
HET KLOOSTER Breda 

kernwaarden naar de beweging Emmaus internationaal

Net zoals Emmaus Internationaal zijn de 7 kernwaarden die hieronder staan ook op ons van 
toepassing:

De naam Emmaus is die van een dorp in Palestina, waar wanhopige weer hoop vonden. Die 
naam roept bij allen, gelovigen en niet gelovigen, onze gezamenlijke overtuiging op dat 
alleen liefde ons kan samenbinden en ons verder kan brengen. De Emmaus beweging is in 
november 1949 opgericht tijdens een ontmoeting van: mensen die zich bewust waren 
geworden van hun bevoorrechte positie en van hun sociale verantwoordelijkheden ten 
aanzien van onrecht, en mensen die geen reden meer zagen verder te leven. Beiden 
besloten toen hun wilsbesluiten en hun daden samen te voegen en elkaar te helpen en 
hulp te bieden aan de lijdende, in de overtuiging dat als men anderen redt, men zichzelf 
redt.

Om dit te bereiken werden gemeenschappen opgericht die werken om te leven en om te 
geven. Bovendien werden er vrienden en vrijwilligersgroepen gevormd die op vlakken van 
burgerzin en in de privésfeer werken.

1. Onze plicht is datgene, waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap,
alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt, namelijk:
“Eerst hen dienen die het meest lijden”.

2. Onze zekerheid is, dat de eerbied voor deze plicht, alle zoeken naar gerechtigheid en
vrede tussen mensen moet inspireren.

3. Ons doel is nu zo te handelen, dat iedere mens, iedere maatschappij, ieder volk kan
leven, zich ontplooien en zich verwezenlijken door te ruilen en te delen in gelijkwaardigheid.

4. Onze methode bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van
gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften tegemoet
kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen.

5. Ons eerste middel is overal waar dat mogelijk is afval te verwerken, waardoor
materialen hun waarde terugkrijgen en hierdoor meer actie te kunnen voeren voor degenen
die het meest lijden.

6. Alle andere middelen die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen
onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest lijden, in
losverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van
de oorzaken van hun misère.

7. Onze vrijheid is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan een
ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij binnen onze
eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. Emmaus handelt in
overeenstemming met de verklaring van de rechten van de mens, zoals die is aanvaard door
de Verenigde Naties.

8. Onze leden zijn degenen die dit Manifest aanvaarden en het actief trachten gestalte 
te geven.




