1986 (Jaargang 23)

Oudejaarsdag….
is het nu ik dit schrijf. De wereld is wit en koud. Binnen is het aangenaam
warm. Er ligt een krant over wat ‘ze’ denken over het afgelopen jaar. En
daarbij veel goede wensen voor het nieuwe jaar. Dank u voor al dat goede!
Naast me ligt een boekje van een Jongerenviering. Gemaakt door een groepje
jongeren uit de parochie voor Oudejaarsavond. Voorop een plaatje: twee mensen aan het
begin van een weg. De titel: ‘Ga je mee, het nieuwe jaar in?’ Ik kijk er naar, mijmer er een
beetje over en denk dan: ‘Steengoed, jonge vrienden! Ik weet niet of je het zo bedoeld hebt,
maar jullie kijk op de jaarwisseling in oerchristelijk’. De gelovige voelt zich beter thuis bij
Nieuwjaarsmorgen dan bij Oudejaarsavond. Niet de weemoed om wat voorbij is houdt de
gelovige bezig, niet het stilstaan bij vroeger. Maar de oproep van de toekomst. De toekomst
die God ons aanzegt. Zijn Rijk dat altijd voor ons ligt, dat onherroepelijk zal komen omdat Hij
het beloofd heeft. Geen mens en geen macht kan dat tegenhouden.
Het tweede dat mij treft is dat er geen wens van ‘veel geluk’ op staat. Geluk als iets dat komt
of niet komt, je moet het maar afwachten, als een soort lot waaraan je niets kunt
veranderen. Er staat iets heel anders: de oproep om het zelf te máken, om persoonlijk en als
gemeenschap aan de slag te gaan uit kracht van je geloof. God wil het.
Hoe zou je dan kunnen toegeven aan kleinmoedigheid? Zo is het bedoeld als ik u allen van
harte toeroep: Dit is een Zalig Nieuwjaar. Ik wens u toe het steeds, wat u ook overkomt, zo
te kunnen bekijken. En dat we in onze bijeenkomsten steeds weer nieuwe moed kunnen
putten.
Pastoor W.v.M. (4 januari 1986)

Ik belde aan.
Een jochie deed open. ‘Iemand van de parochie’ riep hij naar achteren. ‘Ligt de
envelop voor de Kerkbijdrage al klaar, moe?’ Toen hoorde ik het antwoord: ‘Zeg maar dat we
de envelop kwijt zijn’. Dat antwoord gaf het jochie mij door. Ik zei nog dat ik wel een
reserve-envelop had, maar het manneke vond dat dat niet nodig was. En deed de deur dicht.
Ik belde aan bij de volgende. ‘Hoeveel procent krijgen jullie zelf?’ vroeg de vrouw des huizes.
‘Niets mevrouw, niets bruto en niets netto’. ‘Nou, dan zijn jullie mooi gek’, vond mevrouw.
‘Kan wel waar zijn, maar dit moet wel gebeuren: wij moeten voor elkaar opkomen:’, zei ik.
‘Nou, zeg dan maar tegen jullie baas of wie dan ook dat wij niet meer met die club
meedoen’.
Nummer drie en vier hadden mij al verwacht. De envelop lag klaar. Fijn.
De vijfde zei een beetje boos: ‘U hoeft toch niet bij ons aan te komen, ze weten toch dat wij
al jaren automatisch overmaken.’ Ik knikte en probeerde uit te leggen, dat je in ieder geval
één keer per jaar opnieuw kon bekijken of je wilde doorgaan zoals tien jaar geleden of wilde

verminderen of ook vermeerderen. Het hielp niet. Ze bleven boos en gaven mij de envelop
zo mee.
Het kriebelde een beetje in mij toen ik naar het volgende huis stapte. Het lijkt wel of ik voor
mezelf kom, terwijl ik het voor ons samen doe, voor onze gemeenschap. Kerk is er toch
alleen als wij het willen en zoals wij het willen, voor onszelf en voor onze kinderen. Daarvoor
zullen we samen moeten zorgen.
De volgende verwachtte mij al. Had de koffie klaar en de envelop ook. Ze bedankten zelfs
voor de moeite. Ze waren er nog. En bij sommigen kwam ik in gesprek over de kerk. Ik dacht:
dat moet ik doorgeven aan het Kerkbestuur en dit aan de pastoor zelf. Toen ik thuis kwam,
was ik tevreden: het was goed dit te doen. Voor onze gemeenschap.
Pastoor W.v.M. (11 januari 1986)

Hoog water….
is het nu. Ons land heeft een nieuwe schoonheid gekregen. Het is veel stiller
geworden en er is meer ruimte dan anders. De schepen lijken dichterbij, de bomen en de
struiken donkerder. Er komen veel mensen kijken. Meer dan bij laag water als de schepen
bijna helemaal schuilgaan achter de voorste dijk. Dan zie je overal vissers. En vaak lopen er
paarden op een stuk uiterwaard, prachtig scherp afgetekend tegen de hemel alsof ze
uitgeknipt zijn. Als ik me omdraai zie ik hetzelfde land met het kerkje van Weurt, klein,
opgeslokt door de bijna dreigend Centrale. Ja, mijn kerk, met jou is het bijna als met het land
van Maas en Waal: soms komen de mensen als verliefd op je af als bij hoog water op een
zondagmiddag. En soms giert er een koude wind over die dijk, geen mens komt er op af, hoe
schoon het dan ook is. En toch ben je hetzelfde Land van Maas en Waal. Ook jij, mijn Kerk,
bent toch dezelfde, bij alle wisseling van hoog en laag. In jou wil een gezicht krijgen de
Verrezene om zo aanwezig te zijn in een prachtige soms zo gure wereld.
Pastoor W.v.M. (25 jan. – 1 febr. 1986)

Als ik er behoefte aan heb…
Dat hoor je vaak. Ik denk als reactie op het vele ‘moeten’ van vroeger. Je hoort het
ook als je het hebt over naar de kerk gaan. Dat is een nog sterkere reactie. Een ongeluk is
alleen dat dit omslaat in vrijblijvendheid. En dan zijn we nog even ver.
‘Heb je reden om weg te blijven uit de kerk?’ Geloofstwijfels? Dat is geen reden. Je lost je
twijfels niet op door weg te blijven uit onze bijeenkomsten. Integendeel: je raakt steeds
meer in het slop.
‘Ze doen het niet goed in de kerk?’ Best mogelijk. Maar wegblijven, maakt het probleem
alleen maar groter. Er over praten, aan de bel trekken (letterlijk), samen zoeken naar betere
vormen.
‘Geen behoefte aan die kerk?’ Ook geen reden. Wel eens bedacht dat je het ook kunt
omkeren? Als wij gemeenschap willen zijn, zul je je tegenzin wel eens moeten overwinnen
omwille van anderen die je anders in de kou laat staan.
‘Bezwaren tegen de kerk?’ Geen reden. Je lost niets op met die afzijdigheid. Erbij blijven,
meedenken (en tegen-denken), praten dan kan er iets opgelost worden. Een gelovig mens
geeft in deze niet op.
‘Geen tijd?’ Smoes. Je kies voor iets anders. Dat is eerlijker.

‘Geloof is projectie?’ Geen reden. Heel wat geloof is inderdaad projectie (onvolwassen
geloof). Mensen maken zich een god die beantwoordt aan hun verlangens. Daarom hoeft uw
geloof nog geen projectie te zijn.
Er staat te veel op het spel, voor onszelf en voor onze kinderen. Wij bepalen nú hoe ‘kerk’ er
straks uitziet. En daaraan moet gewoon gewérkt worden.
Pastoor W.v.M. (1 februari 1986)

Terwijl….
op dit late uur nog velen de laatste hand leggen aan de wagens voor de
Carnavalsoptocht, zit ik te denken aan het Parochieblad voor deze week. Terwijl
anderen hun ‘buut’ nog eens repeteren, schrijf ik deze woorden. Heeft het een
met het ander te maken? Zijn het niet twee, geheel verschillende werelden?
Dezer dagen is in Berlijn een man herdacht die veertig jaar geleden werd
opgehangen. Een nog jonge christen, die vanuit zijn geloof steeds duidelijker ‘neen’ had
gezegd tegen de nazi’s. Daarom had hij twee jaar in hun gevangenissen doorgebracht. Hij
wist steeds zekerder dat hij niet meer vrij zou komen. Kort voor het einde van de oorlog is hij
nog (overhaast) vermoord. Voor hem bestonden er geen twee werelden: het leven én het
geloof. Er is slechts één wereld: die van je eigen verantwoordelijkheid, met de lach en de
traan, zonder smoesjes en mooie schijn. Eén wereld zonder fraaie of ‘heilige’ woorden.
Je hebt te staan waar je staat, midden in de werkelijke wereld. Ook als anderen er anders
over denken en je in de steek laten. Ook als je eigen kerkmensen zeggen: ‘ja, maar je kunt
het ook anders uitleggen, je kunt je baan wel houden, je kunt er ook vandoor gaan, je kunt
ook denken aan je gezin…
Het evangelie vraagt dat je staat in deze wereld zoals die is. De wereld moet vernieuwd en
verzoend worden. Sjoemelen, jezelf aanpassen, toegeven aan rechts en aan links is ontrouw
aan jezelf en aan de schepping.
Een paar dagen voor zijn dood schreef een vriend: ‘Nu wist hij dat er niets meer in het leven
was waarvoor je bang hoeft te zijn’. En zelf schreef hij: ‘Laat ons getroost als christen naar de
galg gaan.’
Zo heeft hij het gedaan, rechtop, tussen bewakers die diep respect voor hem hadden. Een
christen die mondig geworden is weet dat er één wereld is. Hij laat dan ook zijn maskers
vallen.
Pastoor W.v.M. (8 februari 1986)

