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REDACTIONEEL         

 
Jullie hebben 
geen idee, wat 
het voor ons hier 
betekent om zo’n 
blad te lezen. 
‘Hier’ is voor de 
spreker een stad 
in Twente. Het 
had ook aan de 

kust kunnen zijn of in het diepe zui-
den.  
Hij doelt op heldere achtergrondinfor-
matie. Vaak een eyeopener. Dan den-
ken we: Oh, zit dat zó! Jullie zoeken 
het uit en schrijven ’t op, anders had-
den we ’t nooit gehoord.  
 
Wat zegt het over de katholieke kerk, 
als dàt zo bijzonder is?  

 
 
 

 
Maar misschien is de situatie een stuk 
rooskleuriger dan we soms vrezen? Er 
gebeurt genoeg, meer dan je zou den-
ken. Als we het maar weten, als we 
maar zórgen dát we het weten. Daar 
proberen we een schakeltje in te zijn. 
We kijken over grenzen heen en vin-
den tekenen van hoop en van moed.  
 
Hoe weet een (deel)parochie aan de 
Linge in het Rivierenland het tij ten 
goede te keren?  
Welke verrassende aanbevelingen 
doen elf hoge geestelijken uit het 
aartsbisdom Keulen? Was het wel 
zo’n goed idee om een Duitse theo-
loog een doceerverbod op te leggen?  
Waarin gaf Hildegard vanuit haar 
klooster bij Rüdesheim zelf het goede 

voorbeeld? Wat zijn de ervaringen 
van twee misbruikslachtoffers die op 
verzoek van paus Franciscus mee 
mochten praten in een commissie in 
het Vaticaan? 
 
En verder o.m.: een lied van hoop, 
een dag in mei voor jouw en uw agen-
da, Pinksteren maar dan anders, een 
eerste kennismaking met Roncalli, 
een schilder die ons de rabbi toont. 
Altijd wonen op wielen om steeds op 
weg te kunnen gaan. Dichten van ge-
boren worden. En gelukkig ook de 
zotte kant van de kerk om met een 
lach de lente in te lopen.   
 
Veel leesplezier, 
namens de redactie  
 

Martin Nieboer  
(hoofdredacteur)  

 Schakeltje 

 
De rolstoelbus voor Sarina Goddard (3), 
kleindochter van Joke en Bert Jansing, 
wordt van  alle kanten bekeken door paro-
chianen bij de Emmauskerk in Lewenborg.  
 
Dankzij crowdfunding in het hele land is 
vorig jaar een bedrag van  in totaal  

€25.000 bijeengebracht. Nu de mensen 
eerst zelf voor het busje hebben gezorgd, 
helpt de gemeente Groningen bij de in-
richting ervan. 
 
Sarina lijdt aan het Syndroom van Rett, ze 
zal nooit kunnen praten, lopen, dingen 
vastpakken etc.  

Bestellen  
S.v.p. vooraf bellen / mailen 

i.v.m. voorraad 
Ineke Siersema 

Sloep 122, 9732 CG  Groningen 
inekesiersema@gmail.com  

tel. 050.541.1902   
of groeneblad@gmail.com  

 

Betalen  
S.v.p. op giro 

NL04 INGB 0001 2688 05  
t.n.v. Stichting Vrienden van de 

Emmaus, Groningen  
o.v.v. Stof Wegblazen  

Stof Wegblazen  
-Teksten voor de toekomst  

 
Herdenkings– en Jubileumbundel  
over de toekomst van de kerk—  

 
door  

Martin Nieboer (red.), Dirk ten Dam (†), 
Frans de Smit,  

Hilda van Schalkwijk e.a. 
 

Groningen 2017  
 

€ 10  
+ event. portokosten  

€ 3.95 

Plotseling wist pater Vermeire 
niet meer of het wel zo’n goed 

idee was geweest om zijn nieuwe 
cruxifix bij Ikea te kopen 

PAROCHIENIEUWS 

mailto:groeneblad@gmail.com
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Het was een goede traditie binnen de 
voormalige Walfriedparochie om - 
als dat nodig was - de parochianen uit 
te nodigen om met elkaar in gesprek 
te gaan over ontwikkelingen en 
kwesties die in de parochie speelden. 
In de afgelopen jaren organiseerde 
het toenmalige parochiebestuur in 
samenwerking met de pastorale zorg-
groep (PZG) regelmatig zo’n bijeen-
komst na afloop van een zondagoch-
tendviering. 
 
Zoals je/u weet is er sinds 1 januari 
2017 in onze kerkgemeenschap het 
een en ander veranderd. Zo bestuurt 
het overkoepelend parochiebestuur 
van de Hildegard van Bingenparochie 
vanaf die datum vier voormalige pa-
rochies (uit Haren, Helpman, Zuid-
horn en Lewenborg). Speciaal voor 
onze kerkgemeenschap behartigt de 
Walfriedraad de belangen van de pa-
rochianen.   
 

Bijpraten 
Deze Walfriedraad wil de bovenge-
noemde traditie voortzetten en orga-
niseert binnenkort weer een bijeen-
komst van Walfried-parochianen. 
Daarbij is gekozen voor de volgende 
datum: 21 mei a.s. Direct na de vie-
ring in de Emmauskerk is er dan ge-
legenheid voor alle parochianen om 
elkaar bij te praten, elkaar te bevra-
gen en met elkaar te overleggen. De 
raad is van mening dat er voldoende 
onderwerpen zijn die aan de orde 
kunnen worden gebracht. 
  
De raad zal Anita van Nimwegen 
voor deze bijeenkomst uitnodigen om 
ons bij te praten vanuit het overkoe-
pelende parochiebestuur over haar 
ervaringen tot nu toe.  Anita, oud-lid 
van de PZG voor het werkveld diaco-
nie, heeft de fusie mede voorbereid 
en zit sinds 1 januari 2017 als  afge-
vaardigde van de Walfriedgemeen-
schap in het overkoepelend bestuur. 
 

Magazine 
De raad wil ook graag de ervaringen 
van parochianen met het blad Vier-
kant bespreken. Hier volgen enkele 
vragen die bijvoorbeeld aan de orde 
kunnen komen: Zijn we tevreden met 
de manier van verspreiden of willen 
we dat anders? Hebben we behoefte 
aan meer exemplaren? Hoe goed le-
zen we het blad? In hoeverre draagt 
het blad bij aan een gevoel van ver-
bondenheid met de parochianen van 
de andere drie ‘locaties’?  
 

Oecumene 
Een ander onderwerp is de beleving 
van de oecumene in de Walfriedge-
meenschap. De volgende vragen kun-
nen bijvoorbeeld worden besproken: 
Hoe sterk leeft de oecumene? Hoe 
sterk voelen wij ons met de gemeente 
Damsterboord en De Bron verbon-
den? Hebben we t.a.v. de invulling 
van de oecumene bepaalde wensen? 

 
Groen? 
De raad wil ook de parochianen vra-
gen of zij het wenselijk vinden om in 
de Walfriedgemeenschap meer aan-
dacht te gaan geven aan het milieu 
om uiteindelijk een ‘Groene Kerk’ te 
worden, zoals de St. Jozefkerk in 
Zuidhorn.   
 
Dit zijn enkele voorbeelden van mo-
gelijke onderwerpen. Maar elke 
Walfried-parochiaan kan uiteraard 
ook een eigen onderwerp inbrengen 
of vragen stellen. Het belangrijkste 
voor de bijeenkomst op 21 mei is de 
uitwisseling van 
alles wat onder 
ons, Walfried-
parochianen, leeft.  
 
Namens de 
Walfriedraad, 
 

Chrétien  
Schouteten  

  

WALFRIEDRAAD 

Walfried 
 
‘Walfried’ betekent ‘kracht door vrede’. 
Dus niet: vrede door kracht! Zo’n naam 
spreekt ons aan, het is de wereld omge-
keerd.  
Walfried (± 1000 n. Chr.) liep elke dag 
naar Groningen om in de Sint Maarten-
kerk te bidden. Hij probeerde waarden 
als vergeven, verzoenen, vriendschap 
door te geven. Vikingen hebben hem en 
zijn zoon gedood. Hij wordt afgebeeld 
als iemand die een schop in de grond 
steekt. Pastor Jan Oosterwegel (†) heeft 
speciaal voor onze gemeenschap een 
stempel ontworpen.  

 
 

Voortzetting goede traditie 
 

Praat mee op 21 mei!  

mailto:groeneblad@gmail.com
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Op 1 januari 2017 zijn in en om de 
stad Groningen de Sint Jozef-, de 
Walfried-, de SalvatorMaria- en de 
Nicolaasparochie samengevoegd tot 
één parochie, de Hildegard van Bin-
genparochie.* 
 
Even een terugblik. In 2010 kwam 
bisschop De Korte met zijn beleids-
plan Kwetsbaar en hoopvol. Hij wilde 
de 81 parochies van toen samenvoe-
gen tot 19. Heel wat parochies hadden 
er moeite mee en de bisschop heeft er 
tijd in gestoken om draagvlak te cre-
ëren voor zijn plannen. Dat verliep 
overigens niet overal even soepel.  
 

Hobbels 
Onze vier parochies waren geen 
vreemden voor elkaar. Dirk ten Dam 
was onze pastoor en er was al enkele 
jaren regelmatig overleg. Nu veran-
derde er iets, want voor die tijd was 
het onze eigen keuze geweest en was 
het betrekkelijk vrijblijvend, maar nu 
werd het menens. Dat bleek moeilij-
ker dan we dachten. Iedere parochie 
hechtte zeer aan het eigen karakter. Ik 
heb in die tijd verschillende vergade-
ringen meegemaakt. Er was vaak een 

gespannen sfeer en veel vertrouwen 
in elkaar was er aanvankelijk niet.  
 
Op een bepaald moment is er echter 
een omkeer geweest. Toen de bestu-
ren beseften dat een federatie, een wat 
losser verband, onbespreekbaar was 
voor de bisschop, heeft men aanvaard 
dat het een fusie moest worden. 
Sindsdien is het veel beter gegaan, al 
waren er soms nog wel hobbels. Je 
kan ook niet anders verwachten bij 
zulke ingrijpende processen.  
Nu is er een plezierige sfeer en wordt 
er goed samengewerkt. Er zullen, zo 
vermoed ik, in de toekomst nog wel-
eens moeilijke momenten komen, met 
name als er verstrekkende besluiten 
genomen moeten worden. Misschien 
kunnen de woorden van Jezus uit de 
Bergrede: ‘Heb uw vijanden lief’, ons 
dan helpen om daar goed doorheen te 
komen. 
 

Goed en slecht? 
Bij de gespreksgroep joden en chris-
tenen, waar ik deel van uitmaak, zei 
een van de joodse deelnemers: ‘Jezus 
was, tot mijn verrassing, veel joodser 
dan ik dacht.’ Ook voor christenen is 

dat vaak een ontdekking: dat Jezus 
joodser is dan wij denken. Wij heb-
ben de neiging om Jezus als uniek te 
zien, als iemand die een geheel nieu-
we, verrassende boodschap bracht. 
Dat klopt niet helemaal. Jezus stond 
in de traditie van zijn volk. Wat hij 
zegt, is vaak ook te vinden in de 
Torah en in de discussies tussen de 
verschillende rabbijnen.  
In de Bergrede zegt Jezus: ‘God laat 
zijn zon opgaan over goede en slechte 
mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’  

 
Het is een inzicht dat in Israël van 
lieverlee gegroeid was. Aanvankelijk 
was er de gedachte: als je goed, 
deugdzaam leeft, dan zal God je belo-
nen. Als je slecht leeft, word je door 
God gestraft.’ Het is een gedachte die 
je nu ook soms nog hoort: ‘Waarom 
moet mij dat overkomen? Waar heb 
ik dat aan verdiend?’ 
Zo eenvoudig blijkt het niet te zijn. 
Men zag om zich heen dat sommige 
mensen die goed leefden, die God 
trouw dienden, door ongeluk getrof-
fen werden en aan de andere kant dat 
het goed ging met mensen die ande-

Niet de lieve vrede, wel het gesprek  

TOEKOMST 
VAN DE KERK  

Hildegard van Bingen voor het door haar gestichte 
klooster Eibingen bij Rüdesheim am Rhein (1165) 
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ren kwaad deden, die zich van God 
noch gebod iets aantrokken. We zien 
dat ook in onze tijd om ons heen ge-
beuren. 

 
In het boek Job wordt daarmee ge-
worsteld. Het hele boek is gewijd aan 
de vraag Waarom?! 'Waarom moet de 
rechtvaardige vaak zo’n bitter lot tref-
fen?'  Men kwam dus niet uit met het 
schema: ben je een goed mens, dan 
word je beloond; ben je slecht, dan 
word je gestraft. 
En kan je de mens, zo vroeg men zich 
af, wel indelen in goede en slechte 
mensen? Niemand is alleen maar 
goed en ook niemand is helemaal ver-
dorven, want goed en kwaad vechten 
met elkaar in het hart van iedere 
mens. 
 - En zou het anders zijn in een ge-
loofsgemeenschap? In elke gemeen-
schap vind je goed en kwaad. Dat te 
beseffen, kan ons bij geschilpunten 
tussen onze gemeenschappen helpen 
om te relativeren en om een realisti-
scher beeld te houden van die ander 
die in bepaalde kwesties tegenover 
ons staat. 

