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Vrijwilligers ... September 2007 
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‘Meer vrijwilligers actief dan ooit’ blijkt uit on-
derzoek (Volkskrant 15/8/07). Verrassend, want 
over vrijwilligers gaat het meestal in mineur: 
steeds moeilijker te werven en bepaalde maat-
schappelijke activiteiten in het slop. Nu een posi-
tief geluid! Zes op de zeven Nederlanders deden 
in 2006 vrijwilligerswerk. Nederlanders zetten 
zich gemiddeld twaalf uur per maand maat-
schappelijk onbezoldigd in. Wel zijn de meeste 
huidige vrijwilligers senioren. Jongeren moeten 
enthousiast gemaakt worden voor het vrijwil-
ligerswerk, waarin ‘je niet alleen geeft maar ook 
veel ontvangt’.

Hoe staat het met het kerkelijk vrijwilligerswerk? 
Het Bossche Bisdomblad wijdde er het juninum-
mer aan en verwijst naar onderzoeksgegevens 
(KASKI). Er is sprake van een daling. In 2005 
waren er in de Nederlandse Kerkprovincie 
258.000 vrijwilligers; 30.000 minder dan in 
1997. In Groningen/Friesland is het aantal het 
hoogst (9,7 op de 100 katholieken); in het Bos-
sche het laagste (5,0). Gemiddeld zijn er per 
parochie 179 vrijwilligers, die maandelijks zo’n 
12 uur aan dit werk besteden. Dit zijn ruim 13 
voltijd arbeidsplaatsen. Door het dalend aantal 
priesters worden vrijwilligers steeds belangrijker. 
Goed dit zo - naar de toekomst toe - onder ogen 
te krijgen. 
De bisschoppen danken de vrijwilligers, maar 
schatten ze hen ook op hun waarde in? De Bos-
sche bisschop wijst op ‘koninkrijkjes in paro-
chies’. Verandering en vernieuwing moeten mo-
gelijk zijn. Maar ‘de parochie als geheel kan het 
nodig hebben zich meer te richten op de kern 

van haar zending. De identiteit van een parochie 
vraagt om zuiverheid. Dit kan van vrijwilligers 
veel vragen. Meestal lukt het om aan te passen; 
soms niet en dat komt dan in de krant’. Inder-
daad, al vaak meegemaakt!
‘Identiteit’ groeit door een pastoraal beleid, waar-
in vrijwilligers een stem hebben. De bisschop 
verwacht dat een nieuwe pastoor bij zijn aantre-
den de identiteit bepaalt; van gelovigen en vrij-
willigers dat ze zich aanpassen. Wat jaren voor-
zichtig gegroeid is, moet van de ene op de andere 
dag plaats maken voor een identiteit, die plots 
van buiten opgelegd wordt. Waarom moeten 
gelovigen en vrijwilligers zich per se aanpassen 
en waarom nooit een nieuw benoemde pastoor, 
die hier waarschijnlijk veel van kan leren. Het 
conflict haalt de krant, omdat het bisdom geen 
gehoor geeft. Vaak leidt dit tot verlies van vrijwil-
ligers, die toch onmisbaar genoemd worden. 

In het bisdomblad lees ik: ‘Pastores zouden 
graag willen dat vrijwilligers meer inhoudelijk 
bezig zouden zijn, maar tegelijkertijd vinden 
ze dat vrijwilligers daar onvoldoende voor zijn 
toegerust’. Kan best waar zijn. Maar is de nieuwe 
generatie pastores voldoende toegerust om zó 
met vrijwilligers om te gaan, dat daaruit blijkt 
dat ze vrijwilligers steeds belangrijker vinden? 
Dit heeft ook te maken met de identiteit van de 
toekomstige parochie. Met welk kerkbeeld en 
welke visie op het priesterschap worden zij ver-
trouwd gemaakt? Door welke identiteit laten zij 
zich leiden?

P.L. 

Nachtwacht

Het regent zacht 
en in de stille nacht 
waar duister 
zwak wordt onderbroken 
door verlichte ramen, 
voel ik me niet alleen 
maar samen. 

Een stil verbonden zijn, 
een weten 
dat daar ook iemand is 
met eenzaamheid 
verdriet 
of pijn. 

Ik zal vannacht 
de enige niet zijn 
die niet kan slapen.

Nu weet ik ook waarom 
en bid voor jou.

Jannie de Pauw
in haar nieuwe bundel
Laat los Houd vast
Stichting Ecovata, 
Oisterwijk 2007

De eerste aflevering van 
De Roerom jaargang 22 
had dubbel zo dik kunnen 
zijn. Er blijft dus wat lig-
gen. Olaf van Amelsvoort 
en Paulien van Bohemen 
geven als ‘zwanenzang’ 
een nabeschouwing (19). 
Marieke van Baest pu-
bliceert niet maandelijks 
meer. Nieuwe geluiden ko-
men er van Suzanne van 
der Schot (5) en Jeanne en 
Jac van Leijsen (9). Louis 
de Mast is terug (23). De 
Roerom wil regelmatig 
plaats inruimen voor men-
sen met een beperking 
(7), besteedt aandacht 
aan ‘vergeten theologieën’ 
(10) als rode draad, aan 
islam/christendom (6) en 
blijft speuren naar nieuw 
leven in het pastorale veld 
(12.22). 
In deze Roerom ook een 
hartenkreet van een mis-
sionaris (8), een nieuw 
samenwerkingsverband 
(17), Kerk & Ambt (18) 
en Toon van Beek komiek 
in alle ernst (24). En heel 
veel lezenswaardigs meer!  

Redactie
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Brieven
Redactie

Reactie

Sinds jaar en dag ben ik ge-
abonneerd op De Roerom en 
lees die meestal met vreugde. 
Ik was getroffen door het ci-
taat van kardinaal Simonis in 
het artikel Godslandschap: ‘bij 
het laatste avondmaal, toen 
Jezus de eucharistie instelde, 
waren nadrukkelijk twaalf 
mannen aanwezig. Dat doet 
niets af aan de gelijkwaar-
digheid van man en vrouw’. 
(De Roerom mei 2007, p. 6) 
Mijn reactie hierop luidt: al 
die mannen, behalve Johan-
nes, waren getrouwd. Dan 
telt het argument niet meer. 
Bovendien leefde Jezus in een 
patriarchale cultuur. Wij leven 
in een totaal andere cultuur 
waarin vrouwen geenszins 
mogen gediscrimineerd wor-
den.

Herman-Emiel Mertens, 
Mechelen (B)

Macht

Vandaag hield de pastor hier 
in de kerk een heel mooie 
preek over het evangelie uit 
Lukas 12,13-21. Hij preekte 
over het streven naar macht 
en het vergaren van bezittin-
gen. Ik ben na afloop naar de 
priester gegaan en heb gezegd: 
‘Ik miste iets in uw preek. 
Ook Rome heeft veel macht en 
rijkdom en dit moet voor ons 
dan een voorbeeld zijn...!’ De 
priester draaide zich om, keer-
de me de rug toe en zei niets. 
Ik heb me ook omgedraaid 
en gezegd: ‘Ook hier komt de 
macht...!’ en ben weggegaan. 

Inzender bij 
redactie bekend

God in Nederland

Men vindt wat men verwacht, 
zegt u in Scharniermomenten 
over God In Nederland 1996-
2006. (De Roerom mei 2007, 
p.1). Toch worden we soms 
verrast, wanneer we de jon-
gere generatie, echt zoekend 
naar de diepere betekenis van 
het leven, met religie bezig 
zien. U heeft gelijk dat Gods 
adres niet zonder meer de 
plaatselijke kerk is. Hij is geen 

asielzoeker, maar we kunnen 
Hem gelukkig overal vinden 
als we dit willen. We ontko-
men er echter helaas niet aan, 
de huidige situatie van de Kerk 
vanuit het verleden kritisch 
te bekijken en het is volgens 
mij niet zo verkeerd om toe-
komstgericht te geloven. Wat 
kunnen we anders? Hartelijke 
groet.

Ria Lemmers-Dekkers,
Beneden-Leeuwen

Nieuw leven inblazen?

Het is de hoogste tijd om de 
Acht-Mei-Beweging nieuw 
leven in te blazen, omdat het 
Nederlandse episcopaat hard 
bezig is met een restauratie 
van oude gebruiken en voor-
schriften. Hun uitgangspunt 
daarbij lijkt, dat de mensen 
er zijn voor de kerk. Maar, 
áls Jezus Christus een kerk 
gewild heeft, was het eerder 
een kerk voor de mensen, 
zoals Hijzelf dit ook was. Er is 
natuurlijk niets nieuws onder 
de zon. Als zeventigjarige 
herinner ik mij de uitgave 
van het Bisschoppelijk Mande-
ment, waarin katholieken het 
lidmaatschap van een linkse 
partij ten sterkste ontraden, 
zoniet verboden werd. Maar 
Nederland bleek zich daarvan 
meteen massaal niets aan te 
trekken. En terecht! Ook een 
katholiek is allereerst verant-
woording verschuldigd aan 
zijn geweten. 
Waarom dan toch zo’n be-
weging heroprichten? Er zijn 
altijd mensen, die nogal on-
nadenkend de richtlijnen van 
het episcopaat volgen. Het is 
belangrijk hen een alternatief 
aan te reiken. Het is de taak 
van de kerk mensen tot een 
volwassen geloof te brengen 
en die kerk zijn we allen 
samen. Geloof is het diepste 
wat een mens bezielt en heeft 
te maken met hoe je in het 
leven staat, wie je ontmoet 
en wat je ervaren hebt. Een 
heel complex factoren, voor 
iedere mens anders. De uitin-
gen van geloof kunnen dan 
ook van persoon tot persoon 
verschillen; ze zijn ook vaak 
cultuurgebonden. Daarom 
is het goed dat de kerken de 

gelegenheid bieden tot grote 
verscheidenheid. Die moet er 
echter ook voor zorgen, dat er 
respect blijft voor de andere 
uitingen. Dit respect draagt er 
op den duur ook toe bij, dat 
er ondanks de verschillen een 
eenheid ontstaat - eenheid in 
verscheidenheid. Om hiertoe 
te komen moet het episcopaat 
voortdurend bij de tijd worden 
gehouden. Maatregelen die in 
het verre verleden hun dienst 
hebben bewezen, maar niet 
meer in deze tijd en cultuur 
passen, behoeven aanpassing; 
zeker in Nederland nu. Dat 
heeft op zich niets met geloof 
te maken, maar wel met de 
uitingen ervan.
In een beweging is het mo-
gelijk meningsverschillen uit 
te spreken over bijvoorbeeld 
de vrouw in het priesterschap, 
deeltijd priesters die naast hun 
kerkelijke functie ook in de 
maatschappij functioneren, 
gehuwde priesters, homoseksu-
ele priesters die dit ook in een 
vaste relatie beleven, voorgan-
gers in de diensten beroepen 
zoals bij sommige protestantse 
kerken, bisschoppen kiezen 
vanuit de bisdommen. En veel 
meer van dit soort onderwer-
pen, waardoor de Kerk weer 
in eenheid kan komen met 
de huidige cultuur. Wie wil 
reageren op deze gedachten, 
kan een e-mail sturen naar 
mail@joopberger.nl (Door de 
redactie enigszins ingekort)

J.J. Berger

Allemaal prachtig

Erg blij was ik toen ik mijn 
stuk over pater Karel las. (De 
Roerom mei 2007, p. 12) De 
prominente plaats, de tekst 
integraal opgenomen en 
de mooie foto’s, - allemaal 
prachtig! Dank zij jullie me-
dewerking krijgt Karel nu ook 
bekendheid in het Brabantse. 
Het wordt allemaal span-
nend. Graag zou ik nog een 
aantal van dit nummer van De 
Roerom toegestuurd krijgen. Is 
dit mogelijk? Alvast hartelijke 
dank en ook verder alle succes 
met uw grandioos blad.

Leon Goertz,
Renkum
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Om weer te starten
Peer Verhoeven

De mens zelf

Wat baat het de mens
de hele wereld te winnen,
maar er zelf bij in te schieten.      Mt. 16,26

Decennia lang is er gesproken
over milieu en natuur
en ons tekort aan zorg daarvoor.

Decennia lang is voorgehouden dat
alleen ’n radicale mentaliteitsverandering
het leven nog redden kan.
 
Nu verplaatsen aandacht en zorg zich
meer en meer naar het verschrompeld 
innerlijk milieu van de mens zelf.
 
Bidden

Bidden:
op gezette tijden
’s morgens ’s avonds
bij jezelf aankloppen -
vaste bodem voelen,
de band die allen bindt.

Bidden:
in een vast ritme
door de dag door de week
rust nemen, stilte zoeken -
al is het de trend niet
en doet het leven nog zo druk.

Bidden:
samen zijn met 
vriend en vreemde, met
zieken tussen hoop en vrees -
met die hun laatste uur beleven,
ons in de dood zijn voorgegaan.

Passanten

Zij noemden zich vreemdelingen 
en passanten op aarde, waren 
duidelijk op zoek naar een thuisland. 
(Hebreeën 11)
 
Toen alles panklaar te koop kwam, 
kozen sommigen er voor zelf 
hun broodje, hun taartje te bakken.

Toen overal centrale verwarming was,
wilden velen een open haard
of een schouw in de kamer.

Nu zowat iedereen met de auto kan
worden wandelen en pelgrimeren
favoriete bezigheden. 

Zijn mensen dan uiteindelijk toch 
geboren zelfbereiders, vuurmakers;
pelgrims van begin tot einde? 

Gaan

Gaan, al kun je maar amper; 
doorgaan, al zit alles tegen. 
Meegaan met die niet alleen kunnen. 

Gaan, al heb je zware benen; 
doorgaan, al verlamt de lange duur. 
Elkaar voorgaan bij lief en leed. 

Gaan, al is het tegen de klippen op; 
doorgaan, al is het tegen stroom op.
Elkaar voorgaan in breken en delen.

Alleen wie voelt dat ’t ergens heen gaat,
vast vermoedt ergens aan te komen,
zal ten einde toe deze weg blijven gaan.

De goede geest

Laat je niet verleiden
tot opboksen tegen elkaar
competitie met een ander,
tot schele ogen maken.
Zoek de goede geest
in zaak en vermaak.
 
Hang je niet op
aan gescoord resultaat
behaald succes, - aan
applaus en loftrompet van buiten.
Wek de goede geest
met eigen hand in eigen hart.

Krijg smaak in het leven,
in wat sober en sereen is
je aanspreekt in de stilte
je ziel diep beroert.
Beleef de goede geest
in omzien naar elkaar.

Gebed

Laat ons bescheiden zijn
deemoedig goed doen 
sober tevreden leven.

Laat ons niet onszelf
boven anderen verheffen,
deugd en waarheid claimen.

Laat ons blij zijn
met de dagen ons gegund
het leven ons gegeven, om

het gedeeld en goed besteed 
terug te geven aan U, die
ons Hart en Oorsprong bent. 

Wie zo doen

Wie gedurig 
rust en stilte zoeken
laten het Leven spreken,
hart en geweten aan ’t woord.

Wie leven
op het ritme van de tijd
ervaren dat ze ergens thuis zijn,
iets of iemand toebehoren.

Wie met regelmaat
in zichzelf keren
voelen hoezeer zij met
alle leven hecht verbonden zijn.

In en door je

Laat Gods naam klinken
in wat je zegt.

Laat Jezus spreken
in wat je doet.

Laat de Geest vlammen
in wat je bezielt.

Na de vakantie moet alles weer op gang komen. Hopelijk zijn er door het 
contact met de natuur en andere mensen nieuwe ideeën geboren. Dit zou 
mooi zijn, want de rit duurt weer een heel jaar en de eisen, aan kerkwerkers 
gesteld, worden met de dag hoger. Misschien kan wat volgt de een of de ander 
her of der van dienst zijn.   

Als ie maar 
aan de decibellen denkt
en van ophouden weet (© Foto: Berna Verhoeven)
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Heilig
Gérard van Tillo

In ieder geval is het een aanleiding om stil 
te staan bij de betekenis van dit gebeuren, 
nu het heilige zo dichtbij is gekomen als 
Munstergeleen, een Limburgs dorpje on-
der Sittard, waar pater Houben vandaan 
komt. Eerder heb ik in deze kolommen 
bericht over de gang van zaken bij heilig-
verklaringen en de sociale en commerciële 
implicaties daarvan (december 2005). 
Deze keer enkele kritische vragen die je 
bij een heiligverklaring als zodanig kunt 
stellen.

Begrip
Het woord ‘heilig’ bevat de woorden ‘heil’ 
en ‘heel’, die verwijzen naar volledig-
heid en als zodanig goede voortekenen 
zijn voor volmaaktheid en geluk. In de 
heidense tijd heeft het woord steeds een 
religieuze betekenis gehad, als het heil dat 
met gewijde personen of dingen verbon-
den is en rechtstreeks in verband gebracht 
wordt met het geloof aan goden. Het oud-
Germaanse woord hailag komt al voor in 
een oude runen-inscriptie. De Hebreeuwse 
woorden qados (heilig) en aodes zijn afge-
leid van qadad, dat afsnijden betekent. In 
cultische zin wordt dit: afscheiden, afge-
zonderd worden van het onreine en profa-
ne, en bestemd worden voor de dienst van 
God. Het Latijnse woord voor afsnijden is 
sancire, waar het woord sanctus vandaan 
komt. Het Grieks kent het woord hagios, 
dat een klankverwantschap lijkt te hebben 
met Nederlandse woorden als haag, heg 
en hek,waarmee afscheidingen worden 
aangebracht. Een ander Grieks woord 
voor heilig is hiëros, waarmee de beteke-
nis verbonden is van laatste (lijn, troef). 