In de Carnavalsoptocht….
reed een wagen met een tekst die mij opviel: ‘Het geloof gaat er aan, daarom is het
met de kerk gedaan’. Achter die wagen een oud, vergrijsd heertje op de fiets. De Kerk? De
pastoor? Ik denk eerlijk gezegd dat menigeen zijn zorg, zijn angst, zijn twijfel herkende in die
wagen. Ik weet ook dat heel wat mensen het geloof van hun kinderjaren nu pas echt aan het
ontdekken zijn, iets kostbaars dat zij niet meer willen missen. Ook zijn er die nog nooit
geraakt zijn door het evangelie en er ook nu nog aan voorbijgaan. Maar anderen zitten met
vragen, eigen vragen en die van anderen.
Geloof en Kerk: achterhaald? Stom, ouderwets, iets voor mensen die zelf niet nadenken,
levensvreemd? Hemel: een zoethoudertje voor mensen die het leven niet aankunnen?

Wie niet bang is voor dit soort opmerkingen en vragen kan juist daardoor aan het denken
komen. Kan groeien door pijn en strijd naar een volwassen geloof. ‘Zijn’ God is niet meer een
uiteindelijk door hem zelf bedacht wezen dat beantwoordt aan je eigen verlangens en
behoeften. Hij laat zich niet meer verleiden om koel analyserend óver God te spreken of te
denken (moordend voor elke relatie). Hij gaat ontdekken Diegene uit wie Jezus Christus
leefde. Hij durft de confrontatie aan met de levende God van de Bijbel, die ook haaks staat
op je eigen begeerten en behoeften. Voor hem begint het nu pas. Aangetrokken door het
Licht, door de Bron begint hij te leven en zichzelf met ander ogen te zien.
Even stilstaan, weer aan je leven en aan jezelf gaan werken dat is de kans, de oproep van de
Vastentijd. Duur betaald door de kruisdood van de zo zeer mens geworden God.
Pastoor W.v.M. (15 februari 1986)

Bergharen….
heeft geen pastoor meer. Zondag is hij plotseling gestorven.
Maasbommel, Horssen, Boven-Leeuwen hebben ook geen eigen pastoor meer.
Beuningen met zijn tienduizend inwoners zal dit jaar ook zonder eigen priester
komen als er zich geen nieuwe kandidaat meldt. En in korte tijd zullen er in Maas
en Waal nog meer plaatsen openvallen. Dat gaat onder andere betekenen: één
priester voor meerdere parochies.
Daar kun je van schrikken. Je kunt dan het gevoel krijgen dat het niet goed gaat met de Kerk,
dat de Kerk wordt afgebroken. Maar: je kunt je ook andere vragen stellen. Bij voorbeeld: is
de Kerk zoals wij die de laatste eeuwen hebben leren kennen ook de kerkvorm die Jezus
heeft bedoeld? Is de Kerk van: ‘Iedere parochie zijn eigen pastoor als centrum’ de enig
goede? In het begin was dat in ieder geval anders. En in missielanden zijn veel parochies die
eenmaal per zoveel weken of maanden een priester zien, terwijl zij bloeiende, actieve
gemeenschappen zijn.
Er ligt een uitdaging voor ons, een enorme, ongelooflijke uitdaging. Hoge eisen zal die stellen
aan onze gemeenschappen. Maar… eigenlijk willen christenen toch gelovige mensen zijn
(worden)? En… hoe ernstig nemen wij de Bijbel? Daar staat het woord: “Dit zal er gebeuren
in die dagen: Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten: uw zonen en dochters zullen
spreken namens Mij, de jongeren onder u zullen visioenen zien, de ouderen zullen dromen
krijgen… Zij zullen spreken namens Mij” (Hand. 2:16).
Dit wil nog niet meer zijn dan een aanzet tot nadenken, ook over vragen als: zeg ik ‘ja’ tegen
mijn doopsel of ga ik aan de kant staan? Durven wij te geloven dat God in ons werkt?
Pastoor W.v.M. (22 februari 1986)

God straft onmiddellijk…
Nog steeds speelt bij velen de gedachte: Kijk uit voor die god, hij pakt je een keer.
Wees op je hoede! Vooral als het je goed gaat moet je oppassen, klop het maar gauw af!
Bijgeloof, angst: we laten ons bespelen door ingebeelde machten die ons onvrij maken,
slaafs en onderworpen.
Anderen zeggen dat ze verder zijn: zij hebben zich vrijgemaakt van die god en voelen zich
daar wel bij. Met medelijden of zelfs met minachting kijken ze neer op die brave gelovigen
die het nog altijd niet doorhebben, die mensonwaardig onderdanig en onvolwassen blijven.
Zij zelf voelen zich bevrijd van hun ‘geloof’.

Beiden hebben het over god, maar een god zoals mensen zich er al zovele bedacht hebben.
En zoals er vanuit hun (onbewuste) angsten steeds weer nieuwe zullen bedenken. Steeds
weer met dezelfde bedoeling: het op een of andere manier op een akkoordje gooien met die
god; hem te vriend houden omdat dat veiliger lijkt.
Beiden hebben het over een god, niet over de God van de Bijbel. Niet over de God van Jezus
Christus. Wie deze God (ja, met een hoofdletter) zelfs maar vermoedt richt zich op. Begint
een ander mens te worden, een werkelijk vrij mens. Hij ‘bekeert’ zich.
‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien… Ik daal af om mijn volk te bevrijden’. Dit
zegt de God van de Bijbel. Alle andere goden laten je in Egypte zitten.
Pastoor W.v.M. (1 maart 1986)

Op het hoekje….
van een bank zat hij, buiten in de vrieskou. Hij was bezig zijn schaatsen uit te doen. Ik
kende hem: hij was pastor in een stadsparochie. Hij herkende mij ook. Hoe is het bij jullie,
vroeg ik. Terwijl hij me aankeek met zijn varkensoogjes zei hij heel beslist: Goed, bij ons gaat
het goed…
Toen ik later over het ijs liep dacht ik aan wat hij gezegd had. Ongewoon eigenlijk, zo niet
onnozel om te zeggen dat het goed gaat in je kerk. Een kerk met zoveel tegenstellingen en
zoveel vragen.
’s Avonds had ik een afspraak met een mij nog onbekende vader van een jong gezin. Hij
vertelde dat hij ‘voorging’ in hun kerk bij gebedsdiensten. Met een rustig vuur vertelde hij
over het samen voorbereiden, over het persoonlijk woord dat zij dan spraken, over de
reacties van de mensen en hoe zij elkaar bemoedigden. Hun pastoor kon niet alles alleen,
daarom deed zijn groep ook wat zij konden.’
Ik voelde bewondering voor deze man. Hij had een fulltime baan en een gezin. Toch deed hij
dit en met overtuiging. Een kerk met zulke mensen… Het geeft me te denken. Want zo zijn er
nog veel meer, op allerlei terrein. Zo’n kerk…, dat is geen kerk-in-staat-van-verdediging. Dat
is een positieve kerk. Het maakte me blij. Ik zag iets leven, gewoon onderaan zoals dat heet,
aan de basis.
Het gaat goed bij ons, zei die pastor. Ja, ergens heeft hij toch gelijk. Er gebeuren dingen, ook
bij ons die mensen vroeger niet voor mogelijk hielden. Dat staat ook wel geschreven over de
eerste jaren van de kerk, maar daarin geloven wij niet. Wij durven niet over het water te
lopen, ook al is het ijs nog zo dik.
Pastoor W.v.M. (8 maart 1986)

Voor een beperkt aantal….
van ons bedrijf schrijf ik dit. Voor mensen die vroeger zeer kerkelijk zijn
opgevoed, vaak tegen hun zin naar de kerk gedreven en nu het gevoel hebben
dat er een last van hen is afgevallen. Van hen hoeft het nu allemaal niet meer
zo. Ze wensen met rust gelaten te worden. En hun kinderen moeten het maar
zelf uitzoeken. Een deel van hen is (nog) blijven steken in die afweerreactie.
Anderen vechten zich er doorheen. Zij hebben veel van het ‘oude’ geloof afgelegd. Staan
vaak met lege handen. Maar beginnen iets te vermoeden van wat vroeger langs hen heen
gegaan is toen alles nog vanzelfsprekend leek, toen ze er nog niet bij nadachten. Nu zijn ze
iets op het spoor gekomen van wat de Bijbel eigenlijk bedoelt met ‘geloof’, met het

