1989 (Jaargang 26)

Balans 1988
Ik wil proberen aan het begin van het nieuwe jaar een soort balans op te
maken over 1988.
We hebben in 1988 38 kinderen gedoopt. Daarvan zijn er 11 niet direct in
onze parochie woonachtig. Als je het aantal doopsels vergelijkt met het
aantal geboortes in ons dorp, dan blijkt dat de meeste ouders hun kind laten dopen, na een
kortere of langere bedenktijd. En die bedenktijd is alleen maar positief te waarderen.
Aan de Eerste Communie deden mee 15 kinderen. En dus ook hun ouders en familie.
Bovendien was het een fijn parochiefeest.
Datzelfde geldt voor de Vormsel-bediening, waarop zich 13 jongens en meisjes hadden
voorbereid, samen met hun gastouders en ook de ouders.
Wij hadden 16 huwelijksvieringen, met elk twee avonden voorbereiding. Drie van deze 19
kwamen er van buiten onze parochie.
En hoeveel mensen doen er mee aan onze vieringen in de kerk? Die aantallen lopen nogal
uiteen. Aan Jongerenvieringen en ook aan Gezinsvieringen doen opvallend meer mensen
mee dan aan andersoortige vieringen. Bovendien komen er veelal andere mensen naar toe.
Wij trachten het Evangelie zo te verkondigen en de Eucharistie zo te vieren, dat iedereen kan
vinden wat God bedoelt. Steeds in die vorm die past bij deze concrete mens op dat moment
van zijn of haar geloofsontwikkeling. En daarom mogen we blij zijn met een veelzijdige
liturgie.
Aantallen? Aan Jongerenvieringen en Gezinsvieringen nemen telkens zo’n 250 mensen deel.
Per gemiddeld weekeinde komen er een 300 tot 350. Met Kerstmis zijn er ruim 2000
geweest.
Op weekdagen is het verschil het grootst: van acht tot veertig.
Zijn de mensen goedgeefs? In een jaar tijd brengen de parochianen ruim 100.000 gulden bij
elkaar. Daarvan zijn er ongeveer 10.000 bestemd voor de Derde Wereld. Of dat veel is? Op
zich is dat heel veel. Maar God alleen kent de harten… Zelf denk ik dat nog niemand (bijna
niemand…) de aankoop van bijvoorbeeld nieuwe kleren of meubels heeft nagelaten omwille
van de Derde Wereld.
Of het goed gaat met de parochie? Op die vraag kan alleen onze Lieve Heer zelf antwoord
geven. Want wat bedoelen wij mensen als we zeggen: het gaat hier goed….? Goed gaat het
als – wat de Bijbel noemt – het Rijk van God hier aanwezig is. Dat betekent ongeveer: dat
mensen leven met God en dus ook voor de ander (ook als die ander niet voor mij leeft). Dat
is het enig belangrijke. Dat is wat God wil. En daarnaar zijn wij op weg.
Ik ben heel blij met de trouw en de onmisbare inzet van zoveel mensen in onze parochie.
Dank zij hen gebeurt hier wat er gebeurt. Een pastoor-alleen kan niets…. En hij mag de Heer
prijzen als een parochie zo bezig is. En dat doet hij dan ook.
W.v.M. (7 januari 1989)

Onze kinderen….
Daar zaten ze: een klein groepje van onze kinderen. Ogen twinkelend van
ondeugendheid…
een gezicht van plezier in het leven…
met hun eigen manier van vragen stellen:
direct…, op de man af.
Onze kinderen….
kostbaar stel…
vervulde hoop en tegelijk nog vol belofte...
geen brommer te snel en geen radio te hard.
geen toekomst te ver en geen berg te hoog…
Trots mag je zijn op zulke kinderen
mét al hun streken…
levend in een wereld
die iemand gisteren een woestijn noemde, leegte, kilte…
waar mensen zich schijnbaar staande houden
met voedsel dat geen honger kan stillen.
waar mensen – onwetend en buiten adem –
voorbij gaan en voorbij hollen aan het eigenlijke,
waar kerken leeglopen en God afwezig lijkt…
Wat onze kinderen nodig hebben?
Mensen die de hoop bewaren,
die in deze tijd hun eigen weg durven te gaan,
die vrij zijn van wat ‘men’ belangrijk vindt.
hun hoofd recht, toch….
omdat ze weet hebben van Iemand die zei:
’Zie, Ik maak alles nieuw’.
W.v.M. (14 januari 1989)