Schrift
Het bijbelse begrip heilig heeft drie be-
langrijke betekenissen die onderling met 
elkaar zijn verbonden. De eerste is die 
van het numineuze, waarmee Gods onge-
schapen ongenaakbaarheid en majesteit 
worden bedoeld, ook wel aangeduid 
als Zijn heerlijkheid. De tweede beteke-
nis is de cultische en houdt in, dat het 
heilige helemaal aan de profane sfeer is 
onttrokken en op God gericht. Dit kan 
personen betreffen, zoals de hogepriester 
in het Oude Testament, maar ook plaat-
sen, gebouwen en voorwerpen die voor 
de eredienst bestemd zijn. Tenslotte is 
met het woord heilig ook een zedelijke 
betekenis verbonden, die bestaat in het 
onberispelijke en vlekkeloze in denken en 
handelen, waarmee God zich openbaart 
tegenover de menselijke zondigheid. In 
het oude testament wordt de term heilig 

uitsluitend gebruikt voor God als de gans 
Andere, tegenover wie iedereen en alles 
wat er verder is tot het domein van het 
niet-heilige behoort. Bij God vergeleken is 
er niemand heilig of rein. Als in het Oude 
Testament het godsvolk opgeroepen wordt 
tot heiligheid, wordt daarmee bedoeld dat 
het voortdurend naar heiligheid moet stre-

en er in ieder geval veel andere onbekend 
gebleven mensen zijn die op grond van 
hun verdiensten eveneens in aanmerking 
zouden komen. In mijn vorige artikel 
over dit onderwerp (dec. ’05) heb ik on-
der meer al gewezen op voorsorteringen 
bij heiligverklaringen op katholieken, 
kerkelijken, religieuzen, welgestelden, 
en meer op mannen dan op vrouwen. 
Een ander argument dat pleit tegen een 
officiële heiligverklaring is het gesjoemel 
met wonderen. De vraag is, of de hoeveel-
heid arbeid om tot de vereiste bewezen 

Zondag 3 juni werd de Limburgse pater Karel Houben heilig verklaard. Wat is 
de betekenis van dat woord heilig? Kunnen mensen elkaar wel zalig en heilig 
verklaren?

ven, ook al zal het Gods heiligheid nooit 
kunnen evenaren. In het Nieuwe Testa-
ment krijgt deze oproep een meer geeste-
lijk karakter en komt de nadruk te liggen 
op het persoonlijk appèl om in navolging 
van Jezus Gods liefde gestalte te geven in 
woord en daad.

Heiligverklaring
Schriftuurlijk gezien zit er iets oneigen-
lijks in de pretentie om mensen na hun 
dood zalig en/of heilig te verklaren. In 
ieder geval kan het er niet om gaan ie-
mand in absolute zin heilig te verklaren. 
Het woord heilig dient nu juist ter afba-
kening van een domein dat alleen aan 
God toekomt. Zelfs als men zou willen 
afzien van deze tegenstrijdigheid, is het 
de vraag of het aan de mens is om gewone 
stervelingen toegang te geven tot dat do-
mein, ook al hebben die tijdens hun leven 
consequent naar volmaaktheid gestreefd. 
Naast dit doorslaggevende argument zijn 
er nog andere redenen om ervan af te zien 
mensen heilig te verklaren. Bijvoorbeeld 
dat elke heiligverklaring in meerdere 
opzichten een toevalstreffer is, allerlei 
menselijke factoren daarbij een rol spelen 

wonderen te komen 
in veel gevallen 
wel in verhouding 
staat tot het bereikte 
resultaat. Want in 
de meeste geval-
len komt men niet 
veel verder dan niet 
erg overtuigende 
KRO-wonderen die 
ook wel zonder 
ingrijpen van boven 
gebeurd zouden 
kunnen zijn. 

Eretitel
Het aanvoeren van 
bezwaren tegen de 
heiligverklaring 
hoeft geen ontken-
ning te zijn van de 
verdiensten van 
de heiligen en van 
degenen die daar-
voor in aanmerking 

zouden komen. Het gaat om de wijze 
waarop wij die verdiensten het beste kun-
nen erkennen. Dat zou ook mogelijk zijn 
met andere eretitels dan heilig, waarmee 
de voortreffelijkheid van hun aardse leven 
toch voldoende bevestigd en erkend wordt; 
zoals bijvoorbeeld toegewijd, integer en 
vroom. Vroom hoeft niet per se soft te zijn. 
Het woord betekent ook dapper (Bergen 
op Zoom, houd u vroom) en sterk. Vroeger 
sprak men wel van een vroom paard. Voor 
wat de heiligen betreft zou het ongeacht 
de eretitel het belangrijkste zijn, dat de ge-
nomineerden een voorbeeldfunctie blijven 
vervullen voor alle nog levende christenen. 
Wel zal er in Limburg nog veel water door 
de Maas moeten stromen alvorens de men-
sen het daar met deze opvattingen eens 
zijn. Want de zalig- en heiligverklaringen 
volgen elkaar daar in snel tempo op, en de 
Limburgers zullen die zich niet gemakke-
lijk laten afnemen. Niet omdat ze zo religi-
eus zijn, maar omdat ze koesteren wat van 
eigen bodem is. Vroeger was dat het zwarte 
goud van diep onder de grond. Nu is dat, 
naast het Limburgse Brand Bier en de zelf 
gekweekte wiet, de glans van heiligheid 
van hoog uit de hemel. 

De heilige stad Hierosolima (Jerusalem) 1493 Hartmann Schedel (1440-1514), 
Liber cronicarum, Nürnberg (D) later ingekleurd
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Concrete aanleiding voor de brief was dat 
Ehsan Jami, de student die een comité 
voor ex-moslims heeft opgericht, door drie 
mannen ‘tot bloedens toe in elkaar is ge-
ramd’. Het is een brief die begint met ‘ik’ - 
‘Ik roep het al jaren: een gematigde islam 
bestaat niet’- en eindigt met ‘ik’ - ‘Ik heb 
genoeg van de islam in Nederland’. Het is 
een brief die ‘trilt’ van de korte, krachtige 
zinnen en priemende bijvoeglijke naam-
woorden. Hier volgen enkele passages.

Laffe lieden
‘De kern van het probleem is de fascisti-
sche islam, de zieke ideologie van Allah en 
Mohammed zoals neergelegd in de islami-
tische Mein Kampf: de koran…Verbied 
dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf 
verboden is… Hun - de Haagse politici - 
naïviteit en ziekelijke streven naar de 
utopische gematigde islam…Den Haag zit 
vol met laffe lieden. Bange mensen die laf 
zijn geboren en laf zullen sterven. Die een 
generaal pardon verlenen aan leugenaars 
en criminelen …’

Shockeren
Geert Wilders hanteert een vlerkerige stijl 
die doet denken aan de - vaak botte - co-
lumns van Theo van Gogh indertijd. Het 
verschil tussen beiden is dat bij Van Gogh 
altijd de ironie meespeelde. Hij shockeer-
de met een knipoog. Wilders shockeert 
zonder knipoog. Hij is bloedserieus. Door 
heel bewust een relatie te leggen tussen 
de koran en Mein Kampf wil Wilders aan-
stoot geven, beledigen om reacties los te 
maken. 

bespraaktheid van Wilders evenals zijn 
krasse ingezonden brief niet hoeven te 
steunen op een overtuigende maatschap-
pelijke analyse. Wilders depersonaliseert 
en demoniseert de islam. In het dagelijkse 
leven kom ik geen ‘islam’ tegen, wel men-
sen met een islamitische achtergrond. Het 
islamitisch geloof is deel van de identiteit 
van honderden miljoenen mensen. Laten 
we dit als een nuchter feit accepteren en 
ons er toe verhouden. We moeten elkaar 
niet gaan aanpraten dat dit eigenlijk 
niet zou moeten zijn. Daarmee verlies je 
contact met de realiteit en daar kan niets 
goeds uit voortkomen. 

Islam als cultureel erfgoed
Met de aanwezigheid van honderddui-
zenden mensen met een islamitische ach-
tergrond is de islam als wereldgodsdienst 
deel van onze samenleving en zal het op 
termijn deel worden van ons cultureel 
erfgoed. In het huidige tijdsgewricht is het 
gemakkelijk dit gegeven te verbuigen tot 
een schrikbeeld dat nog steeds goed ver-
koopt als politieke handelswaar. Dit vind 
ik spijtig, omdat het afleidt van de maat-
schappelijke problemen zelf. De Neder-
landse samenleving en haar inwoners zijn 
alleen gebaat met verbindingen tussen be-
volkingsgroepen aanleggen en opbouwen. 
Een goede dosis idealisme en realisme in 
combinatie met kritische betrokkenheid 
zijn daartoe betere instrumenten dan ver-
beten retoriek die een nuchtere analyse 
van maatschappelijke problemen slechts 
in de weg staat. 

Rob van der Zwan

De Volkskrant publiceerde 8 augustus een ingezonden brief van G. Wilders, 
fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid, met als titel Genoeg is genoeg: verbied 
de koran. De brief maakte de nodige reacties los. De commentaren in kranten 
waren kritisch; collega-politici in Den Haag lieten zich in afkeurende zin uit. 

 Het dagelijks geloven
  Suzanne van der Schot 

Mij is gevraagd iets te doen wat ik nog 
nooit heb gedaan: een column schrij-
ven. De redactie van De Roerom ver-
zekerde mij dat ik mag schrijven wat 
ik wil. Dit laat ik me geen twee keer 
zeggen! Maar ik wil me beperken tot 
kwesties die het geloof betreffen. Dat 
is al lastig genoeg en er is bovendien 
veel over te zeggen. Sterker nog: over 
het geloof raak je nooit uitgesproken. 
Gelukkig maar. Het zou betekenen dat 
we de zin van het leven tot op de bo-
dem ontrafeld hebben. Ik moet er niet 
aan denken, wat een saaie boel het dan 
zou worden.

Voordat ik mijn zielenroerselen aan 
u voorleg is een korte introductie van 
mijzelf wellicht op zijn plaats. Ik ben 
vierendertig jaar, woon in Amster-
dam en geef in het dagelijks leven 
Nederlands op een vmbo-school in 
een ‘zwarte’ wijk van de stad. Met 
het geloof heb ik een boeiende, soms 
wat ingewikkelde relatie. Van huis uit 
hervormd maar nauwelijks kerkelijk, 
kwam ik tijdens mijn studie in aan-
raking met de katholieke kerk. Ik be-
greep er weinig van, maar het boeide 
me enorm. Ik bleef komen, ontving 
het Vormsel, ging kloosters en abdijen 
bezoeken en besloot uiteindelijk zelf 
in te treden bij een monastieke orde in 
Parijs. Dit laatste bleek, ondanks mijn 
onophoudelijke honger naar gebed, te 
hoog gegrepen en ik keerde terug naar 
Amsterdam.

Ik ben er trots op mij katholiek, een 
gelovig mens te noemen. Maar ik merk 
dat er in het drukke leven erg weinig 
tijd overblijft om mijn geloof werkelijk 
een plaats te geven. Over hoe geloven 
in het dagelijks leven gaat, wil ik in 
mijn columns schrijven. Reacties van 
de kant van lezers zijn zeer welkom!

Genoeg is genoeg

Humor
Theo van Gogh was kunstenaar 
en vrijbuiter. Geert Wilders is 
volksvertegenwoordiger. Met 
humor - hoe bot ook - is altijd 
een perspectief van relativering 
in het spel. In het sarcasme van 
Wilders is er geen plaats voor 
humor en daardoor ook geen 
ruimte voor relativering. Qua 
mentaliteit staat hij dichter bij 
de religieuze fanatici dan hem 
lief is. De dramatische toon 
- ‘Wat schaam ik mij voor de 
Nederlandse politici’- en de 
versluierde heroïek - de passage 
over laffe politici boven - onder-
strepen dit nog eens.

Demoniseren
Belangrijker nog is dat de wel- Uit de koran
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Vooraf een paar eerste indrukken. Eerste 
indrukken zijn altijd het begin en niet 
onbelangrijk.

Mensen van het Boek
Bijbel en koran zijn beide boeken vol 
bladzijden met letters. Miljoenen en mil-
joenen gelovigen halen er hun hart aan 
op. Daarom worden moslims en christe-
nen samen met de joden mensen van het 
boek genoemd. Geen van hen is zonder 
hun boek voor te stellen. Wat het joodse 
volk bindt en waar het zijn identiteit aan 
beleeft, is de tanach; bij moslims is dit de 
koran, bij christenen de bijbel.

Veelzeggende namen
‘Bijbel’ is afgeleid van ‘Biblia’, een Latijns 
leenwoord uit het Grieks. Biblia is het 
meervoud van ‘biblion, boekje’, dat weer 
van Biblos komt, een havenstadje in Liba-
non - in 2006 door Israël nog beschoten 
- waar in de oudheid papier gemaakt werd 
van de Egyptische papyrusplant. Toen 
die ‘boekjes’ op den duur samen werden 
aangevoeld als het Woord van God, kon 
dit oorspronkelijke meervoud gemakke-
lijk overgaan in het enkelvoud Biblia, dat 
wij op onze beurt vertaald hebben met 
‘bijbel’.
‘Koran’ is Arabisch voor ‘oplezing’ of nog 
beter ‘recitatie’. Dit ‘oplezen’ is de naam 
geworden van de verzameling teksten die 
Allah op Mohammed ingesproken heeft en 
die hij op zijn beurt aan de mensen moest 
doorgeven. Zoals de bijbel ook ‘De Schrift’ 

of ‘De Heilige Geschriften’ heet, zo heet 
de koran ook ‘Het Boek’, ‘Het Reciet’ en 
‘Het Criterium’. Deze laatste naam ‘vertelt’ 
de overtuiging dat wat erin geschreven 
staat voor mensen een criterium is om 
waarheid van leugen te onderscheiden.
De bijbel is aanmerkelijk dikker dan de 
koran, die ongeveer het bijbelse Tweede 
(Nieuwe) Testament beslaat. Ook qua 
indeling zijn ze heel divers. De bijbel be-
staat uit twee delen: het Eerste Testament 
met 45 en het Tweede met 27 boeken. Elk 
bijbelboek is opgesplitst in hoofdstukken 
en elk hoofdstuk in verzen. 

Indeling van de koran
Bij de koran heb je te maken met kleinere 
tekstgedeelten, die soera’s heten en die 
weer onderverdeeld zijn in verzen. Een 
soera kun je qua omvang vergelijken met 
een hoofdstuk van een bijbelboek. Soera 
is trouwens een mooi woord. ‘Soer’ bete-
kent in het Arabisch ‘muur’, stadsmuur 
bijvoorbeeld. Hier is het de omheining 
van bij elkaar horende verzen. De koran 
kent 114 soera’s. Verrassend is, dat af-
gezien van de eerste, de langste soera’s 
voorop staan en gevolgd worden door 
soera’s met een afnemend aantal verzen. 
Dit helpt, zeggen moslimgeleerden, om 
de koran van buiten te leren. Bovendien 
blijkt daaruit, dat de kortere soera’s niet 
minder belangrijk van inhoud zijn dan 
de langere aan het begin. Door zo’n ‘om-
heind’ stukje verzen wordt het ook nog 
mogelijk er een titeltje boven zetten, dat 
ergens in het hoofdstuk staat. Om er enke-
le te noemen: de Onderscheiding, de Par-
tijscharen, de Rook, de Grot enz. Moslims 
zelf zullen de soera’s altijd bij hun titel 
noemen; niet-moslims spreken van soera 
1, 2, 3 enz. Het woord voor ‘vers’ is ‘aya’, 
meestal vertaald met ‘teken’ of ‘wonder’. 
Elk woord van Allah, uit de mond van de 
profeet op papier gekomen, is een teken 
van Gods betrokkenheid op zijn gelovigen 
en daardoor een wonder.

Eigen gevoel bij indeling 
Voor christenen is de indeling van de bij-
bel in bijbelboeken, hoofdstukken en ver-
zen minder geladen dan de indeling van 
de koran in soera’s en aya’s voor de mos-
lims. Voor veruit de meeste moslims zijn 
alle zinnen, tot en met elk woord, via zijn 
boodschapper uit de mond van Allah op 
papier gekomen. Het let daarom bijvoor-
beeld heel nauw waar het ene vers eindigt 
en het volgende begint. De christenen 

noemen hun bijbel met dezelfde hoogach-
ting ook ‘Woord van God’. Maar voor hen 
zijn daarbij heel andere mechanismen 
werkzaam - zoals de eigen inbreng van de 
schrijvers - dan voor de moslims bij hun 
koran. De indeling van de bijbelboeken 
in hoofdstukken en verzen is ‘slechts’ 
uit praktisch oogpunt eeuwen na hun 
ontstaan aangebracht: de hoofdstukken 
rond 1200 en de verzen halverwege de 
zestiende eeuw. 

Eigen manier van zeggen
Bij eerste kennismaking met bijbel en 
koran valt ook het verschil in literair 
genre op. De bijbel is een ‘lappendeken’ 
van literaire genres: vertellingen, verha-
len, gortdroge geslachtslijsten, liederen, 
brieven, gedichten, parabels, visioenen 
enz. De koran is veel uniformer. Het nar-
ratieve, vertellende van de bijbel kom je 
in de koran veel minder tegen. Daar is 
God voortdurend stellig sprekend aan het 
woord met het gevolg dat de koran qua 
stijl heel anders overkomt dan de veelvor-
mige bijbel. De koran is allereerst kerug-
matisch, verkondigend. Dit wil niet zeg-
gen dat daar niets vertellenderwijs aan de 
orde komt. Het gaat in de koran óók over 
Abraham en Ismael, Isaak en Mozes, Jezus 
en Maria, maar zij krijgen er een stuk 
minder reliëf. Hebben moslims dan geen 
behoefte aan het vertellende? Ja zeker, 
maar daar hebben zij andere boeken voor, 
die eveneens zeer groot gezag genieten. 
Daarover later.

Zaterdag 13 oktober 2007 organiseert 
’n Herberg van 9.30 tot 16.00 uur een 

ontmoetingsdag in de Emmauskerk, 
Ra 4 te Groningen/Lewenborg met 

Huub Schumacher over bijbel of koran 
Iedereen is welkom

R. van Westerlaak Britsenburg 123
8925 CS Leeuwarden; (058) 266 39 37

Bijbel en koran, eerste kennismaking
Huub Schumacher

Bijbel en koran zijn als twee broers. Ze verschillen, maar zijn beide geboren 
uit de toegewijde interesse van mensen om op te schrijven waar het naar 
hun diepste overtuiging in het leven om gaat. Hun bloedverwantschap maakt 
nieuwsgierig naar het eigene van ieder. Wie ze van nabij bekijkt, krijgt wel-
licht ook oog voor hun gelijkenis.