‘Nieuwe’. Maar het gevecht dat ze daarvoor moeten leveren is moeizaam, vaak in stilte, in
een tijd waarin je alleen lijkt te staan, in een wereld die god-loos lijkt.
Voor wie doorgaat zal dit een kostbare fase blijken te zijn. Een tijd waarin je geloof
volwassen wordt, waarin je begint te ontdekken waarom het eigenlijk gaat. Misschien de
kostbaarste periode in je leven.
De laatste weken van de Vasten zijn begonnen. Ieder jaar weer een kans. Misschien grijp je
hem deze keer. Omdat jij God zoekt? Of veel meer nog omdat God jou zoekt, op Zijn manier,
op Zijn tijd, onverwacht en onvermoed. Wie zich laat vinden, wie dit toelaat in zijn bestaan
zal het leven vinden. Vastentijd: een kans. Voor sommigen was het beslissend: het was het
begin van een ommekeer in hun leven.
Pastoor W.v.M. (15 maart 1986)

Een aarzelend vingertje….
kwam omhoog. De vraag was niet moeilijk. Maar het antwoord was zo
ongewoon, zo uiterst ongewoon dat ze het voorzichtig, bijna fluisterend
uitsprak. De grote mensen hadden het haar verteld alsof het iets gewoons,
iets alledaags was. Zo maar tussendoor. (Of waren die er ook bang voor?)
Zelf durfde ze het haast niet hardop te zeggen. De hele groep keek haar aan
toen zij haar vinger opstak. Het was doodstil geworden op de vraag: ‘Als het
met Jezus is misgegaan, als hij vermoord is en begraven, hoe kom het dan
dat wij nu nog zo over Hem praten?’
In die stilte zei ze, haar hoofdje een beetje ingetrokken: ‘Hij is weer opgestaan…’
De man die de vraag gesteld had was diep getroffen door heel deze manier van antwoorden.
Dit kind liet zien hoe ongewoon, hoe schokkend en verbijsterend dit was, als niet te geloven.
Dat is Pasen. Met niets te vergelijken. Hoogstens met de eerste scheppingsdag. Laat de
parochie zich opmaken om dit te vieren. Op haar Paasbest, letterlijk. En dat het voor
iedereen, kerkelijk of bijna onkerkelijk, heel gelovig of randgelovig, een Zalig Paasfeest
worde.
Pastoor W.v.M. (29 maart 1986)

Er was eens….
een parochie van twee-en-een-half-duizend parochianen. Die zou een
parochieavond houden. Over de toekomst van de parochie. Een groepje
had veel tijd besteed aan de voorbereiding. Ook waren er koffiekopjes
besteld en extra stoelen zouden er nog gehaald worden. Suikerzakjes,
pakjes melkpoeder, lepeltjes en ook de nodige papieren. Aan alles was gedacht. Keurig
verzorgd.
Toen gingen de deuren open. Het avondje was gekomen. Maar de makkers?
Toen het echt tijd was, bleken er 36 in de zaal te zijn (een paar anderen gaven bericht van
verhindering). Die 36 hadden allemaal een bloemetje verdiend (ofschoon ze dat niet kregen).
De pastoor had duidelijk op meer gerekend. Je zag aan zijn gezicht dat hij zich afvroeg: hoe
kan dat nou? Er was toch geen cupvoetbal (alsof ze daarvoor zouden wegblijven), er was
geen feestzitting van de fanfare (dan was de grootste zaal nog te klein), er waren ook geen
gemeenteraadsverkiezingen die dag (toen puilde de grote schuilkelder onder het plaatselijk

stadhuis uit tot diep in de nacht). Waarom dan zoveel stoelen over? De klapstoeltjes stonden
nog allemaal opgevouwen in de hoek.
Ondertussen lieten de overige 36 merken dat zij er wel waren, dat ze meedachten en tegendachten, dat de toekomst hen aan het hart ging, dat ze begrepen op een nieuwe manier
verder te kunnen en ook wegen zagen… Op het einde van de avond gingen ze allemaal staan.
Ze wilden een lied zingen. Het lied van de Geest: ‘Wat altijd is geweest, het waaien van de
Geest, gebeurt opnieuw vandaag…’ Om half twaalf ging de laatste partij klapstoeltjes terug
naar zijn eigenaar.
Pastoor W.v.M. (12 april 1986)

‘Neen,’….
zei de man, ‘dat doen wij niet, dat is de taak van de kerk’. Zijn vrouw zat tegenover
hem. Ze praatten even na over de voorbije dag, zoals altijd ’s avonds. De vrouw zei niets. Ze
keek hem aan zoals hij daar zat, een beetje afwerend. Het bleef even stil. Toen zei ze: ‘Toch
kunnen we er niet onderuit. Wij hebben immers ons kind laten dopen. Toen hebben we
beloofd dat wij het in ons geloof zouden opvoeden. En nu stemmen wij er mee in dat het zijn
eerste communie doet. Neen, wij kunnen niet aan de kant gaan staan kijken hoe een andere
ons kind opvoedt.’
En zo is het inderdaad gegaan. Op meer plaatsen in Weurt. Ondanks de
schroom, het bang-zijn dat ze het niet kunnen, zijn er toch ouders die zelf
hun kind hebben voorbereid op de eerste communie. Met behulp van de
Werkgroep, met behulp van de school, maar zelf hebben ze thuis de
afgesproken verhalen verteld en doorgepraat met hun kind. Hoewel ze vaak zelf vol vragen
zitten. Zo zijn ze nu zelf (opnieuw) aan het werk met hun geloof. Eigenlijk dank zij hun kind.
Hetzelfde gebeurt bij het Vormsel. Ook daar is een groep ouders zelf met onze kinderen aan
het werk. En bovendien zijn ze met hun eigen geloof bezig. Zoals ook een pastoor met zijn
geloof bezig is als hij voor zijn parochie moet preken. Dank zij zijn parochianen kan hij
groeien in geloof.
In een wereld zonder God kunnen onze kinderen ons tot God brengen telkens als zij ons
vragen ons geloof (dat wat je in je hart draagt, niet in boeken) met hen te delen. Misschien
houden we op de duur slechts een kleine kerk over, ik weet het niet. Maar één ding weet ik
wel: als wij zo aan het werk zijn, ontstaat er een kerk van mensen die bewust gaan leven uit
hun geloof.
Pastoor W.v.M. (26 april 1986)

Een Minimumuitkering….
Wie uitsluitend daarvan moet leven, kan zich niet veroorloven wat ik mij
veroorloven kan. Ik kan wel een boek kopen, autorijden, mij een rokertje
aanschaffen en ik krijg goed te eten. Wie niets anders heeft als een
minimumuitkering kan dat niet. Het Kerkbestuur heeft een brief gestuurd aan de
betreffende Kamercommissie. Daarin hebben wij gevraagd deze minima te ontzien bij
verdere bezuinigingen.
Gaat ons dat aan? Moeten wij ons als Kerk niet met onze eigen zaken bemoeien? Inderdaad:
met onze eigen zaken. Want het is namelijk onze zaak of die mensen die wij zo christelijk
broeders en zusters noemen, het wel net zo goed kunnen hebben als ik of wie van ons ook.

