
 

 
 
 1985 (Jaargang 22)  

 
 
 
Hartelijk dank…. 

aan allen die mij rond Kerstmis en Nieuwjaar in een of andere vorm hun 
goede wensen toezonden. Ik van mijn kant wens ook hen allen en aan alle 
andere lezers van het Parochieblad van harte alle goeds. Heel bewust wens ik 
U een ‘Zalig’ 1985. Dat noem ik niet zo omdat ik pastoor ben. (Eerder 
omgekeerd: ik wil proberen pastoor te zijn omdat ik zo denk.) ‘Zalig’ zeg ik 

omdat ik daarmee het best kan zeggen wat ik bedoel, omdat je er het meest kunt ook op 
momenten waarop je je niet zo gelukkig voelt. ‘Zalig’ noem ik de mens die te allen tijde durft 
te geloven dat hij toch gezegend is. Die mens staat sterk. En dat wens ik U toe als ik zeg: 
‘Zalig Nieuwjaar’.  
Zondag vieren wij al sinds zeer oude tijden Driekoningen. Gelukkig de mens die op zoek is en 
op zoek durft te blijven. Omdat hij zóiets heeft gevonden, dat hij bewust op weg gaat naar 
wat ons eigenlijk is toegezegd, maar wat al het andere overtreft. 
Pastoor W.v.M. (5 januari 1985) 
 
 
“Dat gaat u niets aan, pastoor”, 
 zei de man. “ U bemoeit zich met dingen waar u niets mee te maken hebt. U moet in 
de kerk zijn en bij zieken en stervenden. Daar ligt uw taak. Bemoeit u zich dan met uw eigen 
zaken.” De pastoor had iets gezegd over de vervuiling bij zijn parochie. Maar zijn mening was 
daar de grens al bereikt. Maar deze vond dat de pastoor in de kerk thuis hoort en daar alleen 
kerkwoorden heeft te spreken. “Maar”, zei de pastoor, “hoe heb ik het nou? Bent u 
gedoopt? Dan bent u toch gedoopt tot iets? Dus om je taak op je te nemen in deze wereld? 
Net zoals Jezus dat heeft gedaan. En dan niet gaan sjoemelen als er ook consequenties aan 
vastzitten”. “Nooit van gehoord”, zei de man. “Ik wist niet dat christenzijn iets met de wereld 
te maken heeft. Ik dacht dat het alleen diende om in de hemel te kunnen komen.” Toen 
mensen zo dachten over hun geloof waren ze er toch nog fier op. En nu we van een hoop 
ballast ontdaan zijn, uit armoede op weg naar de kern? 
Pastoor W.v.M. (12 januari 1985) 
 
 
Staat de koffie warm? 
 Misschien had ik dat moeten vragen toen ik aanbelde en de deur op een kiertje open 
ging. Misschien was dat beter geweest. Maar dat vroeg ik niet. Ik zei iets. Ik zei: ‘ik kom 
namens de parochie. Hier is uw envelop voor de kerkbijdrage...”. ‘Daar doe ik niet aan mee’, 
boem, deur dicht. Geen koffie, geen envelop. Volgende: deur open. ‘We hebben zelf niet 
genoeg geld en de kerk is rijk zat’, deur dicht. Volgende: deur open: ‘We hadden u al 
verwacht. Dank u wel. Wanneer komt u ons antwoord halen?’ 



Zo gaan in het hele land weer een paar duizend mensen op pad voor deze kerk. Ook in 
Weurt gaan ze volgende week de straat op. Voor wie? Voor ons samen, voor ons als 
gemeenschap. Als wij willen dat het werk van Jezus gedaan wordt, dan wórdt het gedaan. 
Ook door deze kerk-van-mensen. En als wij het niet meer willen, dan houdt het hier op, ook 
al zou de pastoor nog zoveel willen. Maar als wij het willen gebeurt het hier. Daarom komen 
ze rond. Het zou helemaal niet gek zijn als de deur open ging en zij als eerste antwoord 
krijgen: ‘Ja, de koffie staat warm, kom er in.’ Over veertien dagen hoort u hoe het gegaan is. 
Pastoor W.v.M. (19 januari 1985) 
 
 
Het gaat goed, 

roepen sommigen, het gaat goed met de Kerk in Nederland. We hebben heel 
veel werkgroepen opgericht, er zijn veel vrijwilligers in onze parochie, kinderen 
zijn met projecten bezig en de paus komt op bezoek. De kerk in Nederland 

heeft goede managers. Zij weet wat organiseren en vergaderen is. Ze produceert stencils en 
drukwerk in reuzen enveloppen en rollen. Dat is allemaal perfect geregeld. En het kan ook 
allemaal best goed zijn, als het maar zijn eigen (betrekkelijke) plaats heeft. Want in 
werkelijkheid gaat het om iets anders. Het gaat er om of deze geloofsgemeenschap, ook die 
van Weurt, lééft, leeft uit de Bron. Het gaat er om of mensen leven uit God. Dat is de 
oeroude kern van alle godsdiensten. Dat is het geheim van Jezus van Nazareth en van allen 
die gelovigen bleken te zijn. Een Kerk die dat niet meer doet, heeft haar tijd gehad. Een Kerk 
die niet van harte bidt, hoe armzalig ook, is uitgeteld. En een parochie die prima 
georganiseerd is en een klinkende Kerkbalans heeft, zal – los van die Bron – een vlotte en 
zachte dood sterven. 
Zondag gaat het over het Boek dat komt uit die Bron om ons te vertellen over mensen die 
leven uit die Bron. 
Pastoor W.v.M. (26 januari 1985) 
 
 
‘Soms denk ik’, 
 zei de oude man, ‘dat jullie priesters niet eens weten wat geloof is. Jullie laten je wel 
voor ganger noemen, jullie preken voor je gelovigen, maar laten jullie zelf ook zien wat 
geloven is’? Ik vond hem nogal op de man af. Misschien kon hij zo praten en mocht hij dat 
ook, omdat hij zo oud was en vriendelijke ogen had. ‘Jullie hebben ons wel geleerd te 
bidden, maar nu denk ik vaak: bidden? Ja, zoals de heidenen om mooi weer of om regen of 
voor dat gebroken been. Maar we hebben niet de woorden geleerd waarin je al je zorg aan 
God toevertrouwt en dan je hoofd rustig neerlegt. Zo’n volwassen gebed leren ze niet; het 
leven heeft het ons al geleerd. En dan het geloof dat jullie preken’. Hij lachte en schudde zijn 
hoofd. ‘Wie weet er nu dat geloof betekent: je kunt je aan God toevertrouwen, helemaal. 
Dat is net zoals een man zich aan zijn vrouw toevertrouwt: jij bent er toch altijd! Ook al kun 
je mijn gebroken been niet zo maar heel maken. Dát jij er bent, dát is mij genoeg. Zó zie ik 
geloof’, zei de man. ‘Daarmee kan ik verder, wat er ook gebeurt.’ 
Pastoor W.v.M. (2 februari 1985) 
 
 
 
 



Wat voor mens is dat geweest! 
 Als ik lees dat ze zeiden: Alle mensen zoeken u, dan denk ik: wat voor mens is dat, dat 
alle mensen hem zoeken? Allen, niet alleen de braven en de vromen, maar ook de mondigen 
en de moedigen, de rijken en de fieren. Ook de kinderen, niet omdat ze door hem klein 
gehouden werden, maar omdat hij hen in hun waarde erkende. Dit is ook niet zo maar de 
‘lieve’ Jezus: iemand van wie geschreven staat dat hij boze geesten uitdrijft, is niet zo maar 
‘lief’. Die is nog heel anders….Hij is ook niet de ‘leider’ die anderen bij de hand neemt alsof 
ze kinderen zijn die braaf meelopen. Niet iemand die wenst dat je je slaafs en onderdanig 
gedraagt. Dat is in zijn ogen onwaardig en onvrij. In Hem is te zien de God die niets anders 
wil dan mensen groot maken. Die mensen doet opademen. Die gebogen ruggen weer recht 
doet gaan. En die mensen, ook kleine mensen, maakt tot een koninklijk volk. 
Inderdaad: ik kan het mij voorstellen dat alle mensen Hem zoeken. Waar Hij dat vandaan 
heeft? Dat staat er ook. Hij brengt menige nacht in gebed door. Dan is Hij bij de Bron, bij 
Diegene die Hij zijn Vader noemt. Zo is Hij mens voor de mensen. Zo vindt Hij de kracht om 
niet te wijken, om alle consequenties van zijn taak op zich te nemen, met angst en pijn, maar 
tot het uiterste. Die is het, die ons steeds weer samenroept om zijn voetstappen te drukken. 
Pastoor W.v.M. (9 februari 1985) 
 
 
Fout van de pastoor…. 