Graanfeest ter ere van Anna en Maria te Jelsi, Italië
(© Foto’s: Gwenny van Hulsen, 2005)
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Samen op pad
Redactie

Het artikel van Rob van der Zwan over Aangenaam... ik ben gewoon maar toch 
anders van Els Bloemen (De Roerom juni 2007, p. 7) heeft het een en ander 
teweeg gebracht. Els Bloemen reageerde zelf uitgebreid en deed een voorstel. 
‘Misschien is het een idee om in elke uitgave van De Roerom één gedicht te 
plaatsen; een bescheiden vast plekje voor deze doelgroep met eventueel een 
foto, omdat dit de beeldvorming versterkt. Als zoiets struktureel terugkomt 
wordt het voor de lezer ook herkenbaar, dat die rubriek van een bepaalde 
doelgroep is en krijgt u wellicht meer passende inzendingen.’ De Roerom wil 
de mogelijkheden in deze graag bekijken.  

god kijkt toe

ik geloof in god
maar het meest nog 

in de pastor 
die werkt veel harder

maakt de kerk open 
heet de mensen welkom 

doet de misviering 
breekt het brood 
doopt kinderen 
zegent de kist 

gaat op ziekenbezoek

god kijkt mooi toe 
hoe de pastor 

alles regelt en doet 

David Polman

David Polman 

Gratis braille printen    

Van de circa 625.000 blinden en 
slechtzienden in Nederland werken 
velen met een computer met braille-
leesregel, daisyspeler of luister cd. 
Hierdoor is de zelfstandigheid van 
blinden en slechtzienden de laatste 
jaren vergroot. De ontwikkeling van 
braille op papier blijkt echter ach-
tergebleven te zijn. Boeken en tijd-
schriften zijn verkrijgbaar in braille, 
maar voor overige informatie is men 
aangewezen op een beschikbare brail-
leprinter. Met www.braille.nl verbe-
tert Proson de toegang tot braille op 
papier. Op deze website kan iedereen, 
blind of niet, elk gewenst tekstbestand 
- van notulen tot liederen, liturgieën 
en een uitnodiging - gratis omzetten 
in braille. 
Op www.braille.nl kan iedereen, in 
drie stappen, elk gewenst Worddocu-
ment versturen naar Proson. Binnen 
twee dagen ontvangt de aanvrager 
de brailleprints op het opgegeven 
adres. Voor particulieren zijn er geen 
print- en portokosten verbonden aan 
deze service van Proson, onderdeel 
van Bartiméus Sonneheerdt. Op de 
site is het mogelijk om een gift over 
te maken om het werk voor blinden 
en slechtzienden in Nederland te steu-
nen.

Informatie: Gerhard ten Hove 
(0341) 49 82 00

e-mail: gthove@proson.nl

Samen op pad   

Samen kerk zijn met mensen met een 
verstandelijke beperking! Het lan-
delijk oecumenisch platform Samen 
geloven? Gewoon doen!’ organiseert 
werkdagen over hoe mensen met 
en zonder verstandelijke beperking 
samen kunnen geloven. Deze werkda-
gen zijn bestemd voor gemeente- en 
parochieleden met en zonder verstan-
delijke beperking, predikanten en 
pastores, ambtsdragers, vrijwilligers 
en andere belangstellenden. In 2007 
worden de dagen georganiseerd in 
de regio’s Midden Nederland en Zuid 
West Nederland: zondag 30 september 
van 10.30 tot 15.30 uur in het Kerke-
lijk Centrum De Clomp in Zeist-West; 
zaterdag 3 november van 13.00 tot 
16.30 uur in het Kerkelijk Centrum 
De Baai te Etten-Leur. In 2008 komen 
de andere regio’s aan bod.

Informatie en aanmelding 
www.sggd.nl of 

sggd@sggd.nl

We wáren

Hij staart door het raam, ziet niets
naast hem staart zij mee, ziet niets
zij is zonder intelligentie geworden
zij, heerlijke schrijfster van weleer

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
gisteren gaf  hij haar haar eigen boek

in de hoop op herkenning, ze had blaadjes
uit het boek gescheurd, omhoog gegooid

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
ze is van een andere tijd geworden

ze is in een andere wereld ingetreden
we hebben alle samenhang verloren

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
soms komt agressie op en schreeuwt hij:

ga weg, weg, dan kijkt ze hem 
onthutst aan en wordt hij verdrietig: 

hoe moet het verder

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
zij blijft desondanks bij mij, voor altijd

al zuigt haar leegheid mij geestelijk leeg
kome wat komt, kome wat komt, 

kome

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
loopt ze het huis uit, hij zoekt haar terug

strompelt ze het bed uit, hij legt haar terug
doet ze raar, hij laat haar maar, 

toe maar

hij denkt: we zijn niet meer, we wáren
ze leeft in een andere wereld, niet meer hier

onze wereld heeft ze reeds verlaten, ik ga 
met haar mee in die andere wereld, 

dat wil ik

dan brengt men haar naar het verzorgingshuis
als hij meegaat, ziet hij dat ze gaat leven 

tussen akelige rolstoelen, 
uiteenvallende mensen

tussen mensen van een andere wereld, 
zonder hem.

Frans Boddeke
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Beste Benedictus,

Ik schrijf je deze brief omdat ik het nodig 
vind met de pastor van de katholieke kerk 
contact te hebben. Er bestaat geen enkele 
mogelijkheid om rechtstreeks met je te 
praten. Ik richt me tot je als een broeder 
in het geloof en in het priesterschap. Bei-
den hebben we de opdracht gekregen om 
het Evangelie van Jezus aan alle volkeren 
te verkondigen. Ik ben al vijfenveertig 
jaar priester-missionaris uit Quebec in Ca-
nada. Met groot enthousiasme heb ik me 
aan de dienst van de Heer gewijd toen het 
Oecumenische Tweede Vaticaans Concilie 
begon. Ik ben altijd actief geweest in een 
werkveld heel dicht bij de armen: in de 
wijk Bolosse in Puerto Principe op Haïti 
in de tijd van François Duvalier. Daarna 
heb ik gewerkt onder de quichuas in 
Ecuador en tenslotte in een arbeiderswijk 
in Santiago/Chili, tijdens de dictatuur van 
Pinochet.
Na het Evangelie van Jezus tijdens mijn 
middelbare schoolopleiding gelezen te 
hebben, raakte ik zeer onder de indruk 
van de menigte armen en gebrekkigen, 
die Jezus omringde. En dit terwijl de vele 
priesters die ons op dat katholieke college 
begeleidden, ons enkel spraken over de 
seksuele moraal. Ik was toen vijftien jaar.

Is de bevrijdingstheologie een mengeling 
van geloof en politiek, die op een dwaling 
berust?

In het vliegtuig dat je naar Brazilië bracht, 
heb je nog eens een keer de bevrijdings-
theologie als een soort valse verwachting 
en vermenging van kerk en politiek, be-
rustend op een dwaling, veroordeeld. Ik 
ben daardoor diep geraakt en heb me door 
je woorden gekwetst gevoeld. De twee in-
structies, die oud-kardinaal Ratzinger over 
die theologie publiceerde, had ik voorheen 

al gelezen en herlezen. Je beschrijft deze 
theologie daar als een vogelverschrikker. 
Die beschrijving heeft niets van doen met 
mijn beleving en overtuiging. Ik heb het 
niet nodig gehad Karl Marx te lezen om 
de keuze voor de armen te ontdekken. De 
bevrijdingstheologie is geen leer of een 
theorie; het is een wijze van het Evangelie 
leven, naast en solidair met de uitgesloten 
en verarmde mensen. Het is onbehoorlijk 
om publiekelijk zo de gelovigen te veroor-
delen, die hun leven daaraan gewijd heb-
ben. En wij zijn met tienduizenden leken, 
mannen en vrouwen, vrouwelijke en man-
nelijke religieuzen, en priesters overal van-
daan, die diezelfde weg gevolgd hebben. 

Leerling van Jezus zijn betekent hem na-
volgen; hem volgen, handelen zoals hij dat 
gedaan heeft.

Ik begrijp deze minachtende bejegening 
en deze vijandigheid ten aanzien van ons 
niet. Vlak vóór je reis naar Brazilië heb je 
pater Jon Sobrino het zwijgen opgelegd 
en hem het katholiek onderwijs ontzegd. 
Deze man is een geëngageerde en zichzelf 
opofferende theoloog. Hij was een mede-
broeder van de martelaren-jezuïeten uit El 
Salvador en van bisschop Romero. Deze 
zeventigjarige man heeft moedig en be-
scheiden met zijn onderwijs de Kerk van 
Latijns Amerika gediend. Is het ketters om 
Jezus als mens te presenteren en daar de 
consequenties uit te trekken?

Ik heb de dictatuur van Pinochet in Chili 
meegemaakt in een Kerk, die door een 
buitengewone herder, kardinaal Raul Silva 
Henriquez, op een zeer moedige wijze ge-
leid werd. Onder zijn bewind hebben we 
een volk begeleid, dat bang en vol vrees 
geterroriseerd werd door fascistische en 
katholieke militairen. Deze militairen ga-
ven - terwijl ze mensen ontvoerden, lieten 

verdwijnen en vermoordden - al folterend 
voor, dat zij de christelijke, westelijke 
beschaving wilden verdedigen. In die 
jaren woonde ik in de wijk La Bandera, 
die zeer te lijden had onder de onderdruk-
king. Ja, ik heb mensen verborgen; ja, ik 
heb mensen geholpen uit het land weg te 
komen; ja, ik heb anderen geholpen hun 
huid te redden; ja, ik heb deelgenomen 
aan hongerstakingen.

Ik heb me in die jaren ook toegelegd op 
het samen met mensen uit de volkswijken 
de bijbel te lezen. Honderden mensen 
hebben aldus het Woord van God ontdekt, 
dat hen de mogelijkheid gaf met geloof 
en moed de onderdrukking het hoofd te 
bieden. Ik was ervan overtuigd, dat God 
met hen meetrok. Ik organiseerde gaar-
keukens en heb ook werkplaatsen voor 
handenarbeid opgezet om oude politieke 
gevangen de mogelijkheid te bieden weer 
een plek in de samenleving te vinden. 
Ik heb de lichamen van vermoorden uit 
het lijkenhuisje weggehaald om hen een 
waardige begrafenis te geven. Ik heb - on-
der groot risico voor mezelf - de rechten 
van de mens bevorderd. Ja, de meerder-
heid van de slachtoffers van de dictatuur 
was marxist en wij werden echte naasten 
voor elkaar, want die mensen waren onze 
naasten. En samen zongen we en hoop-
ten we op het einde van die smaad. Ook 
droomden wij samen van de vrijheid!

Wat zou jij in mijn plaats gedaan hebben? 
Voor welk van deze zonden zou je me 
willen veroordelen, broeder Benedictus? 
Wat valt bij jou nu zo slecht in deze han-
delwijze? Staat die nu zo ver af van wat 
Jezus in gelijksoortige omstandigheden 
gedaan zou hebben? Wat denk je hoe ik 
me voel wanneer ik jouw voortdurende 
veroordelingen hoor? Evenals jij kom ik 
aan het einde van mijn pastoraat. Ik hoop-
te met meer respect en genegenheid door 
een pastor behandeld te worden. Maar jij 
zegt me: ‘Je hebt van het Evangelie niets 
begrepen. Het is allemaal marxisme. Je 

Beste Benedictus
P. Claude Lacaille

(© Foto: Naldinho/Imagens do Povo, Br.)

Galdino (© Foto: Jan Gilhuis/Solidaridad)
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Begin september. Een mooie nazomeroch-
tend. In een mooi ‘opgepimpd’ buurthuis 
in een grijze wijk in Breda schuifelen acht 
vrouwen binnen. Zij geven gehoor aan 
de uitnodiging voor een terugkombijeen-
komst van de vriendschapscursus, die ze 
dit voorjaar bij de ANBO hebben gevolgd. 
Het weerzien is geweldig en bovendien 
blijkt dat zij eigenhandig eens per maand 
met elkaar afspreken in de stad. Niet alle 
vrouwen zijn er. Andere afspraken; nog 
met vakantie; oppasverplichtingen.

In een rondje ‘Deze zomer...’ vertellen 
de vrouwen over hun belevenissen en 
ervaringen met vriendschap. Aandacht 
krijgen, durven vragen, contact maken, 
afspraken nakomen, kaartje schrijven, 
belletje plegen en... ‘nee’ durven zeggen. 
Allemaal leerresultaten uit de vriend-
schapscursus. De vrouwen herkennen 
zich in de verhalen van anderen. Dat is al-
tijd de meerwaarde van een cursusgroep.

Na de pauze spelen we ‘Open Kaart’. Be-
langrijk aspect uit de vriendschapscursus 
is om jezelf als persoon verder te ontwik-
kelen. Of anders gezegd: jezelf nog beter 
te leren kennen, je behoeften te duiden en 
inzicht in je hulpbronnen te krijgen. Open 
Kaart II is een spel met 36 kaarten (wan-
delen.kro.nl), waarop een thema met een 
foto, een tekstblok met een reflectievraag 
en een citaat. Op de achterkant van alle 
kaarten prijkt een citaat van Shakespeare: 
Wees eerlijk tegenover jezelf, dan kun je 
tegen niemand oneerlijk zijn.
En of ze eerlijk zijn tegenover elkaar 
én zichzelf! Reisgenoot Vergeving komt 

Open kaart, open vraag
Jeanne van Leijsen

langs; er springt een Vonk over; de appel 
met de Worm wordt teruggegeven; Jas-
mijn wordt geplukt en Lachkruid gegeten. 
Els treft ‘de Sterren’ en na het lezen van 
haar kaart, wordt gevraagd: ‘Kunnen 
kleine dingen in het dagelijkse leven jou 
ontroeren?’. En Els antwoordt resoluut met 
‘Ja’ en geeft de beurt door. Maar we wil-
len daar natuurlijk meer van weten.

Els heeft goed opgelet in de cursus en 
kent het verschil tussen open en gesloten 
vragen. Volgens haar heeft ze deze vraag 
correct beantwoord. Enkel met een ja of 

een nee. En daar heeft ze een punt. Open 
Kaart blijkt nauwelijks Open Vragen te 
hebben, maar dat merk je niet bij praat-
grage cursisten. Voorzichtig vraag ik door 
of Els wil vertellen over dingen die haar 
dan ontroeren. En dan steekt ze van wal. 

Over een vakantieongelukje; in een Duits 
ziekenhuis liggen; de terugreis met de 
ambulance en over het ontroerende troost-
gebaar van haar kleinzoon die met zijn 
Nijntjeskoffer bij Oma wil intrekken om 
voor haar te zorgen. Als dat geen vriend-
schap is...

© Foto: Jac van Leijsen

bent een naïeveling.’ Zitten je woorden 
niet vol arrogantie?

Na vijfentwintig jaar ben ik naar Chili te-
ruggekeerd om mijn vrienden van de wijk 
te zien; zeventig kwamen me in januari 
ophalen. Ze namen mij broederlijk op en 
zeiden daarbij: ‘Je hebt met ons geleefd 
als een van ons; je bent gedurende de 
slechtste jaren van onze geschiedenis met 
ons opgetrokken. Je was solidair met ons 
en je hebt achting voor ons gehad. Daar-
om hebben wij zoveel achting voor jou!’ 
En dezelfde mensen uit die arbeiderswijk 
voegden er aan toe: ‘Wij zijn door onze 
Kerk aan ons lot overgelaten. De priesters 
zijn naar hun kerken teruggekeerd; ze 

delen niet meer met ons; ze wonen niet 
meer onder ons.’
In Brazilië is hetzelfde gebeurd. Vijfen-
twintig jaar lang is men bezig geweest 
met een episcopaat dat zeer geëngageerd 
was - met de mensen-zonder-grond en 
betrokken op de armen van de ‘favelas’ 
van de grote steden - te vervangen door 
conservatieve bisschoppen, die zich zwaar 
verzet hebben tegen duizenden basis-
gemeenschappen, waar het geloof heel 
dichtbij het concrete leven geleefd en be-
leefd werd. Zo hebben zij een ontzettende 
leegte veroorzaakt, die de evangelische 
en pentecostaalse kerken onmiddellijk 
hebben opgevuld, ook door temidden 
van de mensen te gaan wonen. Honderd-

duizenden katholieken stappen naar deze 
gemeenschappen over.
Missionaris, beste Benedictus, ik vraag je: 
ga anders kijken. Je hebt niet het alleen-
recht van de goddelijke Geest; het is de 
hele kerkelijke gemeenschap die door de 
Geest van Jezus wordt bezield. Ik vraag 
je: zet je veroordelingen in een hoek. 
Spoedig zul je door de Ene geoordeeld 
worden, die gemachtigd is om ons aan 
zijn rechter- of linkerhand te plaatsen. En 
evenals ik weet je, dat er oordeel gespro-
ken zal worden over de liefde. Met een 
broederlijke groet, 

(Vertaling Ben Vocking)
P. Claude Lacaille is Canadees missionaris
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Het is niet gedurfd te stellen dat het 
christendom - in Nederland - momenteel 
in een geloofwaardigheidscrisis verkeert. 
Twee van de drie regeringspartijen dragen 
een christelijke signatuur, maar kerk en 
godsdienst komen zelden positief in het 
nieuws. En dan hebben we het niet over 
een beboete pastoor in het Brabantse die 
dagelijks ’s morgens vroeg de kerkklok te 
luid luidt.
Het gaat niet goed met het christendom 
in Nederland. Er wordt veel gesproken en 
geschreven over het teruglopend kerkbe-
zoek. Uit recente onderzoeken blijkt, dat 
de betrokkenheid bij kerk en parochie tot 
een zorgelijk peil is gedaald. Volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau wordt de 
komende jaren een plafond van ongeveer 
72% buitenkerkelijken bereikt. Slechts 
één op de vier mensen heeft dan nog iets 
met een christelijke kerk. Mensen zeggen 
zelfs meer vertrouwen te hebben in be-
drijfsleven en onderwijs dan in de kerken.

Levensverdieping
Dit wil niet zeggen, dat mensen niets 
meer met religiositeit hebben. In iedere 
boekhandel vind je een groot assortiment 
boeken over religie en spiritualiteit. De 
vraag is groot en dus ook het aanbod. 
Ook filosofische literatuur over levens-
kunst is gewild. Maar ben je op zoek naar 
theologische boeken, dan heb je bij een 
antiquariaat ongetwijfeld meer keuze 
en meer kans van slagen. De Volkskrant 
kwam onlangs met een nieuw katern op 

zaterdag onder de titel Hart en ziel - iets 
wat enkele jaren geleden ondenkbaar was 
voor deze progressief-kritische krant. Het 
katern gaat over gezondheid in brede zin 
en psychologie in het bijzonder, en is be-
doeld voor iedereen die zijn leven bewust 
vorm wil geven en naar persoonlijke ont-
wikkeling streeft. ‘Het kruipt in de huid 
van mensen, legt motieven, ervaringen 
en dilemma’s bloot en geeft er betekenis 
aan.’ Er is vraag naar en behoefte aan 
zingeving, levensverdieping en kennis van 
zichzelf; en er heeft zich inmiddels een 
markt ontwikkeld om aan deze vraag te 
voldoen. Het is overduidelijk, dat het me-
rendeel van de bevolking inspiratie voor 
het leven niet of niet meer zoekt in de ge-
institutionaliseerde kaders van oudsher.