Zo niet, dan moeten wij toch eens eerlijk kijken wat ons broeder- en zuster-zijn voorstelt.
Het evangelie is daarin niet mals. Daar staat bij voorbeeld: ‘Doet wel naar hun woorden,
maar niet naar hun daden’. Dat was dan gezegd van de Farizeeërs. En achter dat verhaal van
de minima gaat nog een hele wereld schuil. Letterlijk de wereld van: beschouwen wij elkaar
werkelijk als broeders en zusters of beschouwen wij sommige groepen toch als een beetje
minder broeder/zuster van mij dan andere? Is diegene die volgens onze maatschappij
‘hoger’ is, ook in mijn christelijke ogen meer eerbied en achtig waard dan de ‘lager’
gesitueerden?
Zondag is het de Dag van de Arbeid. Arbeiders bevragen hun medemensen op de echtheid
van hun christen-zijn. Op de eenheid van de economisch zwaksten en de economisch beterbedeelden. Wie drijft ons: de geest van de maatschappij of de Geest, de vernieuwende
Geest Gods?
Pastoor W.v.M. (3 mei 1986)

‘Ik niet,…
neen hoor, mij krijgen ze niet zo gek. Ik rijd wel naar een andere plaats waar ze
wel een Mis hebben’. ‘En mij zien ze ook niet meer: ze zoeken het nou maar zelf
uit. Als ze ons zo in de steek laten …’ Dat was een gesprekje tussen twee
parochianen. Zo zijn wij allemaal opgegroeid, wij weten eigenlijk niets anders.
In een kleine stad B. hadden de klokken geluid. De mensen wilden die morgen bij
elkaar komen in de kerk. Een ‘eigen’ pastoor hadden zij niet. Maar nu vonden zij
dat ook niet meer zo nodig. Ze waren nog nooit zo actief geweest als dit laatste jaar. Toen
‘hun’ pastoor plotseling wegviel waren ze enorm geschrokken. Maar ze hadden niet veel tijd
om te treuren: de volgende zondag moest er al iets gebeuren. En het gebeurde inderdaad.
Sindsdien gebeurde er van alles, telkens weer. Een priester uit het dekenaat blies het vuur
aan. En het brandde, tot hun eigen verbazing, ondanks alle menselijke strubbelingen.
Geen verhaaltje, vrienden, maar werkelijkheid. In mijn ogen een teken dat de Geest werkt in
mensen die Hem de kans geven. Een teken dat er nog altijd vurige tongen neerdalen waar
mensen Hem de kans geven. Zo is de kerk begonnen. Zo kan ze nu ook tot nieuw leven
komen.
Pastoor W.v.M. (Pinksteren, 1986)

Geachte Bisschop van de Gelderlander,
Ja, zo noem ik u. Ongebruikelijk, maar wat u gezegd hebt over onze Kerk heb ik
niet uit uw eigen mond gehoord. Ik weet het alleen uit de krant van vrijdag 23
mei. Ik reageer dus op die krantenwoorden, die ook mijn parochianen gelezen
hebben.
Volgens die krant hebt u gezegd dat de Kerk van Nederland stervende is. Geachte bisschop,
die woorden hebben mijn ziel geraakt. Dat mijn ziel geraakt wordt is soms nodig en dus
vruchtbaar. Maar deze woorden…. Ik zie zo veel goeds om mij heen: zo veel mensen die zich
inzetten voor onze Kerk. Er veel tijd en zorg aan besteden. En ook hun geld. Ouders die hun
kind en kinderen die hun ouders bij de hand nemen om dat geloof te ontdekken. Mensen die
werkelijk met hun geloof bezig zijn, er over bidden en praten en lezen en regelmatig
meedoen met onze bijeenkomsten in de kerk. Mensen ook die zijn losgeraakt van de Kerk,
om een of andere reden teleurgesteld, toch die Kerk blijven volgen, zoekend naar een ingang

waar zij oprecht kunnen binnengaan. En ik ken vele collega’s die al hun tijd en kracht geven
voor onze kerkgemeenschap, dagelijks biddend, vechtend vaak tegen schuldgevoelens
omdat er zo veel lege plaatsen in hun kerk zijn. Toch doorgaand, ofschoon er steeds meer
van hen gevraagd wordt, doorgaand met de humor van de gelovige die licht en donker weet
te relativeren. Ik zeg niet dat onze Kerk gezond is (welke zou dat momenteel wel zijn in het
Westen?). Ik zeg niet dat wij geen fouten maken. Maar ik zie zo veel goeds groeien in de Kerk
van mensen. Vraagt dat goede niet juist om versterking? Is er niet eerder iets opbouwends
te zeggen? Hebt u geen eerlijk woord ter bemoediging? Ook al zou dat een hard woord zijn.
Zo, en nu ga ik verder met deze dingen die mij gelukkig maken.
Pastoor W.v.M. (31 mei 1986)

Sara zou gedoopt worden.
Een kindje zoals andere kinderen. Moeder hield haar ten doop, het hoofdje
boven de doopschaal. Haar armpjes hingen losjes langs haar lijfje, haar ogen
groot en helder keken ons allen aan, zo open, zo weerloos dat wij er zelf
weerloos van werden. Daar was iets in dat kind dat ons te boven ging, waar wij
niet bij konden, te groot voor ons.
Zo zijn mensen, groter dieper dan zij zelf menen te zijn. Er is iets dat vaak verborgen gaat
onder het gewone, het bekende, bedekt soms door het banale. Er zijn dimensies…, andere
dan alleen de vlakke lengte en breedte, andere dan de normaal meetbare hoogte en diepte.
Dimensies waarvoor wij hier geen woorden hebben. Ook in de dingen om ons heen. Een
schilderij kan er soms iets van zichtbaar maken. Wij hebben daar wel antennes voor. Die
vangen de boodschap op dat leven niet versmald kan worden tot alledaagsheid en banaliteit,
dat leven meer is…
Gaat de Kerk daarom zo respectvol om met haar doden? Is ze daarom zo uiterst
terughoudend tegenover euthanasie, tegenover abortus? Durft zij daarom haar
gemeenschap Lichaam van Christus te noemen, ondanks alles? Tastend ontdekt zij, met vele
anderen, een mysterie, in alles en in iedereen verscholen. Onze woorden en onze gebaren
zijn maar stuntelig wanneer wij in de kerk hiermee bezig zijn, altijd onder de maat. Op onze
beste ogenblikken slechts even benaderend, geremd soms door verstarde vormen en taal.
Maar wie zijn antenne uitsteekt vangt ook door dat alles heen iets op dat….
Pastoor W.v.M. (7 juni 1986)

Kermis in Weurt.
Het klooster is weer ingebouwd door hoge kermiswagens. En de kerk is straks vanuit
het dorp alleen te bereiken via de kermis. En wie nu op Vaderdag na de laatste Mis naar huis
gaat, komt terecht tussen het eerste kermisvolk. Wie zou nog weten dat die juist zo goed bij
elkaar passen: kerkgangers en kermisvolk? Als mensen vroeger in de kerk de verjaardag van
hun kerkwijding gevierd hadden, vierden zij dat ook buiten de kerk: de kermis.
Nu zijn ze gescheiden, kerk en kermis. Misschien gaat ook de datum van de Weurtse kermis
nog terug op de datum van de kerkwijding. Hoewel niet op de wijdingsdatum van deze kerk:
12 september 1898. Nu staan ze dus los van elkaar. Maar, met of zonder kerk: de Weurtse
kermis gaat door op de derde zondag van juni. En ook: met of zonder kermis, ook als
kerkgemeenschap hebben wij jaarlijks iets te vieren. Namelijk: dat wij samen ‘kerk’ zijn: een

kerk van levende stenen. Hier in ons dorp en ook als kerk over de wereld in alle rassen en
talen.
Ja, dat wil ik toch met u blijven vieren: dat wij samen ‘kerk’ zijn, hoe pover en gebroken ook,
hoe ontzettend verdrietig de verdeeldheid ook is én dat gelovige mensen zijn wat zij uit
zichzelf niet kunnen zijn: zout der aarde.
Dat onze niet-gelovige vrienden begrijpen hoezeer wij ons niets willen verbeelden: wij
kunnen ons op niets beroemen: ons falen willen we niet verbergen, maar in ons falen is
iemand aan het werk die groter is dan al onze poverheid. Iemand die mensen ‘groot’ maakt
zoals de ene geliefde de andere. Gratis. Uit liefde. Iemand die samenbrengt was menselijk
onmogelijk is, soms… even… Ja, wij vieren toch dat mensen samen ‘kerk’ kunnen zijn.
Een plezierige kermis!
Pastoor W.v.M. (14 juni 1986)

Tijdens de vakantie….
was ik in een kerkje in de provincie Zeeland. Ik zal daar tussen vriendelijke maar mij
verder onbekende broeders en zuster in het geloof. Helemaal vol was het. Het was daags
voor de ook door de bisschoppen aanbevolen Soweto-dag. Heel de viering ging over het
verdriet in Zuid-Afrika. Naar mijn smaak wel wat te veel… Inderdaad te veel? Te politiek? Het
gaf mij te denken over mijn christen-zijn. Hoe vrijblijvend vroom is mijn christen-zijn?
De mens die geslagen wordt vindt in mij geen broeder als ik alleen maar zeg: Ik bid wel voor
jou… Als ik zijn broeder wil zijn, zal ik tussenbeide moeten komen. Met alle gevolgen van
dien. Als Titus Brandsma niet gebeden én gedaan had, zouden wij nu niet eens meer over
hem praten. Als Jezus zelf niet had gebeden én gedaan had, was Hij nooit op het kruis
gekomen. Dan zou u nu geen Parochieblad lezen, eenvoudig omdat er geen kerk was
geweest.
Dat is duidelijk voor mij. Ook komt bij mij de vraag op: als de christenen zich in de dertiger
jaren tegen het duivelse nazidom gekeerd hadden, zoals de Bijbel vraagt, hoe zou de wereld
er nu dan uitzien? (Maar ik weet niet of ik de moed zou hebben…)
Op die bekende zondagmorgen hoorde ik ook bekende woorden uit Lucas 4: ‘Hij heeft mij
gezonden om aan armen….’ Waar sta ik nu? En later kan ik niet zeggen: wij hebben het niet
geweten. Nu ik dit schrijf komen mij nog oudere woorden in gedachten: ‘Ik heb de ellende
van Mijn volk gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord, ja, Ik ken zijn
lijden. Ik daal af om Mijn volk te bevrijden …’ Nu na 3200 jaar zijn die woorden van Jahweh
tot Mozes nieuw. Helaas! Waar sta ik…? En als ik verder kijk dan Zuid Afrika, ook in mijn
eigen omgeving, klemt mij die vraag nog des te meer. Ben ik een burgerlijk christen? een
salon-christen?
Mijn vakantie is voorbij. Die viering niet.
Pastoor W.v.M. (28 juni 1986)

Heet was die zondag.
En in die hitte waren Zeeuwse boeren aan het werk op hun land. Een of ander
machien draaide een hele wei met hooi op grote rollen. Het hooi was mooi: zuiver geel, niet
bruin zoals na een regenperiode. Met grommende tractoren en ratelende machines gingen
ze dat hooi te lijf. Achter ons – we fietsten op een smalle polderweg – kwam een breed
beladen hooiwagen.