Inderdaad! En een grote fout ook nog. Waarschijnlijk heeft, door zijn schuld, 
heel de parochie niet gevast op Aswoensdag. Want hij had er niets van 
gezegd. En dat was dan één van de nog twee overgebleven vastendagen. 

Van de andere kant: de vastentijd duurt veertig dagen. Een parochie die er iets aan wil doen, 
heeft nog alle kans veertig dagen lang. En wie zijn christen-zijn serieus neemt, kan er zelfs 
niet onderuit om ook die vastentijd serieus te nemen. Een parochie die gelooft in dat 
ongelooflijk gebeuren van Jezus’ verrijzenis, kan er niet omheen eerlijk na te gaan hoe echt 
haar geloof is. Want dit gebeuren is te schokkend, te nieuw, te ondenkbaar…. Zo’n geloof 
heeft onherroepelijk zijn weerslag op je leven, op je relatie met de God van Jezus Christus, 
op je relatie met je medemens. Hoe is dan die relatie? Wat staat daaraan nog in de weg? 
Wie dieper zoekt, ontdekt hoeveel in ons daaraan nog in de weg staat; ontdekt met hoe 
weinig je toe kunt om echt te kunnen leven, hoeveel we dus kunnen afstaan voor hen die 
minder hebben dan wij. (Om van delen maar niet te spreken!) Wij gaan hier nog verder op 
in, opdat deze vastentijd vruchtbaar wordt voor onze parochie. 
Pastoor W.v.M. (23 februari 1985) 
 
 
Over Carnaval…. 

hoor ik op het moment minder. Des te meer over onze nieuwe bisschop. Mensen 
die zich verbazen over het soms schaamteloos geruzie van links en rechts. Dan ga 
je er des te meer over nadenken. Van scherpere kerkelijke regels, van rigorisme 
dus, verwacht ik geen enkel heil. Integendeel. Heil verwacht ik van het werkelijk 
serieus nemen van het evangelie, met name van de Bergrede. Heil komt er alleen 

van een evangelisch radicalisme, vrij gekozen, omdat je zelf ontdekt dat je keuze voor het 
evangelie dat van je vraagt. En als je jezelf daarbij gesteund weet door een gemeenschap, 
mag je jezelf echt gelukkig prijzen. 



De onderlinge verdeeldheid, de angst en zorg kun je overstijgen. Waarom laat je je ook door 
deze crisis niet drijven naar de kern van ons geloof? Elke crisis hoe pijnlijk ook, hoe 
onchristelijk soms ook, kan je brengen tot verdieping. Ze kan je leren onderscheiden tussen 
wat het wezen is én wat uiteindelijk de kern niet raakt. Je krijgt, noodgedwongen, meer oog 
voor wat Jezus eigenlijk bedoelde en voor de Bron waaruit Hij leefde. Je soms zo duur 
betaalde mondigheid, je soms met moeite verworven onafhankelijkheid verdiepen zich als 
door God gewilde eigenschappen van de vrij geschapen mens die bewust wil leven onder de 
kritiek van het evangelie – dat zo uiterst duur betaalde evangelie. 
Pastoor W.v.M. (16 februari 1985) 
 
 
Hoe gaat het met de Vasten? 
 Lukt het om er aan mee te doen op je eigen manier? Ieder die dat doet zal het als 
weldadig ervaren. Bovendien zal al wat je aldus uitspaart anderen ten goede komen: een 
oerchristelijk gebruik waaraan ik met schaamte terugdenk. Want ik leef er nog te goed van 
om mij op dit punt christen te mogen noemen. Maar ik hoef het niet daarbij te laten: die 
schaamte kan ik productief maken door aan zo’n punt te werken. Dat werken is een 
onderdeel van de ‘grote beurt’ die iedereen in de Vasten kan krijgen. Want, hoe staat het er 
mee: werk je aan jezelf in waakzaamheid? En werk je aan je relatie met anderen, aan je 
relatie met dé Ander? 
Parochie, ben je soms warm of sta je jezelf toe af te koelen? Treffen we elkaar vaak genoeg 
in de kerk om ook daar, zo goed mogelijk, samen te blijven doen wat Hij ons gevraagd heeft: 
“Blijf dit doen om mij te gedenken”? Vrienden, bij alle kerkelijk gekrakeel wil deze tijd juist 
voor ieder van ons en voor heel de parochie bemoediging zijn, appèl, uitzuivering en nieuwe 
kracht. 
Pastoor W.v.M. (3 maart 1985) 
 
 
‘Je hoeft niet naar de kerk…. 

als je geen zin hebt’. Dat zei ze. Ik dacht: is dat inderdaad zo simpel? Is het 
inderdaad zo vrijblijvend dat ‘naar de kerk gaan’? Is dat inderdaad een kwestie 
van zin of geen zin? Of is het toch nog heel anders….? 
Als Jezus tegen zijn vrienden zegt: “Blijf dit doen om mij te gedenken”, zegt Hij 
dat op de avond voor zijn dood. Dan moet Hij dat toch wel heel serieus menen. 

En kan ik er dan zo maar aan toe voegen: ‘ja, als je zin hebt’? Want dat proberen we toch in 
onze samenkomsten: te doen wat Hij gedaan heeft. Misschien doen we dat nog veel te 
stuntelig, te ingewikkeld; misschien is Zijn bedoeling nog niet duidelijk te herkennen en 
moeten we nog veel verbeteren. Daaraan zullen we samen nog veel moeten werken. Maar 
we hebben wel samen ‘iets’ levend te houden, tot leven te brengen. Want in onze 
samenkomsten – hoe stuntelig soms ook – wil Hij zelf aanwezig zijn... Ongelooflijk, ik weet 
het. Maar wie zich daarvoor openstelt…. 
Pastoor W.v.M. (9 maart 1985) 
 
 
Een woord van een dominee: 
 ‘ Nu heeft de kerk niets zo weinig nodig als toeschouwers en niets zo hard als 
medewerkers. Ze is niet een kerk die in zwakheid allen en iedereen achterna loopt’. Zo zie ik 



de parochieavond die wij volgende week voor het eerst gaan houden. Enorme 
ontwikkelingen zijn gaande over heel de wereld: een overgang van een cultuur waarin er één 
de baas is naar een cultuur waarin allen samen verantwoordelijk zijn. Ook de kerk deelt 
daarin: de moeizame groei naar een kerk waarin mensen zelf verantwoordelijk zijn en zelf 
meedenken.  
Niets nieuws: vanaf het begin wordt al gezegd dat Gods Geest in allen werkzaam is. Omdat 
wij dit geloven roepen wij allen op die willen meedenken over de toekomst van onze 
parochie. Allen! Opdat moge gebeuren wat menselijk gezien onmogelijk is: dat ‘groot’ en 
‘klein’, conservatief en progressief de handen ineen slaan. Ten bate van de wereld waarvoor 
wij allen verantwoordelijk zijn. Daartoe kregen wij een kracht en een evangelie die niet van 
deze wereld zijn. 
Pastoor W.v.M. (16 maart 1985) 
 
 
Het is te veel…. 

voor ons dorp. Dat blijf ik zeggen als de afval komt in onze Weurtse Polder. Ook 
als blijkt dat er geen betere oplossing is. Ook als blijkt dat niemand er iets aan 
verdient of er hoe dan ook beter van wordt. Ook al is het waar dat ook ons vuil 
ergens naar toe moet. Het is te veel voor ons dorp. Maar áls het komt, zullen 

wij het moeten accepteren.  
Een goede zaak is dat een aantal mensen zich heeft aaneengesloten tegen mogelijke schade 
aan hun bedrijf. Zij zullen elkaar moeten vasthouden. Niemand mag afhaken, ook al zou je 
zelf geen gevaar meer lopen. Daarin zullen zij onder elkaar en wij met hen solidair moeten 
zijn. 
Er is een heel andere, dieper grijpende conclusie van deze situatie rond ons dorp. Het hele 
rijke Westen, wij allen zullen anders moeten omgaan met de natuur. Zij zal zich tegen ons 
keren als wij haar zo blijven behandelen. Een verder aantasting ter wille van onze rijkdom 
verdraagt zij niet. Wij zullen ons moeten gaan beperken en ons matigen. Een soort 
permanente Vasten die ons lichamelijk en geestelijk goed zal doen. Want bekeerd, echt 
bekeerd tot een nieuw leven zijn wij nog niet. Dat is een vrijheid die nog vóór ons ligt, 
waartoe God ons oproept. 
Pastoor W.v.M. (23 maart, 1985) 
 
 
Ach die Kerk…. 