Nieuwe vragen
De wijze waarop van officiële zijde - de 
rooms-katholieke kerk met haar gezags-
dragers - hierop wordt gereageerd is 
voornamelijk defensief. Het heeft er veel 
van weg dat de kerk zich terugtrekt en 
verschanst achter de veilige muren van 
duidelijkheid en zekerheid. De ortho-
doxie, verstaan als de enige ware zuivere 
en ondubbelzinnige leer, stelt zij voorop. 
De Eucharistie en het priester-ambt staan 
daarin centraal. Geloven wordt voorge-
steld als jezelf overgeven aan geloofswaar-
heden, die absoluut geldend zijn en zich 
aan elke context onttrekken, omdat ze 
uitstijgen boven de wisselvalligheden van 
het alledaagse leven.
Dit is een vreemde reactie. Het christen-
dom heeft namelijk vaker in een crisis 
verkeerd, - beter gezegd: het christendom 
verkeert al langer in een crisis. In de 
tweede helft van de twintigste eeuw zijn 
diverse richtingen en stromingen binnen 
de theologie ontstaan, waarin geprobeerd 
is om nieuwe antwoorden op nieuwe 
vragen te vinden. Als gevolg van ontwik-
kelingen in cultuur en maatschappij was 
in de beleving van mensen een kloof 
gegroeid tussen wat er in de wereld ge-
beurde enerzijds en overgeleverde geloofs-
voorstellingen anderzijds. De vragen en 
ervaringen van mensen konden niet meer 
worden geplaatst, verklaard of zin gege-
ven door wat de traditie aanreikte. De ge-
voelde kloof werd juist een inspiratiebron 
om te zoeken naar nieuwe vormen van 
christelijk geloven en denken, vanuit het 
besef dat geloof weliswaar het alledaagse 

overstijgt maar er zich niet aan kan ont-
trekken. De geloofwaardigheid van een 
kerk of godsdienst staat of valt met wat 
zij voor concrete mensen in hun concrete 
levensomstandigheden betekent. Zo zijn 
- om er slechts enkele te noemen - bewe-
gingen ontstaan als de bevrijdingstheologie 
en de God-is-dood-theologie.

Vergeten theologieën
Als rode draad van deze jaargang besteedt 
De Roerom aandacht aan deze zo te noe-
men ‘vergeten theologieën’: stromingen 
en richtingen binnen het theologische 
denken, die ooit actueel en maatschap-
pelijk relevant waren, maar op de een 
of andere manier op de achtergrond zijn 
geraakt of dreigen te raken. Wat waren 
de nieuwe vragen waarop zij een nieuw 
antwoord wilden geven? En wat kunnen 
ze betekenen voor gelovige en zoekende 
mensen in onze tijd?
Zij hebben met elkaar gemeen, dat ze 
doorgaans sterk maatschappelijk betrok-

Vergeten theologieën
Marcel Zagers en Franck Ploum

Er zijn in het recente verleden meerdere pogingen gedaan om God en wereld 
op een nieuwe manier te benaderen. Soms kregen deze nieuwe gedachten ook 
een nieuwe naam zoals bevrijdings-, proces-, feministische theologie ... Maar 
ze lijken alle met de noorderzon vertrokken of in binnenkamers verdwenen 
te zijn. Is dit zo en wat zijn we daardoor dan kwijt geraakt? Franck Ploum en 
Marcel Zagers gaan op zoek naar deze verdwenen of doodgezwegen theolo-
gieën. 

Franck Ploum

Marcel Zagers

Soms met teveel namen

Soms met teveel namen genoemd
komt Gij die nabij zijt niet tot spreken -
geen woord kan de stilte oversteken.

Soms in teveel vormen verbeeld
komt Gij die wij zoeken niet tot leven -
hoe liefde, hoe licht gezicht te geven?

Dan in een kinderhand gezien
gehoord in het lied dat vogels zingen - 
zo schiet Gij dit stil bestaan te binnen.

En wij gaan open voor ’t Geheim
het wonder van alle aardse leven -
wordt hier en vandaag Gods naam ge-
schreven?
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ken zijn. Ze komen op voor bepaalde 
mensen of bepaalde kwaliteiten, dimen-
sies van het bestaan - vaak tegen de 
heersende tijdgeest in. De huidige zoek-
tocht naar mystiek en spiritualiteit lijkt 
daarentegen vooral zelf-gericht te zijn. 
Dit is niet vreemd; het is een min of meer 
logische reactie op de hectiek die in onze 
maatschappij zichtbaar en voelbaar is. 
‘Leven in een onsamenhangende wereld 
en snel veranderende maatschappelijke 
situatie roept een diep verlangen op naar 
een stabiel innerlijk rustpunt dat fungeert 
als toevluchtsoord en als gids bij het ma-
ken van keuzen en het vinden van een 
richting.’ 1 

Maar aandacht en zorg voor 
de ander kan daarmee gemakkelijk op 
het tweede plan komen. Zoeken naar een 
waar geloof dat boven elke context en 
twijfel verheven is, kan je ertoe verleiden 
om je aan de vragen en noden van deze 
tijd te onttrekken. Het is echter ook mo-
gelijk je die vragen áán te trekken en het 
jouw vragen te laten worden; niet om je 
geloof te verliezen, maar om het opnieuw 
als nieuw te vinden.

Tenslotte
Wanneer mensen zeggen niet (meer) te 
geloven, waar geloven ze dan niet (meer) 

Er verandert veel in onze kerk, veel 
waar velen het niet mee eens zijn. De 
Mariënburgvereniging - onverbeterlijk ka-
tholiek als ze is - blijft zoeken naar nieuwe 
ruimte. Onder de titel Onverbeterlijk katho-
liek houdt de Mariënburgvereniging ook 
dit jaar haar jaarlijks congres en wel op 
zaterdag 27 oktober 2007 in de Eenhoorn 
te Amersfoort. 
Wat bedoelt de 
congrescommissie 
met Onverbeterlijk 
katholiek en hoe 
wordt dit thema 
op het congres ter 
sprake gebracht? 
A. Mensen zelf 
laten (in) zien: Wat 
missen we? Hoe 
gaan we om met 
moeilijke situaties. 
Schets van het hui-
dige beleid van de 
bisschoppen, waar-
in gelovigen, me-
dewerkende leken, 

in? Als mensen niet in God geloven, in 
welke God geloven ze dan niet? Als men-
sen niets met het christendom hebben, 
met welk christendom hebben ze dan 
niets? Pluriformiteit bestaat niet alleen 
‘buiten’ in de maatschappij, maar ook 
‘binnen’ in het christelijk geloof zelf - en 
dit dienen we te koesteren. Het christen-
dom kan veelkleuriger en veeltaliger zijn 
dan vaak wordt gedacht; het biedt volgens 
ons dan ook nog voldoende veerkracht en 

speelruimte om met de vragen van een 
tijd in gesprek te gaan zonder daarbij zijn 
eigenheid te verliezen. Al lijkt de rek er af 
en toe uit te zijn…

1 Hubert J.M. Hermans 
Dialoog en misverstand. 
Leven met de toenemende bevolking 
van onze innerlijke ruimte. 
Uitgeverij Nelissen Soest 2006

Mariënburgcongres
Persbericht Mariënburgvereniging

pastores en pastorale werkenden in de knel 
komen. Ad de Keyzer helpt ons hierbij.
B. Peer Verhoeven uit Helvoirt vertelt het 
verhaal van zijn woestijnervaring en door-
tocht. Het koor van Open Kerk Helvoirt is 
aanwezig voor de muzikale omlijsting van 
het congres en ter ondersteuning van de 
volkszang. 

B. Oproep tot zelfstandigheid van gelo-
vigen. Verhalen van hoop, uitzicht, toe-
komst, visioen. Waar zijn hoopgevende 
momenten te vinden. Gelijkheid van man-
nen en vrouwen. Manuela Kalsky van het 
Dominicaans studiecentrum voor theolo-
gie en samenleving helpt ons hierbij.
Het congres begint om 10.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur.

De deelnamekosten bedragen € 15,00 
per persoon. Er zijn treinretourkaartjes 
verkrijgbaar, voor de vaste prijs van-
uit elke plaats in Nederland: € 19,60 
eerste klas, € 11,20 tweede klas. Het 
verschuldigde bedrag voor deelname en 
eventueel treinkaartje(s) kan worden 
overgemaakt op nr. 32.99.21.568 t.n.v 
Mariënburgvereniging Diessen. Bij be-
taling via telebankieren uw volledige 
naam en adres vermelden! Aanmelden 
is mogelijk tot uiterlijk 15 oktober bij 
Mariënburgvereniging, Postbus 31, 5087 
ZG Diessen. Zonder aanmelding is geen 
deelname mogelijk, aangezien het aantal 
lunches, plaatsen, programmaboekjes, 
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Elk jaar nodigt de H. Hartparochie in Oss 
kunstenaars uit om een kunstwerk te maken 
rond een bepaald thema. Kunst in ’t Hart heet 
dit jaarlijks terugkerend evenement dat veel 
bezoekers van binnen en buiten de parochie 
trekt. Ik sprak met Frans Vervoort, pastor van 
de parochie. 

Frans Vervoort
Frans Vervoort (57) is een geboren en getogen 
Ossenaar. Hij hoorde bij de parochie Maria 
Onbevlekt Ontvangen die toen een vooruitstre-
vende koers voer. Aangestoken door het en-
thousiasme van pastor Gerard de Koning nam 
hij niet alleen deel aan werkgroepen, maar 
ging hij ook theologie studeren in Tilburg. Na 
het behalen van zijn M.O. diploma verruilde 
hij zijn baan in het bedrijfsleven voor een taak 
in het godsdienstonderwijs. Hij werd leraar 
aan de grootste Mavo in Oss. Ook is hij negen 
jaar districtscatecheet geweest in het deke-
naat Oss. Na al die schooljaren wilde hij het 
parochiepastoraat in en volgde hij in Tilburg 
praktisch pastorale vorming. Zijn stageplaats 
werd de H. Hartparochie waar hij al bij het 
eerste communieproject betrokken was. Pastoor 
Hein Smulders wilde hem graag als pastoraal 
werker en dit gebeurde ook. Alles liep zo goed 
dat de pastoor hem ook graag als zijn opvolger 
zag. Maar dan was de wijding tot diaken wel 
wenselijk, want dat geeft een parochiepastor 
meer mogelijkheden. Aanvankelijk voelde 
Frans niet voor zo’n hiërarchische inkadering, 
maar aangemoedigd door collega’s volgde hij 
het toeleidingstraject in Den Bosch en werd 
hij in 2000 gewijd. Zo werd hij de rechterhand 
van Hein Smulders die als administrator voor 
de parochie verantwoordelijk bleef. Toen deze 
in 2003 na een korte ziekteperiode overleed 
kwam de volle verantwoordelijkheid bij Frans 
liggen. Voor de viering van de eucharistie kan 
de parochie sindsdien rekenen op enkele vitale 
en betrokken emeriti. 

Thea Vervoort
Frans is getrouwd met Thea (53). Zij is bij dit 
gesprek aanwezig, omdat zij de vrouw achter 
de nieuwe initiatieven van de H. Hartparochie 
is. ‘Ik heb me, toen Frans hier begon, bewust 
op de achtergrond gehouden’, zegt ze. ‘Mijn 
gezin en onze drie kinderen hebben altijd mijn 
volle aandacht gekregen. Ik ging wel meedoen 
met het koor, bloem sieren en zingen in de 
avondwake. Zo groeide ik in de organisatie. Mij 
hield altijd al de vraag bezig, wat te doen met 
mensen die niet of niet meer in de kerk komen, 
zich niet aan een parochie of aan een geloofs-
richting binden, maar wel gevoed willen wor-
den in hun persoonlijke zoektocht naar verdie-
ping. Hoe vind je een vorm om ook hen te be-
reiken? In 2003 viel het kwartje. Het was toen 

honderdvijftig jaar geleden dat het beeld van 
de Zoete Lieve Vrouw terugkwam in de St. Jan 
te Den Bosch. Het bisdom riep dat jaar uit tot 
Mariajaar. Bisschop Hurkmans deed een aantal 
suggesties waarmee je het kon inkleuren zoals 
samen de rozenkrans bidden. Eén suggestie was 
echter minder devotioneel: zet je kerk open en 
stel alle religieuze kunst ten toon. Ineens zag ik 
het: we gaan allerlei kunstenaars uitnodigen om 
een kunstwerk te maken rond Maria! Zelf ben ik 
amateurschilder, dus ging ik mijn medecursisten 
en docenten bellen met mijn verhaal. Ik vroeg 
hen, wat Maria voor hen betekende en of ze dat 
wilden uitdrukken in een schilderstuk? Iedereen 
reageerde enthousiast. Dit had ik niet verwacht. 
De een noemde de ander en het balletje ging 
rollen. Sommigen wilden wel meehelpen met de 
organisatie. In juni kwamen we voor het eerst 
bij elkaar en planden we de expositie in oktober. 
Uiteindelijk lieten zesendertig amateur- en pro-
fessionele kunstenaars zich uitdagen. We vroe-
gen hen ook op te schrijven hoe ze tot hun werk 
rondom Maria gekomen waren. Deze teksten 
werden gebundeld in een catalogus waardoor 

Kunst in 't Hart
Joost Koopmans

Waar religieuze groepen en parochies zich verbinden met bondgenoten die ook in maat-
schappelijke en culturele verbanden zitten, komt vernieuwing op gang, zei Jos van Ge-
nugten in De Roerom van juni 2007. Hij noemde als voorbeeld de H. Hartparochie in Oss. 

Pilaar

Elim 
28 sept. 18.00 u.-29 aept. 
16.00 u. Enneagram en spiri-
tualiteit; 13 okt. 10.00-16.00 
u. Samen-leven, kan ik dat? 
Schiphollaan 30, 5042 TR 
Tilburg; (013) 463 85 05.

Hof van Lof
29 sept. 14.00-16.00 u. 
Rondleiding. (073) 642 10 
56 di t/m zat 9.00-12.00 u.; 
Hacken.TH@inter.nl.net 

Wandelen 
6 okt. Van Voerendaal naar 
Maastricht; 20 okt. Jubileum-
wandeling vanuit Wittem; 
23 dec. Van Margraten naar 
Banneux. Stichting Pel-
grimswegen & Voetpaden 
Wittemerallee 32, 6286 AB 
Wittem.
 
De Hooge Berkt
12 okt. 20.00 u-14 okt.14.00 
u. Werken met dromen; okt. 
2007 t/m Pinksteren 2008 
Retraite in het dagelijks le-
ven. Hooge Berkt 16, 5571 
TH Bergeijk; (0497) 55 17 
20; bergeijk@hoogeberkt.nl 

Berne Anders
19 sept, 17 okt, 21 nov, 
18 dec 20.00 u. Meditatief 
Avonduur. Frank Kazenbroot; 
Abdijstraat 49, 4573 AD 
Heeswijk; (0413) 29 92 99; 
gastenbroeder@abdij van-
berne.nl 

Karmelitaans Centrum
21 sept., 5, 19 okt. 2, 16 
nov: 10.00-12.30 u. Maria 
vereerd, veracht; 26 sept. 
10, 24 okt. 7, 21 nov, 12 
dec: Pelgrims in het leven. 
Gesprekken met mensen 
van ervaring. Parkstraat 1, 
2011 KJ Haarlem; (023) 527 
46 75; info@kcs-haarlem.nl 

Augustinus
Ma 24 sept. 20.00 u. Au-
gustinus herder of mana-
ger? Rein Vaanhold osc. 
Boskapel Graafseweg 276 
Nijmegen (024) 35 61 809 
(van 18.15 tot 19.15) of 
a.c.boskapel@wanadoo.nl

Open Deur
Thema sept. Vol van Geest.
(079) 363 31 75; opendeur 
@boekencentrum.nl 
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de expositie meer zeggingskracht kreeg. 
In wisselwerking met de sacrale sfeer en 
de religieuze functie van het kerkgebouw 
was sprake van een uniek concept, dat 
door de ruim achthonderd bezoekers - 
overal vandaan - bijzonder gewaardeerd 
werd. Het was fijn te zien dat mensen 
zich vrij voelden om de kerk binnen te 
stappen. De opzet om de kerk in een bre-
der perspectief te plaatsen was geslaagd! 
Vele bezoekers vroegen ons dit te herha-
len en zo is Kunst in ’t Hart geboren.‘

Doorgaan 
Het succes van deze expositie was aanlei-
ding tot een vervolg. Voor Kunst in ’t Hart 
2004 werd gekozen voor het thema Enge-
len. Het aantal deelnemende kunstenaars 
groeide tot zesenveertig. Enkele docenten 
onder hen betrokken er hun leerlingen 
bij. Vanuit de kunstgeschiedenis maakten 
ze kennis met engelen door de eeuwen 
heen en werden ze aan het werk gezet. 
Hun werkstuk maakte deel uit van de 
expositie en zo kwamen er dus ook jonge-
ren in de kerk. Editie 2004 was goed voor 
zo’n veertienhonderd bezoekers! 
In 2005 was het thema Op zoek naar het 
paradijs. Paradijs als metafoor voor het 
diepste verlangen van de mens, voor ie-
der van ons persoonlijk. Zoeken naar het 
paradijs is de speurtocht, de weg van elke 
mens. Er namen drieënvijftig kunstenaars 
aan deel en leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs. Er kwamen acht-
tienhonderd bezoekers! 
Kunst in ‘t Hart 2006 kreeg als thema: 
Wat bezielt mij? Bezieling is wat je gaande 
houdt in het leven. De spirit van waar-
uit je leeft en de dingen doet zoals je ze 
doet, keuzes maakt zoals je die maakt. Je 
bezieling is de motor van het leven zelf. 
Vierenvijftig kunstenaars - het maximale 
aantal - namen deel. Via projecten op hun 
scholen hebben ook dat jaar weer jonge-
ren met dit thema gewerkt. Nieuw was 
het onderdeel poëzie. Tien erkende ama-
teurdichters uit Oss en omgeving schreven 
elk een drietal gedichten rond het thema 
en droegen die voor in de sfeervol inge-
richte sacristie.