 
Helpen 
In het Jodendom wordt het gebod om 
elkaar lief te hebben gezien als het 
belangrijkste gebod. Jezus zegt: 
‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd 
is: je moet je naaste liefhebben en je 
vijand haten, en ik zeg jullie: heb je 

vijanden lief en bidt voor wie jullie 
vervolgen.’ Heeft Jezus dat zo ge-
zegd?! 
De evangelist Mattheus wil dat de 
boodschap van Jezus - 'Heb je vijan-
den lief' - duidelijk overkomt en daar-
om stelt hij de zaken zo op scherp, 
maar de uitspraak ‘Haat je vijanden’ 
is niet te vinden in de Torah en Jezus 
als goede jood weet dat. Staat er in 
Spreuken niet 'Wanneer je vijand ten 
val komt, verheug je dan niet en als 
hij struikelt, laat je hart dan niet ver-
heugd zijn’? Geen leedvermaak dus! 
 

Ezel 
Maar het gaat nog verder, je dient 
hem ook te helpen als het nodig is. 
Typerend voor het joodse denken is 
dat het heel concreet is. Zo staat er in 
het boek Exodus: als je ziet dat de 
ezel van je vijand onder zijn last is 
bezweken, dan zal je hem niet in de 
steek laten, maar hem samen met de 
tegenpartij weer op de been helpen.’ 
En kijk, wat er dan kan gebeuren.  
 
Iemand gaat op weg en ziet dat de 
ezel van zijn vijand onder zijn last 
bezwijkt. Hij gaat erop af, steekt de 
handen uit de mouwen en helpt hem 
eerst bij het afladen en daarna bij het 
weer opladen. Een dorstig karwei in 
het hete klimaat van Israel. Vervol-
gens gaan ze samen naar een herberg 
waar de eigenaar van de ezel in stilte 
denkt ‘Zoveel houdt deze man van mij 
en ik, stomkop, maar denken dat hij 

mij haatte.’ Ze pra-
ten met elkaar en 
sluiten vrede.  
 
Het is duidelijk: dit 
gaat niet alleen over 
een ezel, maar veel 
meer over de vraag: 
Hoe los je conflic-
ten op? 
 

Eigenheid 
In de aanloop naar 
onze fusie zijn er de 
nodige meningsver-
schillen geweest, 
maar de besturen 
hebben die weten 
op te lossen. En zo 
zijn we nu de 

Hildegard van Bingenparochie, vier 
verschillende geloofsgemeenschap-
pen die een pastoresteam delen, die 
een gezamenlijk parochieblad hebben 
en er is een jaarprogramma bedoeld 
voor alle parochianen.  
 
Die vier geloofsgemeenschappen heb-
ben echter ook hun eigenheid. Een 
eigen karakter, een eigen geluid dat 
ze ook in de jaren die komen, willen 
behouden. Soms is het nodig dat we 
elkaar daar indringend aan herinne-
ren. Dat blijft zo. Niet iedereen denkt 
hetzelfde, er kunnen weer spanningen 
ontstaan. En dan is het goed om er-
over te praten. Er zijn een paar val-
kuilen. Hildegard, de naamgeefster 
van onze parochie, waarschuwt daar-
voor: woede, haat en trots. Als we ons 
door die emoties laten meeslepen, 
zullen we er niet uitkomen. 
 

Emoties 
Hildegard zag in dat woede, haat en 
trots een mens niet verder helpen, 
maar dat betekent niet dat ze omwille 
van de lieve vrede maar toegeeft. Als 
ze iets echt belangrijk vindt, dan 
houdt ze daaraan vast. De abt van het 
klooster waar ze woont, werkt haar 
tegen als ze een eigen klooster wil 
stichten, maar Hildegard is vastbeslo-
ten en het klooster komt er. Als je iets 
van wezenlijk belang vindt, moet je 
daarvoor staan. Het vraagt dat je pro-
beert uit te leggen wat je bezielt, het 
vraagt geduld en echt luisteren van 
alle betrokkenen en de oprechte wil 
om tot een oplossing te komen.  
 
We hebben op 19 februari in dank-
baarheid aan God gevierd dat we één 
parochie zijn. We vertrouwen erop 
dat we van elkaar kunnen leren, dat 
we elkaar kunnen helpen om te groei-
en in geloof en dat we elkaar kunnen 
stimuleren om het geloof zichtbaar te 
maken in ons 
concrete doen en 
laten.  
 
 
Hilda van  
Schalkwijk 
(pastor) 
 
 

Rabbijn Tamarah  Benima 
wijst de zojuist voorgele-
zen tekst uit Exodus aan in 
de opgeheven Tora-rol 
(Hagba’a, in de synagoge 
van Zuidlaren)  

Dit artikel is een omwerking van de  
overweging door de auteur bij de  

viering op 19 februari 2017 
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Afscheid nemen kan erg moeilijk 
zijn. We hebben allemaal van die mo-
menten waarop vrienden of geliefden 
op de een of andere manier uit ons le-
ven verdwijnen. Het kan zijn doordat 
iemand een andere baan krijgt, of gaat 
verhuizen en de afzondering een min-
der structureel karakter kent. Zeker 
wanneer mensen verder weg gaan 
wonen, zal het contact wat minder 
worden. Zelden blijft de band, zoals 
die was. Maar in het geval van over-
lijden is zo’n afscheid definitief. Al-
thans lichamelijk. Er zijn maar weinig 
mensen die niet geraakt worden door 
een dergelijk verlies. En de mensen 
die een dergelijk verlies schijnbaar 
gemakkelijk absorberen, zijn vaak al 
dusdanig geraakt door het ‘verliezen’, 
dat ze zeker niet te benijden zijn. 
 

Troost? 
Met het volwassener worden merk ik 
dat ‘iemand verliezen’ gepaard gaat 
met meer emoties, dan toen ik nog 
jonger was. Je verliest niet alleen een 
persoon. Op het moment dat je stil-
staat bij wat diegene voor jou heeft 
betekend, besef je dat er herinnerin-

gen waren die je al een tijdje niet her-
beleefd hebt. Dat maakt het lastiger 
om afscheid te nemen. Natuurlijk 
neem je geen afscheid van je herinne-
ringen, maar je weet wel dat je geen 
nieuwe herinneringen meer zal gaan 
maken.  
Tegelijkertijd besef je ook dat je om-
geving, het tijdperk waarin jezelf 
leeft, niet oneindig is. Uiteindelijk 
zijn we allemaal een keer ‘de klos’. 
Natuurlijk ben jezelf niet degene met 
het verdriet dan, maar je weet ook dat 
je omgeving een moeilijke tijd heeft, 
als ze afscheid van jóu nemen. Je 
kunt je dan ook de vraag stellen of het 
verstandig is dat een afscheid volgens 
de wens van de overledene gaat, of 
beter volgens de wens van degenen 
die achterblijven. Wat biedt meer 
troost? 
 

Mooi 
Zo bezien heeft Jezus dat heel mooi 
gedaan. Toen Hij wist dat zijn einde 
zou komen, is hij samen gaan zitten 
met zijn meest naaste vrienden en 
heeft afscheid van hen genomen op 
de manier zoals Hijzelf wilde. In alle 

rust hebben ze van het brood gegeten 
en van de wijn gedronken. Hij creëer-
de een laatste herinneren van hen, aan 
Hem. Een herinnering die wij nog al-
lemaal regelmatig herbeleven.  
 

Vaker 
Natuurlijk willen we niet dat een 
wekkertje ons verteld dat onze laatste 
uren zijn geslagen. Maar misschien is 
het wel goed dat we ons af en toe rea-
liseren dat we niet eeuwig op deze 
aarde zijn. Dat als we het eindige le-
ven voor het oneindige verruilen, we 
een aantal mensen achterlaten die ons 
gaan missen. Dat de laatste herinne-
ring die deze mensen aan ons hebben, 
eentje moet zijn waar we blij mee 
zijn. Wellicht wel eentje waarvan 
wordt gezegd, dat gaan we vaker 
doen. 
Ik heb wel eens gehoord dat ‘het eni-
ge dat meer wordt als je het deelt, 
liefde is.’  
En met alles wat er de laatste tijd in 
onze wereld gebeurt, wens ik jullie al-
len veel liefde toe. We hebben het no-
dig. 

   Mark Brugmans 

 

 

Een laatste herinneren  
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Noordelijke le-
zers zullen zich 
afvragen: hoe 
komt het dat ons 
blad zelfs in 
Leerdam wordt 
gelezen?  
Via Groningse 
vrienden is jullie 
zeer lezenswaar-
dige blad terecht-
gekomen bij mij. 

Ik zou daar volgens hen vast wel in 
geïnteresseerd zijn, omdat ik met een 
groep parochianen al een paar jaar 
bezig ben om onze eigen geloofsge-
meenschap Sirkel in het Zuid-
Hollandse Leerdam bij elkaar te hou-
den.  
 
Eerst iets over onze gemeenschap. In 
2011 is onze parochie Maria Onbe-
vlekt Ontvangen gefuseerd met de 
parochies van Vianen en Everdingen 
tot de parochie H. Drie-eenheid. Op 
den duur moet er ook nog een fusie 
plaatsvinden met Gorinchem en om-
streken, waarmee we nu een federatie 
vormen. Onze kleine maar actieve 

Leerdamse parochie is een katholiek 
eilandje te midden van een bonte ver-
scheidenheid aan protestantse ge-
meenten - de Biblebelt is hier in rui-
me mate vertegenwoordigd. Leerdam 
valt onder het bisdom Rotterdam. 
 

Onwil 
Wij zijn met een groep in actie geko-
men, toen het kerkbezoek ná de fusie 
drastisch terugliep. De pastoor bleek 
niet bereid in een viering op zondag 
voor te gaan: Leerdam en Everdingen 
mochten al heel blij zijn met een eu-
charistieviering op zaterdagavond en 
anders moesten we zondags maar 
naar de hoofdkerk in Vianen komen. 
Gebleken is dat die avond heel veel 
mensen niet uitkomt, gemiddeld ko-
men er dan maar zo’n 20 à 25. We 
hebben er best begrip voor dat terug-
loop van kerkbezoek vraagt om maat-
regelen, maar niet voor zulke dat je 
geloofsgemeenschap feitelijk de das 
wordt omgedaan. Persoonlijk denk ik 
dat het ontbreken van enige welwil-
lendheid ten aanzien van de redelijke 
wensen van onze gemeenschap, ertoe 
heeft geleid dat men geen zin heeft 

om naar Vianen te gaan. Onze pastoor 
is niet bereid om zich echt in te zetten 
voor de ‘locaties’ Leerdam en Ever-
dingen.  
 

Neergang 
We hebben met onze groep diverse 
keren geprobeerd in gesprek te komen 
over andere mogelijkheden. Zo stel-
den we bijvoorbeeld voor dat hij om 
de andere zondag naar Leerdam of 
Everdingen zou komen of een zon-
dagse viering met lekenvoorgangers 
zou toestaan. Sinds de jaren ’80 heb-
ben wij tot grote tevredenheid vierin-
gen onder leiding van parochianen 
gehad, maar daar heeft onze ortho-
doxe pastoor al in 2008 bij zijn aan-
treden een eind aan gemaakt. Na de 
fusie werd ook de pastoraal werker 
beperkt in het voorgaan, waarop hij 
naar een andere parochie in het bis-
dom vertrok waar hij meer mogelijk-
heden kreeg. Een opvolgster ging wel 
akkoord met de voorwaarde om 
slechts bij uitzondering te mogen 
voorgaan, maar ze is inmiddels ook 
vertrokken.  

Leerdamse Sirkelgemeenschap keert met  
eigen initiatief leegloop na fusie 
 

Nu meer een gemeenschap  
dan vroeger in de kerk 

 ANDERS 
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Met onze groep hebben we ons pro-
bleem ook een paar keer besproken 
met bisschop Van den Hende. Met als 
resultaat dat de pastoor moet zorgen, 
dat in Leerdam in elk geval op hoog-
tijdagen een viering wordt gehouden. 
Overigens verloopt ook die communi-
catie met het bisdom heel teleurstel-
lend. Op e-mails wordt doorgaans 
gewoon niet gereageerd en afspraken 
worden op de lange baan geschoven 
en komen vervolgens niet tot stand. 
 

Stichting 
Al met al hebben deze ontwikkelin-
gen geleid tot verdere actie van onze 
groep. Na consultatie van onze paro-
chianen hebben we een stichting ge-
vormd met de naam SIRKEL. Dat 
staat voor: Stichting Instandhouding 
Regionale Katholieke Entiteit Leer-
dam. Als doelstelling hebben wij ge-
formuleerd dat de stichting ‘het sa-
menleven van mensen wil laten be-
antwoorden aan het evangelie van 
Jezus Christus en het evangelie onder 
hen levend wil houden.’ Naast het 
stichtingsbestuur hebben we een 
stichtingsraad in het leven geroepen 
met een controlerende en adviserende 
functie.  
 

Voorgangers 
We zijn in 2011 gestart met een 
maandelijkse zondagsviering. We 
vonden een emeritus-pastoraal werker 
bereid om voor te gaan in woord- en 
communievieringen en een leken-
voorganger in gebedsvieringen. In-
middels hebben we een tweede ge-
pensioneerde pastoraal werker, tevens 
diaken, erbij. Aanvankelijk kwamen 
we bijeen in een wijkgebouw van de 
Hervormde Kerk. Toen dat een ande-
re bestemming kreeg, konden we te-
recht in de nevenzaal van de Bethel-
kerk, een gereformeerde kerk die in-
tussen met de progressievere afdeling 
van de hervormde kerk een federatie 
vormt.  
 