‘Wie doet daar nog aan mee! Dat is toch allemaal achterhaald. Vroeger 
hebben ze mensen wat wijs kunnen maken met vrome verhalen. Maar wie 
zelf nadenkt en zichzelf respecteert wil met dat onvolwassen gedoe niets 
meer te maken hebben….’ 
Goede Week heet deze week. Nog steeds. Ook voor mij als ik probeer 
onbevangen toe te kijken, onbevangen te luisteren. Als ik dat kan, zal ik met 

toenemende verwondering zien hoezeer Jezus van Nazareth meende wat hij zei. Met 
verwondering en met ontroering. Dan zal ik horen hoezeer eerst deze woorden van Hem mij 
tot leven brengen, tot nieuw leven. Deze man heeft het hoogste bewijs geleverd dat een 
mensenhart leveren kan. Deze man is geloofwaardig. Een kerk die kreupel gaat aan 
menselijke zwakheid probeert mij door te geven hoe “Goed” deze week is, hoe onmogelijk 



deze Goede Vrijdag is. En het zal nergens anders genezing vinden dan in deze zo Goede 
Vrijdag. Dit is geen vroom gepraat: dat zou de ernst van die Vrijdag miskennen. 
Pastoor W.v.M. (30 maart 1985) 
 
 
 
Uit met Pasen….? 

‘Ja. als het mooi weer is nemen wij het ervan.’ ‘Groot gelijk’, zei de buurvrouw, 
‘je leeft maar één keer.’ Pasen: is dat de betekenis geworden: een paar extra 
vrije dagen? Met verdriet moet ik zeggen: voor sommigen van ons is het 
inderdaad niet meer dan dat. Zij zijn nooit verder gekomen dan de oppervlakte 
en alles wat er aan de oppervlakte drijft. Of ze zijn vastgelopen in het 
redeneren en analyseren van deze tijd. Alles zo uiteen rafelen dat een overgave 
in liefde niet meer mogelijk is. Laat staan de geloofsovergave aan een evangelie 

dat toch de toets van elke rede kan doorstaan. Zo vieren de rijke armen Pasen. 
Ik ga met de arme mensen, die eigenlijk rijk zijn, Pasen vieren. Ik laat dat onvruchtbaar 
geredeneer achter me om met hen de Paasnacht in te gaan. Ik laat het gekrakeel van een 
verdeelde kerk achter me, omdat dat niets te maken heeft met het evangelie van de 
Gekruisigde. Die zelfde kerk toch laat mij een nacht beleven zoals er geen tweede bestaat. 
En daarvoor ben ik haar diep dankbaar. Zij brengt mij midden in de nacht van mijn leven in 
een nacht die straalt van licht. Voor een wereld in het diepe donker van haar geschiedenis 
brengt zij een licht dat niet van hier is. En ons arme mensen roept zij toe de woorden van het 
eerste begin: “God sprak: er zij licht. En het wérd licht…” En haar gelovigen roept zij toe in 
haar wat oude, plechtige taal: “Ook gij waart eens duisternis, nu zijt gij licht in de Heer…” 
Een parochie die zich blootstelt aan dat Licht, wordt zelf licht. 
Aan allen waar ook en hoe ook: een Zalig Pasen. 
Pastoor W.v.M. (6 april 1985) 
 
 
Heel goed,  
 zeiden ze toen ze hoorden wat de Vastenactie in Weurt had opgebracht. ‘ Heel goed, 
zo’n groot bedrag in deze tijd van inleveren en bezuinigen!’ Is dat zo? Of maken we onszelf 
iets wijs? Er zijn gezinnen die echt samen hebben gespaard in de Vasten. Heel fijn! Er zijn 
mensen die van harte gegeven hebben van wat ze konden missen. Er zijn enkelen die heel 
veel gegeven hebben. En ik weet ook dat de Vastenactie niet de enige is die bij u aanklopt. 
En tenslotte: ik weet ook dat een hele groep, jong en oud, op pad is gegaan om te innen. 
Daar word ik warm van. 
Maar…. er zit nog een heel andere vraag onder. Maar die vraag horen wij niet graag. Toch 
komt die hier: ‘Hoe vast zitten wij aan ons – kleine of grote – bezit? Hoe belangrijk is mijn 
bezit voor mij?’ Ik mag mijzelf nog geen christen noemen, als ik vastzit aan mijn bezit. Een 
echte christen verwacht zijn geluk van iets anders. En dan heb ik niets te maken met wat 
anderen van mij denken, maar wel met wat mijn Heer van mij denkt. Vandaar mijn lauwe 
reactie op die enthousiaste kreet hier boven. 
Pastoor W.v.M. (20 april 1985) 
 
 
 



Lieve ouders, 
een bruidspaar zat bij mij aan tafel. Wij waren hun huwelijksfeest aan het 
voorbereiden. In de loop van het gesprek zei de bruid: ‘Ik bid elke avond. Ja, 
dat had je niet van mij gedacht, Harry, maar elke avond. Mijn ouders 
hebben mij dat als kind geleerd. In mijn puberteit is het wel een tijdje 

weggeweest maar ik heb het terug gevonden.’ 
Lieve ouders: nu in deze dagen van Vormsel en Eerste Communie in onze parochie, bind ik u 
op het hart, schrijf ik met een stift op het raam van uw huis: Ga met uw kind naar de Bron. 
Ga zelf weer naar de Bron. Bid met uw kind voor en na het eten, ’s avonds voor het naar bed 
gaan, in uw eigen kleine mensenwoorden. Als zij de Bron niet meer vinden, waaruit moeten 
ze dan leven? Al die problemen waarmee onze maatschappij hen belaadt maken hen moe 
als ze ook niet de Bron van leven leren kennen. Onze kinderen willen wel, staan er wel voor 
open, maar in hun eentje kunnen zij het niet vinden. Zij vinden geloof niet vreemd. De 
weerbarstigheid zit bij ons, pastoor en ouders. Wij schamen ons voor het kruis en de 
Gekruisigde, bang dat we ouderwets lijken. Ik schrijf het met een stift op uw raam…. 
Pastoor W.v.M. (27 april 1985) 
 
 
Een Indiër…. 
 vertelde laatst: ‘Eens zat ik op de oever van een rivier. Ik nam een steen uit het water 
en brak die. Van binnen was hij volkomen droog. En die steen had lang, zeer lang in het 
water gelegen, maar het water was er niet in doorgedrongen…. Hetzelfde is gebeurd met 
mensen in Europa. Eeuwenlang hebben zij in het christendom gelegen, maar het is niet in 
hen doorgedrongen, het leeft niet binnen in hen…’ 
Als die Indiër binnen in mij zou kijken, wat zou hij zien? Ook al ben ik bisschop of pastoor, 
actief lid van het CDA, trouw aan de rozenkrans of ‘gedistantieerd’ christen… In hoeverre 
ben je die nieuwe mens geworden, die de christen eigenlijk is? En toch…, soms kom je het 
tegen. Laatst bij een groepje in de parochie, samen staande voor een taak. Toen was er even 
iets te zien van dat diepere. Bemoedigend… Wie eerlijk is tegenover zichzelf, hoeft niet te 
wanhopen: bij haar, bij hem gebeurt het. Wie niet eerlijk is tegenover zichzelf, wanhoopt 
niet omdat hij blind is… Dankbaar voor wat wel is, zie ik in hoop uit naar wat nog niet is. 
Pastoor W.v.M.(4 mei 1985) 
 