Profiel 
Frans en Thea vertellen dat vele deelne-
mende kunstenaars nauwelijks of niet 
kerkbetrokken zijn. Dit geldt ook voor 
vele bezoekers. ‘Je heet ze welkom aan 
de deur. Alsof ze zich willen veront-
schuldigen zijn er die zeggen ‘Maar ik 
kom alleen voor de kunst hoor!’ Je ziet 
ze dan later in de kerk zitten, in zichzelf 
gekeerd, de sfeer proevend of met het 
boekje dat iedere bezoeker in onze kerk 
vindt. Woorden van waarde staat erop. 
Teksten die je inspireren of ondersteunen 
om je gedachten tot rust te brengen of om 

tot gebed te komen. Een aantal bezoekers 
komt later toch met je praten. Ze vertellen 
onder meer van de pijn die ze aan de kerk 
geleden hebben of nog lijden, maar vin-
den wat hier gebeurt geweldig. Ze ervaren 
het als bijzonder dat ze er zo mogen zijn, 
zonder hoge drempel en verplichtingen. 
Het doet je goed te horen dat mensen hier 
hun plekje vinden en dit als hun kerk 
zien. Plaats bieden aan mensen met pijn 
aan de kerk en ruimte voor velerlei opvat-
tingen over geloof en kerk is ons profiel, 
ons eigen gezicht geworden.’

Uitbouwen
Door hun contact met mensen die hun 
persoonlijke zoektocht naar verdieping 
willen voeden, hebben Frans en Thea hun 
aanbod uitgebreid. Na een oriënterend ge-
sprek met de Kapucijnen in Velp, bestaat 
sinds 2006 de stiltemeditatie. Elke eerste 
en derde woensdag van de maand is de 
doopkapel geopend voor een meditatie 
waaraan tien tot vijftien mensen deelne-
men. De paaskaars wordt ontstoken, een 
tekst klinkt, waarna het twintig minuten 
stil is. Muziek sluit de bijeenkomst af. 
Daarna gaan de deelnemers in rust naar 
huis of blijven voor een gesprek. De 
meesten zijn geen zondagsbezoekers. 
Maar sommigen zie je nu ook op zondag 
komen. Afgelopen najaar werd er onder 
leiding van Jos van Genugten een zon-
dagmiddaggesprek gehouden met als titel 
Stem in ’t Hart. Komend najaar en winter 
krijgt dit een vervolg. Mensen krijgen de 
ruimte om via stellingen hun ervaringen, 
twijfels en vragen rond geloof en kerk met 
elkaar te delen. Er doet een wisselende 
groep van vijftien tot twintig mensen aan 
mee. Mensen die uit de kerk zijn weggelo-

pen, bezoekers van de expositie en actieve 
parochianen. Een gemêleerd gezelschap 
dat bij elkaar een klankbord vindt. Ook 
start een maandelijks concert van religieu-
ze/klassieke muziek onder de titel Klank 
in ’t Hart. Ook zingevingsgericht cabaret 
en poëzie behoren tot de mogelijkheden 
van zo’n avond. 

Trots 
Wat kan er groeien, als een pastor ge-
trouwd is met een geïnspireerde vrouw! 
Maar hoe beleven de gewone parochianen 
het allemaal? ‘Sommigen waren wel wat 
huiverig toen ze zagen dat hun kerk ook 
expositieruimte werd. Maar nu ze mer-
ken dat het een gastvrij huis voor zoveel 
mensen is geworden, zijn ze trots op hun 
kerk. De gemeente Oss doet trouwens ook 
goed mee. Ze sponsort de aankondigings-
borden over de expositie aan de invalswe-
gen. Verder besteden de plaatselijke media 
er aandacht aan. Honderden posters en 
uitnodigingen doen de rest. Natuurlijk is 
iedereen blij met die positieve aandacht 
voor onze kerk. En het gewone parochie-
werk lijdt er niet onder. Integendeel, onze 
parochie leeft, ook in de gewone tijd door 
het jaar.’

Zondag 23 september wordt om drie uur 
’s middags de vijfde expositie van Kunst 
in ’t Hart geopend met als thema ’t Leven 
vieren. Na de opening is de expositie nog 
drie weekends te bezichtigen op zaterdag- 
en zondagmiddag tussen twee en vijf uur. 
De H. Hartkerk ligt aan de Kromstraat 109 
te Oss. 

Frans en Thea Vervoort 
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Matthias Ham (Utrecht, 1955) was ne-
gentien toen hij naar Brazilië vertrok. Hij 
ging werken in een van oorsprong Neder-
landse coöperatie, maar gaandeweg bloei-
de zijn kinderwens om priester te worden 
weer op. In 1985 werd hij gewijd voor het 
bisdom Ponta Grossa. Na werkzaamheden 
in de seminariestaf, het roepingenpasto-
raat en parochie, vertrok hij in 1991 naar 
Rome om psychologie en spiritualiteit te 
studeren. In beide richtingen behaalde hij 
een master. In 1995 vroeg mgr. Muskens 
hem rector te worden van Bovendonk. 
‘In het begin was het erg wennen. Ik was 
eenentwintig jaar weggeweest. Alle kerk-
politieke toestanden van de jaren zeventig 
en tachtig had ik niet aan den lijve erva-
ren. Terugkomen maakte me wel angstig 
en ik was benieuwd of ik me staande zou 
kunnen houden na mijn periode in Zuid-
Amerika en Italië.’ 

Bovendonk
Bovendonk telde in 1995 veertig studen-
ten. Volwassen mannen met een maat-
schappelijke carrière achter de rug, die 
wisten wat ze wilden. ‘Opvallend vond ik 
dat de opleiding enigszins stuurloos was. 
Er was intern veel vrijheid. Daarnaast 
merkte ik al snel dat er in den lande niet 
veel vertrouwen was in de opleiding. Ook 

de grote verscheidenheid tussen studenten 
was opvallend: van Opus Dei tot Acht Mei 
en alles wat daar tussen zat.’
Er was niet veel tijd om in de Nederlandse 
samenleving en kerk in te groeien; Ham 
moest aan de slag. De opdracht was de op-
leiding saneren en het niveau opkrikken. 
‘Niet eenvoudig, maar als buitenstaander 
wel iets gemakkelijker. We stelden nieuwe 
criteria op voor toelating en studie. Die 
golden zowel voor de nieuwelingen, als 
voor de zittende studenten. Er hebben in 
die periode heel wat studenten moeten 
stoppen met de opleiding. Bovendien 
moest daarna ook nog het docentenkorps 
worden doorgelicht en de discipline bin-
nen de opleiding werd aangetrokken.’ 
Behalve Ham wisten ook de stafleden, 
docenten en studenten dat er iets moest 
gebeuren. Dit maakte dat hij ondanks ste-
vig ingrijpen toch brede steun kreeg. 
Inmiddels is de priesteropleiding ook dia-
kenopleiding. In de afgelopen jaren heeft 
hij het aantal studenten zien dalen tot 
zestien, maar tegelijk de waardering voor 
de opleiding zien groeien. ‘Al snel na mijn 
komst werd ik me bewust van de waarde 
en het bestaansrecht van deze opleiding. 
Dit gaf me de energie er van te maken wat 
het nu is. De opleiding staat, is goed geor-
ganiseerd en het niveau is goed.’ 

Missionaire priester
Het idee van een deeltijdopleiding voor 
volwassenen is ontstaan in de jaren zestig. 
De centrale vraag was, hoe de kerk beter 
aansluiting kon vinden bij samenleving 
en wereld. Ook was er een dalend aantal 
priesters. Het spirituele aspect en het 
pragmatische aspect speelden dus een be-
langrijke rol. Ham vindt dat de praktische 
aspecten teveel op de voorgrond zijn ge-
treden. ‘Men wilde niet alleen een nieuwe 
doelgroep aanboren om zo de groeiende 
priestertekorten op te vullen. Men zocht 
ook naar een ander type priester. Mannen 
met een maatschappelijke carrière achter 
de rug zouden beter aansluiting kunnen 
vinden bij de grote ontkerkelijkte massa. 
De vraag die er ten diepste onder lag was: 
Hoe kunnen kerk en diocesane priester 
weer missionair worden?’

Bijgesteld
Dat uitgangspunt nu ter sprake brengen 
is niet eenvoudig volgens Ham. Hij is van 
mening zelf te weinig de discussie op dit 
vlak op gang te hebben gebracht om ant-
woorden te vinden op de vraag, welk type 
priester en diaken Bovendonk moet op-
leiden. Maar ‘Toen we begonnen met de 
diakenopleiding, wilden we overwegend 
insteken op de diaconia caritatis - diakens 
die present zijn in wijken, opvanghuizen, 
scholen, bij daklozen en verslaafden. De 
druk van bisdommen en parochies, om 
mensen voor de parochie te leveren is 
echter zo groot dat we die keuze moesten 
bijstellen. En dan heb ik het over diakens 
en nog niet over missionaire priesters.’ 
Daarmee dreigt volgens Ham dat voor 
Bovendonk alleen nog het pragmatische 
argument over blijft: een extra mogelijk-
heid om mensen op latere leeftijd op te 
leiden tot priester en diaken. ‘Ik hoop dat 
mijn opvolger die vraag weer oppakt en 
er opnieuw beweging in krijgt. Ik denk 
hierbij aan de spiritualiteit die ik ken 
vanuit Brazilië. Toen het priestertekort 
daar groot was, werd er toch gekozen 
om priesters op te leiden voor Afrika en 
priesters vrij te stellen van parochiewerk 
ten behoeve van roepingenpastoraat. Men 
zei: Als je geeft van wat je niet hebt, als je 
geeft van je armoede, dan ontvang je ook.’ 
Voor Ham ligt hier ook voor Nederland 
een dringende vraag. ‘Het gevaar ligt op 
de loer dat je je als kerk achter vesting-
muren terugtrekt. Het wordt dan een 
bolwerk met imploderingsgevaar. Wat wil 
je als parochie zijn? Wil je alleen maar 
de boel draaiend houden voor een steeds 
kleinere groep of wil je missionair zijn? 
Dat is de vraag.’ 

Afscheidsboek
Over zijn ervaringen en visie op het oplei-
den van priesterstudenten, heeft Ham, met 

Geef en je ontvangt 
Franck Ploum

Op 29 juni nam Matt. Ham afscheid als rector van de Priester- en Diakenoplei-
ding Bovendonk in Hoeven. Na twaalf jaar keert hij terug naar Brazilië, waar 
zijn priesterroeping groeide. Een gesprek over zijn werk als rector van een 
deeltijdopleiding voor late roepingen, over missionaire priesters en diakens, 
onvolwassenheid bij jonge priesters en natuurlijk over zijn boek Laat heb ik U 
liefgekregen. 

Rector Matt Ham voor de kapel van Bovendonk (© Foto: bisdom Breda)
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anderen, het boek Laat heb ik U liefgekre-
gen geschreven. Het werd bij zijn afscheid 
gepresenteerd. ‘Wat is er specifiek aan 
het opleiden van volwassen mannen tot 
priester? Die vraag hield me al lang bezig. 
Vooral de spirituele en psychologische as-
pecten boeiden me. Daar zat ook de vraag 
aan vast, tot welk type priester en diaken 
wil je deze mannen opleiden? Het begon 
met een artikel hierover. Maar als je die 
vraag gaat uitdiepen, moet je ook iets 
vertellen over de christelijke mensvisie en 
zo ontstond een verhaal over christelijke 
antropologie. En we hebben het over men-
sen die zich geroepen voelen priester of 
diaken te worden; dus de betekenis van 
roeping in onze traditie heeft er ook mee 
te maken. Dan heb je al drie hoofdstuk-
ken en zo groeit een boek. Erg blij was 
ik met bijdragen van Vlaamse, Waalse 
en Engelse collega’s, die de problematiek 
beschreven vanuit hun eigen geschiedenis 
en ervaringen met het opleiden van late 
roepingen.’

Problemen
Ham gaat desgevraagd in op vragen over 
jonge priesters die met regelmaat in het 
nieuws komen, vanwege problemen na 
hun benoeming in parochies. Hoewel het 
niet eerlijk zou zijn om te zeggen dat 
problemen alleen maar jonge priesters 
betreft, kun je wel vaststellen dat priesters 
afkomstig van Bovendonk het over het 
algemeen goed doen. Ze lijken relatief 
makkelijk aansluiting te vinden bij de 
leefwereld van parochianen. Dit roept de 
vraag op, of onze tijd niet gebaat is bij 
alleen mensen die pas na een maatschap-
pelijk leven priester worden. Ham vindt 
dit geen gewenste situatie. ‘Iedereen die 
zich geroepen weet en bekwaam is, moet 
priester kunnen worden. De kerk is ge-
baat bij priesters van diverse leeftijden. 
Het probleem is eerder dat jonge priesters 
niet de kans krijgen rustig te groeien. Vers 
van de opleiding worden ze in het cen-
trum van de parochie geplaatst met grote 
verantwoordelijkheden. In de parochies 
worden ze geconfronteerd met mondige 
en vaak goed opgeleide mensen. Ze krij-
gen niet de tijd om als mens, gelovige en 
priester te groeien, er is geen ruimte om 
te leren en fouten te maken. De angst en 
onzekerheid die dit oproept, wordt vaak 
gecompenseerd met machtsvertoon en om 
zich heen slaan. Welke net afgestudeerde 
arts van vierentwintig jaar die chirurg wil 
worden krijgt een grote operatie toegewe-
zen? Geen enkele!’ 

Geduld opbrengen
In zijn boek gaat Ham uitgebreid in op 
deze problematiek. Hij denkt niet dat het 
in deze tijd moeilijker is om priester te 
zijn dan pakweg vijftig jaar geleden. ‘Niet 

moeilijker dan welke andere publieke 
functie dan ook, maar de vanzelfspre-
kendheid is weg. Een priester staat, net 
als elk ander publiekpersoon, niet meer 
op een voetstuk. Maar vroeger waren 
er ook genoeg priesters die de verant-
woordelijkheid voor een parochie niet 
aankonden en daarom een andere functie 
hadden. Dan kom je weer bij het maken 
van keuzes: waarom moet elke priester de 
parochie in en grote verantwoordelijkheid 
dragen? Er zijn zoveel andere plekken in 
de samenleving, die veel meer afgebakend 
zijn, waar de kerk node wordt gemist. 
Maar de druk van bisdommen op priesters 
en de druk van parochies op bisdommen 
is zo groot dat het erop lijkt dat men lie-
ver een risico neemt dan iemand een paar 
jaar de kans geeft om onder de hoede van 
een ervaren collega te groeien. Wat denk 
je dat er gebeurt wanneer een parochie 
vacant is en de buurtparochie krijgt naast 
de aanwezige pastoor een jonge priester 
erbij…? En toch zouden we dat geduld 
moeten opbrengen met elkaar.’

Alleen onze persoon
De veranderde maatschappelijke situatie 
stelt andere eisen aan de opleidingen. 
Dit geldt voor Bovendonk en ook voor 
voltijdsopleidingen. ‘We moeten nu veel 
breder opleiden dan in het verleden. Kijk, 
een dokter heeft medicijnen en instru-
menten om mensen te helpen en beter te 
maken. Wij hebben alleen onze persoon, 
wijzelf zijn het instrument in Gods hand. 
Jij als persoon communiceert, werkt sa-
men, leeft en gelooft. Wanneer je naar de 
bestaande conflicten kijkt, gaat het vaak 
niet eens om visie op kerk of geloof. Het 
gaat bijna altijd om de persoon die niet 
kan communiceren, zelf niet leeft wat hij 
anderen voorhoudt enzovoort. Daarom 
zeggen meerdere kerkelijke documenten 
dat er op de opleidingen meer aandacht 
moet komen voor de menswetenschap-
pen. Het gaat hier om de algehele volwas-

senheid van de kandidaat. Als een jonge 
priester die volwassenheid nog niet heeft, 
dan kan hij er om bidden en zo braaf 
zijn als hij wil, maar dan gaat hij er als 
persoon aan onderdoor. Daarom moet zo 
iemand in de luwte de kans krijgen om te 
kunnen groeien, want hij zal niet opge-
wassen zijn tegen de verantwoordelijkhe-
den in een parochie.’ 

Terug naar Brazilië 
Ham keert terug naar Brazilië. Zijn werk 
gaat er vergelijkbaar uitzien. ‘Alleen gaat 
het om jonge mensen die de priesteroplei-
ding volgen en krijg ik een plek achter de 
opleidingsrectoren. In die zin wordt het 
meer ondersteunend en begeleidend. Ook 
ga ik werken aan persoons- en spirituele 
vorming van leken. Naast mijn werk in de 
opleidingen verwacht ik dat er veel per-
soonlijke en geestelijke begeleiding voor 
priesters en religieuzen bij zal komen.’ 

Wie vertrekt gaat dingen missen en zal 
ook blij zijn zaken los te kunnen laten. 
De stiptheid in Nederland beviel Ham pri-
ma; gezamenlijk en consequent naar een 
doel werken is een minder sterk punt van 
de Zuid-Amerikaan. ‘De kerkpolitieke as-
pecten zal ik zeker niet missen; die leven 
in Nederland veel sterker dan in Brazilië. 
Driehonderd Braziliaanse bisschoppen 
zijn in staat om elk jaar één pastoraal 
document naar buiten te brengen en te 
verdedigen. Natuurlijk zijn ze het er niet 
allemaal altijd helemaal mee eens, maar 
omwille van het evangelie staan ze er als 
één man achter. Ze zijn bereid om per-
soonlijke en diocesane ideeën en belangen 
op te geven en als één kerk naar buiten te 
treden. Ze gaan uit van evangelische een-
heid.’ Heb je dat in Nederland gemist? ‘Ja 
dat heb ik gemist.’ 

Matt Ham (red) Laat heb ik U liefgekregen
Ten Have, 2007 ISBN 978 90 2595 815 2; 
€ 16,00

Scheidend rector Matt Ham wordt bij zijn afscheid toegesproken door Alan Le Grys, de voormalig rector van 
Seite, de opleiding voor late roepingen van de Anglicaanse kerk
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Gedicht gedacht
Redactie

Klinkende namen

Welkom Susanna, kom binnen, Johanna!
Kom in de kring, vergroot ons getal
Met alle Maria’s, Magdalena en Martha, 
Lazarus’ zussen, die kenden we al.