‘Wat zijn jullie rijk’,
zei hij laatst toen ik even bij hem thuis was. ‘Wat zijn jullie rijk met zo’n groep
jeugd in je parochie. Jullie met dat Jeugdkoor en zijn gezinsvieringen. Jullie met
je Jongerenkoor en die teksten van haar liturgiegroep. Werkelijk: jullie zijn rijk’.
Dat zijn we ook. En ik ben er blij om.
‘Ik voel mij niet aangesproken door vele kerkelijke teksten. Ik proef daarin een stijve
afstandelijkheid… Dat kan wel aan mij liggen… Misschien ben ik nog niet zo ver… Maar de
sfeer van eenvoud en hartelijkheid, de gewone mensentaal van die vieringen trekken mij
weer naar jullie bijeenkomsten. Ik ben weer op weg gegaan. En gaandeweg zal ik wel zien
waar ik naar toe moet.
Maar jullie mensen zijn goed bezig. Ook al weten jullie evenmin als ik waar je weg naar toe
leidt… Dat zal zich wel wijzen…
Ik weet het heel goed: als pastoor-alleen kun je niets. God wil in allen werken. Koren, deze
groepen kunnen een sfeer in de kerk brengen waardoor er iets kan gebeuren in mensen,

waardoor mensenharten open gaan voor de eigenlijke dingen. Waar Christus is daar is geen
saaiheid… Daar is leven, zelfs als je een tijd lang in de woestijn verblijft…
W.v.M. (21 januari 1989)

Over twee dingen moet ik vandaag schrijven.
Eerst over de blijdschap. Beter gezegd: over onze blijdschap om het resultaat
van de Actie Kerkbalans. Bijzonderheden kunt u verderop lezen. Maar op deze
eerste bladzijde willen wij, alle medewerk(st)ers dit voorop stellen. Wij willen u
allen laten delen in de bemoediging en de vreugde die wij daaruit putten.
Het tweede waarover ik moet schrijven is mijn zorg. Want ook zulke dingen
moet je elkaar kunnen zeggen, zoals in iedere relatie. Zorg voel ik als ik zie hoe
klein nu en dan de groep is die meedoet met onze wekelijkse bijeenkomsten in onze kerk. Ik
zie iets afsterven: langzaam, sluipend, ongemerkt. De op zich heilzame geloofscrisis van onze
tijd brengt de een – soms na veel vechten – tot vernieuwd geloof, dat vreugde brengt en
innerlijke vrijheid.
De ander raakt er door verward en vecht niet of niet meer. En dan bloedt je geloof
langzamerhand dood. Dat heeft ook zijn weerslag op onze gemeenschap en niet het minst
op onze jeugd.
Je ziet een verheugende groei in de diepte: iets vinden of hervinden dat je niet meer kunt
loslaten. Je ziet ook een groep die kleiner wordt.
Wij zullen daar op terug komen om aan te geven wat wij daaraan kunnen doen. Want God
blijft bezig, in ieder van ons, opdat wij Hem zouden vinden, die ons hart bewust of onbewust
zoekt.
W.v.M. (28 januari 1989)

Masker….
opdat je niet herkend zou worden, daarom zet je een masker op… Zonder dat
masker ziet de ander precies wie je bent. En dan wordt je kwetsbaar,
weerloos… En wat zullen ‘ze’ dan met je doen…
“Je mag je ‘ik’ verbergen, de samenleving zal je daar wel toe dwingen. Maar voor Mij hoeft
het niet. Voor Mij ben je prima zoals je bent. Je hoeft niet anders te zijn dan je bent. Ik ben
blij met jou zoals je bent. Jij mag er zijn…. Besef je dat goed? Dan kun jij de ander ook dat
gevoel gaan geven”.
W.v.M. (4 februari 1989, handgeschreven)