 
Aan Paus Johannes-Paulus II: 
 U komt dus zaterdag naar ons land. U blijft zelfs drie dagen bij ons. Ik vind u moedig, 
want een gemakkelijk karwei is het niet. U zult nu immers wel weten hoe wij hier denken: als 
wij het gevoel hebben iets opgelegd te krijgen, willen wij ook het waarom weten. De 
geschiedenis maant ons tot die voorzichtigheid. Bovendien, ik denk dat U dat zelf ook een 
juiste instelling vindt, want wie zichzelf respecteert, wil ook zélf nadenken. 
Maar: een man uit Rome zei me dat U een geestelijk mens bent, iemand die iets uitstraalt, 
iemand die werkelijk kan bidden… Gelukkig, want dat hebben wij eerlijk gezegd hard nodig: 
iemand die ons laat zien hoe je met God omgaat. Laat ze het nu maar eens van een ander 
horen. Want als ik het zeg, roepen ze: ‘Daar heb hem ook weer…’ 
Ik heb ook gehoord dat U een bescheiden mens bent: U wilt niet dat mensen voor U 
neerknielen. Daarin bent U als Petrus die protesteerde toen een Romeins officier dat voor 
hem deed: ‘Ik ben ook maar een mens, sta op…’ Neen, een knieval hoeft niet. Maar wel weet 



ik nog wat een protestantse monnik ons zei in Taizé: ‘Houd vast aan de paus. Want los van 
die Petrusfiguur vallen jullie uiteen’. U zult weinig kinderlijke aanhankelijkheid vinden, 
weinig ‘kinderen rond een vader’. Wel veel medegelovigen die hun Petrus nu eerlijk hard 
nodig hebben.  
Tenslotte: Uw voorganger vond de koffie in het Vaticaan slecht, hier is ze best. 
W. van Midden (11 mei 1985) 
 
 
Tot tranen toe geroerd waren sommigen bij het pausbezoek: voor hen was het de mooiste 
dag van hun leven. Anderen vinden dat de paus zeer zijn best heeft gedaan, maar ze hebben 
er toch een kater aan overgehouden. En een derde groep gaat verder alsof er geen paus is 
geweest. 
Wat mag je dan verwachten? Dat de paus alléén de Kerk kan vernieuwen? Hij kan er veel 
voor doen, maar dat kan hij ook niet. En een bisschop kan dat ook niet… Alleen wijzelf zijn in 
staat de Kerk te vernieuwen. Daar waar mensen het zelf willen, daar gebeurt het. En als 
binnen een parochie een groep mensen er aan werkt, gebeurt het binnen die groep. Zo kan 
het uitstralen naar de rest van de parochie. Zo is het geweest in het begin van de Kerk, zo 
gebeurt het ook nu nog. 
In de twee jaar dat ik nu hier ben, ken ik er die het al voor gezien houden, die denken dat zij 
het al weten. Maar anderen heb ik op weg zien gaan, hier en daar iemand meenemend, 
samen verder. Dan ben ik geloof ik een Kerk tegen gekomen. En hoe u zich ook voelt nu na 
het pausbezoek, zo wil ik graag met u verder. 
Pastoor W.v.M. (18 mei 1985) 
 
 
‘Ik geloof er niet meer in….’ 
 zei de student: een kerk met zoveel onenigheid, met censuur, met bisschoppen die 
alleen maar in de verdediging zijn (alsof wij niets meer te bieden zouden hebben!). Ik zie dat 
niet meer…’. 
Radicale uitspraken van jonge mensen.  
Het is ook menselijk onmogelijk om zozeer verschillende mensen met zo’n uiteenlopende 
opvattingen in één gemeenschap te zien leven. Een gemeenschap dan waarin je niet slechts 
geduld wordt, maar waar ze zelfs blij met je zijn. Dat blijkt menselijk onmogelijk. Ook de 
eerste Christenen hebben samen een weg moeten zoeken. Want die bestond niet. Samen 
hebben ze antwoord gezocht op een nieuwe situatie. Gewoon gezócht. Zij durfden daarbij te 
geloven dat God in hen bezig was. Dat Zijn Geest in hen kon bewerken wat menselijk 
onmogelijk was. Zo zijn ze op weg gegaan, samen, hoe verschillend ze ook waren. 
Zo kunnen wij als parochiegemeenschap samen op weg, hoe we ook zijn. Samen op weg, 
gedreven door dezelfde Geest. Want hier gebeurt ‘Kerk’, gewoon aan de basis. Dus: Zalig 
Pinksteren. 
Pastoor W.v.M. (25 mei 1985) 
 
 
Parochie…. 
 met al je klein en groot mensenverdriet, met je feesten en je kermis, je lachende 
kinderen en je vriendelijke groet. Parochie, met al je gepraat en gevit en gemopper, maar 
ook met al die mensen die zo maar van harte meehelpen aan je opbouw, met dat jonge stel 



dat zei: ‘Wij willen nu voor de Kerk trouwen, want hier hebben we iets van gemeenschap 
gevonden, van een erbij horen…’ 
Parochie, met je jaloersheid en je al te menselijke gevoelens van ‘mij slaan ze weer over…’ 
Parochie, met de voldoening van de huisbezoeken bij jou. En bij mij het knagende gevoel van 
‘daar ben ik ook nog steeds niet geweest’, met je administratieve beslommeringen en al je 
vergaderingen, met je soms zo inspirerende bijeenkomsten en je jongeren die wel willen 
maar vaak nog niet weten hoe, met je verwarmende jongerenvieringen, je onstuitbare 
fanfare en de lieve zorg voor je doden, met je trouwe bidders maar ook nog vaak met de 
houding van ‘niet opzij willen gaan voor een ander.’ Parochie met je bedreigd milieu waarbij 
wij onderling nog meer voor elkaar zouden moeten opkomen, parochie ook met toekomst 
meer dan je zelf durft te denken maar ook nog met je kleingelovig vasthouden aan het 
verleden uit angst voor de vrijheid van de kinderen Gods. Ik laat je even los voor mijn 
vakantie om je dan verfrist terug te vinden en des te beter verder te kunnen gaan. 
Pastoor W.v.M. (8 juni 1985) 
 
 
Een oud kerkje…. 

donker van binnen zoals alle romaanse kerken. Een beetje verwaarloosd, 
rommelig, niet zo netjes als de kerk van Weurt. Achterin stond een groot 
stuk zachtboard. Erop een hele serie plaatjes, opgeplakt in de vorm van een 
kerk, alsof elk plaatje een steen was. Kinderwerk, dat was duidelijk. Maar er 
stond een boodschap op. Elk plaatje stelde iemand voor die in de loop van 

de tijd iets voor de Kerk betekend had. Alleen mensen die bekend waren geworden, 
natuurlijk, de meesten blijven immers onbekend… De laatste steen, het laatste ‘plaatje’ was 
open, niet ingevuld. Daar stond bij: ‘Dit is jouw plaats in de Kerk. Hoe vul jij dat in?’ Ik dacht: 
dat moet ik in Weurt vertellen want bij ons is dat ook zo, eigenlijk in elke parochie. Ieder 
heeft daar haar of zijn plaats, open of ingevuld… Boven die kerk stond in het Frans: ‘De kerk 
ligt in jouw handen’. ’Inderdaad: Kerk is er als wij het willen en zoals wij het willen. Een kerk 
van levende stenen. 
Pastoor W.v.M. (29 juni 1985) 
 
 
Mijn stoeltje…. 

wiebelde op de oneffen vloer. Het leidde mijn aandacht af van wat daar 
vóór mij gebeurde. Vóór mij was er een pater met de Mis begonnen. Een 
beetje saai vond ik het. Ik kon er mijn gedachten maar moeilijk bij houden. 

De pater begon een psalm te bidden als overgang naar de evangelielezing. Waarom viel mij 
dat op? ‘In Deo tantum quiescit anima mea…’: in God alleen vindt mijn hart rust…’ Die 
woorden bleven bij mij hangen ondanks de wiebelende stoel. Ik wist niet waarom. De Mis 
ging verder maar ik merkte het niet. ‘In God vindt mijn hart rust...’ Waarom bleven die 
woorden zo bij me? Misschien maakten de jacht en de haast en onrust van deze tijd mij 
gevoelig. Wellicht ook de indruk dat alles zo voorbijgaand is, zo kwetsbaar en ontoereikend: 
de wereld lijkt soms zo leeg… Maar dan niet in God zijn om uit die wereld weg te vluchten, 
om je verantwoordelijkheid te ontlopen. Wel om even op adem te komen, je krachten te 
hervinden en er des te beter tegen te kunnen. Zelfs om die wereld met andere ogen te gaan 
zien, niet meer als leeg en plat en stom, maar als vervuld van Iemands aanwezigheid zoals je 



soms voelt wanneer een geliefd mens in je nabijheid is. In God alleen: is dat niet het laatste: 
de ‘hemel’? Ja, maar dan samen met de anderen die je dan kunt zien als broers en zusters. 
Pastoor W.v.M. (13 juli 1985) 
 
 
Een rouwbrief…. 