Vrouwvriendelijke Lucas komt eindelijk met namen, 
als een lichtere toon in het mannenorkest. 
Het waren er veel die het ‘Volg mij’ vernamen
en geen werd op afkomst of sekse getest.

Wanneer, o wanneer zal het worden vernomen: 
‘Tu es sacerdos’ tot vrouwen gericht? 
Maar afweer en angst zijn geduchte fantomen.

Lucas, de geneesheer, hij kon ervan dromen: 
Maria, Susanna, Johanna, wellicht 
eens gewijd en gezalfd met zegen van Rome.
(n.a.v. Lucas 8, 1-3)

Ben Hagemans Arnhem

Een kleine thuisreis

Zij lopen op de dijk
De wind waait langs hun haren
Hij speelt de lokken op en neer
Zij lopen richting huis

De regen slaat omlaag
De eenden zoeken schutting
Konijnen vluchten in hun hol
Een kat sluipt schielijk weg.

Het onweer raast vertoornd
Hij dondert en hij weerlicht
De wolken dragen zwart geweld
En jagen over ‘t land

Zij lopen haastig door
Geraken ras verregend
De bomen en de struiken nat
De bloemen ingekeerd

Als Thomas zijn wij...

Wij blijven, o Heer, liefst eenvoudig bij feiten; 
worden niet graag door iets ongrijpbaars geraakt, 
menen dat ‘t leven door onszelf wordt gemaakt, 
zodat wij het in doorzichtigheid slijten.

Wij geloven alleen dat wat wij kunnen wéten 
en houden vermoedens en vragen in toom. 
Wij voelen voor wat onbewijsbaar is schroom; 
komen niet verder dan passen en meten.

Bij ons houdt slechts stand wat wij kunnen omschrijven. 
Voor de klank van het wonder werden wij doof. 
Wij aarz’len met Sint Thomas te zeggen: ‘ik geloof. 
Al willen wij in uw liefde verblijven.

Wij vragen vol hoop, Heer, om deze genade: 
Ontwapen ons aller geharnast gemoed, 
Waardoor ons geloof langzaam wordt gevoed 
Tot een gaaf weefsel uit rafelig raden.

Joke Forceville-van Rossum

De verborgen naam

Nico Tromp msc
 

‘De naar mensen gekeerde zijde van God’ 
(H. Bietenhard)

een naam geldt in de hemel en op aarde
een naam van alledaagse majesteit
die de eeuwen allengs openbaarden

schuil gaand in de windsels van de tijd

en deze naam heet onze hulp te zijn
hij zou van zijn nabijheid ons getuigen

ik mis hem vaak verlaten en in pijn
om zonder woorden mij voor hem te buigen

de naam die aan ons prijs gegeven is
een macht tot onmacht vaak herleid

gegeven en onthouden als gebeurtenis
als bron van vrede bron van strijd

de naam waarin ons welzijn is gelegen
die tot ons nader komt en ons ontgaat
hij spreekt van redding en van zegen

in deze tijd van rampspoed en van kwaad

God geeft zijn naam reikt ons de hand
blijft altijd ver van ons verheven

belooft ons vrijheid vrede proviand
hoe vaak is dat een vrome wens gebleven

Ps 8 en passim

Dan rijst de regenboog
- Gods teken aan de hemel -
De regen stopt, tikt zwakjes na
De wind bedaart, ligt neer

Zij staan verwonderd stil 
De hemel gaat weer open 
De zon breekt door het wolkendek
En schijnt de wereld nieuw

Zij lopen op de dijk
Het land glanst bij de kleuren
Van Gods aloude regenboog
Verkwikt komen zij thuis.

© Ine Verhoeven

De Roerom en 
de Ark van 
Noach hebben 
iets met elkaar!

Fresco in de Abdij 
van Chevetogne.

Ingestuurd door 
Ben Hagemans, 
Arnhem.
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De Roerom en Leve de Kerk
Bart Verreijt

In mijn huis hangt een tegel van Henk Potters met De storm op het meer (Mar-
cus 4), die me er telkens aan herinnert, dat bij de kerk horen en werken altijd 
een uitdaging is om in spanningsvelden je eigen positie te bepalen.
 

Kerk krijgt altijd gestalte in de spanning 
tussen instituut en beweging, leer en spi-
ritualiteit, het heilige en het alledaagse; 
tussen mensen die erbij horen en mensen 
die er buiten staan, de zekerheid van het 
verleden en de gok op de toekomst, inslui-
ten en uitsluiten; tussen gewijde ambts-
dragers en toegewijde gelovigen, uitdagen 
en troosten, storm en stilte; tussen eigen 
inspanningen en het werk van de geest. 

De Roerom
In dit spanningsveld een eigen plaats 
zoeken was precies de drijfveer van de 
initiatiefnemers van De Roerom: Hoe 
blijvende aandacht voor het alledaagse 
geloofsleven van de kerk aan de basis 
garanderen? Hoe elkaar gelovig blijven 
bevestigen en inspireren? ‘En gij op uw 
beurt tot inkeer gekomen, bevestig uw 
broeders, bevestig uw zusters’ - om een 
lied van Harrie Beex/Floris van der Putt 
te citeren. Hoe ons aandeel leveren aan de 
opbouw van een kerk waartoe de Geest de 
fundamentele aanzet geeft? ‘Als de Heer 
het huis niet bouwt, werken de bouwers 
voor niets’ zingt de psalmist. Het resultaat 
van dit overleg - tweeëntwintig jaar gele-
den - is De Roerom.

Standvastig
De Roerom is een blad dat zijn naam - 
een gerecht met vele ingre-
diënten - eer aandoet. Het 
geeft ruimte aan verhalen 
over de veelkleurige ka-
tholieke geloofsbeleving. 
Hij is zich bewust van de 
context van de moderne 
wereld waarin het evangelie 
moet worden waargemaakt. 
Het blad hecht aan de oe-
cumene, omdat niet alleen 
katholieken maar ook gelo-
vigen uit andere kerken op-
recht de navolging van Jezus 
zoeken. In al die jaren was 
De Roerom sterk op het Bos-
sche bisdom gericht, omdat 
veel auteurs en lezers in dat 
bisdom wonen en werken. 
Tweeëntwintig jaar heeft 
De Roerom standvastig ge-
waakt over een opdracht, be-
zongen bij het afscheid van 
bisschop Jan Bluyssen: Op 
wacht voor een open wijze 
van kerk zijn; een kerk die 
leeft en in beweging is.
Zo staat De Roerom in het 
spannende kerkgebeuren 

en verzet hij zich tegen pogingen om die 
spanning op te lossen door voor één van 
de uiterste posities te kiezen. Het zou de 
dood in de pot zijn en de Geest doven.

Verder dan
De Roerom heeft steeds gezocht naar 
en is gevonden door bondgenoten. Het 
Beraad inzake Parochies (BIPA) - waarin 
ere-voorzitter Jan van den Boom zoveel 
energie heeft geïnvesteerd - was er een 
van. Ook vele religieuzen en kloosters in 
het Bossche, de Open Kerk en de Acht Mei 
Beweging. Sommige bondgenoten moes-
ten afhaken, nieuwe dienen zich aan. 
Daarnaast breidde de belangstelling voor 
de koers van De Roerom zich uit tot ver 
buiten het Brabantse.

Leve de Kerk
Het laatste jaar zijn bestuur en redactie 
van De Roerom in contact gekomen met 
Leve de Kerk. Dit is een oecumenische 
en onafhankelijke stichting die de com-
municatie tussen kerkleden aan de basis 
wil bevorderen over wat hen inspireert en 
de kerk tot leven brengt. De stichting is 
medio jaren negentig ontstaan op initiatief 
van de NCRV, die zijn vijfenzeventigjarig 
bestaan vierde. Daarna is Leve de Kerk 
zelfstandig verder gegaan. Het bestuur er-
van bestaat uit mensen van verschillende 

kerken. Leve de Kerk wil zijn doel op de 
eerste plaats via internet bereiken. Via de 
site www.idee-en-kerk.nl worden ervarin-
gen, opgedaan aan de basis van de kerk, 
uitgewisseld. Zo’n ervaring kan een klein 
idee zijn dat om zijn eenvoud aantrekke-
lijk is alsook een meer bewerkelijk proces 
dat om samenwerking van velen vraagt. 
Leve de kerk heeft nog twee sites. Vooraal 
achtergrondinformatie en verdieping over 
een uitnodigende, gastvrije en open kerk 
op www.opwegnaardeherberg.nl; en een 
platform voor webmasters van websites 
voor parochies, kerkelijke gemeenten en 
instellingen op www.kerkophetweb.nl

Tot elkaar bekennen
De besturen van De Roerom en Leve de 
Kerk hebben besloten meer samen op te 
trekken. Beide stichtingen herkennen el-
kaar in hun doelstellingen. Ze verwachten 
in de middelen, waarmee ze hun doel 
trachten te bereiken, elkaar te kunnen 
aanvullen. Dit bondgenootschap kan be-
kendheid van beider werk bevorderen in 
delen van het land waar ze nog niet zo 
bekend waren.
Wat gaan de lezers van De Roerom van 
dit bondgenootschap merken? Een voor 
Leve de Kerk interessante rubriek in De 
Roerom is Parochiebladen. Waarom er-
varingen van parochies niet doorgegeven 
via www.idee-en-kerk.nl? Van zijn kant 
kan De Roerom ervaringen opnemen uit 
websites van parochies. Er wordt gewerkt 
aan uitwisseling van achtergrondartikelen 
in De Roerom. Artikelen in deze geest op 

www.opwegnaardeherberg.nl 
kunnen in aangepaste vorm 
ook in De Roerom worden 
geplaatst. Artikelen en series 
die eerder in dit blad versche-
nen kunnen op de site een 
tweede leven tegemoet gaan 
en daarmee opnieuw van in-
vloed zijn.

Beide stichtingen hebben in 
het verleden ontmoetingen 
georganiseerd voor hun 
achterban: Roeromavonden 
en vanuit Leve de Kerk lan-
delijke bijeenkomsten en 
wedstrijden. Liggen hier ook 
mogelijkheden, juist nu de 
dienstverlening aan de basis 
vanuit kerkelijke instellingen 
steeds meer in de verdruk-
king komt. Nieuwe perspec-
tieven ... we hopen er stapje 
voor stapje samen aan te gaan 
werken.

Bart Verreijt is voorzitter 
stichtingsbestuur De Roerom
en bestuurslid Leve de Kerk
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De dominicanen maken zich zorgen over 
de toekomst van de Nederlandse kerk en 
signaleren een kloof tussen basis en kerk-
leiding, vooral omdat beide het gewijde 
ambt en de eucharistie verschillend zien. 
Die kloof leidt tot conflicten en met name 
voor de weekendvieringen tot heimelijke 
tussenoplossingen. Priesters moeten  in 
meerdere parochies voorgaan en ‘worden 
... steeds meer vreemden voor de kerkgan-
gers’. De dominicanen willen dit probleem 
bespreekbaar maken en een theologisch 
verantwoord alternatief bieden.  Zij ba-
seren zich in Kerk & Ambt op de kerk als 
Volk Gods onderweg, zoals het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) stelde. 
Deze visie gaat terug op de oorsprong van 
de kerk. De dominicanen pleiten ervoor 
dat parochies uit hun eigen midden hun 
voorgangers kiezen, die de bisschop dan 
- hopelijk -  door handoplegging bevestigt. 
Mocht de bisschop dit weigeren op grond 
van argumenten die niet het wezen van 
de eucharistie raken, dan mogen de paro-
chies erop vertrouwen, dat zij toch echt 
en waarachtig eucharistie vieren wanneer 
zij biddend brood en wijn delen’.
Kerk &Ambt wil een gesprek op gang 
brengen, dat de geloofsbeleving van velen 
ten goede kan komen.’ (uit Persbericht Ne-
derlandse dominicanen september 2007)

Kerk & Ambt Valkhofpers 2007  
ISBN 978 90 5625 259 5

menten over de eucharistie en het gewijde 
ambt niet of nauwelijks in de overwegin-
gen zijn meegenomen. Verder stellen zij 
dat het pleidooi in Kerk & Ambt gehouden 
ten aanzien van de eucharistie én de be-
diening ervan, volstrekt in strijd is met 
het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk. 
De bisschoppen zijn voornemens later 
meer inhoudelijk te reageren. 
(Perscommuniqué 31/9/07)

Vrees niet
Dominicaan Jan Nieuwenhuis, een van de 
auteurs van Kerk & Ambt zegt in persbe-
richt VolZin 7/9/07: ‘Het is dit keer een 
religieuze orde als gehéél die zijn stem 
verheft en zegt: dit kan niet meer. Dat is 
nooit eerder gebeurd.’ Naast praktische ar-
gumenten, noemt hij het pleidooi voor ge-
huwde en vrouwelijke voorgangers vooral 
principieel. ‘Vrouwen hebben al in de 
vroege kerk een belangrijke rol gespeeld. 
Er is leerstellig geen enkele reden om hen 
te weigeren.’ Ondanks de te verwachten 
conflicten is Jan Nieuwenhuis niet bang. 
‘Er wordt in de Bijbel zo vaak gezegd: 
vrees niet. Een geloofsgemeenschap is pri-
mair een liefdesgemeenschap ... Als je in 
die gemeenschap niet mag zeggen wat je 
vindt, dan is er iets mis.’ 

Van harte aanbevolen
De Vereniging voor Gehuwd en Onge-
huwd Priesterschap (GOP) betuigt haar 
instemming met de dominicanen. Hun 
Kerk & Ambt biedt perspectieven. ‘Van 
harte bevelen wij de zeer zorgvuldig ge-
formuleerde tekst ter lezing, bestudering 
en vooral uitvoering aan.’ (Namens GOP 
Hein de Jong, voorzitter 7/9/07)  Ook de 
Mariënburgvereniging valt de Nederlandse 
dominicanen bij. ‘Wij bewonderen hun 
moed en betuigen hun uitdrukkelijk onze 
adhesie... Wij zijn blij dat deze gerenom-
meerde theologen van hun hart niet lan-
ger een moordkuil maken en nu openlijk 
opkomen voor het toenemend aantal 
gelovigen dat door de bisschoppen in de 
steek wordt gelaten’, aldus haar bestuur. 
(6/9/07)   

Wie?
De Roerom - bij monde van zijn hoofdre-
dacteur - is blij met de inhoud van  Kerk & 
Ambt. De dominicanen gaan als religieuze 
orde hun boekje niet te buiten. Religieu-
zen hebben in de kerk steeds als profeet 
en toekomstbereider gefungeerd. De stem 
van één orde zou - om het oorverdovend 
te maken - echter versterkt moeten wor-

den door andere ordes en congregaties. 
Wellicht vertegenwoordigen de religieu-
zen dan een gezag, waaraan het pastorale 
veld zich toevertrouwt en dat parochies de 
moed geeft meer hun eigen weg te gaan. 
Solisten zijn bij definitie kwetsbaar. Maar 
kunnen de religieuzen tot een eensge-
zinde standpuntbepaling komen zonder 
huisvredebreuk te hoeven plegen?  

Hoe?
De weg naar verruiming van het ambt van 
voorganger kan niet zonder goede bege-
leiding. Eigenlijk zouden de bisschoppen 
hierbij het voortouw moeten nemen. Zij 
hebben zich echter van Kerk & Ambt ge-
distantieerd. Mag er een beroep gedaan 
worden op de religieuze ordes en congre-
gaties? Het gesprek waartoe de domini-
canen oproepen moet over eucharistie en 
ambt gaan, maar minstens evenzeer over 
het stimuleren en in het spoor houden 
van het proces van werkelijke verruiming 
van het ambt. De belangstelling voor de 
kerk is sterk afgenomen en de nog geïn-
teresseerden ontbreekt het vaak aan lust 
en spankracht om nog eens in discussie 
te gaan. Hopelijk worden eventuele ge-
sprekken met de bisschoppen openbaar 
gemaakt. 
 
Een tweede kanttekening bij het prijzens-
waardige initiatief van de Nederlandse 
dominicanen betreft de dreigende verte-
kening van wat de kerk is. Door alle dis-
cussies - al jaren lang - rond eucharistie 
en liturgische voorganger lijkt het, alsof 
de kerk liturgie is en gaat diaconie een 
ondergeschoven kindje worden. Dit is een 
grof misverstand. ‘Ik ben onder jullie de 
gedienstige’ moet Jezus volgens Lucas 
(22,27) bij zijn afscheid  gezegd hebben. 

Eigen voorgangers in parochies
Peer Verhoeven

In het boekje Kerk & Ambt  pleiten de Nederlandse dominicanen ervoor dat 
parochies ‘de theologisch verantwoorde vrijheid nemen - en krijgen - om uit 
hun midden hun eigen voorganger of team van voorgangers te kiezen’.  Iets uit 
hun persbericht en enkele reacties op Kerk & Ambt. 

Volstrekt strijdig
Bij eerste lezing valt het de bisschoppen 
op, dat de meest recente kerkelijke docu-

Ben Vocking o.p.
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Bij het selecteren van de heiligen hebben 
we steeds gekeken naar welke heilige op 
de kalender staat wanneer De Roerom zou 
verschijnen. Wanneer we konden kiezen, 
gingen we af op wat ons, op basis van 
korte beschrijvingen, het leukste leek.

Opvallend
Het valt op dat de heiligen vooral mensen 
waren van goede komaf: heel wat konin-
gen en koningskinderen en ook kerkelijke 
leiders, maar geen mensen uit het gewone 
volk. De heiligen, die wij de revue hebben 
laten passeren zijn – op Joris na – alle-
maal Europeaan. En dan nog voorname-
lijk uit Frankrijk en Italië. We zagen wel 
een aardige spreiding in de tijd: van de 3e 
tot en met de 19e eeuw. Of dit alles toeval 
is of toch een aardige doorsnee van het ge-
hele heiligenbestand vormt, blijft gissen. 
Wel is het zo dat er in verhouding heel 
weinig heiligen afkomstig zijn uit andere 
werelddelen.
Ook viel ons op dat hun activi-
teiten veelal overeenkomen: 
kloosters stichten, goed werk 
voor de armen, zieken en ge-
vangenen doen stond voorop. 
Bij de meeste vrouwelijke heili-
gen die we tegenkwamen - we 
hebben er twee gepresenteerd 
- was het behouden van de 
maagdelijkheid een belangrijk 
thema. Daar raak je toch gauw 
op uitgekeken.

