

Helaas gooide in 2020 de wereldwijde coronapandemie roet in het eten en werd besloten de 
uitreiking een jaar op te schuiven. Het thema bleef ‘Omgaan met verschillen’ is nog steeds 
actueel. 

We zien in onze samenleving een steeds grotere diversiteit maar van ook een groeiende 
polarisatie. Er is steeds meer sprake van ‘wij-zij-denken’ Er zijn echter ook mensen die 
openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de 
verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, 
verschillen tussen generaties en verschillen in kansen en mogelijkheden die kinderen en 
jongeren krijgen. 
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Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te 
overbruggen: enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en 
coaching meer kansen te bieden; anderzijds door via vorming en onderwijs de ander te leren 
kennen, vooroordelen weg te nemen en te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat 
diversiteit iets positiefs kan zijn. We zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel allemaal 
gelijkwaardig. Ieder mens is het waard om een goed leven te kunnen leiden.  

Voor de KNR-Waarderingsprijs heeft de jury de religieuzen en anderen gevraagd in hun 
omgeving te zoeken naar mensen en initiatieven die de zorg voor een waardig leven voor 
iedereen op zich hebben genomen. Mensen die dit doen zonder dat ze daarbij de rijkdom van 
de verscheidenheid uit het oog verliezen. Mensen die inzien dat ieder van ons uniek is in zijn 
eigenheid, dat we niet allemaal gelijk hoeven te zijn, maar wel allen gelijkwaardig zijn. 

Deze oproep leverde ruim 35 nominaties op van initiatieven die zich op zeer uiteenlopende 
wijze inzetten om verschillen in onze samenleving te overbruggen. Door ontmoetingen tussen 
mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden te organiseren; door kennis 
over andere religies en culturen te vergroten; door verschillende groepen kennis te laten 
maken met elkaars leefwerelden; door meer begrip te kweken voor elkaar of door mensen in 
een achterstandspositie een duwtje in de rug te geven zodat zij een gelijkwaardig positie in de 
maatschappij kunnen krijgen. Uiteenlopende projecten die gemeen hebben dat ze met veel 
inzet en bewogenheid gedragen worden door de betrokkenen. 

De jury wachtte de moeilijke taak om uit deze nominaties een shortlist op te stellen. Deze jury 
bestond dit keer uit zuster Anne Marie Bos, frater Niek Hanckmann en zuster Gerda van 
Gogh.  

In deze samenstelling kwam de jury uiteindelijk tot een lijst van zes initiatieven die in de 
ogen van de juryleden bijzonder en inspirerend zijn. Een voorbeeld voor veel andere 
projecten. Ook wilde de jury laten zien dat er vele vormen zijn om bruggen te bouwen tussen 
verschillende groepen. Soms gaat het om kinderen en  hun ouders en leerkrachten, soms om 
mensen die zelf een leidende positie hebben en op hun manier de cultuur van het bruggen 
bouwen verder kunnen brengen in hun eigen gemeenschappen. Het gaat om verschillen in 
religie, in culture en in sociaal-economische acthergronden. De jury heeft getracht om uit de 
vele projecten en een lijst samen te stellen die deze diversiteit recht doet.   
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Vervolgens was het aan de Hogere Oversten om uit deze mooie initiatieven een keuze te 
maken tijdens de eerste stemronde. Velen gingen daarbij niet over een nacht ijs maar 
raadpleegden hun medebroeders en -zusters daarbij. 

De zes projecten zullen zo dadelijk hier op het podium nog wat meer vertellen over hun 
inspiratie en hun manier om te werken aan een samenleving waarin ontmoeting en respect 
voor ieders eigenheid belangrijker zijn dan het ‘wij – zij’-denken. 

Na deze presentaties volgt een tweede stemronde. Alle aanwezige hogere oversten zullen hun 
definitieve stem uitbrengen. De jury zal deze stemmen zorgvuldig tellen en optellen bij de 
resultaten uit de eerste stemronde. Daarna zal aan het einde van deze middag de definitieve 
winnaar van de KNR-Waarderingsprijs 2021 bekend worden gemaakt. 

Voordat we beginnen met de presentaties gaan we echter eerst luisteren naar muziek van 
Kinsmit. 

Ik wens ons allen een inspirerende middag toe.
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