ligt er op mijn tafel als ik thuiskom. Schrik. Wie? Ik maak hem open… en bijna 
vloek ik… Hoe kan dat nou! Dit mag niet waar zijn. Dit is niet eerlijk.  
Nel had zo gevochten tegen haar kanker. En steeds weer gewonnen. De ene 
operatie na de andere, de ene kuur na de andere, allemaal van die rotkuren. En 
steeds had ze toch weer gewonnen. Samen met haar man hadden we gepraat. 
Samen hadden ze gevochten. Ze waren nog wel op vakantie gegaan en het werd 
zelfs een fijne vakantie. Ze nam weer toe in gewicht. Lange tijd hoorde ik niets. 
Dus het zou wel goed gaan. En nu deze brief… 
Geslagen voel ik me. Wat hebben we gebeden… Acht, vroom en echt kerkelijk 
waren ze niet, maar uiteindelijk was toch dat geloof hun houvast, op hun manier. 
En ik kon er ook van harte aan meedoen. Maar dit… 
Is God er nog of is Hij er niet? En als Hij er is, trekt Hij zich dan iets van ons aan? 
Ons enige houvast? Kwaad ben ik, ontzettend kwaad. En ik zeg het Hem 

ook…Toen ben ik naar de crematie gegaan. En nu, nu ik haar man geschreven heb, zeg ik: Dit 
had niet mogen gebeuren. Dit wil God niet. Zoals Hij toen ook die Goede Vrijdag niet wilde. 
Maar de klacht en de godsverlatenheid van de Gekruisigde had ik nog niet begrepen. En nog 
minder: de diepere betekenis van de verrijzenis… 
Pastoor W.v.M. (27 juli 1985) 
 
 
Van gedaante veranderd…. 

werd de aarde 40 jaar geleden toen de atoombom was gevallen op Hiroshima. 
Het moet de hel geweest zijn. De lieve wereld van ook goede mensen 
veranderd in een hel… Ik weet nú: - bevend schrijf ik dit – dat wij mensen in 
staat zijn de wereld van gedaante te veranderen. Niet aan denken! Niet over 

schrijven. Houd je met leuke dingen bezig. Er is toch niets aan te doen… Soedan en Ethiopië 
waar de honger mensen van gedaante verandert. Niet aan denken. Ik word er moe van. Er is 
toch niets aan te doen. 
Wél aan denken. Wél onder ogen zien. Weigeren je ogen te sluiten. Er is wel iets aan te 
doen. Waarom? Op diezelfde 6de augustus kwamen we weer dat Bijbelverhaal tegen hoe 
Jezus kort voor zijn lijden van gedaante veranderde: ‘stralend als de zon’. Even iets van 
Pasen laten zien om de weg naar Calvarie aan te kunnen…. 
Is dit voor ons geschreven? Dan moet het ook iets zeggen over die gedaanteverandering van 
40 jaar geleden, over al dat soort gedaanteveranderingen… Dan zal ook de gelovige in staat 
zijn dat stukje wereld waar hij/zij wil leven van gedaante te veranderen. Dan zal overal waar 
een gelovige leeft een stukje wereld veranderd kunnen worden, hoe ook. Of… die gelovige is 
(nog) geen gelovige. Durf je te leven en te werken, eventueel hard te werken vanuit dat 
geloof, puur van uit dat geloof, puur van uit de belofte dat heel de schepping eens van 
gedaante veranderd zal worden (hoe gedurfd is zo’n geloof!)?. Dan is er wel iets aan te 
doen.’ 
Pastoor W.v.M. (10 augustus 1985) 



Een vrouw…. 
 die veel heeft meegemaakt. Zij ziet hoe haar kind van haar weg groeit op een manier 
die zij niet begrijpt. Hij gaat steeds meer een weg die niemand anders gaat. De hele familie 
begint er tegen te protesteren en verklaart hem voor niet wijs. Ze schamen zich voor hem: 
een schande voor de familie… Hij komt meer en meer in conflict met de leiders van de kerk 
waartoe zij allen behoren. Op straat spreken ze hem openlijk aan op zijn gedrag en op de 
dingen die hij durft te zeggen. Zijn moeder weet dit allemaal, hoort er van en probeert hem 
meer bij zich thuis te houden. Niet begrijpend ziet ze hem toch doen wat hij meent te 
moeten doen, ziet ze ook de mislukkingen aankomen. Bij dit alles houdt ze toch haar hoofd 
recht. Zij moet op een benijdenswaardige wijze houvast hebben gehad aan het geloof van 
haar volk. Zij moet – net als haar zoon - de durf hebben gehad flink te vertrouwen op de 
aanwezigheid van God in hun leven, bij al het onbegrijpelijke dat haar overkwam. Slapeloze 
nachten, vol angst, tranen, de kwellende vraag: waarom moet het zo gaan? Met niets dan 
haar vertrouwen op God die zegt dat Hij mensen niet in de steek laat, nooit. 

En als de mislukking totaal is, als haar zoon wordt gearresteerd, veroordeeld, 
gemarteld en terechtgesteld is zij er bij. Zij staat onder het kruis, als haar zoon te 
sterven hangt. Later, pas veel later, ziet ze, begrijpt ze: het is voor haar Pasen 
geworden. En dan verblijft zij tussen de aarzelende vrienden. Deze vrouw Maria, 
met haar benijdenswaardig geloof, is op het eind van haar leven tot een 

Paasfeest gekomen – net als haar zoon, zegt de Kerk. 
Dat vieren wij zondag, met recht, tot onze eigen bemoediging zoveel jaren later, opdat ook 
wij kunnen verder gaan op onze weg. 
Pastoor W.v.M. (17 augustus 1985) 
 
 
Ik weet niet of het waar is…. 

wat ik heb gelezen. Maar ik moet u de vraag wel voorleggen. Anders zou u later 
mogen zeggen: als we dat eerder hadden geweten… Een paar buitenlandse 
geleerden hebben onderzocht of geloof al dan niet beïnvloed wordt door het 

meedoen aan de bijeenkomsten in de kerk. Zij menen dat het niet meer regelmatig daaraan 
meedoen de eerste stap is naar randkerkelijkheid. Nederlandse geleerden vallen hen daarin 
bij. Zij stellen dat het (bewust) meedoen aan de bijeenkomsten van de geloofsgemeenschap 
de voedingsbodem is voor het geloof. Doe je daar niet meer aan mee, dan sterft je geloof af. 
En pastoor Krijtberg schreef: ‘Ze zeggen dat je een goed gelovige kunt zijn zonder de kerk. 
Dat kan niet. Je kunt een goed mens zijn, maar geen goed gelovige’.  
Nogmaals: of dit allemaal waar is, weet ik niet. Ik weet natuurlijk ook wel, dat een alleen 
maar in de kerk zitten zonder dat hoofd en hart er bij zijn, niets doet. Ik weet ook dat er nog 
heel veel ontbreekt in de kerk. En ik weet ook dat ons vroeger veel te veel is opgelegd. 
Maar daarom gaat het nu niet. Hier gaat het om de vraag: als je niet meer regelmatig aan 
onze bijeenkomsten meedoet, tast dat dan je geloof aan? Die vraag moet ik voorleggen, 
opdat we later niet zouden zeggen: ik heb het niet geweten. Ieder zou dit voor zichzelf eerlijk 
moeten nagaan en zo (gaandeweg) tot een besluit moeten komen. Ik weet wel hoe het gaat 
met onze menselijke relaties. Als je je huwelijksrelatie of je vriendschapsrelatie niet 
onderhoudt, gaat ze ongemerkt dood, in een langzaam sterfproces. Daarom neem ik die 
vraag van onze geleerden zo serieus. 
Pastoor W.v.M. (24 augustus 1985) 
 



Kerk, waar ben jij....? 
 vroegen mij een paar werklozen. Ons land heeft na Ierland het hoogste percentage 
werkeloosheid. Welnu, Kerk, waar ben jij voor ons, jouw medemensen die willen werken 
maar nergens aan de bak kunnen komen. En dan de WAO-ers, Kerk, heb jij een eerlijke 
boodschap aan hen die de regering waarschijnlijk weer gaat korten en misschien tot 
bijstandsmensen maken? Wat heb jij hen te bieden? Aan welke kant sta jij? In het midden 
zeker, een veilige neutraliteit om maar niemand voor het hoofd te stoten?  