Toen dacht ik: Waarom moet dit nou vandáág? Er is geen enkel gevaar voor maar één drupje
regen. Waarom moet dan juist vandaag dat hooi worden binnengehaald? Nu, op zondag…?
En nou is het niet de ouderwetse katholiek in mij die dit zegt, de man van de regeltjes, die
gevangen blijft in voorschriften zonder zelf te durven leven. Neen, daarmee heeft dit niets te
maken. Maar ik laat mij mijn zondag niet afpakken. Precies wat ik zeg: die zondag als zondag.
Niet zo maar een vrije dag, gewoon een van de zeven, die toevallig vrij is, het zou ook een
woensdag kunnen zijn. Neen: de zondag als zondag: de dag des Heren omdat het de dag is
die ik als mens nodig heb. Als ik de zondag kwijtraak, vervlakt mijn leven tot een ééndimensionaal bestaan, een bestaan zonder hoogte en zonder diepte. Er wordt mij immers
aangezegd, dat er steeds weer een ‘zevende’ dag is, die dag waarop God rustte van Zijn
schepping omdat Hij zag dat ze goed was, ja, zeer goed zelfs. Dat wil zeggen: dat ze lief is,
eindeloos lief en alle moeite waard, echt beminnenswaardig. Dat dus de mensen en de
dieren en de dingen eigenlijk ook zo zijn. Dat ze dus anders zijn als ik ze vanuit mijn
alledaagsheid zie. Het is dan ook de dag waarop het onmogelijke gebeurde: van de
vermoorde Jezus en dus van ieder mens die dat kan geloven. De dag ook waarnaar heel de
mensheid onderweg is: de eeuwige ‘zevende’ dag, dag van de voltooiing, van de God die
altijd nieuw is. Het hooi is best, maar dit ‘doen’ we niet.
Pastoor W.v.M. (5 juli 1986)

Mijn avondeten….
gebruik ik momenteel met enkele Vierdaagse lopers. Getraind zijn ze: na 50 km. op
een hete dag vertrekken ze nog geen spier. Ze praten er ook vrij losjes over. En tussendoor
gaat het al weer over de dag van morgen. Enige bewondering – u merkt het – kan ik beslist
niet onderdrukken. Ik verwerk een hap brood met jam en bedenk dat er alleen al op de 50
km. een tienduizend van deze mensen zijn. Als men hen zou dwingen om mee te doen,
zouden ze het misschien niet halen. Maar ze kiezen zelf voor die mars. Daarom ook zijn er
velen die volhouden, de finish halen en de zoveelste medaille in ontvangst nemen.
Gedwongen zul je dit niet licht volbrengen. Je vrije keuze is je kracht. Juist als bij de liefde.
2500 ‘ lopers’ zijn er om mij heen in dit dorp: 2500 mensen die gedoopt zijn en ingeschreven
en toen op weg gegaan. Is dat hier ook zo: je vrije keuze is je kracht? Juist als bij de liefde…
Niet de dwang. Op een of andere manier is er een oproep tot je gekomen. Daarop heb je vrij
geantwoord. Niet vrijblijvend, zo is het bij de liefde ook niet. En hoe duidelijker, hoe meer
vastbesloten je antwoord, des te meer zul je ervaren waarom het gaat. Juist als bij de liefde.
De hitte van de dag zal je dan niet weerhouden. En 700 heuvelen ook niet. Zingt er niet een
lied over een ‘elkander dragend in geloof?’ Uitvallers? die zullen er ook zijn. Maar… die
komen ook thuis.
Pastoor W.v.M. (19 juli 1986)

Geurige koffie….
kon zij altijd zetten. Pittig. Je knapte er van op. Maar nu stond de koffie koud te
worden. Ze was met haar man gestrand op het thema ‘de kinderen’. Die waren al allemaal
het huis uit, maar ze kwamen in de kerk noch kluis. Terwijl zij tweetjes actief waren in het
kerkwerk. Hij was zelfs een bekend kerkelijk schrijver. Zij zetten zich al jarenlang in voor een
vredesbeweging, met een enorme overtuiging, maar hun kinderen….

Nu was de buurvrouw binnengelopen. Die had nog jonge kinderen. En ze had ook een
verhaal: ‘Weet je wat die oudste van ons vorige week tegen haar zusje zei? ‘Nou moeten we
nog zien dat we die ouders van ons weer naar de kerk krijgen’. ’s Avonds dacht ik: ze hebben
gelijk die wijsneuzen van ons. Wij (en dat geldt ook voor jullie) hebben vaak óver God
gepraat, we hebben helaas nooit meer mét God gepraat… En we hebben de Bijbel gebruikt,
ja, gewoon ‘gebruikt’, om ónze ideeën over vrede en feminisme te onderbouwen. Maar we
hebben nooit gelezen wat daar over onszelf gezegd wordt… Wij zelf zetten onze kinderen in
de kou. Weet je dat ik mezelf een labbekak vind? Ik schaam mij er toch voor om voor mijn
geloof uit te komen, zelfs tegenover mijzelf… Ik schaam mij er voor om te bidden, om naar
de kerk te gaan, om daar mee te doen.’
De twee keken hun buurvrouwtje aan. Zo’n vuurbal… Zo kenden ze haar niet. Ze waren er stil
van geworden.
Pastoor W.v.M. (2 augustus 1986)

‘Ik geloof er niets van’
zei opa. ‘Ze hebben ons vroeger zoveel wijsgemaakt. Ik heb het
allemaal braaf geslikt, maar nu ik er over nadenk, zeg ik: Neen, ik
geloof er niets van’.
Zijn kleinzoon had hem verteld wat hij op school had gehoord. In de katechese-les had de
leraar gezegd: ‘Binnenkort is het feest van Maria Tenhemelopneming. Dat betekent: Maria is
na haar leven direct in de hemel opgenomen’. ‘Nou’, en daarvan zei opa nu: ‘Ik geloof er
niets van’. En toen zei de kleinzoon: ‘Beste opa, als jij dat niet gelooft, kan ik daar niets aan
doen. Ik kan niet bewijzen dat het zo is. (Trouwens dat jij van oma houdt kun jij ook niet
‘bewijzen’.) Dat soort hogere dingen gaat onze bewijskunst te boven. Maar van Maria, de
moeder van Jezus, heeft de kerk altijd gezegd, vanaf het begin, dat zij direct in de hemel is
opgenomen. En na haar zullen eens ook de andere mensen volgen, om ook thuis te zijn in de
liefde bij God, net als zij.’
Opa was ondertussen aan het bonen plukken. Hoe het verder afgelopen is weet ik niet. Maar
ik wil even doorgaan op die kleinzoon. Ik kan zeggen: als er geen hemel zou bestaan, als dus
dit leven alles zou zijn, dan heb ik gewoon hier op aarde te leven en dan wil ik hier ook leven.
Ook dan zou ik leven voor Gods ogen. En ook dan heb ik er samen met de anderen een
goede aarde van te maken. Maar als God zoveel van ons houdt, dat Hij ons ook in de dood
niet loslaat, dat Hij ook deze laatste vijand overwint, dan is dat een onvoorstelbaar
geschenk, een onvoorstelbaar teken van trouwe liefde. En dan mag ik daar ook
onuitsprekelijk blij mee zijn. Nu al.
Pastoor W.v.M. (16 augustus 1986)