Weinig aansprekend
Paulien: ‘Geen van de heiligen 
spreekt me direct aan. Dat 
komt, omdat ze niet ‘gewoon’ 
genoeg zijn. Ze komen van 
goede huize. Ik ben ervan 
overtuigd, dat er onder het 
gewone volk, de arbeiders of 
armelui ook mensen waren, die 
minstens zulke goed werken 
verrichten als deze heiligen. 
Maar zij worden niet genoemd. 
Ik ben meer benieuwd naar 
deze mensen.’ Olaf: ‘Soms had-
den we heel weinig gegevens 
en vaak konden we ook geen 
leuke legenden of andere ver-
halen vinden. Dan lijkt het echt 
alsof die persoon toch vergeten 
is geraakt; om je dan in te leven 
in die persoon of iets van her-
kenning te ervaren, wordt heel 
moeilijk.’
Paulien: ‘Ik vond het wel inte-
ressant om de levensverhalen 

van de heiligen te weten te komen. Vooral 
als we iets konden vinden over een won-
der dat leidde tot heiligverklaring. Zo staat 
het wonder, dat Wendelinus verrichte me 
het meest bij: hij kreeg het voor elkaar 
om de kudde schapen vanaf een afgelegen 
plek binnen no time terug te brengen naar 
de stal. Ook typisch was dat de lichamen 
van sommige heiligen, wanneer zij over-
leden waren, na jaren nog onaangetast 
bleken te zijn.’
Olaf: ‘Het verhaal van Hugo leende zich 
perfect voor een Robin Hood-tafereel, en 
zo hebben we hem ook gepresenteerd. Dat 
was erg leuk, maar verder heb ik ook niet 
zoveel op met deze heiligen, of zelfs met 
heiligen überhaupt.’

Heiligheid
Heiligen zijn voorbeelden, levende 
voorbeelden ook of vooral ná hun dood. 
Hun verhalen weerspiegelen iets van het 

verhaal van Jezus. Vandaar dat er veel 
overeenkomsten te vinden zijn in hun 
levensverhalen. De redenen die mensen 
hadden om deze mensen te blijven eren 
zeggen iets over de normen en idealen 
die ze hadden. Daarmee zijn heiligen een 
pedagogisch instrument voor volgende 
generaties. Er blijken toch ook nogal wat 
politieke motieven een rol te spelen bij het 
besluit tot heiligverklaring. Dit zagen we 
heel concreet bij Knoet.
Paulien: ‘Heiligen zijn voor mij mensen 
die altijd en overal opkomen voor min-
derbedeelden, voor naleving van mensen-
rechten. Geen mensen van rijke komaf, 
zoals de heiligen die wij behandeld heb-
ben. Ook geen popsterren die over de 
hele wereld geadoreerd worden. Ik bedoel 
mensen die anoniem opereren, nooit een 
lintje hebben gehad, geen internationale 
bekendheid genieten, van wie de naam 
niet algemeen bekend is. Bijvoorbeeld: 
mensen die in de Tweede Wereld oorlog 
gevochten hebben voor onze vrijheid en 
daarmee hun leven op het spel hebben 
gezet. Mensen die hun levenswerk maken 
van het ideaal van een betere wereld. 

Laatst las ik in de krant een 
interview met een man uit een 
Zuid-Amerikaans land. Hij was 
net op vrije voeten gekomen, na 
jarenlange gevangenschap, om-
dat hij leuzen tegen de regering 
had geroepen. Tijdens de perio-
de van opsluiting is hij vreselijk 
slecht behandeld. Nu hij vrij is, 
wil hij doorgaan waar hij geble-
ven was: zich blijven verzetten 
tegen het regime en opkomen 
voor vrijheid van meningsui-
ting. Desnoods tot de dood erop 
volgt. Het verhaal van zo’n man 
komt aardig in de buurt van 
mijn beeld van een heilige.’

Los van menselijke maat
Olaf: ‘Ik geloof ook niet zo in 
mensen die bovennatuurlijk 
goed zouden zijn. Ik hecht meer 
waarde aan mensen om me 
heen die gewoon het beste van 
hun leven proberen te maken. 
Als dit lukt, is het heel bijzon-
der en inspirerend. Ik bewonder 
mensen wanneer ik merk dat 
ze het beste in anderen naar 
boven willen halen. Heiligheid, 
als status die je kunt verwerven 
op grond van bijzondere ver-
richtingen, maakt mensen en 
hun verhaal te veel los van de 
menselijke maat.’

Nel Verhoeven  ‘Onbekende vrouwelijke 
heilige’

Heilig en nog eens heilig
Olaf van Amelsvoort & Paulien van Bohemen

Tien Roerom-afleveringen van de vorige jaargang lang, hebben wij een heilige 
gepresenteerd. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op wat heiligheid 
en heiligen voor ons nu betekenen.
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Boeken
Redactie

De Wijsheid van Franciscus  
De Wijsheid van Franciscus, 365 teksten 
voor elke dag van het jaar brengt op het 
ritme van het kerkelijk jaar een bloemle-
zing met citaten en teksten van Franciscus 
van Assisi en met passages uit zijn leven. 
De fragmenten zijn gekozen op het ritme 
van de liturgische kalender en geven 
inzicht in de verschillende aspecten van 
Franciscus. Ze zijn bedoeld om elke dag 
inspiratie aan te ontlenen. Naast Francis-
cus komen Clara en Egidius van Assisi 
aan het woord. 

Gerard Pieter Freeman en Erik van Kerkhoff 
Wijsheid van Franciscus Terra/Lannoo 2007
ISBN 978 90 2097 166 8; € 19,95

Communio
Uit de geschriften en conferenties van Chi-
ara Lubich is een ‘jaarrooster’ van soms 
korte soms wat langere - tot een halve 
bladzijde - teksten samengesteld. De ver-
zameling volgt de gang van het kerkelijk 
jaar, maar begint met 1 januari en eindigt 
met 31 december. Chiara Lubich stond 
mede aan de basis van de focolarebewe-
ging. Met haar naam is een ‘spiritualiteit 
van gemeenschap en communio, eenheid 
en liefde’ verbonden. Die eenheid en ver-
bondenheid vergelijkt zij met een plant. 
‘De wortels vormen de eenheid met God 
en stengel en bladeren de eenheid met de 
medemens. De plant kan alleen groeien 
en vrucht dragen wanneer zowel de wor-
tels als stengel en blad zich ontwikkelen. 
Zonder wortels geen plant en zonder plant 
verdiepen de wortels zich niet.’ Een van 
de medewerkers aan dit boek noemde de 
teksten van Chiara Lubich ‘bouillonblok-
jes’. Ze moeten smelten in het dagelijks 
denken en doen van mensen.
Leo van den Broek Wijsheid van Chiara Lubich
Lannoo Tielt 2007, ISBN 978 90 2096 973 3. 

Over vertrouwen en vrede
Het boekje Vrede in je hart geeft voor 
het hele jaar een tekst van Frère Roger 
van Taizé. Daaronder honderd gebeden 
en compacte teksten voor de christelijke 
feestdagen, waarvan Pasen en Pinksteren 
in de maanden maart/april zijn gesitueerd. 
Vertrouwen, ook wanneer ontgoocheling 
de overhand krijgt, en innerlijke vrede zijn 
kernbegrippen in de woorden en gebeden 
van Frère Roger. Het boekje sluit danook 
met een opsomming van bijbelteksten over 
vertrouwen en innerlijke vrede. 

Frère Roger van Taizé Vrede in je hart 

Teksten voor elke dag van het jaar voldoen blijkbaar ook aan een levende 
behoefte. Geen dikke meditatieboeken, maar korte gedachten waar mensen 
dagelijks naar kunnen grijpen. Drie boeken op dit terrein zagen onlangs het 
levenslicht. 

volgde Jan het chronologische verhaal 
Een man uit het dal van Spoleto Helene 
Nolthenius (1988). Op de linkerbladzijden 
van deze bundel staan korte begeleidende 
teksten die voldoende informatie geven 
over wat Jan op de rechterbladzijden in 
beeld brengt. Jan is ook schilder en glaze-
nier, maar onder zijn medebroeders en 
vele anderen in Nederland is hij meer 
bekend om zijn pentekeningen. Kleine 
objecten met een enorme expressieve gela-
denheid. Als je bijvoorbeeld ziet hoe Flip 
- zo wordt Jan door bekenden genoemd 
- in deze bundel de begroeting van Pietro 
di Bernardone, vader van Francesco, met 
zijn pasgeboren zoon getekend heeft (blz. 
3b) of de manier waarop hij de dood van 
Francesco in beeld brengt (blz. 57b), proef 
je de diepe emotie van die momenten. 

Aanleiding om dit werk van Jan Philip-
pus uit te geven is het jubileum van de 
Nederlandse kapucijnen, die dit jaar het 
125 jaar bestaan als zelfstandige ordes-
provincie vieren. Ook al is deze provincie 
vergeleken met veertig/vijftig jaar geleden 
zeer klein geworden, grijs en oud, haar 
voorbeeld ter bemoediging en inspiratie is 
en blijft nog altijd: Francesco. Deze bun-
del had op geen mooier moment kunnen 
verschijnen!    Jacques Wijnen

P.S. Francesco van Jan Philippus is niet 
als kinderboek bedoeld.. Ik denk echter 
wel, dat wanneer de korte teksten voor 
kinderen begrijpelijk gezegd worden, de 
tekeningen en dus Franciscus hen erg zul-
len boeien.      Peer Verhoeven 

Jan Philippus/Jacques Wijnen Francesco, het 
leven van Franciscus van wieg tot graf in beeld
Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen
Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB 
’s-Hertogenbosch, ISBN 978 90 8116 101 5.

Frère Roger van Taizé (1915 - 2005)

Een meditatie voor elke dag Ten Have/
Averbode 2007 ISBN 978 90 7843 408 5.

Ik waag me niet aan een beoordeling 
van deze drie boeken met ‘dagteksten’. 
Niet omdat ik geen oordeel of voorkeur 
heb, maar omdat smaak en behoefte van 
mensen in deze aanmerkelijk kunnen 
verschillen. Ik houd ze alle drie - samen 
met andere soortgelijke boeken - dicht 
bij de hand.      Peer Verhoeven 

Francesco
In 1998 op verlof in Nederland heeft Jan 
Philippus - geboren te Oisterwijk in 1937 
en kapucijn/missionaris op Sumatra - met 
112 pentekeningen het leven van Francis-
cus in beeld gebracht. In Pematang Sian-
tar vulde hij dit werk nog aan met enkele 
wijzigingen. Voor al deze monumentjes 
die hij met zijn pen voor de Arme van 
Assisi heeft opgericht van wieg tot graf, 

‘Vader dolgelukkig met de geboorte van zijn zoon Francesco’ 
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Vrouwen in het licht
De Missie-Zendingskalender 2008 Vrou-
wen in het Licht telt dertien kunstwerken 
van de Ugandese schilder en glazenier 
Mathias Muwonge Kyazze. Ze zijn een 
ode aan de Ugandese vrouw. ‘Zij is het 
die onze cultuur het best heeft bewaard 
en nog behoedt, voedt en leven doet’, 
meent Muwonge. De schilderingen en 
glas-in-loodramen zijn een Afrikaanse 
interpretatie van het evangelie van Jezus 
Christus. De Missie-Zendingskalender 
is een oecumenische uitgave van CMC 
Mensen met een Missie en de Nederlandse 
Zendingsraad. De kalender is voor € 6,50 
(plus € 3,25 verzendkosten) verkrijgbaar 
bij CMC Mensen met een Missie (070) 
313 67 33; campagnes@cmc.nu. Ook via 
www.cmc.nu.

Geworteld aan de bron
Leerhuis & Liturgie Brabant gaat het 
vierde seizoen in. In samenwerking met 
Leerhuis&Liturgie Amsterdam willen we 
ons de komende maanden verdiepen in 
een aantal psalmen met teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament. De avonden 
worden verzorgd door Alex van Heusden, 
exegeet en judaïcus. De liturgische vie-
ringen staan zoveel mogelijk in het teken 
van het voorafgaande leerhuis. Zowel leer-
huis als viering zijn in parochiecentrum 

Berichten
Redactie

Sint-Maarten Heibocht 10, 5508 VX Veld-
hoven; (040) 2546777. De openingsavond 
van 18 oktober begint om 19.30 uur; de 
overige (donderdag)avonden om 19.00 
uur. De  liturgische vieringen zijn op zon-
dagmorgen om 11.00 uur.

Opgeven: Leerhuis & Liturgie Brabant p/a State 
64, 5509 NX Veldhoven (040) 254 96 16 
wiesje.verkooijen@xs4all.nl
Inlichtingen: Stuurgroep Leerhuis & Liturgie 
Brabant Wiesje Verkooijen (040) 254 96 16 
wiesje.verkooijen@xs4all.nl 
Projectkoor: Marjon Starrowsky (040) 254 34 53 
starrowsky@tiscali.nl

Levenskunst
Samen met het Soeterbeeck Programma 
organiseert de KBO in oktober en novem-
ber in Arnhem, Eindhoven en Den Haag 
de filmreeks Levenskunst op leeftijd  met 
lezingen en discussies over ouder worden 
en spiritualiteit. Waardering en zelfrespect 
vormen de spil van een positieve benade-
ring van de ouderdom. Deskundige spre-
kers geven een lezing over de film en het 
thema. De middagen zijn van 14.00-18.00 
uur; in Eindhoven van 12.00-16.00 uur. 
Voorinschrijving voor de hele reeks 
€ 40,00; € 35,00 leden KBO; voor losse 
kaarten € 11,00; € 10,00 leden KBO.

Verdere informatie: Soeterbeeck Programma  
(024) 361 55 55; info@soeterbeeck.ru.nl
www.ru.nl/levenskunst

Roots, Reli en Rage
Vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2007 
zal voor het eerst het meerdaagse evene-
ment Roots, Reli en Rage plaatsvinden. 
Deze twee dagen staan Kampen en Zwolle 
bol van de activiteiten op het gebied van 
zingeving, samengevoegd tot een leuk 
evenement. Roots, Reli en Rage laat zien 
wat de IJsseldelta in deze te bieden heeft. 
Het evenement duurt drie jaar; dit jaar 
staat Roots centraal. Het evenement, voor 
iedereen toegankelijk, wordt vrijdag 28 

september om 20.00 uur in de O.L.V. Ba-
siliek in Zwolle geopend. De afsluiting, 
georganiseerd voor alle medewerkers aan 
het evenement, vindt zaterdag 29 septem-
ber om 17.00 uur plaats in de Theologi-
sche Universiteit van Kampen. 

Informatie Laura van Gerner (038) 421 67 98 
of via marketing@vvvzwolle.nl

Magie in fotografie 
Van 21 augustus tot en met 21 oktober 
2007 is in het Limburgs Museum te Venlo 
de tentoonstelling Magie in fotografie. 
Deze omvat 64 foto’s, geselecteerd uit 
inzendingen voor de tweejaarlijkse Eure-
gionale fotowedstrijd van clubs uit Neder-
land, België en Duitsland. Het thema sluit 
aan bij de tentoonstelling Zwerkballen, 
grobbebollen en toverkollen - Heksen en 
tovenaars van toen en nu die tot en met 31 
oktober in het Limburgs Museum in Venlo 
te zien is.

Limburgs Museum Keulsepoort 5, 5911 BX Ven-
lo; (077) 352 21 12; www.limburgsmuseum

Poolse topstukken 
Van 5 oktober 2007 t/m 6 januari 2008 
staat het museum Catharijneconvent te 
Utrecht in het teken van Middeleeuwse 
Meesterwerken. Poolse topstukken uit het 
Nationaal Museum in Warschau. Poolse 
producten in de museumshop, lezingen, 
muziekoptredens, rondleidingen, maar 
ook arrangementen met stadswandelingen 
in middeleeuws Utrecht. Voor zowel groe-
pen als individuele bezoekers. Vanwege 
de verwachte grote belangstelling is Mu-
seum Catharijneconvent ook op maandag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Komend najaar
Inspiratie voor mantelzorgers, meditaties, 
(herfst)retraites, kerstmis of de jaarwis-
seling in het klooster, stiltedagen, studie-
dag Hildegard van Bingen, levensdans, 
verhalen vertellen, winterweek iconen 

of mandala’s tekenen, 
labyrinth, enneagram, 
psychosynthese. Dit en 
meer vindt u komend 
najaar en winter in het 
sfeervolle dominicanen-
klooster te Huissen met 
zijn oude kloostertuin 
aan de uiterwaarden 
van de Rijn bij Arnhem. 

Gratis programmaboekje, de-
tailfolders en meer informa-
tie bij Dominicaans Activitei-
ten Centrum (026) 326 44 22 
info@dominicaanscentrum.
nl; www.dominicaanscen-
trum.nl 
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Uw parochieblad

Zomer voorbij, weer aan het werk
Cees Remmers

Een aantal parochiebladen is gekleurd 
door de toen nog naderende vakantie, an-
dere vertellen hoe de draad intussen weer 
is opgenomen. Sommige kijken terug op 
wat gedaan werd, andere op wat te doen 
staat. Zo worden ouders en jongelui in 
diverse bladen weer gevraagd mee te doen 
aan de voorbereiding op het Vormsel.

In ’t Lindeblad van parochie Lindenholt 
in Nijmegen wordt het eerst kort ver-
woord en daarna toegelicht.
‘Je laten vormen betekent: in de voetspo-
ren willen gaan van Jezus en alle mensen 
na Hem, die in Zijn Geest willen leven 
en kracht krijgen om die weg te gaan. 
Volwassen worden is zoiets als op pad 
gaan…dat kun je alleen als je een rugzak 
bij je draagt die in je jeugd is gevuld door 
mensen die tot nu toe met je meegingen: je 
ouders, familie, vrienden, leerkrachten en 
door krachten die jou ‘gedragen’ hebben: 
vreugde, troost, liefde, verdriet, het gevoel 
iets te kunnen betekenen voor ’n ander. 
Als je je zo gedragen voelt kun je het avon-
tuur van het leven aan. En het kan stevig 
waaien, stormen soms. En dan is er moed 
en geestkracht nodig om door te gaan… 
Reden genoeg om kracht te vragen, Geest-
kracht…om door te gaan.’