Vieren, dienen, leren 
Onze vieringen trekken drie keer zo-
veel kerkgangers dan de vieringen op 
zaterdagavond, gemiddeld 60 paro-
chianen. We zijn heel blij met de 
Cantorij van de parochie, die na de 
zaterdagse viering ook nog bereid is 
om maandelijks bij ons te komen zin-
gen. Twee keer per jaar komt het 
Bloesemkoor uit Beesd, dat een jon-
gerenrepertoire zingt, onze vieringen 
opluisteren. Het zijn heel fijne vierin-
gen, waar we ons veel meer een ge-

meenschap voelen dan vroeger in de 
kerk. De halfronde opstelling draagt 
daartoe zeker bij en dat geldt ook 
voor het samen koffie drinken na af-
loop. De bloemen uit de viering wor-
den gebracht naar iemand die het no-
dig heeft. 

 
We blijven ons inzetten voor het be-
houd van de band met het parochiebe-
stuur: we beschouwen onszelf niet als 
een afscheiding. We hebben een keer 
een informatief en open gesprek ge-
had met het parochiebestuur zonder 
pastoor - hij was er wel van op de 
hoogte -, maar daar is het verder bij 
gebleven.  
 

Toen er vanuit de andere Leerdamse 
kerkgenootschappen een oproep 
kwam om met diaconale groepen bij-
een te komen, hebben wij de start ge-
geven aan een diaconiegroep in Leer-
dam die nu onder verantwoordelijk-
heid van de parochiële PCI naar te-
vredenheid functioneert (Leerdam 
had eerder geen eigen PCI). 
 

Mattheus 
Omdat we behalve aan het ‘vieren’ en 
het ‘dienen’ ook aandacht willen ge-
ven aan het aspect van het ‘leren’, 
hebben we een keer een thema-avond 
georganiseerd over liturgie met Kees 
Kok van De Nieuwe Liefde 
(Amsterdam) als inleider.  
 
Onlangs ging Henk Berflo, exegeet 
die als dekenaal coördinator werk-
zaam is geweest 
in het inmiddels 
opgeheven deke-
naat Zuid-Holland
-Zuid, met ons in 
op het Mattheüs-
evangelie. Hier-
voor nodigen we 
ook onze protes-
tantse mede-
gelovigen uit. Wij 
zijn overigens ook 
welkom op hun 
verdiepingsavon-
den. 
 
Ten slotte zoeken we naar wegen om 
de jeugd erbij te houden. Eenmaal 
hebben we in samenwerking met de 
katholieke basisschool een geslaagde 
adventsviering gehouden, een ver-
volgcontact is door diverse oorzaken 
nog niet tot stand gekomen, daar doen 
we wel ons best voor. 
 

Ideeën opdoen  
We oriënteren ons ook buiten Leer-
dam: als groep bezoeken we regelma-
tig de bijeenkomsten van het Bezield 
Verband Utrecht, dat gestart is uit 
onvrede in het bisdom Utrecht over 
grootschalige fusies en buitengebruik-
stelling van kerken. Ook zijn we een 
paar maal naar bijeenkomsten ge-
weest van geloofsgemeenschappen uit 
Brabant en Limburg, waar men al 
veel langer met onwillige bisschop-
pen te maken heeft. Dat zijn heel be-
moedigende samenkomsten, waar we 
ideeën opdoen en contacten leggen.  
 

Hanneke de Vries-Ganzeboom 
(secretaris stichting Sirkel) 

 
Zie ook: www.sirkelleerdam.nl   

Henk Berflo  
exegeet  

Bezield Verband Utrecht en Profes-
sorenmanifest wijzen drie factoren 
aan die een lokale geloofsgemeen-
schap (kunnen) bedreigen: behalve 
parochiefusies en gedwongen kerk-
sluitingen leidt ook het stapsgewijze 
centralisatieproces na een fusie tot 
afhaken van gelovigen.  
 

In zijn grote 
Kerst-interview 
met Sander van 
Walsum (De 
Volkskrant, 24 
december 2016) 
geeft kardinaal 
Wim Eijk een 
simpele verkla-
ring voor de 
voortgaande reor-
ganisatie in de 

katholieke kerk: een aanhoudende 
ontkerkelijking en de inkomstender-
ving voor de kerk die daarvan het 
gevolg is. 'Het is niet zo dat ik een 
masterplan heb voor het aantal ker-
ken dat ik wil sluiten, het is iets dat 
ons overkomt. Niet iedereen begrijpt 
dat, maar ik moet pijnlijke dingen 
doen.’ 
 
In bijgaand artikel de ervaringen van 
een lokale geloofsgemeenschap. Zo-
wel de oorzaak van hun problemen 
als de gevonden oplossing wijzen in 
een andere richting. 
 
De lezer oordele zelf. 

[Red.]  

Eijk: ‘Het overkomt ons’  

http://www.sirkelleerdam.nl
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Elf priesters uit het Duitse aartsbis-
dom schreven ter gelegenheid van 
hun vijftigjarig ambtsjubileum een 
open brief (10 januari 2017). De 
groepsleden hebben al die jaren con-
tact met elkaar gehouden. Ze zochten 
elkaar sinds hun wijding vrijwel 
maandelijks weer op of ontmoetten 
elkaar bij scholingsbijeenkomsten en 
reizen. Twee van hen treden nu op als 
woordvoerders. Prof. dr. Wolfgang 
Bretschneider (foto: rechts) is leider 
van het kathedrale koor (Münster 
Schola) in Bonn en doceerde jaren-
lang liturgie en kerkmuziek (Keulen / 
Düsseldorf). Frans Decker was o.m. 
tien jaar directeur van de katholieke 
organisatie Caritas in Keulen.  
 

Avant-garde 
‘In de lentewind die opstak bij het 
Tweede Vaticaans Concilie zijn wij 
theologie gaan studeren. Tot ieders 
verrassing zette paus Johannes XXIII 
de vensters van de kerk open. De we-
reld keek vol verbazing toe wat er 
ging gebeuren en wij voelden ons 
deel van de avant-garde van een zich 
vernieuwend christendom. Helaas, 
later zijn leidinggevende mannen in 
de kerk, zowel in Rome als in ons 
bisdom, door angst bevangen. Er ont-

stond een soort bunkermentaliteit. Zo 
dachten zij het geloof te beschermen. 
Maar wie had ook maar weer geroe-
pen: Wees niet bang?! 

 
Nieuw verstaan bijbel  
bleef uit 
Desondanks heeft onze kerk zich ont-
wikkeld. De veranderingen die wij 
naar ons beste vermogen hebben on-
dersteund en bevorderd, zijn vandaag 
de dag voor velen vanzelfsprekend en 
worden door de kerkleiding gedoogd 
of zelfs erkend. Gaandeweg werd 
echter ook zichtbaar dat de liturgische 
vernieuwingen niet gepaard gingen 
met een nieuw, fundamenteel anders 
verstaan van de bijbel. Wij moesten 
onderweg met vele teleurstellingen 
leren omgaan. Het waren vaak de 
mensen in de plaatselijke parochies 
die ons de kracht schonken om niet de 
moed te verliezen. 
Wij zijn bedroefd dat de vraag naar 
wie of wat God is voor veel mensen 
in ons land geen rol meer speelt. Bo-
vendien constateren we dat de nieu-
were inzichten omtrent de bijbel en 
met betrekking tot de geschiedenis 
van onze kerk helaas geen gemeen-
goed zijn geworden onder de gelovi-

gen. Een hernieuwd enthousiasme 
voor het evangelie dat paus Francis-
cus wil aanwakkeren via het zeer bij-
belse kernwoord barmhartigheid lijkt 
tot nu toe maar weinig mensen echt te 
raken. Dat zou kunnen uitlopen op 
berusting en moedeloosheid.  
 

Zwijgen 
Als heel pijnlijk ervaren wij het dat 
er, met uitzondering van de tijd rond 
de eerste communie, nauwelijks nog 
kinderen en jonge gezinnen naar de 
diensten komen, en dat vele jongeren 
en ook volwassenen alleen plichtma-
tig aan het parochieleven deelnemen, 
terwijl wij ons juist tientallen jaren 
hebben ingezet voor jonge gezinnen.  
In onze maatschappij, cultuur, poli-
tiek en bedrijfsleven merken wij bar 
weinig en we laten als christen of als 
kerk te weinig merken van de kracht 
die uit kan gaan van Jezus Christus. 
Veel christenen houden liever hun 
mond in plaats van regelmatig en hel-
der over hun geloof te praten. 
In het licht van het groeiende aantal 
moslims in Duitsland moeten wij ons 
christelijke gezicht tonen en ons pre-
pareren voor de dialoog. In het bij-
zonder zal het moeten gaan om een 
spirituele dialoog, zodat de geest van 

Hoge Duitse geestelijken roepen op tot ingrijpende veranderingen 
 

‘Na de lentewind kwam de bunkermentaliteit’ 

DOCUMENT Frans Decker en prof. dr. Wolfgang Bretschneider  (Kölner Dom) 
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de bijbel de geest van de koran kan 
ontmoeten en er via woord en weder-
woord sprake kan zijn van 
(wederzijdse) verheldering en toena-
dering. 
 

Toekomst 
  Maar de huidige crisis in het ge-
loofsleven biedt ook kansen. Op voor-
waarde dat we ons niet laten afbren-
gen van ‘de hoop die het evangelie 
ons brengt’ (vgl. Col. 1, 23) zouden 
we heel concreet kunnen denken aan 
zeven richtingwijzers naar de toe-
komst. 
  We hebben een (ándere) taal nodig 
die mensen bij de verkondiging van 
de bijbelse boodschap weer doet op-
kijken. We moeten de taal van de bij-
bel veel duidelijker in samenhang 
brengen met onze eigen ervaringen en 
met de beelden die we gewoonlijk 
gebruiken. Met die combinatie meten 
we de dialoog aangaan. 
  Wij vinden het belangrijk om onze 
kerkleiders aan te moedigen om de 
spirituele talenten van zowel mannen 
als vrouwen tot hun recht te laten ko-
men en die niet te laten inperken door 
kerkelijke wetten. Mannen en vrou-
wen moeten worden gestimuleerd om 
hun kwaliteiten ten goede te laten 
komen aan iedereen. 
  Wij hebben dringend behoefte aan 
ingrijpende veranderingen bij de toe-
lating tot de gewijde kerkelijke func-
ties. Wat ons betreft is het zinloos om 
voortdurend de Heilige Geest te sme-
ken om nieuwe roepingen, als we te-
gelijkertijd alle vrouwen van deze 
ambten blijven uitsluiten. 
  We zullen onze angsten moeten 
afschudden en erop vertrouwen dat 
onze lieve Heer zich hoog boven ons 
interconfessionele gebakkelei uit ver-
heft. Het wederzijds deelnemen door 
protestanten en katholieken aan eu-
charistie en avondmaal is uitsluitend 
de verantwoordelijkheid van de gelo-
vigen zelf. 
  We zullen onze pastorale planning 
totaal moeten herzien. De kerkleiders 
hebben het huidige systeem voor onze 
ogen helemaal vast laten lopen. Grote 
fusieparochies zijn in elk opzicht een 
crime. De toch al toenemende anoni-
misering en vereenzaming in onze 
maatschappij worden daardoor ook 
vanuit de kerk nog eens vergroot in 
plaats van die tegen te gaan. De kerk 
moet je ter plekke kunnen vinden en 
spreken. Het bestuur van een gemeen-
schap hoort niet op een ver ‘centraal’ 

centrum, maar waar je kerktoren staat 
en waar de klokken luiden. Natuurlijk 
is er niets tegen dat er daarnaast 
plaats-overstijgende netwerken be-
staan op terreinen als de diaconie, 
jongerenverenigingen of kerkmuziek. 
 

Zinloze eenzaamheid  
of overbelasting 
  Het laatste wat ons tot deze brief 
brengt, is onze eigen ervaring met de 
eenzaamheid. Als ouder wordende 
ongehuwden hebben wij daar – omdat 
het ons vanwege onze functie destijds 
is opgelegd – zelfs na deze 50 dienst-
jaren nog steeds last van. Het celibaat, 
dat eigenlijk verbonden is met een 
kloosterlijke levenswijze, is helemaal 
niet in staat om geweldige energie vrij 
te maken. Waar het niet aan een 
klooster maar aan het ‘ideaalbeeld 
van een alleenstaande man’ gekop-
peld is, leidt het telkens weer tot een 
zinloze eenzaamheid en / of tot een 
uit nood geboren overbelasting. In 
maar zeer weinig gevallen ontwikkelt 
iemand zich tot een bron van spiritua-
liteit in het pastoraat. Velen van ons 
hebben deze klerikale levenswijze 
niet vrijwillig gekozen, maar omdat 
het een voorwaarde was bij ons be-
roep. Zelfs in de bijbel wordt met 

geen woord gerept over desbetreffen-
de kerkelijke wet. Moge een bijbelci-
taat ons allen stof tot nadenken geven 
en ons op het spoor zetten van een 
levens vervullende en gemeenschap 
stichtende vernieuwing: ‘Een bis-
schop moet een mens van onbespro-
ken gedrag zijn, die maar één vrouw 
heeft’ (1 Timotheus 3, 2). 
 