Je hoorde hem aankomen,
de broeder die als taak had ons te wekken. Het kloppen op de eerste deur van de
gang, de wekroep in het Latijn. Steeds opnieuw en dichterbij totdat hij ook aan
jouw deur klopte en antwoord kreeg op zijn wekroep. Dat was half zes in de
morgen. Twintig minuten later waren samen in de hoge, grote kloosterkerk. We
begonnen met het morgengebed. Daarna was er een uur stilte, gelegenheid voor
persoonlijke meditatie. Dat was een kostbaar uur voor wie het wilde. Trouwens heel je dag
was doorregen met zulke momenten van gebed, kortere, soms heel even… Wie het wilde en

er toe in staat was, kon zo in de loop van de tijd ontdekken dat er nog een ander soort leven
bestaat: een geestelijk leven, een leven uit de Bron.
Al vele anderen hadden werkelijk daaruit geleefd en gewerkt. Zij hadden geleerd gewoon
met God om te gaan, met Hem te praten, vóór Hem te gaan zitten zonder woorden zoals een
mens bij een mens. Naar Hem uitzien zoals Hij zelf is en zelf wil zijn – niet zoals ik Hem voor
mij zou willen hebben. Beseffen dat Hij op je wacht… Zoals het lied zingt: ‘Naar U gaat mijn
verlangen, Heer’. Dit kan ook nu, in 1986. Ook in de zogeheten drukte van ons leven. Wie het
zoekt vindt door heel de dag steeds momenten voor dit contact. Een parochiegemeenschap
met een geestelijk leven is sterk, ook al is het nog zo eenvoudig. Zonder geestelijk leven is
een parochie een kaartenhuis, hoogstens schone schijn, zelf als de mensen bijeenkomsten
mooi, heel mooi zouden vinden… Het is het hart van een parochie.
Pastoor W.v.M. (23 augustus 1986)

Ze laten mij niet koud…
die mensen die gedoopt zijn, hun eerste Communie hebben gedaan, gevormd,
nog getrouwd in de Kerk, maar in de loop van de jaren op drift zijn geraakt. Ook
niet die werkelijk gelovige christenen die echt met hun geloof bezig zijn, het
gebod van de liefde ernstig nemen, alles lezen wat ze over geloof in handen
krijgen, maar geen kerk vinden waar zij zich thuis kunnen voelen.
Zij zeggen me: ik kan niet meer geloven in de god in wie ik als kind geloofde. Na de moord op
zes miljoen joden, na de hongerdood van zoveel onschuldige mensen, na sterfgevallen in
mijn omgeving waarbij mijn hart bijna brak, bij alle onrecht om ons heen – ook in de kerken
– kan ik niet meer zo simpel geloven in de god van vroeger…
Wat ze toen geloof noemden, blijkt nu vaak alleen nog maar een vernis te zijn: het was een
vastzitten aan regels en wetten, maar tot een echte bekering van het hart is het nooit
gekomen. Zodra de angst voor de straf wegviel, viel ook dat zogenaamde geloof weg…
Inderdaad: geloof zoals de Bijbel het bedoelt en zoals de Kerk het doorgeeft ís ook heel iets
anders. En de God van Jezus Christus is ook een heel andere als welke door mensen
bedachte god ook, de god uit veler kinderjaren.
Wij staan nog maar aan de drempel van de Blijde Boodschap. De eigenlijke ontdekking moet
nog komen. Sommigen denken dat het met geloof en Kerk alleen maar achteruit gaat. Neen,
er is een zuiveringsproces bezig dat misschien veel pijn doet, maar dat ons meer dan ooit tot
de kerk kan brengen van wat Jezus bedoelde. Tot een echte bekering des harten. Tot God die
intiem met ons wil zijn en die ons tegelijkertijd grenzeloos overstijgt… Wordt niet moe, geef
niet op, u staat aan de drempel, niet aan de afgrond…
Pastoor W.v.M. (31 augustus 1986)

De toren…
ziet er weer mooi uit. De haan blinkend opgepoetst, het kruis heeft een grote beurt gehad
bij de smid en de wereldbol er onder is opnieuw verguld. De leien zijn deels vernieuwd, deels
alleen herschikt (alles vernieuwen is te kostbaar). Maar de spits kan er weer jaren tegen.
En dan de stenen van de toren… Ja, die stenen, daar gaat het mij eigenlijk om. Want u bent
die stenen… Die stenen zaten op sommige plaatsen los, op veel plaatsen kon het vocht en de
vorst er bij zodat heel het gebouw aangetast kon worden. En alle stenen waren vervuild door

de uitstoot van het milieu. Daarom is er hard gewerkt aan die stenen. Er is aan gehakt en
geslepen. Een hele lading los en dood cement is verwijderd. Wolken stof en zand zijn er af
gekomen. Toen zijn de stenen opnieuw gevoegd met een eigentijdse, krachtige specie. En
tenslotte zijn de stenen en ruiten met een harde borstel en veel water schoon gewassen. Nu
staat er weer een mooie, sterke toren.
Die stenen zijn wij… Die toren is onze parochiegemeenschap, is de Kerk,
samengehouden door de kracht van de verrezen Heer. Stenen van Weurt, laat
u opnieuw samenvoegen tot een hecht gebouw. Laat u wassen en
schoonmaken door wat u overkomt in uw leven en door het woord van onze
Heer, opdat duidelijk wordt hoe mooi de stenen zijn, hoe mooi de toren… En
laat door de gewassen ramen van uw hart het licht weer binnenvallen, dan zal
het naar buiten schijnen zodra het ergens donker wordt. Het feest van de
levende stenen….
Pastoor W.v.M. (13 september 1986)

Brief uit Beuningen.
Het Parochiebestuur van Beuningen heeft ons een brief geschreven (ook aan de
andere parochies Ewijk en Winssen). Zij vertellen ons over de noodsituatie waarin zij terecht
komen als er niet spoedig een nieuwe pastor komt. En als die niet direct komt, zullen wij
onze buren moeten gaan helpen.
Overigens: niets nieuws: burenhulp is al heel oud. En als wij bij de buren moeten gaan
helpen, zal ons eigen gezin wat moeten inleveren. Je zult dingen moeten doen die je eerst
niet deed. Je zult meer op eigen benen moeten staan. Elkaar ook meer moeten steunen dan
nu reeds gebeurt. En minder verlangen dan tevoren. Dan zou wel eens kunnen blijken, dat je
veel zelfstandiger bent dan eerst wel leek. Dat er meer energie en spirit in ons gezin leven
dan je eerst wel dacht. En ook zal blijken dat je verwend bent, want het kan ook anders. ‘Ons
gezin’ hoeft niet achteruit te gaan door die burenhulp, het kan er juist aan groeien. En we
kunnen er een heel stuk burgerlijkheid aan kwijt raken.
Concreet kán dit in de nabije toekomst betekenen: Doopvieringen zijn voortaan
gemeenschappelijk op één bepaalde zondag in de maand. Ook de doopvoorbereiding
gebeurt gemeenschappelijk. Jubileumvieringen worden dan opgenomen in de
weekeindviering. ’s Avonds voor de Uitvaart een Avondwake (geen Avondmis). In het
weekeinde ook samenkomen voor een Woord- en Communiedienst. En onze werkgroepen –
die al behoorlijk zelfstandig functioneren – zullen nog meer moeten groeien in motivatie
voor de zaak van Jezus Christus die de zaak van de mensen is. En: meer dan ooit trouw
blijven omdat iedereen, ja iedereen, meer nodig is dan tevoren.
Pastoor W.v.M. (20 september 1986)

Telefoontje:
‘Pastoor, wanneer kan ons kindje gedoopt worden? Liefst maar zo gauw mogelijk,
want als straks Beuningen erbij komt…’ Ik kom mensen tegen die begrip hebben voor deze
ontwikkelingen. En dat is fijn. Ik kom er tegen die zeggen: Die situatie kan ons juist goed
doen. Dan worden we misschien allemaal wakker. Want we zijn verwend hier in Nederland.
Hoe denkt u dat het ging in Jezus’ tijd?