In het Parochieblad van Berlicum-
Middelrode kijkt Henny terug op haar 
stageperiode in de parochie en gaat nu 
haar theologiestudie afronden met haar 
scriptie.
‘Met een schuin oog kijk ik intussen uit 
naar banen in de geestelijke verzorging en 
in het parochiepastoraat. Want de posi-
tieve ervaringen in Berlicum en Middelrode 
hebben mij heel enthousiast gemaakt voor 
het pastorale werk. Daarvoor wil ik ieder-
een bedanken…Als pastor ben je een soort 
tuinvrouw: je harkt, je zaait, je kijkt wat 
er groeit en kan…er zijn uitgegroeide plan-
ten, rommel om op te ruimen en je schept 
voorwaarden voor nieuwe groei, maar uit-
eindelijk komt het groeien en bloeien van 
buiten jou. Van mensen die de parochie 
vormen en in hen Gods scheppende kracht 
in de wereld’.

De Hoeksteen uit Wychen vertelt dat het 
Catechetisch Beraad weer enkele cursus-
sen organiseert. 
‘Op vier woensdagavonden een cursus Spi-
ritualiteit. Na een eerste inleidende avond 
komen drie spirituele tradities aan de orde: 
De Benedictijnse, de Franciscaanse en die 
van de Moderne Devotie van Thomas à 
Kempis. Maar er is ook ruimte voor eigen-
tijdse spiritualiteit. Het afgelopen jaar was 
er in de Emmanuelkerk maandelijks een 
Taizé-viering. Gezien de positieve reacties 
zullen we ook na de zomervakantie hier-
mee doorgaan en wel elke derde zondag 

van de maand om 19.00 uur…U bent 
welkom.’

De Kerkvalk uit Valkenswaard staat stil 
bij het jaarthema ‘Handen om te breken 
en te delen’.
‘Brood mogen we breken met onze handen 
om te delen. Verder mogen we niet te veel 
breken met onze handen. Het leven is al zo 
teer, broos en kwetsbaar. Onze handen zijn 
er juist om wat klein en kwetsbaar is te 
beschermen. Handen zijn er om elkaar te 
dragen, op handen te dragen… Genoemd 
thema prijkt op alle vijf kerkgebouwen in 
de pastorale eenheid. Een uitnodiging en 
herinnering om wat goed is ter hand te 
nemen…Het jaarthema doet in onze harde 
wereld een appèl op onze zachte krachten. 
Met dit thema openen we 25 augustus om 
19.00 uur in de Nicolaaskerk het pastorale 
jaar.’

In Mooi Meegenomen parochie Heikant-
Quijnstok Tilburg wordt dankbaar om 
zijn grote inzet en inspiratie afscheid ge-
nomen van Harrie Wouters, gewaardeerd 
pastoraal werker vanaf 1972! Eerder dan 
hij had gehoopt moet hij op doktersadvies 
stoppen. 
‘Toen ik in ‘72 gevraagd werd om pastor 
te worden heb ik moeten nadenken en 
na overleg met mijn vrouw Maria heb 
ik ‘ja’ gezegd. Een gehuwde pastor was 
(toen) iets nieuws in de katholieke kerk. 
Bisschop Bluyssen gaf me zijn zegen en 
benoemde mij in het basispastoraat. Een 
hele eer, maar het had ook zo zijn eigen 
verwachtingen en verplichtingen. Bewust 
en onbewust was er het gevoel dat ik om 
geaccepteerd te worden meer moest pres-
teren dan de gewijde collega’s. Bijna alle 
pastorale werk(st)ers delen deze ervaring. 
Achteraf moet ik toegeven dat dit wellicht 
een grotere druk op me heeft gelegd en 
meer energie heeft gekost dan wenselijk 
was… Alle energie heb ik 35 jaar lang in 
het pastorale werk gestopt, met genoegen, 
maar …van de ene op de andere dag was 
alle energie weg, was ik oververmoeid en 
afgebrand…burn-out…en zo werd ik on-
gewild ‘bankzitter’… met pijn in het hart 
heb ik afstand moeten nemen.. maar heb 
vertrouwen in de toekomst.’

Het Parochienieuws van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten vertelt over een ge-
slaagde parochiereis naar Assisi.
‘Het doel van de reis was iets te ondervin-
den van het bezinningsproces dat Fran-
ciscus in zijn leven heeft doorgemaakt. 
We bezochten de diverse plaatsen waar 
de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn 
leven hadden plaats gevonden. Steeds gaf 
daarbij onze pastor-franciscaan Hans Vos-
senaar een korte inleiding met citaten uit 
de geschriften van Franciscus….Van alle 

bezoeken heeft vooral het bezoek aan San 
Damiano veel indruk gemaakt. Dat maak-
te bij velen van ons emotionele reacties 
los. Een indrukwekkende ervaring…en we 
danken voor de fijne en inspirerende week 
die we (50 parochianen) samen mochten 
beleven!’

De Hovenier, parochieblad van Meerho-
ven, vertelt onder het kopje ‘Nieuwe ont-
wikkelingen in de catechese voor klein én 
groot’ over de plannen.
‘Vanuit een denktank met ‘dromen over 
catechese’ zijn er voorlopig drie activiteiten 
op de rails gezet: 
1. Gespreksavonden over een geloofsthema; 
in het verleden voor medewerkers maar ko-
mend jaar open voor alle parochianen; het 
persoonlijk geloven kan ter sprake komen 
n.a.v. thema en korte inleiding. 2. In de 
Advent op weg naar Kerst en de Vastentijd 
op weg naar Pasen gaan we onderweg met 
kinderen tussen eerste communie en vorm-
sel-leeftijd en we bekijken een mogelijkheid 
van een kindermusical rond bijbelverha-
len. 3. We nodigen parochianen uit om in 
kleinere groep de bijbelteksten van de ko-
mende zondag nader toe te lichten, samen 
te bespreken…Wat zegt die oude tekst ons 
mensen van nu.’

In de Kerkcourant van Eindhoven is 
deken Frans Verhoeven - 40 jaar priester 
- aan het woord.
‘Terugkijkend heb ik me niet altijd thuis 
gevoeld in de kerk die ik liefheb. Ik heb 
gezien hoe allerlei krachten in de kerk zich 
meester proberen te maken van wat echt 
katholiek is. En dan gaat het vaak om 
beelden van het zogenaamde Rijke Roomse 
leven die worden uitvergroot als vormen 
van een ideale kerk. Naar mijn gevoel is 
dat een pijnlijk achterhoedegevecht. De 
tijd kun je niet terugzetten. De kerk van 
mijn jeugd was goed; onze tijd vraagt om 
een andere kerk. Die kerk heb ik oprecht 
en harte willen dienen. Dat kon omdat ik 
kringen van mensen heb getroffen, die ook 
geloven dat God zelf de bron is van ons 
doen en laten. Daar ben ik dankbaar voor; 
meer dan woorden zeggen kunnen.’
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Sandra, het vlindertje
’Ik ben vierentwintig jaar, geboren in Gronin-
gen en samen met mijn broer bij mijn ouders 
in Drenthe opgegroeid. Mijn vader had multi-
ple sclerose, een terminale ziekte. Hij takelde 
langzaam af. Mijn grootouders, die naast ons 
woonden, speelden daarom een grote rol in 
mijn opvoeding. Mijn vader overleed, toen ik 
twaalf was. In Groningen heb ik Toerisme en 
Recreatie gestudeerd en nog een jaar interna-
tionale communicatie. Vanaf mijn negentiende 
ben ik veel in Spanje gaan werken; in het toe-
risme. Als entertainer voor hotels en later als 
propper voor discotheken. In Nederland heb 
ik ook wat baantjes gehad.’ 
‘Ik zie mezelf als erg impulsief, soms ook een 
beetje naïef. Ik ben heel erg emotioneel. Ik zie 
alles positief door een grote roze bril of ik zie 
het helemaal niet meer zitten. Emotioneel is 
voor mij alles zwart wit, maar op professio-
neel en sociaal gebied en naar andere mensen 
toe kan ik juist genuanceerd zijn, meer grijs 
zien. Je moet kunnen zeggen wat je wilt, 
maar ook de mening van de ander respecte-
ren. Boven alles ben ik echter op mijn vrijheid 
gesteld en gek op reizen. Ik ben een vlindertje 
dat haar vleugels moet kunnen uitslaan.’

Gemengd huwelijk
‘Eenmaal terug uit Spanje en studerend in 
Groningen, kreeg ik een zwaar auto-ongeluk. 
Het is geluk geweest dat ik het er levend 
vanaf bracht; alsof er een engeltje op mijn 
schouder zat. De tijd daarna heeft een vriend 
heel goed voor me gezorgd. Hij is moslim en 
komt uit Marokko. Wij kregen een relatie en 
zijn verhuisd naar Gent. Daar zijn we acht 
maanden geleden getrouwd. 
Mijn man belijdt zijn geloof op een redelijk 
vrije manier. Omdat hij er veel mee bezig is, 
word ik natuurlijk ook geconfronteerd met 
zingeving. Culturele verschillen spelen ook 
een rol. Waarden en normen, communica-
tie en gebruiken zijn anders. Vooral hoe je 
respect toont. Het is een kunst om in ons 

huwelijk daarmee om te gaan en daarin een 
gemeenschappelijke weg te vinden.’

Geloof in ons huwelijk
‘Onze opvoeding heeft grote invloed op deze 
verschillen tussen mij en mijn man. Ik ben 
heel vrij opgevoed. Voor de wet ben ik inge-
schreven als Nederlands hervormd. Vroeger 
ging ik wel eens naar de kerk, bijvoorbeeld 
naar de nachtdienst met kerstmis en op school 
kreeg ik godsdienstles. Maar verder ben ik 
er nooit echt mee bezig geweest; het geloof 
speelt vaag op de achtergrond. Dat is voor 
hem natuurlijk anders. We houden ontzettend 
veel van elkaar; daar gaat het om. Binnenkort 
trouwen we in de moskee. Het is dan voor zijn 
God, maar ik hoef geen moslim te worden. Hij 
gunt me die vrijheid.’

Mijn zoektocht
‘Ik weet niet echt hoe ik het geloof moet in-
passen in mijn leven. Er is zoveel informatie, 
ook over de godsdiensten in de wereld. Boven-
dien ben ik een losbol. Misschien faal ik dan 
voor een geloof? Kán ik het wel? Misschien 
ben ik een verloren lammetje! 
Wel voel ik dat er meer is. Zo geloof ik dat 
mijn vader voortleeft. Hij heeft een plekje in 
mijn hart. Het is voor mij geen kwestie van 
zeker weten; daarom heet het geloof. En ik 
zoek hoe ik dat een plaats kan geven. In mijn 
dagelijks leven probeer ik een goed mens te 
zijn. Te leven volgens de hoofdregels uit mijn 
opvoeding en waarschijnlijk het geloof. Ieder-
een in zijn waarde laten, lief zijn, respect voor 
de mensen om mij heen - en voor mijzelf. Niet 
alleen voelen dat er ‘iets’ is, maar elke dag 
proberen handen en voeten te geven aan naas-
tenliefde. Ik doe mijn best, maar maak ook 
fouten, zondig wel eens. 

De behoefte blijft
De moderne maatschappij ben ik gewend en 
ik geniet ervan. Door alle technologie kun 
je gemakkelijk contact leggen en dit doe ik 
graag. Soms zoek ik een stille plek op, ga 
wandelen in het bos. Onze generatie is min-
der bezig met het geloof. De maatschappij is 
vrijer; we leven tussen verschillende culturen. 
Godsdienst komt tegenwoordig minder boven 
drijven. De behoefte aan zin in het bestaan 
blijft voor mij. In Spanje had ik opeens be-
hoefte om een kaarsje aan te steken in een 
kerk. Voor iedereen die het nodig heeft. Ieder-
een kan een lichtje in de duisternis gebruiken, 
toch?’

De komende tijd woont Louis de Mast bij het Sint 
Stefanusklooster van de paters Augustijnen in Gent, 
België. Vanuit deze plaats laat hij jongeren die op 
zijn pad komen, aan het woord. 

 Een vlindertje
Louis de Mast

Hoe geven jongeren in deze moderne tijd vorm aan hun zoektocht naar zin? Wa(n)t 
geloven zij; of niet? Waar lopen ze tegenaan? En hoe houdt deze generatie zich staan-
de in een geïndividualiseerde, materialistische samenleving?

Mijn dochter is onlangs acht-
tien jaar geworden. Omdat 
ze studeert, krijgt ze nu ook 
een studiebeurs. Naast de in-
komsten uit haar bijbaantje, 
wordt er dus elke maand een 
vast bedrag op haar rekening 
gestort. Ze was de koning te 
rijk; begrijpelijk. 

Het eerste wat ze zei, was: 
‘Ik ga er meteen geld vanaf 
halen.’ Wij keken elkaar 
bezorgd aan. Hier waren we 
als ouders al bang voor; we 
kennen haar. Als ze weet dat 
ze morgen tien euro krijgt, 
heeft ze er vandaag al twintig 
geleend en uitgegeven. ‘Zou 
je dat wel doen? Kun je het 
niet beter op je rekening laten 
staan? Want je weet dat je 
elke veertien dagen geld voor 
je rijles moet hebben.’ ‘Nee, 
natuurlijk niet,’ antwoordde 
ze. ‘Want als er geld op mijn 
rekening staat, dan is het in 
no time op. Als ik iets leuks 
zie, kan ik altijd pinnen. 
Maar als ik het nu in een 
potje op mijn kamer bewaar, 
dan heb ik het tenminste niet 
bij me en kan ik het ook niet 
uitgeven.’ We keken elkaar 
niet langer bezorgd maar eer-
der verbaasd aan.

Het lijkt de wereld op zijn 
kop. Vroeger brachten mensen 
hun geld naar de bank. Daar 
was hun geld om twee rede-
nen veilig: het kon niet wor-
den gestolen en ze konden 
het zelf niet zo gemakkelijk 
uitgeven. Nu we inmiddels ge-
wend zijn geraakt aan pinnen 
en internet bankieren, en er 
nog nauwelijks geld door de 
handen of over de toonbank 
gaat, komt er een reactie op 
gang.
Ik geniet van dergelijke on-
verwachte en onvoorspelbare 
reacties. Beleidsmakers en 
managers trekken graag be-
paalde trends van het moment 
door. Ze pretenderen de toe-
komst te kunnen voorspellen. 
Maar ontwikkelingen en men-
sen zijn minder goed te stu-
ren dan vaak wordt gedacht. 
Daar hou ik me regelmatig 
aan vast.

Achttien
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Maria en Sinterknilles
Toon van Beek

Cees Remmers

* ‘Ik ben een gelovige. 
Dat wil zeggen dat ik de 
onbeantwoorde vragen van 
mijn bestaan laat bestaan 
zonder antwoorden. Dat ik 
accepteer dat ik zelf ook 
een onoplosbaar probleem 
ben.’
Bruno de Roeck, theoloog.

* ‘Van zo’n pastoor in Oss 
krijgt de bisschop het ver-
wijt dat hij te week is voor 
mensen uit de Acht-Mei 
Beweging. Zo’n pastoor is 
op oorlogspad. Volgens mij 
kniel je dan niet echt.’
Marc Mulders, beeldend 
kunstenaar.

* ‘In de woestijn is on-
kruid een oase.’
Z. Petan.

* ‘Waarom soms wel een 
uitzinnige verering van een 
soort godin-Maria, maar 
niet gewoon de vrouw haar 
geliefde plek geven in de 
kerk?’
Eric Jurgens, Europarlemen-
tariër.

* ‘Dezelfde God, die in 
Kana van water wijn 
maakte doet elk jaar nog 
hetzelfde in de wijnran-
ken; want het water uit de 
wolken wordt door toe-
doen van de heer in wijn 
veranderd.’
Sint Augustinus.

* ‘De voetbalsters maken 
zich op voor de tweede 
helft.’
Jan Pieterse.

* ‘Ik heb nog nooit in mijn 
leven een fanaticus gezien 
met gevoel voor humor. 
Vaak zijn ze sarcastisch…
Maar gevoel voor humor, 
om je zelf kunnen lachen, 
is een geweldig geneesmid-
del tegen fanatisme.’
Amoz Os.

* Wie in vrede wil leven 
moet zichzelf vaak geweld 
aandoen.
Cees Buddingh.

‘Ons Moeder is thuis’. Zo heet-
te de ordebewaarder in de St. 
Jan me een paar jaar geleden 
welkom. Mijn vrouw, kwiek, 
en ik, strompelend, hebben er 
op de vroege ochtend van de 
eerste meizondag de jaarlijkse 
voettocht vanuit ons dorp naar 
de Zoete Lieve Vrouw opzit-
ten. De begroeting is me altijd 
bijgebleven als een warme 
uiting van het volksgeloof in 
Brabant. Het voelde goed. 

Dit gevoel komt sterk bij me 
terug als ik langs het kerkje 
van het schilderachtige Bok-
hoven fiets. Pastoor Xavier 
van der Spank - de veertigste 
pastoor van het schitterende 
kerkje uit 1363 - heeft een 
schoolbord tegen de bui-
tenmuur vlakbij de ingang 
gehangen. Maria is niet op 
vakantie, heeft hij in een keu-
rig handschrift opgeschreven. 
Rechtsonder staat z.o.z. Ik voel 
me lichtelijk betrapt als ik het 
omdraai en een groepje vutters 
voorbij fietst. ‘Kundet zien?’ 
roepen ze. Aan de andere kant 
van het bord heeft de pastoor 
wij ook niet geschreven, een 

aansporing om naar binnen 
te gaan. Pax Omnibus Intran-
tibus, staat boven de entree: 
Welkom aan allen die hier bin-
nen gaan. Voor het Mariabeeld 
branden twee kaarsjes. 

Navraag bij pastoor Van der 
Spank leert, dat Maria van 
Bokhoven nog wel of vakantie 
gaat, maar pas in september. 
Sinds 1837 wordt de heilige 
Cornelius in de kerk van Bok-
hoven vereerd. Deze paus 

uit de derde eeuw heeft zijn 
feestdag op 16 september. Van 
der Spank plaatst niet alleen 
die dag, maar heel de maand 
september in het teken van de 
veeheilige Cornelius of Sin-
terknilles zoals de Brabanders 
zeggen. 
In de maand september 
schrijft hij een andere tekst op 
het schoolbord tegen de bui-
tenmuur van de kerk van Bok-
hoven: Maria is op vakantie, 
Cornelius neemt waar.