Je houdt je liever bij je plechtige hoogmissen en je bedevaarten, 
ondertussen vroom biddend voor ons? Onze God is zeker een andere als die 
van jou, Kerk? Onze God is de God van het delen, van het partij kiezen, 
metterdaad, voor hen die zo genaamd minder zijn. Is jouw god soms 
diegene die vanuit de hoge dit alles onbewogen aanziet en ons voor later de 

hemel belooft als wij hier braaf zijn….? Onze God is de God van Jezus Christus die staat aan 
de kant van de machtelozen, van de kleinen, van de armen…. 
Wat moet ik dan antwoorden als pastoor? Moet ik zeggen: ‘Ach man, ik moet pastoor zijn. 
Ga maar naar het maatschappelijk werk. Die zijn daar voor. Ik moet mijn preken 
voorbereiden….? Of moet ik zeggen: Wat jij me daar vertelt, staat niet in onze 
theologieboeken. Wel in het evangelie. Meer dan ik ooit begrepen heb. Ik moet de dingen 
weer opnieuw op een rijtje zetten, gewoon helemaal opnieuw.’  
Ik begin te beseffen dat christen-zijn niet goedkoop is. Dat je wel eens een hoge prijs zou 
moeten betalen als je beweert christen te zijn. Het trekt je leven binnenste buiten. 
Pastoor W.v.M. (1 september 1985) 
 
 
Prinsjesdag…. 

(wat een leuk woord) is weer voorbij. Ik houd er pijn aan over. Pijn omdat de 
minima eerder minder dan meer krijgen, omdat WAO-ers financieel gekort 
worden, terwijl zij het vaak als extra moeilijk hebben, omdat er zoveel 
werklozen blijven. Ik weet geen oplossing. Het is wel niet mijn vak om die uit te 

vinden, maar als pastoor voel ik mij hierbij ongelukkig. En wanneer wij als kerk zeggen dat 
wij solidair zijn met ook deze mensen, dat wij allen broeders en zusters zijn, waaruit blijkt 
dat dan? Ik ben des te meer bang voor mooie woorden, voor de vlotte, kant en klare 
antwoorden. Want je zou het eerst zelf meegemaakt moeten hebben… 
En dan begint dit weekeinde de Vredesweek. Ook bij ons in de kerk, zaterdagavond. Enkele 
parochianen hebben dat voorbereid en zich de vraag gesteld: wat kunnen wij als Kerk hier 
voor hoop bieden? Als ik dan de teksten van zondag doorlees, vallen mij toch een paar 
dingen op. Het eerste lost jouw probleem niet op. Maar je krijgt wel iets aangereikt om het 
zelf te kunnen oplossen. Dat je de kracht vindt om verder te kunnen in jouw situatie, meer 
dan je ooit durfde te denken. Met opgeheven hoofd, zodat je gevoel van eigenwaarde niet 
zwakker, maar sterker wordt. Daartoe krijg je zondag aangereikt het bericht dat je een 
‘rechtvaardige’ kunt zijn … Iemand die het waagt werkelijk te geloven dat God (!) achter hem 
staat. En dan: dat er andere maatstaven zijn als die van onze maatschappij. Nieuwe 
maatstaven die de mens en de dingen een andere, een nieuwe waarde geven…. Dit 
weekeinde moeten wij dit samen verder onder ogen zien. 
Pastoor W.v.M. (21 september 1985) 
 
 



Op de voordeur…. 
zat een briefje: ‘Melkboer, vandaag niets nodig’. De melkman kende dat. De 
volgende keer zou hij wel weer langskomen. Mijn moeder deed dat vroeger al. 
Nieuw is wat mensen tegenwoordig op hun voordeur plakken: ‘god, vandaag 

heb ik je niet nodig, als je wel nodig bent, bel ik wel even.’ Dat is iets nieuws. Typisch voor 
onze tijd. Het zegt eigenlijk niets over God, maar alles over mensen en hun geloof. Het 
maakt namelijk duidelijk hoe mensen zich God voorstellen. God is voor hen een god die 
grotendeels overbodig is geworden, iemand die alleen nog in geval van nood wordt 
geprobeerd. Een god-op-afroep. Wie zich zo’n god voorstelt, zal merken dat het doorwerkt, 
ook op het naar-de-kerk-gaan, ook op het bidden. Het wordt allemaal een kwestie van 
behoefte, van zin of geen zin. Een mentaliteit trouwens waarbij elke menselijke liefde zou 
sterven…  
De volgende stap zal zijn: ik heb die god helemaal niet meer nodig, ik heb me vrijgemaakt 
van die god. Bij velen is dit proces op gang gekomen. Maar dat is niet ‘mijn’ God, want het is 
niet de God van Jezus Christus. Die is geheel anders als deze zelfbedachte, eigen god. 
Daaraan heb ik geen boodschap. Met die god heb ik niets te maken. Als ik in celibaat leef, is 
het niet omwille van die god. En als ik afzie van geld en eigen bezit is dat niet omwille van die 
god. Dat alles is hij niet waard. De God van Jezus Christus is een geheel andere. Wie Hem ook 
maar even gevonden heeft, weet dat hij de Bron heeft gevonden. De Bron van leven, die je 
‘groot’ maakt en rechtop doet gaan. 
Pastoor W.v.M (28 september 1985) 
 
 
‘Ze doen maar…. 

ze leven maar raak en gaan weer uit elkaar alsof het niets is’. Zo wordt er 
wel eens gepraat over mensen die in een scheiding zijn geraakt. Maar wie 
zo praat over scheiden doet veel mensen onrecht. Wie zo praat heeft nooit 

van dichtbij scheidingen meegemaakt: het verdriet met vaak stromen tranen, het 
nagewezen en beroddeld worden, het gevoel mislukt te zijn, afgewezen, aangetast door 
schuldgevoelens… En dat kan jaren duren. Ook kan daar nog bij komen het gevoel eindelijk 
bevrijd te zijn uit een onhoudbare situatie, waaraan op dat moment niets meer te 
veranderen was. Het kán ook gebeuren dat je als pastor mensen die gaan scheiden soms 
gelijk moet geven omdat er – als het eenmaal zo ver is gekomen – voor hen samen geen weg 
meer is. 
Daarom: wie gemakkelijk oordeelt over scheiden moet maar hopen dat het hem nooit 
overkomt. Dit schrijf ik naar aanleiding van het evangeliewoord dat we zondag tegenkomen: 
“Wat God verbonden heeft zal de mens niet scheiden”. Een woord dat we (vanzelfsprekend) 
serieus hebben te nemen zonder er iets af te doen of aan toe te voegen. Een woord dat juist 
gesproken is opdat het mensen gelukkiger zou maken. Een woord zo diep opdat mensen 
weten dat er altijd weer een weg is. 
Pastoor W.v.M. (5 oktober 1985) 
 
 
Die jeugd van tegenwoordig…. 
 Ze willen niet meer werken, ze willen niet meer naar school, ze willen wel alles 
hebben als ze er zelf maar niets voor hoeven te doen. Wel vandalisme, weinig in de kerk, 
veel in de disco… 



Ik geloof daar niets van. De jeugd is in haar hart niet anders als wij: de niet-jeugdigen. Zij 
uiten zich anders, maar het hart, de bron waaruit alles voortkomt..., zou er zoveel verschil 
zijn met ons oudere hart? Is dat wat ons in diepste wezen drijft zoveel verhevener dan dat 
wat de aldus beoordeelde jeugd bezighoudt? Zijn wij zoveel meer dan zij gegrepen door wat 
Jezus dreef, door die dingen waarvoor Hij leefde en stierf?  
Als dat zo is, als zij dat bij ons kunnen zien, komen zij een christendom tegen dat hen trekt. 
Want in jeugd leeft een onfeilbaar orgaan voor wat echt is, voor wat fris is. Genadeloos 
prikken zij onze vanzelfsprekendheden door, onze schijn. Zij bevragen ons op onze manier 
van leven, op wat wij heilig noemen. Zij vragen waarom wij zo doen en zo denken als wij 
doen. En dat kan een pure (lastige) zegen voor ons zijn. 
Er is een vorm van christendom die je burgerlijk kunt noemen. De houding van: laat me met 
rust, ik doe toch mijn plichten, vroeger was het ook goed…, doe dan niet zo moeilijk. Een 
andere vorm van christendom is die van mensen die geraakt zijn door het evangelie. Die zich 
ernstig afvragen: hoe kunnen wij dit in onze tijd waarmaken, wat moeten we daarvoor 
prijsgeven, moeten we onbekende wegen gaan (ook met angst en knikkende knieën, 
vertrouwend op Hem die beloofde met ons te zijn). Vraag is: durven wij het evangelie aan 
onze huid, aan ons hart te laten komen? 
Pastoor W.v.M. (12 oktober 1985) 
 