Maar je hoort ook andere dingen: ‘Ze blijven van onze pastoor af, ze zoeken het zelf maar
uit’. Of: ‘Als ze hier de mistijden gaan veranderen, zien ze mij niet meer’. Of: ‘Denk maar niet
dat ik naar een gebedsdienst ga, ik ga wel ergens anders.’ Weinig christelijke geluiden,
vastzitten aan eigenbelang, aan burgerlijkheid, aan gemakzucht, aan bekrompenheid. Zijn
dat de antwoorden van mensen die zeggen volgelingen te willen zijn van een Gekruisigde? Is
dat gemeenschap zijn? Moeten onze kinderen warmlopen voor een kerk die zo denkt?
‘Gij zijt het zout der aarde’, staat er geschreven van die gemeenschap. God krijgt niet eens
de kans om er zout der aarde van te maken.
Mouwen opstropen. Kijken en luisteren wat God van ons vraagt in deze tijd. Wakker zijn om
te zien welke wegen Hij ons wijst om hier in 1986 christen te zijn. Gaan waar geen wegen
gaan omdat God ons door deze situatie tot nieuw leven roept. Angst en kleingelovigheid
afleggen. Wat liggen hier een kansen voor een volk dat gelooft in Gods leiding, in
voorzienigheid. Wat een kansen voor een volk dat moed heeft. ‘Wat altijd is geweest, het
waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag’.
Pastoor W.v.M. (27 september 1986)

In de gevangenis,
in een dodencel leefde hij twee jaar. Van het ene uitstel naar het andere, totdat…
Daar schreef hij zijn brieven aan een vriend. Een vertrouwde bewaker heeft ze naar buiten
gesmokkeld. De meeste brieven hebben we nog. Een van de gedachten die hen bezighield
was: de mensen geloven eigenlijk in een god die niet bestaat. In een god waarin een mens
die het waagt om zelf na te denken ook niet kán geloven. Het is de god-op-afroep. De god
die wij denken nodig te hebben op die momenten waarop wij vastlopen. Eigenlijk alleen op
die momenten, anders niet.
Vroeger toen de mensen nog niet konden presteren wat ze nu kunnen, hadden zij zo’n god
meer nodig. Maar nu de mensen zich verder ontwikkeld hebben, is die god ook minder
nodig. Nu reeds zullen ze minder een beroep op hem doen. En als de ontwikkeling nog
verder voortgaat, zal die god nog minder nodig zijn.
Welnu: die god is niet de God van de Bijbel. Het is een door mensen bedachte god,
eventueel opgebouwd uit woorden die ze uit de Bijbel hebben gehaald. Maar de God van de
Bijbel, de Vader van Jezus Christus, is geheel anders. Midden in het leven aanwezig, midden
in de nacht en bij het aanbreken van de dag als de Levende, als Diepste Bron van Leven.
Anders, geheel anders als welke ook door mensen gedachte god. Te midden van alle
oppervlakkig gedaas en geklets en gedoe…van alle wankelen en veranderen. ‘Erken daarom
vandaag, neem op in je hart: de Enige is God, bovenin de hemel en beneden op aarde, een
ander is er geen… Dan gaat het jou en je kinderen goed’ (Deut. 4).
Pastoor W.v.M. (4 oktober 1986)

Ben je ziek?
vroeg Dorien aan haar vader. Ze had hem namelijk gevraagd wat hij die avond ging
doen. Toen had hij verteld wat hij van plan was, onder andere dat hij naar de kerk wilde. En
toen had Dorien uitgeroepen: ‘Ben je ziek?’
Dat denkt Dorien. En daarin staat zij niet alleen. Er bestaat een soort gevoel van: mensen die
naar de kerk gaan kun je niet voor vol aanzien. En mensen die bidden of die er voor

uitkomen dat ze bij een kerk horen of dat ze gaan biechten of zelfs dat ze hun kind laten
dopen kun je ook niet voor vol aanzien.
Het lijkt dat er een soort stilzwijgende afspraak bestaat: praat er maar niet over, anders
verklaren ze je voor gek. Kerk, geloof, God worden doodgezwegen in het openbare leven. Als
je van deze tijd wilt zijn, kun je beter niets laten merken van je geloof. Anders vragen ze: ben
je ziek?
Voor een pastoor geldt dat minder omdat het schijnbaar bij zijn ‘vak’ hoort dat hij zo praat
en omdat sommigen een pastoor toch niet helemaal serieus menen te hoeven nemen. – Ik
kan uit mijn vel springen als ik dat voel.
Als wij het over geloof hebben, gebruiken wij allen wel dezelfde woorden, maar we praten
feitelijk over iets anders. Wat sommige mensen geloof noemen, is heel wat anders als wat ik
heb gevonden. En wat sommigen ‘kerk’ noemen is ook heel wat anders als wat ik Kerk noem.
En als zij ‘god’ zeggen bedoelen ze ook iets totaal anders dan wanneer ik God zeg.
Ik zou hen willen zeggen: Wees gerust: wat u afwijst, wijs ik ook af. Maar wat je werkelijk
zoekt dat ís er, meer, veel meer dan je zelf durft te denken.
Pastoor W.v.M. (25 oktober 1986)

Moeder was gestorven.
Zij was al oud maar woonde nog op haar eigen. En nu was dat huisje plotseling leeg
geworden, zo ontzettend leeg, onvoorstelbaar. We trokken onze jas dichter om ons heen. En
verwonderden ons dat de melkboer gewoon langs kwam, alsof er niets gebeurd was. We
keken op tegen de laatste dag, de dag van de uitvaart. Die dag kwam. En toen, in de kerk,
was er een Bijbeltekst die we sindsdien nog horen. Daarin werd verteld van een grote
menigte die niemand tellen kon, uit alle volken en rassen. Die mensen stonden voor God, in
feestkleren, palmtakken in de hand en zingend met luide stem. Van hen werd gezegd: ‘dat
zijn zij die komen uit de grote verdrukking’.
En daar zagen wij toen ook ons moeder bij staan. Ja, toch, rechtop en in feestkleren en we
hoorden haar met luide stem…
Ja, wij wisten het ook wel: dat zijn natuurlijk de heiligen, de echte heiligen, door de kerk
officieel heilig verklaard. Maar we wisten ook dat er nog vele, ontelbaar vele heiligen zijn die
niet heilig worden verklaard, ontelbaar veel ‘gewone’ mannen en vrouwen. En daar zagen
wij ook ons moeder bij staan.
En ook nu, nu zie ik daar nog vele, vele anderen bij staan. (Ik weet dat het maar een beeld is,
dat de werkelijkheid zelf groter en dieper is.) Dat beeld heeft ook onze kerkschilder gezien.
En dat heeft hij geschilderd in het centrum van onze kerk, op de triomfboog. (Daarom zal die
boog ook welk zo heten.) Die schildering komt dit weekeinde in het licht te staan. Een
parochiaan heeft extra verlichting aangebracht opdat wij het met Allerheiligen-Allerzielen
goed zouden zien, opdat wij er even ons hart aan kunnen ophalen.
Pastoor W.v.M. (Allerheiligen 1986).

Brief aan de Dominee
Dominee, mijn broeder, ja, zo mag ik u noemen, want wij erkennen eenzelfde
Vader en we bidden tot dezelfde Heer die ons juist zo leerde bidden. Ik schrijf u
omdat het Willibrorduszondag is. Dat weet u ook: de dag voor de eenheid
tussen de christenen. Ik schrijf u omdat u als dominee bij ons te gast zult zijn.
Officieel vertegenwoordiger uit de Reformatie te gast bij ons christenen uit de Catholica.
Beiden hebben wij moeite met de scheiding. Maar beiden zitten wij er in gevangen. Want er
zijn verschillen, dat willen wij geen van tweeën verdoezelen.
Het Brood van de Eucharistie heeft voor ons een andere betekenis als voor jullie: wij geloven
dat in die gedaante van brood Christus echt aanwezig is (daarom knielen wij ook), in uw kerk
geloven ze dat Christus symbolisch aanwezig is. We zullen dan ook nog niet samen kunnen
voorgaan in de Eucharistieviering.
Ook over andere sacramenten verschillen onze kerken van opvatting. En ook ons beeld van
de Kerk met een Petrus aan het hoofd is ook niet het kerkbeeld van de Reformatie.
Maar over Maria en de andere heiligen lopen onze opvattingen toch niet zo ver uiteen als
wordt gezegd?

Mijn broeder, wilt u samen met onze kerkgemeenschap voor onze Heer gaan staan. En zo
willen wij bidden en zingen en danken. Ja, ook danken: voor het goede dat we bij elkaar
vinden. Met name voor de bemoediging die wij als christenen elkaar kunnen geven. En ik wil
danken wat ik bewonder in jullie traditie: die eerbied voor het woord van God, het
vertrouwd-zijn met de Schrift en het leven uit de Schrift. En ook dat rotsvaste vertrouwen
dat christenen uit de Reformatie zo onwankelbaar maakt en consequent en duidelijk. Wij
heten in u onze andere broeders en zusters uit de Reformatie welkom opdat God ons open
en eerlijk de weg kan wijzen naar eenheid zoals Jezus die bedoelt. Ten bate van de wereld.
Pastoor W.v.M. (8 november 1986)