Behalve de elf hebben meteen nog 
een viertal collega priesters de brief 
mede ondertekend. 
 

Grote eensgezindheid  
In een interview met Domradio zei 
mgr. Bretschneider: ‘Voor onszelf en 
voor heel veel anderen zijn het bran-
dende vragen die we aan de orde heb-
ben gesteld. We weten dat ze ook een 
grote bron van zorg zijn voor paus 
Franciscus en voor onze kardinaal 
Rainer Woelki. Een woordvoerder 
van het aartsbisdom wees erop dat er 
een grote eensgezindheid bestaat bij 
de priesters en de kardinaal. Veel pro-
blemen die de briefschrijvers aanroe-
ren heeft mgr. Woelki ook in zijn 
Vastenbrieven van 2015 en 2016 ge-
noemd. Kwesties als celibaat en pries-
terschap van vrouwen overschrijden 
de bevoegdheden van een bisschop en 
moeten in Rome besproken worden. 

De Duitse kardi-
naal Rainer Maria 
Woelki (60) was 
aartsbisschop van 
Berlijn en daarna 
van Keulen. Hij is 
opgeleid aan een 
zeer conservatieve 
universiteit in Ro-
me die geleid 
wordt door Opus 

Deï. Hij maakte echter een grote ont-
wikkeling door.  
 
‘De kerk is geen moralistische instel-
ling die rond gaat om met een vinger 
naar mensen te wijzen. De kerk is 
voor mij een gemeenschap van zoe-
kers en gelovers. En de kerk wil men-
sen graag helpen uit te vinden hoe zij 

gelukkig kunnen 
worden in hun le-
ven.’ 
 
In 2016 vond Woelki een sprekende 
manier om de groeiende vijandige 
houding in Europa tegenover vluchte-
lingen aan de orde te stellen. Op het 
Roncalliplein voor ‘zijn’ kathedraal 
droeg hij een speciale mis op. Op de 
trappen deed een 7 meter lange om-
geslagen vluchtelingenboot dienst als 
altaar. ‘Als je mensen laat verdrinken 
in de Middellandse Zee, dan verdrink 
je God, elke dag, duizendmaal. Zie 
op naar wie in nood verkeert en help 
hen, dat is de taak die Jezus ons gaf. 
In hun schreeuw om recht, om waar-
digheid en vrede klinkt ook Gods 
schreeuw.’  

KRONIEK 
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Op Aswoensdag 1 maart 2017 stapt 
Marie Collins uit Ierland op als lid 
van wat officieel heet de Pauselijke 
Commissie voor de Bescherming van 
Minderjarigen. Paus Franciscus had 
haar en haar lotgenoot de Brit Peter 
Saunders drie jaar geleden persoonlijk 
uitgenodigd om als ervaringsdeskun-
digen mee te denken en te adviseren 
over het beleid rond seksueel mis-
bruik in de katholieke kerk. Ze zet 
haar stap absoluut niet uit onvrede 
met de commissie of met haar voor-
zitter, de Amerikaanse kardinaal Sean 
O’Malley (Boston). Integendeel. ‘We 
hebben hard gewerkt en geprobeerd 
de opdracht uit te voeren die de Heili-

ge Vader ons heeft gegeven’, zegt 
Collins tegenover het onafhankelijke 
katholieke blad Crux. Volgens haar 
nam Franciscus al hun aanbevelingen 
over. ‘Maar zodra die vervolgens in 
de praktijk moeten worden uitgevoerd 
en doorgevoerd, stuiten we op bu-
reaucratische tegenwerking en blok-
kades door een aantal leden van de 
Romeinse curie.’ Ze weigert aanvan-
kelijk namen of situaties te noemen.  
Andere commissieleden hebben ech-
ter wel wat meer naar buiten ge-
bracht, onder wie de Australische Ka-
thleen McCormack (ze werkte vroe-
ger in de kinderbescherming) en de 
Engelse barones Sheila Hollins 
(hoogleraar psychiatrie).  

Het zou in elk geval gaan om een vijf-
tal problemen: veel te laag budget 
voor de gevraagde taken, te weinig 
bijeenkomsten, onderlinge barrières 
(naar kerkelijke visies en culturele 
achtergronden), de instelling van een 
nieuw kerkelijk tribunaal en ten slotte 
de informatie naar en communicatie 
met bisdommen (model preventie-
protocol) en individuele briefschrij-
vers.  
 

‘Onverdraaglijk’ 
Collins bevestigt de laatste twee. Het 
tribunaal zou zich speciaal moeten 
richten op bisschoppen die geen ade-
quate maatregelen nemen bij verden-
kingen van seksueel misbruik. Al in 
juni 2015 is de oprichting ervan aan-
gekondigd, het zou worden onderge-
bracht bij de Congregatie voor de Ge-
loofsleer (CDF), maar omdat vanuit 
dat departement allerlei kerkjuridi-
sche bezwaren zijn geopperd, is het 
nog steeds niet van de grond geko-
men. Hetzelfde geldt voor het niet re-
ageren op brieven van misbruikslacht-
offers die eindelijk hun ervaringen op 
papier durven zetten om die aan de 
commissie toe te vertrouwen. Een 
dergelijk beschamend gebrek aan me-Marie Collins  

Commissielid 
Peter Saunders  
Commissielid  

Sean O”Malley 
Voorzitter PCBM 

Franciscus 
Paus  

Deel van de Curie hindert uitvoering  
adviezen pauselijke misbruikcommissie 

Marie Collins over Vaticaan: 

‘Er verandert veel ten goede, maar denk  
vooral niet dat er hier geen tegenwerking is!’ 
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dewerking op dit hoogste niveau is 
voor Marie Collins – met haar eigen 
achtergrond als slachtoffer (!) – on-
verdraaglijk.  
 

Ontkenning en open brief 
De prefect van de CDF, kardinaal 
Gerhard Muller, ontkent in een inter-
view met Corriere della Sera (5 maart 
2017) dat er sprake is van tegenwer-
king. ‘Het beantwoorden van brieven 
van misbruikslachtoffers is een vorm 
van pastorale zorg die veel beter op 
lokaal niveau geboden kan worden 

door bisschoppen. 
Het is ook hun 
verantwoordelijk-
heid. Daar willen 
we niet aan voor-
bijgaan’, aldus de 
congregatie. ‘En 
het idee voor zo’n 
speciaal tribunaal 
is weliswaar be-
sproken door de 
verschillende Vati-
caanse departe-
menten, maar men 

kwam tot de conclusie dat de Congre-
gatie voor de Bisschoppen al alle in-
strumenten en bevoegdheden heeft 
om op te treden.’ 
 
Marie Collins antwoordt vervolgens 
Muller met een felle open brief in de 
Amerikaanse krant National Catholic 
Reporter (14 maart). ‘Bij de corres-
pondentie met slachtoffers hebben we 
alleen gevraagd om een fatsoenlijke 
formele ontvangstbevestiging. Als er-
kenning dat hun stem gehoord wordt! 
Zelfs dat vond men teveel, en die 
weigering wordt nu verdedigd met 
een mooi verhaal over pastorale zorg. 
Kennelijk vindt de CDF ineens de ei-
gen verantwoordelijkheid van de bis-
schoppen een groter goed dan de 
rechten van misbruikslachtoffers?’  
‘Bij het Tribunaal gaat het niet om 
een los ‘project’ maar om een inhou-
delijk precies uitgewerkte opzet. Het 
voorziet in een nieuwe Jurische Afde-
ling binnen uw eigen Congregatie 
voor de Geloofsleer, er komt daar een 
vaste, gekwalificeerde staf en er 
wordt een aparte Secretaris om u als 

Prefect te ondersteunen bij dat Tribu-
naal. Voor al deze faciliteiten heeft de 
paus ten slotte voldoende financiële 
middelen beschikbaar gesteld.’  
‘Indien er - zoals u zegt - geen sprake 
is van ontbrekende strenge kerkelijke 
wetgeving en het Tribunaal dus over-
bodig is, waarom is er dan ondertus-
sen geen enkele bisschop officieel en 
volgens een heldere procedure be-
straft of wegens nalatigheid ontsla-
gen? Is het dan soms een gebrek aan 
goede wil?! Waarom zijn de door de 
commissie aangeleverde richtlijnen 
voor preventie van seksueel misbruik 
nooit naar alle bisdommen gestuurd?’ 
 
In een mondelinge toelichting bena-
drukt ze: ’Er is ook veel ten goede 
aan het veranderen. Velen in het Vati-
caan staan open voor wat we doen en 
vragen wanneer we met ons bijscho-
lingsprogramma naar hun departe-
menten komen. Maar de buitenwacht 
moet vooral niet denken dat er geen 
obstakels zijn. Dat wil ik duidelijk 
maken.’ 

Gerhard Muller  
Prefect CDF  

De Australische connectie 

Van misbruik verdachte kardinaal is  
derde man van het Vaticaan 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen we 
niet meer in dit nummer van ons blad 
‘meenemen’. Wel weten we dat aan 
deze botsing een andere, minstens zo 
harde confrontatie vooraf is gegaan. 
Gaat het bij mevrouw Collins en kar-
dinaal Muller om een aantal hervor-
mingsmaatregelen die stuklopen op 
bureaucratie en onwil, een jaar eerder 
waren we getuige van een unieke 
rechtstreekse schermutseling tussen 
de andere ervaringsdeskundige in de 
pauselijke commissie, Peter Saunders, 

en een mogelijke 
dader die nu wel 
de ‘Derde man van 
het Vaticaan’ 
wordt genoemd, de 
Australische kardi-
naal George Pell. 
In 2014 benoemde 
Franciscus deze 
voormalige aarts-
bisschop van Syd-
ney tot nieuwe 
minister van Fi-
nanciën van de 
kerkelijke staat.  

Saunders verklaarde in juni 2015 dat 
diens positie eigenlijk onhoudbaar 
was geworden, omdat er tegen Pell 
momenteel een onderzoek loopt door 
de politie in de Australische deelstaat 
Victoria op verdenking van seksueel 
misbruik van jongetjes in de loop van 
de jaren ’70, ’80 en ’90. Ook zou hij 
een pedofiele priester hebben overge-
plaatst, een slachtoffer hebben omge-
kocht en een andere klacht hebben 
genegeerd.  
 

Minachting 
Het stak Saunders dat de kardinaal 
weliswaar zei dat hij niets goed wilde 
praten wat niet deugde, maar vooral 
de suggestie wekte dat het ging om 
‘excentriek’ of ‘vaderlijk’ gedrag bij 
collega priesters. Bovendien zou hij 
nergens gedetailleerde kennis van 
hebben gehad.  
Saunders noemde Pells verklaringen 
een teken van grote minachting voor 
alle slachtoffers, en ook voor het 
werk van de pauselijke commissie en 
voor de paus die de commissie had 
ingesteld.  

‘Verlof’  
Begin februari 2016 deelde het Vati-
caan ineens mee dat Peter Saunders 
‘met verlof was gestuurd’ om te be-
zien hoe hij op een andere wijze het 
werk van de commissie verder ‘het 
beste kon ondersteunen’… 

 
Verhoord 
In oktober 2016 
vliegen drie 
rechercheurs 
van de speciale 
Sano Taskforce 
(zedenpolitie) 
uit Victoria 
naar Rome om kardinaal Pell te on-
dervragen over zijn eigen betrokken-
heid bij seksueel misbruik.  
Op 6 februari 2017 melden de Austra-
lische kranten dat de politie haar be-
vindingen met bijbehorende docu-
mentatie (een brief of evidence) heeft 
overgedragen aan het Openbaar Mi-
nisterie dat moet beslissen over al dan 
niet vervolgen.  

George Pell  
kardinaal 

Min. v. Financiën 

CATHOLICA—II 
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‘Ik wil dat ze me geloven!’ 

Voorzitter kardinaal Sean O’Malley 
laat zich een dag na Marie Collins 
vertrek uit zijn pauselijke commissie 
uitgebreid telefonisch interviewen 
door de Boston Globe.  
‘Misbruikslachtoffers móeten in ons 
panel een stem hebben in deze crisis 
in de kerk. We zitten in een over-
gangsperiode wat betreft de Curie, de 
paus is bezig met veranderingen en 
zo’n tijd is altijd lastig. Er zijn men-
sen die zich verzetten, structuren zijn 
aan verandering toe. Ik begrijp Marie, 
we voelen ons allemaal af en toe ge-
frustreerd. Gelukkig blijft ze actief in 
de bijscholingsprogramma’s voor 
kerkleiders over de veiligheid van 
kinderen.’  
 
Toen de Congregatie voor de Ge-
loofsleer op haar achterste benen ging 
staan bij zo’n Tribunaal, liet Francis-
cus inderdaad het plan vallen en gaf 
hij in een brief instructies hoe de hui-
dige kerkelijke wetten moeten wor-
den uitgevoerd om bisschoppen ter 
verantwoording te roepen. Is dat nu 
gebeurd? 
O’Malley: ‘Dat moet inderdaad nog 
blijken. De boodschap was duidelijk.’ 
Hijzelf blijkt onlangs door de paus 
benoemd te zijn bij de Congregatie. 
Hij hoopt via die weg ‘de communi-
catie en samenwerking te verbeteren.’  
Terry McKiernan van de Amerikaan-
se organisatie Bishop Accountability 
zet vraagtekens: ‘Ik hoor wat O’Mal-
ley zegt, maar zijn er naast die woor-
den ook daden?’ 