 
Op de hoek van de bank…. 
 met een gezicht vol protest zat de jongen voor mij. Naast hem zijn vader, helemaal 
rechtop, onverzettelijk. En dan nog een klein zusje dat maar rond keek naar de kaarsen en de 
vele plaatjes in de kerk. Maar de jongen was vastbesloten niets te zien en niets te horen. Hij 
leed aan de kerk! 
Wat hebben wij toch van de kerk gemaakt dat ze deze indruk kan wekken? Heeft God die 
Kerk zo bedoeld: bron van verveling, bron van saaiheid…. Al het andere moet dan boeiender 
zijn dan zo iets. En wie daaraan nog meedoet, is goed maf en kan niet met goed fatsoen aan 
zijn reeds vrijgevochten klasgenoten vertellen dat hij zondag naar de kerk is geweest. 
Een god van wie je je eindelijk hebt vrijgemaakt, die je eindelijk van je hebt afgeschud… Niets 
nieuws in de geschiedenis, zo zijn de goden die mensen zelf bedacht hebben: despoten en 
ondingen. Wie op zoek gaat naar de God van Jezus Christus komt iemand anders tegen. Dan 
is er vreugde, leven… 
Pastoor W.v.M. (26 oktober 1985) 
 
 
De kerk van Weurt 
 heeft ook een zogenaamde triomfboog: de boog die het schip van de kerk scheidt van 
het priesterkoor. Gewoonlijk kijken we er onderdoor. En dus eraan voorbij. Deze keer 
zouden we er eens tegenop moeten zien, dit weekeinde tenminste. Want daarop heeft een 
schilder een stukje uit de Bijbel neergezet. Namelijk een van de laatste bladzijden: het 
verhaal van de voltooiing van alles. Hoe alles begint staat op de eerste bladzijden. Achterin, 
op de laatste bladzijden staat het verhaal over de voltooiing. En daar tussenin de op en neer 
golvende geschiedenis. Een geschiedenis die hier niet uitloopt op een donker gat, in de grote 
ondergang, op het einde van alles, maar omgekeerd: juist op de voltooiing van alles. 
Ik weet het: het klinkt ongelooflijk in deze tijd van doemdenken, raketten en milieubederf. 
Inderdaad: ongelooflijk… Maar dat is nu eenmaal het woord van de Bijbel. Onvoorstelbaar 



ook. Ofschoon onze schilder een poging heeft gewaagd om dit onvoorstelbare voor te 
stellen. Kijk er maar eens naar dit weekeinde van Allerheiligen-Allerzielen. Maar laat het u 
niet afpakken, ook al heeft u een andere voorstelling of zelfs helemaal geen voorstelling. 
Mij is ook een voorstelling aangereikt, door de Bijbel en door gelovige mensen. Die laat ik me 
ook niet afpakken: ze is eerder sterker dan zwakker geworden. Daarover leerde ik: wat ons 
te wachten staat is het ogenblik van de ontmoeting, van de grote ontmoeting. Het ogenblik 
van de herkenning, van een zucht van verbazing en vertedering. Dat waarnaar je (onbewust) 
hebt uitgezien breekt nu door, dat zie je nu met eigen ogen: je komt thuis bij iemand die van 
je houdt en op je wachtte. Geen vreemde, maar een verrassend bekende. Ogen zullen 
opengaan, het hart zal bonzen van verrassing. Woorden als ‘ben JIJ het…’ Tranen van 
vreugde, van werkelijk grenzeloze vreugde alsof je een allerliefste ziet…. Een thuiskomen dat 
je vaag herinnert aan je dierbaarste ogenblikken. Zo staat het in diezelfde Bijbel: bruid en 
bruidegom vinden elkaar, de ontmoeting van geliefden, oog in oog, de liefdesrelatie die God 
zocht wordt zichtbaar. Wij durven hier niet aan, maar je moet niet bang zijn dit beeld bij je 
toe te laten. We hebben er geen woorden voor. Onze schilder geen kleuren: hij gebruikte 
goud als achtergrond. 
Pastoor W.v.M. (2 november 1985) 
 
 
 



 
 
 
 
Brief aan Titus Brandsma 
Best Titus, 
 terwijl ik nu een pijp rook – net als jij indertijd – schrijf ik je dit briefje. Hoe is het na 
alle drukte van afgelopen zondag in Rome? Je rust een beetje hervonden? En dan gaat het 
hier in Nijmegen nog een hele week door. Dat was maar niets voor jou, geloof ik, al die 
pompa met deftige kardinalen en paarse bisschoppen, al die toespraken en preken van 
geleerde pieten. Maar nu kun je dat wel verdragen. Je ziet het nu in een ander licht (Licht). Ik 
denk trouwens dat je om heel wat meer dingen kunt lachen waarover wij (en Rome) ons nu 
nog zo schitterend druk maken.  
De vraag die ik je wil voorleggen is deze: waar heb jij het vandaan gehaald om zo te leven? 
Om bewust van het fatale risico toch door te gaan? Om die laatste maanden van je leven 
toch je zelf te blijven toen je zo vernederd werd, geslagen (de tanden uit je mond), 
gebroken…. Waar heb je dat vandaan gehaald?  
Beste Titus, dat zou je ons hier in Weurt eens duidelijk moeten maken. Iedereen heeft dat 
nodig. Je hebt nog maar een paar dagen: dit weekeinde komen wij bij elkaar om aan jou te 



zien hoe je met dat soort situaties klaar kunt komen. Ik weet dat jij heel de eeuwigheid hebt. 
En dat moet zalig zijn. Maar wij leven dit leven nog. Wij hebben het nu nodig. Al vast dank, 
broeder, namens ons allen. 
Pastoor W.v.M. (9 november 1985) 
 
 
Weurt is niet van gisteren, 

rond 1400 zou hier al een Andreaskapel gestaan hebben. Op de plaats 
van ons huidig kerkhof? In die tijd dus bestond hier al een kleine 
christengemeenschap. Wat dat christen-zijn voor hen betekende, hoe zij 
dat beleefd hebben weet ik niet. Maar ook hun kapel was al genoemd 
naar de apostel Andreas. Waarom deden zij dat (zoals trouwens al 

gebeurde sinds de eerste eeuwen)? Waarom doen wij het? De naam van een man die in tijd 
zo ver van ons af staat. Wat heeft zo iemand ons te zeggen?  
Hij was een leeftijdgenoot van Jezus en heeft een paar jaar met Hem samengeleefd. Ook hij 
is gaan lopen toen het er op aankwam. Ook hij heeft Jezus toen in de steek gelaten. Wat hij 
aan geloof heeft gehad, was door Jezus’ terechtstelling aangetast, zo niet verdwenen. Hij 
had zijn oude beroep weer opgenomen. Voor hoelang weet ik niet…, maar er moet toen in 
de loop van de tijd iets gebeurd zijn. Eerst heeft hij evenals veel van zijn vrienden, zijn 
vermoorde en begraven vriend terug gezien. Levend. Tot zijn ontsteltenis en verbazing… En 
toen is hij opnieuw gaan nadenken. Over wat hij van zijn vriend gehoord en gezien heeft. Dat 
moet voor hem zo belangrijk zijn geweest, dat hij nu zijn beroep definitief opgaf. Voortaan 
werkte en leefde hij voor iets anders. Zo waardevol was hem dat geworden, zo overtuigd 
was hij ervan, dat hij het zich niet meer liet afpakken. Zelfs niet toen ze hem veroordeelden 
tot een kruisdood. Zo is hij terug te vinden op oude afbeeldingen. En ook in de kerk van 
Weurt. 
Pastoor W.v.M. (16 november 1985) 
 
 
Wij mochten…. 

vroeger niet kopen bij de protestantse groenteman ofschoon hij het dichts bij 
woonde. En tijdens de oorlog verontschuldigde moeder zich tegenover ons omdat 
de protestantse kolenman ons baggerblokken leverde (de katholieke had niets 
meer). Want als wij bij protestanten kochten steunden wij hen. 