Beste Pater Gino,
Je kent mij wel niet, maar ik zag jou op een foto in een krantje uit Soedan.
Kleintjes, bijna verborgen tussen de mensen, zit je daar bij een kerkdienst in een
krotterig kerkje. Man, wat een kerkje hebben jullie: wanden gemaakt van oude
cementzakken uit Roemenië. Een zwarte vrouw leest of bidt voor, dat kan ik niet
zien. En bij die foto vertel je, dat jij niet de ‘pastoor’ van die gemeenschap bent,
maar de animator: de man die inspiratie moet aandragen en laatst-verantwoordelijke is voor
die gemeenschap. Dat je niet van-boven-af werkt als de baas, maar vanuit je gemeenschap
en te midden van je gemeenschap. En dat jouw mensen zelf kerk willen zijn, proberend
daaraan zo goed mogelijk vorm te geven.
Beste Gino, je hebt me aan het denken gezet. Het zal bij jou ook wel niet altijd gemakkelijk
gaan, maar kan het toch nog anders dan wij hier gewend zijn? Misschien zelfs nog beter? En
pastoor-zijn kan ook nog op een andere manier? En parochiaan-zijn kan ook nog heel wat
meer betekenen dan wij hier gewoon zijn te denken? Dan zou het zelfs niet eens zo erg zijn
als parochies hier zonder ‘eigen’ pastoor komen te zitten. En ook niet als ze ‘hun’ pastoor
met anderen moeten delen? Ik heb dat vroeger nooit geleerd op het seminarie, maar wat
jouw mensen daar doen is een foto waard. Voel ik iets van jaloersheid? Of voel ik ook iets
van trots en hoop omdat onze mensen ook op die weg zijn?
Ofschoon het hier ook niet allemaal zo maar gaat, hoop ik je nog eens een foto van Weurt,
van Maas en Waal te kunnen sturen, zodat jullie parochieblad schrijft: Kijk die daar eens…
Een hartelijke groet van een verre medebroeder.
Pastoor W.v.M. (13 november 1986)

Houd er maar mee op!
Durf jij nu in 1986 serieus te zeggen: wij vieren (!) het feest van Christus Koning?
Meen je dat echt? Als je toch een mens bent die nadenkt en zichzelf ernstig
neemt… Als je toch een mens bent die met beide voeten in het leven staat en
ook maar iets afweet van de jongste geschiedenis… Dan haal je het toch niet in
je hoofd om mee te doen aan zo’n zogenaamd feest… Dat feest is niets anders
dan de romantische wensdroom van een stel ouderwetse christenen, van
mensen die nog steeds behoefte hebben aan triomfalisme. Het is bijna zielig.
Inderdaad: wie niet kan geloven in de werkelijkheid van Jezus’ verrijzenis, kan zo’n ‘feest’
niet accepteren. En voor wie de boodschap van de verrijzenis één van de vele dingen is die
hij ook nog wel wil geloven, allang bekend, niets nieuws, die heeft ook geen enkele reden
om zondag iets te vieren.

Maar wie geraakt is door de boodschap van de verrijzenis, door de boodschap: de
gekruisigde, de mislukte staat levend voor ons. Wie geraakt is door de boodschap: de
gekruisigde die aan God bleef vasthouden, is door God uit de dood weggehaald, heeft alle
donkere nachten overwonnen en is dus ook Heer van de geschiedenis. Wie dat gelooft zal
zich ook daaraan vasthouden.
De geschiedenis van de mensen kan door niemand meer kapot gemaakt worden. In dat
besef kan een gelovige de kracht vinden om zich naar beste kunnen in te zetten voor
medemens en wereld.
Dat ‘vier’ ik zondag als gelovige, als kleingelovige. En ik hoop mensen naast mij te vinden die
ook daaruit willen leven en werken.
Pastoor W.v.M. (22 november 1986)

Brief aan Jesaja.
Beste Jesaja, we kennen jou eigenlijk niet. Vooral wij katholieken niet. We hebben
ook niets van jou: geen foto, geen cassettebandje met jouw stem… Bij de afdeling Bevolking
ben je onbekend. We hebben zelfs geen graf van je. Geen verjaardag, geen sterfdag. Alleen
een boekje met jouw woorden. En dan nog opgetekend door vrienden van je, niet in jouw
handschrift. Die woorden lezen ze ons voor, aanstaande zondag en de komende weken. In
alle katholieke kerken over heel de wereld. Hoewel jij een Jood bent, lezen ze jouw woorden
in onze kerk. Daar noemen ze jou ‘profeet van de Advent’. Enkele woorden van jou kennen
de meeste mensen wel. Zondag komt er weer zo’n bekende zin.
Welnu: voor die woorden wilde ik je danken. Juist nu in deze tijd. Een tijd zo boeiend dat je
je adem inhoudt en tegelijk zo beangstigend. Een tijd met duizend vragen waarin alles losvast lijkt. Een tijd ook waarin er in onze kerken soms meer verandert dan mensen verwerken
kunnen. En waarom soms ook de moed ontbreekt om noodzakelijke veranderingen door te
voeren. In die tijd lezen wij jouw woorden. Woorden waarop we eigenlijk allemaal zitten te
wachten, jong en oud, kerkelijk en onkerkelijk, behoudend en vooruitstrevend. Woorden die
voor hen die kunnen geloven, kerkelijk en onkerkelijk, geen louter mensenwoord zijn. Daar
hoor ik dat er altijd een weg is voor wie kán geloven. Daar hoor ik dat mensen kunnen gaan
waar geen wegen gaan. Daarvoor wil ik je danken, onbekende, opdoemend uit het donker.
Pastoor W.v.M. (29 november 1986)

Er werd op de deur geklopt….
Een Zwarte Piet stormde wild onze kleuterklas binnen, sprong van de ene bank
op de andere en riep afschuw bij ons op want op zijn rug bengelden twee
kinderbeentjes uit de zak. We zaten verstijfd van schrik. Dat hadden vader en
moeder ons niet verteld, die hadden een andere Sinterklaas beloofd.
Een paar dagen later kwam de Sint echt in onze klas. Hij riep ook mij naar voren
en gaf me een handjevol schuimpjes: ik had iets goeds gedaan (ik weet niet meer wat). Even
later moest ik weer naar voren komen kreeg klappen met de roe en moest mijn schuimpjes
weer afgeven: ik had iets verkeerds gedaan (maar ook dat weet ik niet meer).
Nu ben ik zoveel jaren verder. Er wordt niet meer zo op mijn deur geklopt. Schuimpjes krijg
ik allang niet meer. Angst ken ik nog wel, nu veel reëler. Teksten die ik toen hoorde, krijgen
nu betekenis voor mij: van de leeuw die het rund niet meer opvreet maar hooi vreet samen
met dat rund; van de baby die veilig speelt bij het hol van de adder. Beelden voor een tijd die

ons beloofd is. Beelden die je in staat stellen verder te gaan, mét je angst. Beelden, beloften
die je in staat stellen er aan te werken in je eigen leven om het dichter bij te brengen, voor
elkaar.
Pastoor W.v.M. (6 december 1986)

Krant lezen…
een luie stoel, pijp opsteken en dan met je krant even onderuit zakken…
Valt tegen! Al lezende bekruipen mij andere gevoelens. Zelfs iets van
moedeloosheid en moeheid. Zoveel donkere berichten… Een gevoel van
machteloosheid overvalt me.
Op zondag steken we de derde Adventskrans aan, alsof er dan meer licht
zou zijn… In dezelfde krant schrijft een Nijmeegse huisarts dat de mens van
onze cultuur een ontwortelde mens is: hij is zijn houvast kwijt, wordt heen en weer
geslingerd, stuurloos, vereenzaamd, overgeleverd aan wat er op hem afkomt. Daartegen is
hij niet bestand en een van zijn reacties is dan ziek worden.
Zondag steken we de derde kaars aan. Droom van een uurtje? Korte vlucht uit de
werkelijkheid? Of…? In deze Adventsweken komt vaak één zin terug: ‘Vrees niet, Ik ben er.’
En vandaag staat er: ‘Je zult vernieuwd worden.’ Voor wie kan geloven zijn dat woorden van
elders, van Elders. Meer dan louter mensenwoorden. Woorden die je ogen kunnen openen,
ziende maken na een tijd van blindheid, terwijl je dacht dat je ziende was… Blindgeboren
worden je de ogen geopend. Niet opgeven, eerst moet je nog ziende worden.
Zondag steken we de derde kaars toch aan…
Pastoor W.v.M. (13 december 1986)

Een olielampje….
tegen de wand, een vrouw met een klein kind, een man met een gebaar van
‘kijk nou eens…’ Daarbij een toekijkend kind met wat grote mensen en een
heel zware os. Midden in het beeld een groot licht, te groot voor een
olielampje. Zo tekent Rembrandt wat er gebeurde in Bethlehem.
En zó is het ook: zo is God mens geworden, weerloos. Is dat niet Gods kracht:
zijn weerloosheid? Is dat niet de reden dat het Kerstfeest zoveel mensen
aanspreekt, kerkelijke en niet zo kerkelijke, gelovige en minder gelovige?
De oude Latijnse Schriftvertaling zegt, dat de ‘humanitas en benignitas’ van God zijn
verschenen: de ‘humaniteit’ en de ‘hartelijkheid’ van God.
Komt allen. Wij zullen proberen iets daarvan te laten doorschijnen in onze Kerstvieringen,
proberen, want wij zijn maar beperkte mensen. Maar kom. Verwarm u eraan, ook al zijn het
slechts vonkjes. En vindt zo de weg naar een Zalig Kerstfeest voor u zelf en de uwen.
Dat wens ik u van harte toe.
Pastoor W.v.M. (20 december 1986)