Signaal? 
Dan is er nog iets. Op 1 maart meldt 
het persbureau AP dat paus Francis-
cus in stilte een aantal priesters die 
seksueel misbruik pleegden, strafver-
mindering heeft gegeven. Het bericht 
is bevestigd door Greg Burke, woord-
voerder van het Vaticaan. Vanuit de 
overweging dat de kerk ook voor de 
grootste zondaar barmhartig moet 
zijn, heeft de paus adviezen over be-
straffing naast zich neergelegd. Hij 
bracht hen niet naar de lekenstand 
terug (zoals paus Benedictus deed), 
maar verbood hen in het openbaar de 
mis te lezen en zij zullen hun leven 
moeten wijden aan gebed en boete-
doening.  
Volgens kardinaal Sean O’Malley is 
die aanpak veel effectiever: ‘Zo houd 
je iemand weg uit de buitenwereld, 
hij kan kinderen geen kwaad meer 
doen en blijft onder toezicht van de 
kerk. Als je hem uit het priesterambt 
zet, ontbreekt elke vorm van verdere 
controle. Er is geen sprake van dat 
Franciscus terugkomt van het zero 
tolerance-beleid.’  
 

Toch heb ik er moeite mee. Paus 
Franciscus heeft barmhartigheid hoog 
in zijn vaandel staan en dat siert hem. 
Maar gaat hij in deze situatie niet te 
ver? Wat voor signaal geef je zo af 
aan slachtoffers? Wat betekent zijn 
barmhartigheid voor hen? Je kan me-
nen dat elk mens een tweede kans 
verdient, maar iemand die in zijn of 
haar jeugd is misbruikt, krijgt zelf 

géén tweede kans. Je kan hoogstens 
proberen jouw traumatische ervarin-
gen ‘een plaats te geven’, zodat je 
leven nog enigszins  leefbaar wordt. 
Maar daar is veel geduld en liefde 
voor nodig van mensen om je heen. 
En vooral: je hebt mensen nodig die 
je verhaal geloven. Een vrouw die in 
haar jeugd is misbruikt op een RK-
internaat zei in een documentaire 
wanhopig: ‘Ze benaderen het juri-
disch, nu moet ik het misbruik bewij-
zen en iedereen is al dood! Ik wil dat 
men mij gelooft!!!’  

 
Hoe traumatisch seksueel misbruik is 
voor slachtoffers, dringt blijkbaar nog 
niet door tot de hogere clerus. Intus-
sen weet een groep binnen het Vati-
caan effectief het proces van afwikke-
ling van die gevolgen te vertragen of 
uit te stellen. Peter Saunders en Marie 
Collins staan weer buiten de commis-
sie die van de kerk een veiliger plek 
moest maken.  
Een gemiste kans, voor de kerk.  

 
Frans de Smit 

CATHOLICA—III 

Beeld uit de Ierse documentaire film  
States of Fear (1999) van Mary Raftery 

O’Malley: ‘Misbruikslachtoffers móeten in ons 
panel een stem hebben in deze crisis’  
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Mattheus kijkt vooruit. Na Pasen 
komt Pinksteren, zeggen wij, en bij 
hem komt na Pesach Shavuot – na ze-
ven weken om precies te zijn, dit jaar 
op dinsdag 30 mei bij zonsondergang 
en aansluitend op woensdag 31 mei. 
In synagoges herdenken de mensen 
dan hoe Mozes op de Sinaï de Tien 
Woorden ontving van de Eeuwige. 
Na de Uittocht uit Egypte en na de 
lange omzwervingen in de woestijn is 
er nu – op twee stenen tabletten ge-
beiteld – het geschenk van een soort 
grondwet om goed voorbereid het 
nieuwe vrije land in te trekken. Elk 
jaar beginnen de feestelijkheden met 
een 24-uurs-wake om je echt te ver-
diepen in de Vijf Boeken van Mozes. 
De eerste woorden die dan uitgespro-
ken worden luiden: 
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan 
en leven naar de wet van de Heer,  
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, 
hem zoeken met heel hun hart (Psalm 
119,1-2) 

 
Mattheus wil laten horen hoe rabbi 
Jesjoe van Nazareth diep geworteld is 
in de joodse traditie én  hoe hij aan de 
oude wijsheid nieuwe kernpunten en 
accenten toevoegt. Hij begint zijn 

verhaal met te zeggen dat Jezus de 
berg op ging – net als Mozes – en dan 
klinken de eerste woorden van Jezus’ 
toespraak: 
Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van 
de hemel (Mt 5,3) 
 
En bij hem horen we dat woord Ge-
lukkig, zo’n regel die daarmee begint, 
niet twee keer maar nu maar liefst 
acht keer! Laten we maar zeggen: een 
keer voor elke drie uur dat een vol-
gende ‘meditatie’ zal beginnen. En in 
de rest van de drie hoofdstukken (Mt 
5-7) die de Bergrede beslaat, horen 
we een toelichting op die nieuwe uit-
gangspunten en een vrijmoedig com-
mentaar op de oude voorschriften. 

 
Er zijn twee passages, twee uitspra-
ken die waarschijnlijk het bekendst 
zijn tot in onze tijd: Gelukkig de ne-
derigen van hart en Jullie zijn het 
zout der aarde. Laten we ze proberen 
te begrijpen vanuit de oorspronkelijke 
joodse achtergrond waarin ze zijn uit-
gesproken en opgeschreven. En mis-
schien ontdekken we dan ook een 
nieuwe betekenis voor onszelf, voor 
mensen van vandaag. 
 

Pretenties 
Die eerste acht regels zijn gelukkig-
prijzingen, zaligsprekingen zeiden ka-
tholieken. De eerste werd vroeger an-
ders vertaald: Zalig de armen van 
geest. En over wie dat waren deden 
de meest uiteenlopende versies de 
ronde: mensen zonder geld, simpele 
zielen, mensen die depressief zijn, 
mensen die wel geld hadden maar er 
niet mee te koop liepen. Die komen 
allemaal ongetwijfeld in de hemel, 
vond de kerk. De Engelstalige bijbels 
handhaven die onduidelijke vertaling: 
the poor of spirit. De nieuwe Neder-
landse bijbelvertaling zit gelukkig (!) 
dichter bij de correcte betekenis: ne-
derigen van hart.  
De Amerikaanse nieuwtestamenticus 
prof. Dennis Hamm SJ* wijst erop 
dat het Hebreeuwse anawiem ruach 
ook voorkomt in Jesaja 61,1 en daar 
de betekenis heeft: mensen die geen 
enkele pretentie hebben en zó voor 
God staan. Nog duidelijker wordt het 
als we beseffen dat het gaat om men-
sen die het tegendeel zijn van die fari-
zeeërs die met zichzelf ingenomen 
zijn en hoogmoedig op anderen neer-
kijken. Zij weten immers alles al ...? 
Jezus richt zich tot mensen die niet zo 
zeker zijn van hun zaak, twijfelaars, 

VERAF & DICHTBIJ 

'Er hangt een sfeer van ochtenddauw’ 
 

Een zoutverbond voor twijfelaars   

 

Mattheus in de synagoge (III) 
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mensen die zich bescheiden opstellen 
en die kunnen luisteren; ze weten dat 
ze heus niet perfect zijn èn ze zijn be-
reid dat gewoon te erkennen: zo zit ik 
nu eenmaal in elkaar – juist op het 
moment dat een ontmoeting met het 
heilige staat te gebeuren. Zelfs van 
Mozes werd gezegd dat hij zo'n nede-
rige van hart was. 
... want voor hen is het koninkrijk van 
de hemel maakt Jezus zijn zin af. Ko-
men die mensen in de hemel? Nee, 
ook daar is enige 'vertaling' nodig. 
Niet bedoeld is een of andere hogere 
werkelijkheid ver voorbij de sterren 
waar je na je leven naar toegaat als 
beloning. Nee, Mattheus wil steeds 
het woord God vermijden. Hij bedoelt 
hier: het rijk Gods. En dat komt er al-
leen als we zó leven dat Adonai weer 
bij ons mensen komt wonen, gewoon 
op aarde dus, tussen ons in het hier en 
nu, net als ooit in het allereerste begin 
in het paradijs. 
 

Zout 
Dan de tweede passage: 
Jullie zijn het zout der aarde (Mt 5, 
13). Dat is het eerste dat Jezus zegt, 
volgens Mattheus, als hij begint aan 
zijn commentaar of toelichting. Het 
slaat in die regel terug op de achtste 
gelukkigprijzing, die net daarvoor ge-
klonken heeft nl. op mensen die 
rechtvaardig zijn en daar nota bene 
voor vervolgd worden. 
We zijn er niet met een verklaring 
over zout dat z'n smaak verliest, 
waardoor ons eten minder lekker 
wordt. De joodse traditie** kent een 
bijzondere betekenis die ons niet mag 
ontgaan. In het trefwoordenbestand 
op de site van het Nederlands Bijbel-
genootschap ontbreekt wonderlijk ge-
noeg het woord zout. Gelukkig levert 
een zoekopdracht met dat woord wel 
keurig alle vindplaatsen met zout in 
het Oude én Nieuwe Testament. En 
op die manier beschikken we toch 
over genoeg aanknopingspunten om 

zelf op een goed spoor te komen. 
Zout is iets wat gebruikt wordt om 
een plechtige overeenkomst te onder-
strepen, het strooien van een kleine 
hoeveelheid zout was een ritueel om 
een afspraak, een toezegging, een be-
lofte te bezegelen. Zout vergaat niet. 
Het lost niet op, wordt niet vluchtig, 
het blijft altijd weer over. Zout was 
een soort specerij die inderdaad ge-
rechten smaak gaf en die in overvloed 
aanwezig was in het gebied van de 
Dode Zee. De tempel in Jerusalem 
was een grote afnemer, omdat de 
priesters zout toevoegden aan elk of-
fer voor Jahwè. Zo ontstaat het begrip 
zoutverbond voor een vastbesloten en 
eeuwig geldende wederzijdse af-
spraak. Dat is ook het karakter van 
het Verbond dat mens en God hebben 
gesloten op de Sinaï en dat elk jaar 
weer bevestigd wordt met Shavuot.  
Tegen deze achtergrond wordt ook 
begrijpelijk wat Jezus eigenlijk tegen 
de mensen om hem heen zegt met die 
woorden Jullie zijn het zout der aarde. 
Jullie zijn de dragers van dat Verbond 
tussen God en mens, doe gerechtig-
heid opdat hij onder ons kan wonen. 
 

Accent 
Het Tweede Vaticaans Concilie no-
digde uit om de oude geschriften te 
bestuderen in hun tijd en cultuur van 
ontstaan (context) én die betekenis 
ook bij onze eigen moderne tijd te 
brengen (aggiornamento). Een bijzon-
dere uitwerking van het oorspronke-
lijke begrip armen / nederigen van 
geest trof ik aan bij Eugen Drewer-
mann.*** De kerkleiding heeft deze 
grote Duitse theoloog en (ex-)priester 
in 1991/'92 wegens kritiek op een 
reeks katholieke dogma's het zwijgen 
opgelegd: eerst mocht hij niet langer 
colleges geven in Paderborn, daarna 
kreeg hij ook een preekverbod. In 
2005 (op z'n 65ste) zegde hij zelf zijn 
lidmaatschap maar op. Behalve een 
zeer belezen exegeet en schrijver van 
vele omvangrijke studies en commen-
taren, is Drewermann ook psychiater.  
Vanuit zijn betrokkenheid bij het 
geestelijke wel en wee van mensen 
kan hij een ander accent leggen. Hij 
vraagt onze aandacht voor een aantal 
verschillen tussen de Wetgeving op 
de Sinaï (Exodus) en de Bergrede 
(Mattheus).  
'Er hangt een sfeer van ochtenddauw, 
van een nieuw begin over de 'Berg 
van de zaligsprekingen', alsof de ge-
schiedenis van Israel nog een keer op-
nieuw begint, een nieuwe Uittocht uit 

het land van slavernij en onderdruk-
king, alsof er een nieuwe Wet van de 
Vrijheid wordt afgekondigd.’ 
 

Angsten 
Bij Exodus gaat het om mensen op de 
vlucht voor een zichtbare dwingeland 
in zijn paleis aan de Nijl, bij Mattheus 
gaat het om mensen die willen ontko-
men aan diepe existentiële angsten 
die ze maar niet kwijt kunnen raken. 
De Sinaï kun je op een landkaart aan-
wijzen, Jezus’ nieuwe woorden zijn 
alleen te horen 'op de berg van ons 
hart'. God spreekt niet van heel hoog 
vanuit een donderwolk tegen ons, hij 
verschijnt nu in de mens Jezus die 
niets anders is en hoeft te zijn dan ge-
woon onze broeder. Je zit om hem 
heen, en je kunt uitspreken wat je an-
ders nooit zou kunnen of mogen zeg-
gen.  
 