Leven we nu in een omgekeerde wereld? Worden nu alle verschillen glad gestreken: ‘doe 
toch niet zo moeilijk… wat maakt dat nou uit?’ Wie zo denkt is nog even ver van huis als wij 
vroeger, nog verder. Want wie dat denkt, kies voor de eenheid van de onverschilligen: de 
eenheid van los zand. Daarmee is niemand gebaat, ook de spreker zelf niet: hij ontkent zijn 
eigenwaarde als christen. Met zo’n mens is niets op te bouwen. Van hem staat geschreven: 
‘omdat je lauw bent heb ik je uitgespuwd’. Wie werkelijk wil bouwen aan de eenheid, weet 
dat hij een eigen gezicht heeft en spreekt ook de andere aan op diens eigen gezicht. Dan kun 
je samen praten over wat je verbindt, samen uitwisselen wat je aan eigen waarden hebt. Zo 
kun je elkaar verrijken, nieuwe moed geven en inspireren. En dan kun je met respect voor 
jezelf en voor de ander samen voor je Heer gaan staan om te zoeken hoe je samen verder 
één kunt worden.  
Zo kunnen wij zaterdag samenkomen, als onze kleine bescheiden stap om de ergerlijke 
verdeeldheid onder christenen te overwinnen. Wie die stap zet, verlaat de angstige sfeer van 



een kerk in staat van zelfverdediging (Bonhoeffer). Zo kunnen wij, vertrouwend op Gods 
werk in ons verbonden zijn voor het leven. 
Pastoor W.v.M. (23 november 1985) 
 
 
Ik zoek een parochie 

die niet moedeloos wordt door het feit dat kerken worden afgebroken (de 
‘kerk’ wordt niet afgebroken). Een parochie die het woord ‘kerkbezoek’ niet 
meer wil horen (een voorchristelijk woord terwijl de Bijbel spreekt van het 
bijeenkomen van de gemeenschap, hoe onvolmaakt zij ook nog is). Een 
parochie die zich vrijmaakt van de ‘waarden’ van onze maatschappij omdat ze 

kiest voor de vrijheid van het evangelie… Waar mensen zeggen: of hier gebeurt wat Jezus 
met ‘kerk’ bedoelde hangt allereerst van onszelf af. En of hier – bij alle onvolmaaktheid – iets 
van het evangelie zichtbaar wordt hangt af van mijn trouw aan de taak die ik binnen deze 
gemeenschap op mij neem. En wat ik daar op mijn neem is niet langer een kwestie van 
hobby of van vrije-tijd-vulling maar van een ‘dit heb ik te doen’, ja gewoon een kwestie van 
roeping. Een parochie waar mensen liederen zingen die hen moed geven en die de hoop 
aanwakkeren: wat menselijk onmogelijk lijkt geloven wij toch omdat het beloofd is aan hen 
die er aan werken. 
Ook daarom hangen we nu weer de adventskrans in onze kerk. Het is licht, ontluikend licht, 
zoals een parochiegemeenschap – bij alle onvolmaaktheid- zelf kan zijn, stukje bemoediging 
voor hen die gestaag doorgaan met wat menselijk onmogelijk lijkt. Ook in die zin: een goede 
Advent gewenst.’ 
Pastoor W.v.M. (30 november 1985) 
 
Kritische Christenen 

  inspireren me. Want zij zijn bewust bezig met evangelie en christen-zijn. 
Voor hen is geloof niet vanzelfsprekend. Zij zijn wakker en willen een kerk die ook 
geloofwaardig is in de ogen van anderen. Ook conservatieve christenen kan ik vaak 
waarderen. Ook zij zijn bewust bezig met hun geloof - ofschoon vaak te eenzijdig met 
kerkelijke wetten, angstig verdedigend wat zij hebben. Maar er is nog een derde groep. 
Mensen die denken dat ze het al weten, mensen die geen vragen hebben maar gedachteloos 
doorgaan alsof er niets aan de hand is (terwijl het huis in brand staat). Geloof is ‘gewoon’, 
hoort er bij, routine en sleur… 
Ik ken niet-christenen die naar ons kijken: ‘Jullie beweren dat jullie die Jezus navolgen, 
waaraan is dat te zien?’ Zij vertelden me dat zij zich ergeren aan communiefeesten, groots, 
met dure cadeaus terwijl er daarna niets meer van geloof te merken is. Ze hadden het over 
doopsels terwijl de ouders van de dopeling helemaal niet met hun geloof bezig zouden zijn; 
ze ondervroegen me over het verband tussen kerkbezoek (wat een woord!) en leven uit het 
evangelie, over mensen die zich christen noemen terwijl ze puur kapitalistisch zijn. Daarom 
hebben deze niet-christenen vragen aan ons en lachen zij soms met de pretenties van de 
kerk.  
Vrienden, andere mensen verwachten wél iets van christenen. Hun opmerkingen en vragen 
zouden ons wakker moeten schudden. Hun kritiek is zonder meer een geschenk (puur 
genade), dat ons nieuw kan maken. Illusies armer, maar rijker aan echtheid. 
Pastoor W.v.M. (7 december 1985) 



Een koude zondagmorgen…. 
nog vroeg, kort voor zes uur. De derde zondag van de Advent. In de gang 
van het nog onverwarmde klooster stonden we stilzwijgend in een rij voor 
de deur van de kapel. Bijna iedereen droeg nog een extra jas over zijn lange 
zwarte toog. Daar overheen een witte tuniek. Om zes uur luidde de klok en 

ging de deur van de kapel open, hoog en ijskoud. Voorin in de donkere abscis brandden de 
kaarsen. Toen trokken we naar binnen met het oude Latijnse lied over het komen van het 
licht. Ik had dan het gevoel dat het licht er ook werkelijk was, ondanks (of dank zij) de koude 
donkerte om ons heen. In de koorbanken gezeten, onze adem als witte wolkjes zichtbaar, 
zongen we psalmen afgewisseld door Adventsteksten, alles in het Latijn, op de oude 
melodieën van het Gregoriaans. 
Allemaal nostalgie? Neen, meer dan dat. Een werkelijkheid die niet weg is. Want nog steeds 
zijn er diezelfde adventsteksten, door alle veranderingen heen, al eeuwen lang. Omdat ze 
sterk zijn, zo sterk dat ze een werkelijkheid kunnen weergeven.  
De vreugde waarvan onze kerk durft te zingen, vooral nu in de Advent, is geen blabla, geen 
mooie poëzie naast de werkelijkheid. Zij ís werkelijkheid, een van de veelal onbekende 
schatten van een kerk waarmee velen momenteel terecht maar ook ten onrechte moeite 
hebben. Ten onrechte: vooroordelen en verkeerd verwerkte teleurstellingen kunnen je de 
weg blokkeren. Maar inderdaad: vele van die schatten blijven onbekend. Misschien zul je er 
vroeg voor moeten opstaan als het ware, door de kou heengaan… Je zult er iets voor over 
moeten hebben om ontvankelijk te worden. 
Pastoor W.v.M. (14 december 1985) 
 
 
 
Brief in de kribbe… 
Ik stap nu maar even binnen in de nog lege stal. 
De os, de ezel en de lege kribbe, dat is alles vandaag, 
Alles wacht nog, hier binnen en ook buiten. Ik ook 
 
Ik zou hier zolang willen gaan zitten, totdat je komt. Maar ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat 
ik nog wat doen moet. Daarom leg ik dit briefje maar in de kribbe. Dat vind je straks wel als 
je uit de hemel neerdaalt op deze aarde. Weet je wat ik dan wel eens denk? Ik denk dan: je 
zult het weten, dat je op deze aarde bent gekomen! Hetzelfde hout, waaruit deze kribbe 
gemaakt is, wordt ook gebruikt om kruisen te maken. 
 
Ja, je zult het weten. Maar blijkbaar denk jij daar toch anders over. Wetend dat wat je te 
wachten staat, kom je toch! Jij moet geweten hebben hoezeer alles op je wacht. Jij moet 
geweten hebben met hoeveel vreugde mensen hebben gesproken over jouw komst. En nu 

nog doen mensen dat. 
 
Jij hebt hoop gewekt. Zo’n sterke hoop dat ze bestand blijkt tegen de 
teleurstellingen en menselijke onmacht van eeuwen. Ook tegen die van 
onze tijd. 
 

Jij bent het gezicht van de Onzienlijke, naar ons toegekeerd. 



Ik leg dit briefje nu in je kribbe, dan weet je straks een beetje, hoe welkom je bent, hoe 
onzegbaar blij jouw komst mensen maakt. 
Dag. Tot volgende week. 
 
Pastoor W.v.M. (21-28 december 1985) 
 
 