Keerpunt 
We zijn, meent Drewermann, heel 
sterk doordrongen van onze sterfelijk-
heid. Door de kerkelijke leer van de 
erfzonde vrezen we onze dood. We 
gaan er sinds de dagen van Adam 
constant onder gebukt dat we zijn zo-
als we zijn. We hebben ons hele leven 
al het gevoel dat we tekort schieten en 
– hoe goed we het ook proberen – 
nooit de kritische blik van 'de ander' 
zullen kunnen doorstaan. We probe-
ren ons mooier voor te doen. We 
schuwen op z'n tijd de leugen niet. 
Nooit houdt het op, nooit komt er een 
einde aan. Jezus (of Mattheus) plaatst 
dit probleem helemaal boven aan de 
agenda bij zijn eerste zaligspreking. 
Er is maar één manier om onze 
schaamte de baas te worden: door 
‘naakt’ te durven zijn.   
Zodra we voor onszelf uitspreken dat 
God ons kennelijk in al onze armza-
ligheid zó met al onze gebreken aan-
vaardt, dan begint vanaf dát moment 
onze 'verlossing'. We beginnen aan 
een nieuw leven. Het is een keerpunt, 
eindelijk krijgen we onze eigen men-
selijkheid terug. We hoeven onszelf 
niet meer voortdurend te bewijzen te-
genover ‘de anderen’ en tegenover 
onszelf. 

Martin Nieboer 
 

 

Dennis Hamm SJ 
exegeet   

Eugen Drewermann  
exegeet  

   * M. Dennis Hamm SJ, Building our 
house on rock (2009), Chapter 3 
   ** Emil Hirsch, Jewish Encyclopedia 
(12 Vol., 1906) (ook online) 
   *** Eugen Drewermann, Das Matthäus-
evangelium. Bilder der Erfüllung, 1.Teil, 
1992, pp. 367-373  
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In deze serie heb ik de inspiratiebron-
nen van Dirk ten Dam behandeld, met 
name Huub Oosterhuis, Jan van Kils-
donk en Edward Schillebeeckx. In al-
le artikelen die ik over deze inspire-
rende mannen heb geschreven, kwam 
ook op een of andere manier het 
Tweede Vaticaans Concilie aan de or-
de. Huub Oosterhuis putte er vertrou-
wen uit dat een gehuwde priester tot 
de mogelijkheden zou gaan behoren. 
Van Kilsdonk was een zeer barmhar-
tig pastor die aan de wieg stond van 
de Studenten Ecclesia in Amsterdam. 
Een studentenparochie waarin hij het 
evangelie in een vragende exegese 
uitlegde met actuele kwesties er tus-
sendoor. In zijn gestencilde kerkblad 
zorgde hij ervoor dat naast familiebe-
richten, trouwerijen en nieuwtjes stee-
vast er ook een paar alinea’s inston-
den over het evangelieverhaal waar-
over gepreekt zou worden met nog 
wat extra bespiegelingen bijvoorbeeld 
over voorechtelijke seksualiteit. Hij 
had de behoefte om in heldere, simpe-
le taal zaken uit hun zware ernst los te 
maken. Geheel indachtig het Tweede 
Vaticaans Concilie.  
 

Door velen werd Schillebeeckx er-
kend als belangrijke vernieuwer van 
theologie en geloofsbeleving. Om die 
reden had kardinaal Alfrink hem ge-
vraagd om als raadgever mee te gaan 
naar het Tweede Vaticaans Concilie. 
Schillebeeckx’ adviesrol leverde hem 
wereldwijde bekendheid op. 
 

Wie was die paus toch? 
Wat in alle artikelen nog niet aan de 
orde is gekomen, is de vraag wie die 
paus toch was die het Tweede Vati-
caans Concilie bijeen riep. Dit moet 
een heel bijzondere man zijn geweest, 
want tot op de dag van vandaag spre-
ken we over dat concilie als een keer-
punt in de recente kerkhistorie. Je 
hoort  vaak spreken over vóór of na 
het Tweede Vaticaans Concilie. De 
periode ervóór wordt dan geassoci-
eerd met behoudend, ouderwets, 
waarbij de clerus weet wat goed voor 
de gewone gelovigen is. De periode 
daarna wordt gekarakteriseerd als 
modern, bij de tijd en gelovigen zijn 
mondige mensen die mee willen den-
ken en doen. Wie was die man die dat 
heeft weten te bereiken? 
 

Op 25 november 1881 werd Angelo 
Giuseppe Roncalli geboren in een 
klein dorpje in de buurt van Bergamo. 
Zijn vader was landarbeider en die 
was niet blij toen de dorpspastoor de 
jonge Angelo les ging geven in La-
tijn. Vader had graag gezien dat zijn 
zoon zou gaan werken om met wat hij 
verdiende een financiële bijdrage te 
leveren aan het gezin dat uiteindelijk 
naast vader en moeder uit dertien kin-
deren zou bestaan.  
Oudoom Zaverio die tevens Angelo’s 
peetvader was, was er juist wel blij 
mee. Zijn opstelling was uiteindelijk 
van groot belang, want deze oudoom 
speelde een belangrijke rol in het ge-
zin waarin Angelo opgroeide. Zaverio 
zwaaide er zelfs de scepter. Met hulp 
van de familie kon Angelo uiteinde-
lijk naar het kleinseminarie van Ber-
gamo. Toen hij priesterstudent werd, 
kreeg hij een beurs en dit maakte het 
mogelijk dat hij aan de Pauselijke La-
teranen Universiteit in Rome kon 
gaan studeren. Kerkgeschiedenis 
werd zijn specialiteit. Het jaar 1904 
was een gedenkwaardig jaar voor 
hem: hij promoveerde én werd pries-
ter gewijd.  

Angelo Roncalli uit de bergen 
 

Kerkleider op keerpunt in kerkgeschiedenis 
 

PROFIEL INSPIRATIEBRONNEN  
VAN DIRK TEN DAM 

Sotto Il Monte 
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Stakers 
Zijn eerste baan na zijn priesterwij-
ding was secretaris van de bisschop 
van Bergamo, Randini. Samen maak-
ten ze buitenlandse reizen waaronder 
naar Palestina. Het was ook in die pe-
riode dat hij zich hard maakte voor de 
positie van textielarbeiders. Deze 
werden zwaar onderbetaald. Hij be-
zocht gevangengenomen stakers. 
Randini schonk zijn bisschopsring 
aan de leiders van de stakers. Ze kon-
den deze ring verkopen om hun sta-
kingskas die steeds leger werd, weer 
aan te vullen. In 1925 werd Roncalli 
benoemd tot bisschop en titulair 
aartsbisschop van Areopolis.  
 
Paus Pius XI stuurde Angelo op di-
plomatieke missies in Europa en 
Klein-Azië. Zo verbleef hij jaren in 
Sofia, Istanbul en Athene. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog resideerde hij 
in Athene en daar hielp hij Joden. 
Aan het einde van de oorlog, decem-
ber 1944, werd hij nuntius in Parijs. 
In 1953 werd hij benoemd als kardi-
naal van Venetië. 

 
Verrassing 
Kardinalen bepalen – meestal nadat 
de vorige overleden is – wie de nieu-
we paus wordt. Angelo Roncalli ging 
in oktober 1958 in conclaaf om mee 
te stemmen over wie paus Pius XII 
het beste zou kunnen opvolgen. Tot 
zijn eigen grote verrassing werd hij 
op 77-jarige leeftijd zelf gekozen tot 
paus.  
Hij koos om een aantal redenen voor 
de naam Johannes. Zijn vader heette 
zo, het was de naam van de parochie 
waar hij gedoopt was, en zo heetten 
ook twee mannen die Jezus het meest 
nabij waren: Johannes de Doper en 
Johannes de Evangelist.  
 

Bij de tijd brengen  
Volgens Roncalli zelf kwam een keer 
tijdens zijn gebed de Heilige Geest 
om hem te zeggen dat hij een tweede 
Vaticaans concilie bijeen moest roe-
pen. Hij voelde dat God hem aan-
stootte om de leiding op zich te ne-
men om de kerken tot meer eenheid 
te brengen. En om die kerk bij de tijd 
te brengen. 
 

Vernieuwingsgolf 
Op 11 oktober 1962 opende hij, na 
een voorbereidingstijd van bijna drie 
jaar, het Tweede Vaticaans Concilie. 
Dit concilie heeft geleid tot een ver-

nieuwingsgolf in de kerken waardoor 
o.a. de gewone gelovigen meer bij de 
kerkdiensten worden betrokken en 
missen in eigen taal mogen worden 
gedaan. Door ernstige maagproble-
men heeft paus Johannes XXIII al-
leen het eerste deel van ‘zijn’ concilie 
mee kunnen maken. Hij stierf in 
1963. Vanwege zijn humor en sponta-
niteit kreeg hij de bijnaam de goede 
paus.  
 
In 2000 is hij zalig verklaard en op 27 
april 2014 is hij – tegelijk met Johan-
nes Paulus II – door paus Franciscus 
heilig verklaard.  
 

In mijn zoektocht vond ik tot nu toe 
weinig over wie Angelo Roncalli was 
als mens. Ik ben getipt dat er een 
goed boek over hem is verschenen. 
Helaas is dat alleen nog tweedehands 
te verkrijgen. Ik ga mijn best doen om 
het te kopen. Daarna ga ik het lezen 
en laat ik u in ons volgende Groene 
Blad weten wat ik te weten ben geko-
men over deze man die toch heel bij-
zonder moet zijn geweest.  
 

Anita van Nimwegen 
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Velen kennen haar vooral als lector en lid van de liturgie-
groep van de Walfriedgemeenschap. Al jaren helpt Mieke 
de Vries mee aan het voorbereiden van diensten onder lei-
ding van parochianen. Sinds kort woont ze in Ten Boer. 
Voor ons gesprek fiets ik daarom op een zeer koude 
woensdagmiddag in februari over de vernieuwde Stads-
weg langs het Canadese Bevrijdingsbos en tussen de wei-
landen door noordwaarts. Ze ontvangt me met een warme 
kop thee. Ik luister, ze vertelt. 
 
Mieke heeft nagedacht over wat haar favoriete lied zou 
kunnen zijn.  
‘Eigenlijk vind ik het lied Aan het licht ook erg mooi, 
maar dat is al een keer besproken. Nu heb ik een lied, 
waarvan ik de tekst niet helemaal ken. Ik weet wel dat het 
lied niet in de gewone bundel Gezangen voor liturgie staat. 
In de koormap van ons koor heeft het nummer 361 gekre-
gen … In uw tenten wonen … (nee, ja!) Wie mag te gast 
zijn.’  
(Ze zingt zachtjes) Wie mag te gast zijn in uw tenten 
   wonen zelfs in uw huis 
   hoog in de bergen, ... 
   … gezegend om uw woord,  
   gezegend om uw naam,  
   ik zaaaal er zijn … pom-pom 
 
‘De melodie is van Antoine Oomen. Ik had het al eens een 
keer in de Emmaus gehoord. Ik hóór het dan en ik vind het 
mooi. De tekst is mooi, al ken ik die nog niet uit mijn 
hoofd. Het geeft goed aan wat je voelt. Het lied is geschre-
ven door Huub Oosterhuis als een vrije vertaling van 
Psalm 15.’ 
 

Troost 
‘Kort geleden is mijn schoonmoeder overleden en ik heb 
onder andere dat lied samen met pastor Peter Vos uitge-
zocht voor de uitvaartdienst. Het geeft goed aan wat je 
voelt bij een overlijden. Het is heel toepasselijk. Het geeft 
je verdriet een plek en dan is dat tegelijk iets opbeurends. 
We zongen het na de overweging, voor het klaarmaken 
van de tafel. Verbindend dus. Het is een echt koorlied, het 
Emmauskoor zong het. 
De tekst van de psalm is een vraag: wie kan bij God zijn, 
wie mag er wonen op zijn heilige berg? In mijn situatie 
was dat mijn schoonmoeder. Nu ze overleden was, wilden 
wij de zorg voor haar overgeven aan God. Die gedachte 
had iets troostrijks, zo ontzettend goed! En uiteindelijk 
zegt God, dat je mag zijn zoals je bent. Iedereen is wel-
kom voor Hem. Weerloos. Veilig.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik zal er zijn, zegt God in het lied. Dat vind ik het mooi-
ste, zo’n verzekering. Het klinkt net zoals God was voor 
Mozes bij het brandende braambos: Ik ben die ik ben. 
Daar kun je op vertrouwen. Het geeft hoop, dat er iets is, 
en dat heb ik niet altijd. Als je het lied zingt, ben je over-
tuigd van het bestaan van God. Of laat ik het zó zeggen, 
van dat wat God zou kúnnen zijn. Het komt goed op een 
of andere manier. Bijvoorbeeld als je niet lang meer te 
leven hebt, dan is er toch … Ik zal er zijn. Een bemoedi-
ging. 

 
De melodie ondersteunt de tekst. De tekst en melodie pas-
sen goed bij elkaar! Het gevoel dat je erbij krijgt … klopt 
met de tekst. Muziek is emotie. Dat gebeurt hier ook. Her-
innering.’ 

Ineke Siersema 

FAVORIET LIED  
Mieke de Vries kiest een  

lied dat hoop geeft 

 
 

 

‘Het komt goed op  
een of andere manier!’ 

http://nieuweliefdeleerhuis.com/cds/eeuwige-hier-nu.237.html 

Wie mag te gast               

Wie mag te gast zijn in uw tenten, 
wonen zelfs in uw huis, 
hoog in de bergen, uitzicht wijd? 
  
Doe recht, spreek waarheid, laster niet, 
hebt gij gezegd. 
Wees trouw, verloochen niet je naaste,  
die een mens is zoals jij. 
Geef wat je geven kan, zegt gij. 
 
Gezegend om uw woord,  
gezegend om uw naam: 
Ik zal er zijn. (2x) 

 

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

http://nieuweliefdeleerhuis.com/cds/eeuwige-hier-nu.237.html
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[Amsterdam ± 1650-1656] Hij reist 
niet, hij haalt de wereld binnen. Aard-
bollen, een opgezette paradijsvogel, 
antieke lappen, een helm, muziekin-
strumenten, wapentuig – zijn huis aan 
de Sint Anthoniebreestraat staat er vol 
mee. Allemaal ooit gekocht. Verza-
meldrift. Kostbaar maar onbetaalbaar. 
Hij kan z’n schulden niet meer vol-
doen en gaat failliet. – ‘Rariteiten’ vat 
het boedelbeslag samen.  
Voor Rembrandt zelf zijn die uit-
heemse spullen nooit een gril ge-
weest. Voor hem slaan ze een brug 
naar verre oorden en voorbije tijden. 
Alleen wéten en begrijpen hoe het 
vroeger geweest moest zijn, is hem 
niet genoeg. Het liefste wil hij ook 
iets kunnen zien of zelfs áánraken uit 
– bijvoorbeeld – het oude Israël. Pas 
als hij zo dichterbij de mensen van 
toen kan komen, zal hij kunnen schil-
deren over de waan en wijsheid in 
hun heilige geschriften. 
 
Ook de stad ziet in haar havens de 
wereld binnen stromen. Nu de oorlog 
voorbij is, krioelt het op haar kaaien 
en op de Dam van bont gekleed 
vreemd volk. Het land herademt. Na 
tachtig jaren eindelijk vrede, getekend 
en bezegeld in Westfalen, Münster.  
Even is het nog spannend als stadhou-
der prins Willem II met tienduizend 
manschappen voor Amsterdam staat 
en acht regenten gevangen zet op slot 
Loevestein. De vrede verzwakt zijn 
machtspositie! Maar Holland, het 
rijkste gewest, houdt voet bij stuk en 
wenst de hoge kosten van het leger 
niet langer te dragen. Het is hoogtijd, 
zeggen de Amsterdamse regenten, om 
te investeren in de vrede: het opbou-
wen van een vrije republiek, wars van 

gewetensdwang en welkom aan wie 
in eigen land vervolgd wordt om wat 
hij denkt, gelooft of schrijft en hier 
laat drukken. De Generale Staten be-
sluiten om de republiek een tijd zón-
der stadhouder te besturen. 
  

Raadsels 
In deze zeven jaren heeft Rembrandt 
ze geschilderd, zeven portretten van 
Jezus. Naar ‘t leven (= naar een le-
vend model) schrijft de klerk erbij als 
hij voor de Amsterdamse Desolate 
Boedelkamer zijn inventarislijst moet 
maken van Rembrandts bezittingen. 
De paneeltjes, elk niet groter dan een 
A4’tje, raken in de eeuwen erna over 
de wereld verspreid. Eén is er in pri-
vébezit, de andere zes zijn thuis in 
musea in Europa en Amerika. Eén 
van de mooiste is te vinden in het 
Museum Bredius, in een voormalig 
stadspaleis van de Friese Oranjes aan 
het Lange Voorhout in Den Haag.  
Al heel lang hebben kunsthistorici 
voor raadsels gestaan. Zijn ze wel 
echt door onze Hollandse meester zelf 
vervaardigd? Waarom zijn het alle-
maal verschillende versies? Was er 
een speciale aanleiding of reden om 
ze te maken? Enzovoort. Nieuw on-
derzoek met de meest geavanceerde 
doorlichtingstechnieken brengt het 
nadenken over de betekenis van deze 
schilderijtjes weer op gang. Ineens 
snappen we er heel wat meer van en 
vervolgens dringt het door dat Rem-
brandt ons mogelijk een vraag stelt… 
 
In de Middeleeuwen 
en de Renaissance is 
Jezus van Nazareth 
door talloze kunste-
naars afgebeeld in 
mozaïeken, op fres-
co’s en met olieverf 
op hout of doek. Na-
tuurlijk is er eerst 
aarzeling. Zo’n god-

delijk persoon, mag zoiets wel? En 
hoe ziet-ie er dan uit? Dat er een ant-
woord mogelijk is, weten we zelfs in 
onze eigen omgeving in deze tijd van 
het jaar. Op Goede Vrijdag lopen ka-
tholieke gelovigen traditioneel zin-
gend en biddend langs veertien kruis-
wegstaties, veel meer kijklustigen 
stellen zich als toeschouwer op langs 
de route van een modernere Passion-
stoet, iemand of zelfs een hele ploeg 
draagt een groot kruis mee, er is mu-
ziek, zang en toneel, urenlang. Alles 
ter herinnering aan die eerste keer 
toen het geen spel maar bittere ernst 
was. Jezus zou tijdens zijn kruisgang 
op weg naar Golgotha zijn gezicht 
hebben afgeveegd met een doek uit 
de menigte en daar een afdruk in ach-
ter hebben gelaten. Die zweetdoek is 
bewaard gebleven. Een beeld zonder 
menselijke handen gemaakt (Gr. 
acheiropoièton): betrouwbaarder en 
rechtstreekser informatie bestaat niet! 
Even daargelaten dat er al gauw twee 
of drie doeken blijken te bestaan in 
verschillende pelgrimsoorden...  
 

Profiel 
Die afdruk toont een soort ideale 
Noord-Europese blanke man. Als 
nieuw bewijsstuk daarvoor duikt een 
‘authentieke brief’ op uit de eerste 
eeuw van de Romeins consul die Je-
zus persoonlijk heeft zien optreden en 
zeer onder de indruk was. Een onge-
kende sensatie: tot in detail beschrijft 
Publius Lentulus Jezus’ uiterlijk. ‘Een 
knappe, serene man, enigszins bleek 
gelaat, schouderlang kastanjebruin 
haar met in het midden een scheiding, 
en een goed verzorgde baard. In 1440 
stelt de geleerde humanist Lorenzo 
Valla na onderzoek vast dat het docu-
ment een vervalsing is, maar dat doet 
er al niet meer toe. Het beeld is in-
middels allang gevormd en onderdeel 
van ons collectieve geheugen. Zó is 
het, zó blijft het.  

Rembrandt van Rijn, Portretje van Jezus  
Museum Bredius (Den Haag) 

ZIN  &  BEELD 

De àndere Jezus  

Zie link naar goede kleurenscan op p. 23 
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Oncontroleerbaar nepnieuws wordt 
tegenwoordig ook geloofd. 
 

Verchristelijking 
Het gaat nog verder op die schilde-
rijen, zo prachtig als ze zijn. Steevast 
bestaat de hele heilige familie uit 
blanke mensen, vaak omgeven door 
engelen en (vooral Europese) heili-
gen tegen het decor van bijvoorbeeld 
een westerse stad. Het onbesneden 
Christuskindje houdt een kruisbeeld-
je in zijn knuisjes alsof het een ram-
melaar is. Elk spoor dat maar zou 
kunnen wijzen naar een joodse rabbi, 
sprekend in een joodse synagoge 
voor een joodse publiek, het is alle-
maal uitgewist.  
En als er wèl joden worden afge-
beeld, dan zijn ze de slechteriken, 
zoals de Farizeeërs of de menigte die 
roept om Jezus’ kruisiging. Volgens 
Bernard Starr (em. hoogleraar ont-
wikkelingspsychologie NY) is op die 
manier een cultureel klimaat ont-
staan waarin antisemitisme kan ge-
dijen. 
 

Kruis 
Als Johannes de Doper een staf vast-
houdt met daarop een kruis, zou je 
toch echt gaan denken dat hij Jezus 
tot christen doopt in de Jordaan. Ter-
wijl de man uit Nazareth nooit een 
nieuwe godsdienst heeft willen stich-
ten, hij leefde volgens de joodse 
wetten, van besnijdenis tot Pesach 
vieren in Jerusalem. Joden en chris-
tenen in die eerste eeuw verafschuw-
den het kruis, waaraan zovelen stier-
ven. Pas in de vierde eeuw werd het 

een christelijk symbool, toen de hei-
dense Romeinse keizer Constantijn 
het op zijn strijdbanieren liet schil-
deren.  
 

Menselijk 
En Rembrandt? Hij doet niet mee. 
Hij schetst wel vaker de mensen in 
zijn buurt en zo vindt hij Jezus, op 
straat, een jongeman, waarschijnlijk 
hier geboren, zijn ouders Sefardische 
joden die in 1592 met de grote 
vluchtelingenstroom meekwamen uit 
Portugal. In zeven portretjes verkent 
hij zijn nieuwe, ándere Jezus. Een 
donkerder huidskleur, zwart haar, la-
gere haarlijn, breder gezicht, iets 
vollere lippen. De manier van schil-
deren blijkt op alle paneeltjes type-
rend voor (de 'latere') Rembrandt. 
De donkere bruine partijen van de 
achtergrond en de kleding zijn tame-
lijk dun geschilderd, terwijl voor het 
gezicht juist veel verf is gebruikt om 
in licht en in kleur extra accenten te 
geven. De oogopslag en de houding 
van het gezicht zijn steeds anders. 
Jezus kijkt de toeschouwer vragend 
aan (museum Detroit), staart in ge-
dachten voor zich uit (Den Haag), 
luistert (Berlijn), denkt na 
(Philadelphia), begint te spreken 
(plaats onbekend). Ook dat is een 
groot contrast met de veel statischer, 
bijna emotieloze stereotype Jezus. 
Rembrandts àndere Jezus is herken-
baar joods, geen onbenaderbare as-
ceet, maar iemand die je zomaar 
kunt tegenkomen, een doodgewoon 
mens. Niet goddelijk. Menselijk. 
 

Project 
Enerzijds is de reeks dus inderdaad 
'revolutionair', zoals de Canadese cu-
rator Lloyd DeWitt vaststelt, nl. een 
breuk met de traditionele voorstel-
ling. Tegelijk is het voor de schilder 
zelf juist géén breuk. De Jezuspor-
tretjes vormen de voortzetting van 

een levenslang 
persoonlijk 
‘project’. Al in 
Leiden probeert 
Rembrandt bij-
belse scenes his-
torisch en cultu-
reel zo correct 
mogelijk uit te 
beelden. Hij 
raadpleegt dan 
twee soorten 
bronnen: de bij-
bel en de boe-
ken van de 

joods-Romeinse historicus Flavius 
Josephus. Eenmaal in Amsterdam 
kan hij ook iets voorleggen aan des-
kundigen, bijv. rabbijn Menasseh 
ben Israel (de leermeester van Spi-
noza). Rembrandt streeft ernaar om 
Nieuwtestamentische scenes niet te 
'verchristelijken'. Zijn Jezus en de 
overspelige vrouw (1644) speelt zich 
af tegen het decor van Salomo’s 
tempel in Jerusalem zoals hij die net 
in Amsterdam had gezien op een 
splinternieuw schaalmodel bij rabbi 
Jacob Jehudah Leon. En bij De 
maaltijd in Emmaus (1648) ontbre-
ken alle typisch christelijke attribu-
ten rond de eucharistie of het avond-
maal. Dat is vlak vóór hij aan het ex-
periment met 'de hoofden' begint. 
 

Veelkleurig 
Rembrandt lijkt in zijn eigen tijd een 
unieke, maar ook nogal eenzame 
weg in te slaan. In onze tijd is er bij 
veel meer mensen grote belang-
stelling voor de joodse wortels van 
Jezus?  
Wellicht leidt dat tot andere inzich-
ten over wie de man uit Nazareth 
echt was, wat tóen zijn betekenis 
was en hoe dat mogelijk actueel kan 
zijn voor ons. Vragen waarop geen 
kant-en-klare antwoorden bestaan. 
Dat gaat niet van de ene op de ande-
re dag. Hoeft ook niet. En laat het 
maar — net als die zeven portretjes 
— een veelzijdige, veelkleurige 
zoektocht worden. De ándere Jezus 
ziet ernaar uit en zal erop wachten.    

 
Martin Nieboer 

Albrecht Dürer, Christus tussen de 
schriftgeleerden in de tempel (1506) 



‘t Groene Blad — jrg. 26 nr. 101  April 2017   21 

 

Op 22 december 2014 maakte het 
College van de Rechten van de Mens 
(CRM) bekend dat de gemeente Oss 
woonwagenbewoners discrimineerde 
door een uitsterfbeleid te voeren voor 
woonwagenbewoning. Het uitsterfbe-
leid tast volgens het college de kern 
van de woonwagencultuur aan. Wo-
nen in een wagen is een essentieel on-
derdeel van die cultuur.  
 

Mensenrecht 
De gemeente Oss hief elke stand-
plaats op zodra een bewoner vertrok 
of overleed. Het argument dat de kos-
ten van de standplaatsen te hoog wa-
ren, kon Oss voor het CRM niet aan-
tonen. Bovendien kon de grond die 
vrij kwam, niet door woonwagenbe-
woners gekocht worden. Zo werd het 
onmogelijk gemaakt voor de kinderen 
van woonwagenbewoners om zelf-
standig in een wagen te blijven wo-
nen. Het gevolg daarvan zal zijn dat 
de woonwagencultuur uiteindelijk 
verdwijnt. Het College acht dit in 
strijd met wetgeving op gelijke be-
handeling en het Internationaal Ver-
drag inzake uitbanning van rassendis-
criminatie. Zij heeft dit onder de aan-
dacht gebracht van de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten en de voor 
huisvesting verantwoordelijke minis-
ter Blok. Na de gemeente Oss tikte 
het CRM nog enkele gemeenten op de 
vingers inzake het door hen gevoerde 
uitsterfbeleid, Son en Breugel, Vlaar-
dingen en Eindhoven.  
De Nationale Ombudsman Reinier 
van Zutphen onderzoekt hoe de over-
heid de mensenrechten van woonwa-
genbewoners waarborgt. Directe aan-
leiding was de klacht over gemeenten 
die betonblokken plaatsen op leeg ge-
komen standplaatsen. De ombudsman 
maakt eind april van dit jaar zijn rap-
portage bekend.  

Groningen en Drachten 
In de stad Groningen zul je bij de ge-
meente vergeefs zoeken naar de aan-
duiding van De Kring als woonwa-
gencentrum, het wordt als wijk aan-
gegeven. Er is een tekort aan stand-
plaatsen, waardoor met name jonge-
ren gedwongen worden buiten De 
Kring of het kleinere kamp aan de 
Leegeweg te wonen. Je kunt je dan 
inschrijven op een wachtlijst voor een 
plaats op het kamp, want je wilt graag 
terug naar de plek waar je je thuis 
voelt. Maar die wachtlijst is lang. In 
De Kring en aan de Leegeweg zijn 
huizen gebouwd, wagens worden niet 
meer verhuurd. Als je in zo’n wagen 
wilt wonen, zul je hem zelf moeten 
aanschaffen, als je al een standplaats 
vindt. In Drachten staat het grote 
kamp leeg en staan er wagens en hui-
zen op een paar kleinere locaties: 
Hoogzand (5 wagens), Kennedylaan 
(8). In Baalde zijn de wagens volledig 
in de wijk geïntegreerd — als je het 
niet weet, loop je er zo aan voorbij. 
 

Verandering te traag 
Nu wordt de cultuur van de woonwa-
genbewoners niet uitsluitend gevormd 
door het bij elkaar wonen, hoewel dit 
heel belangrijk is. Er is veel meer: de 
eigen normen en waarden, de taal, de 

geschiedenis. En wat de Roma en 
Sinti betreft: weten dat je een land-
loos volk bent. In die situatie is het 
bewonen van een wagen een mensen-
recht, want als je niet meer mag rei-
zen, blijft toch het wonen in een wa-
gen een deel van je identiteit.’    

 
In 2016 werd de Stichting Travellers 
United Nederland (TUN) opgericht. 
Annie Mirosch (één van de oprich-
ters) woont in Drachten – in een huis. 
Je kunt haar met recht een ervarings-
deskundige noemen.  
‘We werken samen met een landelijk 
advocatencollectief en we onderhou-
den een stevig contact met het CRM. 
We behartigen de belangen van de 
woonwagenbewoners bij de gemeen-
ten. Er is sinds de uitspraak van het 
College over het uitsterfbeleid van de 
gemeente Oss (2014) wel degelijk iets 
ten goede veranderd bij de gemeen-
ten. Maar het gaat langzaam. In 
Drachten kan het gebeuren dat je wel 
een standplaats krijgt, maar geen wa-
gen omdat je inkomen te laag is. Of 
omgekeerd: je inkomen is hoog ge-
noeg, je kunt een wagen krijgen, maar 
geen standplaats. Dat wil niet zeggen 
dat het contact met Drachten slecht is, 
integendeel. Maar in het gesprek loop 
je voortdurend tegen onverwachte re-
gels en belemmeringen aan.  
Dit geldt net zo goed voor Groningen. 
Het blijft van belang om actie te voe-
ren vanuit de woonwagenbewoners 
zelf. De eigen bewonerscommissie en 
de gemeente (inclusief twee aange-
stelde ‘kampbazen’) zullen vertrou-
wen in elkaar moeten hebben (of krij-
gen) en er samen hun schouders onder 
zet. Dan kun je ver komen!’   
 

Frans de Smit 
(woonwagenpastoraat  

Noord-Nederland)        

‘Eigen vertegenwoordigers van bewoners  
én gemeenten moeten samen schouders  
eronder zetten’ 

 

Annie Mirosch: ‘Dan kun je ver komen!’ 

ROMA’S 

Reinier van Zutphen 
Ombudsman 

Annie Mirosch 
Travellers United  

Studente Joanna (Haarlem, 22) wil in een wagen blijven  
wonen en de levenswijze van haar cultuur voortzetten 
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DIE MALLE KERK 

 

Humor in de kerk 
Kent u ook leuke anekdotes of roomse  
grapjes, stuur ze op.  
Ineke Siersema  
(inekesiersema@gmail.com) 

Een priester doopte een Indiaan en 
zegt:  
‘Nu heet jij voortaan Francisco en 
niet meer Lichte Maan.’  
Hij vertelt hem ook dat hij op vrijdag 
geen vlees, maar vis moet eten.  
 
Weken later bezoekt de priester de 
man opnieuw. Die zit net aan de 
maaltijd. Het gebraden konijn is zo-
juist aan stukken gesneden.  
 
‘Francisco. Het is vrijdag vandaag! 
Dan moet je vis eten…’, zegt de 
priester. 
 
‘Priester. Ik giet water over zo’n ko-
nijn en ik zeg: nu heet je voortaan 
vis en niet meer konijn!’ 

Bekeren 

Koster 

Verstaanbaar 

Het is zondag.  
De pastoor  
vraagt aan de  
aanwezigen in  
de kerk:  
‘Ben ik achterin  
ook te verstaan?’  
 
Mr. Bean zit helemaal  
Achterin en roept  
naar voren.  
‘Ja hoor, maar dat geeft niets.  
Ik vertel het heus niet verder.’ 

  Lift 

  Jantje is met zijn vader 
  op zakenreis in de  
  Verenigde Staten.  
 
  In een wolkenkrabber in 
  de stad New York stap- 
  pen ze in de lift.  
 
   Die lift suist met 
   een vaart om
   hoog. Tiende ver
   dieping, dertigste 
   verdieping, zes-
    tigste ver-
    dieping.  
 
    Fluistert 
    Jantje op
    eens tegen 
    zijn vader:  
    ‘Papa, 
    weet Onze 
    Lieve Heer 
    wel dat wij 
    komen?’ 

 
Een conservatieve pastoor is in ge-
sprek met de koster, die graag in een 
goed blaadje staat bij meneer pas-
toor. 
 
Zegt de pastoor:  
‘Al die vuile liedjes op de radio van 
Ik zie je graag en I love you etc… ze 
zouden dat moeten verbieden!’   
 
Waarop de koster antwoordt:  
‘Weg met de radio.’ 
‘En op de televisie’, vervolgt de pas-
toor, ‘al die vuile films die ze tonen! 
Dat is niet goed voor de mensen.’  
 
Waarop de koster zegt:  
‘Weg met de televisie.’ 
 

‘En dan ‘s zomers aan het strand’, 
gaat de pastoor verder, ‘al die meis-

    jes met 
                   alleen maar 

    van die         
kleine lapjes  

aan.’  
 

    Waarop de 
    koster 
    roept: 

    ‘Weg met 
    die lapjes!’ 

Twee priesters hebben de knop door-
gehakt voor zichzelf. Ze gaan dit jaar 
écht op vakantie. Niets van wat ze 
aantrekken, zal verraden dat ze gees-
telijken zijn. 
 
Zodra hun vliegtuig geland is op Ma-
jorca, zetten ze koers naar een win-
kel waar ze allebei een aantal te gek-
ke korte broeken, shirts, sandalen, 
zonnebrillen etc. aanschaffen. De 
volgende ochtend begeven ze zich 
van hun hotel linea recta naar het 
strand in hun toeristenplunje. Ze zak-
ken heerlijk onderuit in hun strand-
stoelen, genieten van hun drankje, de 
uitbundige zon en het schitterende 
uitzicht – tot plotseling een beeld-
schone topless blonde dame recht op 
hen af komt lopen … Ze kunnen ’t 
ook niet helpen dat ze haar aansta-
ren. 
Als het blondje hen passeert, ver-
schijnt er een glimlach op haar ge-
zicht. Ze zegt: ‘Goeie morgen, eer-
waarde … U ook goede morgen, pa-
ter’ terwijl ze eerst de een en dan de 
ander aankijkt. En weg is ze.  
De priesters zijn perplex. Hoe weet 
zij nou in vredesnaam wie ze zijn?  
 
De volgende dag gaan ze opnieuw 
bij de strandkledijwinkel langs en 
kopen nog wereldser prulletjes. In 
hun nieuwe uitdossing ploffen ze 
weer neer in hun luie stoelen om zich 
te koesteren in de zon. Het duurt niet 
lang of hetzelfde topless mooie 
blondje zet weer koers naar hen. Ze 
knikt ze net als gisteren toe.  
‘Goede morgen, pater … goede mor-
gen eerwaarde.’ Ze wil doorlopen. 
Een van de twee priesters kan zich 
niet langer inhouden. ‘Hola, jonge-
dame…’ 
‘Ja…, eerwaarde?’ 
‘Wij zijn inderdaad priesters en daar 
zijn we trots op. Maar nou wil ik 
weten: hoe wéét je dat, je kan het 
niet aan onze zwembroeken zien.’ 
Ze laat even een stilte vallen. ‘Maar 
eerwaarde, ik ben het, zuster Mathil-
de.’ 

Vakantie 

mailto:inekesiersema@gmail.com
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Gemeentes in Neder-
land lichten de paro-
chies niet meer in bij 
verhuizing.  
Geef daarom zelf uw verhuizing 
door aan de parochiële ledenadmi-
nistratie. U kunt dat doen op de vol-
gende manieren. 
 

Stuur een e-mailtje naar onze leden-
administratie:  
walfriedledenadm@gmail.com  of 
stuur een briefje of verhuiskaart aan:  
Parochie Ledenadministratie: 
Fruitstraat 17, 9741AL Groningen 

Dank voor uw medewerking!    

VERHUIZEN? —  
LAAT JE  
KENNEN! 

Vrijwilligers doen hun uiterste best 
om u allemaal op tijd het nieuwe 
nummer van Walfried te bezorgen.  
Mocht dat in uw geval niet gelukt 
zijn, neem dan contact op met  

 
Ineke Siersema  

inekesiersema@gmail.com  

Vieringen voor ouderen  
zijn m.i.v. april gestopt  

Sinds 2013 hebben een groep vrij-
willigers plus de pastores Ale Bak-
ker, Marika Meijer nog één keer per 
maand een dienst verzorgd. Vrijdag 

10 maart jl. was de laatste keer.  
 

Wij danken iedereen voor zijn of 
haar grote inzet 

Binnen onze 
parochie zijn 
mensen die in 
de kerk een 
devotieplek 
missen.  
 
Een plaats waar 
je in alle rust 
bij Maria een 
kaarsje kunt 

ontsteken, bidden of in stilte medite-
ren.  
Elke donderdagmorgen van 10—12 
uur is de kerkzaal daartoe geopend 
en ingericht. U bent welkom op dat 
stilte-uur.   
Als u daar behoefte aan hebt, is er 
ook gelegenheid om met iemand te 
praten.                           

Frans de Smit 

Stilte-uur Mariahoekje Bezorging  

Kent u iemand die ook interesse in    
          ons blad  heeft? Wij sturen   
                  graag een kennisma-

kingsexemplaar.  
Geef naam en adres door aan  

Ineke Siersema  
inekesiersema@gmail.com              
of groeneblad@gmail.com 

KORT    

Kennismakingsexemplaar? 

Goede kleurenscan: 
http://
en.museumbredius.nl/wp-
content/uploads/

sites/2/2013/12/Collectie-Schilders-
R-02-Rijn-Cat.-135-Inv.-94-1046-
jpeg.jpg  

Portretje van Jezus (± 1650-56) 
olieverf op hout (25.5 x 21 cm) 
door Rembrandt van Rijn 
- nu in Museum Bredius Den Haag   
- zie bespreking op pp. 19-20  

Deze stijlvolle, kleine boekenlegger 
(degelijk geplastificeerd) is nog steeds 
verkrijgbaar voor €5 per stuk. Voorzijde 
uitgevoerd in kleur.  

 
Op achterzijde een langer citaat van Dirk 
ten Dam: de laatste zinnen uit zijn laatste 
artikel voor ons blad. Een opdracht om 
verder te gaan.  
 
Voor het goede doel: financieel steunen 
van de Groningse Walfriedgemeenschap. 
 
Mooie, kleine attentie voor een van uw 
kinderen of kleinkinderen, jarige buur-
vrouw of collega. 

BOEKENLEGGER:  
NOG STEEDS  
VERKRIJGBAAR 
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Veertig 

 

 

 

veertig jaren 

de woestijn  

in gaan 

 

veertig weken 

het kind  

dragen 

 

veertig dagen 

het kwaad 

weerstaan 

en dan.... 

 

als de woestijn 

is doorworsteld 

 

het kind 

voldragen 

 

het kwaad 

verslagen 

 

komt de mens 

door het water 

aan het licht 

 

wordt leven 

geboren 

 

 

Aukje Wijma 