We hebben geen tijd te verliezen….
als de wereld ons ter harte gaat, als het ‘heil’ van mensen, jong en oud, ons een
zorg is, dan hebben wij werkelijk geen tijd te verliezen.
Deze tijd roept ons op, met de grootste klem:
 om te leven uit een geloof dat nu en uiteindelijk werkelijk alles van God
verwacht,
 om te werken, metterdaad, aan een eerlijke verdeling tussen rijk en arm (en dat kost
wat… , maar het gééft ons nog meer)
 om met respect om te gaan met de schepping.

Dit vraagt onze tijd van ons. Nu!
Daarom is deze Vastentijd zo welkom: een nieuwe kans om orde op zaken te stellen in ons
leven. Dat houdt ook in: de serieuze mogelijkheid om te gaan oefenen met het princiep:
‘Genoeg is genoeg, wij besteden niet meer dan wij nodig hebben, de rest gaat consequent
naar de Vastenactie’.
Zo, langs deze weg, is/wordt een geloofsgemeenschap pas geloofwaardig. En een grote
groep van ons is al aan deze weg begonnen.
W.v.M. (11 februari 1989)

Gesprek tussen vader en kind….
‘Nu weet ik iemand die God gezien heeft: ons baby’tje. Maar nu zul je zien dat
als hij kan praten, hij het niet meer weet… Hij heeft lichtjes in zijn ogen, hè?’
Vader knikte. ‘Hebben mensen licht in hun ogen? Grote mensen ook?’ ‘Ja, ook
bij grote mensen kun je lichtjes in hun ogen zien. Die ogen zijn de spiegeltjes.
Daarin kun je het licht zien. Maar het licht zelf zit dieper…’
Tot zover dat gesprekje.
Ik wil er mij voor hoeden hier iets zoetelijks of braafs van te maken. Dat zou weerzin bij me
oproepen. Maar de kern van dit verhaal…
Is dat niet de kern van wat God ons tracht duidelijk te maken: ‘Jij hebt het licht in je…’ Hoe je
ook bent, wat ze ook van je zeggen, wat je ook van jezelf denkt: Jij hebt het licht in je…
Zodra je dit gaat beseffen, is dat dan niet het begin van de ommekeer in je leven? Het
moment waarop je jezelf anders gaat zien, waarop je tegelijk ook de ander anders gaat zien.
Het is alsof God ons toeroept wat het oude kinderliedje zingt: ‘Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet…’
Tegen al onze weerbarstigheid in, tegen ons ongeloof en teleurstellingen in, tegen ons
cynisme en hooghartigheid in… Hoe God mensen ziet… En hoe wij mensen onszelf zien…
W.v.M. (18 februari 1989)

Pastoor Jansen….
kwam met een blij hart terug van de Eerste Communie voorbereiding. Nu stond
hij voor de kaartenbak. Iemand had hem aangesproken over die bak: ‘Horen die
nou allemaal bij de parochie?’ Hij had de spreker aangekeken: ‘Man, wat bedoel
je eigenlijk…?’
Zo juist had hij met de kinderen gelezen, dat God de namen van alle mensen in
Zijn hand heeft geschreven. Toen had hij gevraagd: ‘Van álle mensen?’ Ja, hadden de
kinderen heel beslist gezegd: ‘van álle mensen’.
Wat moest hij dan met die kaartenbak? Uitpluizen wie er wel en wie er niet tot de parochie
mochten behoren…? Gods hand is natuurlijk iets totaal anders dan een kerkelijke
kaartenbak… Maar zou hij dan moeten uitvissen wie er wel en wie er niet tot de parochie
mochten behoren? Wat zou hij zich dan wel verbeelden…!
In de kast stonden de stukken van het Concilie: die gaven de kinderen gelijk…
God heeft geen kaartenbak. God heeft een hart. En daar is niemand uitgesloten.
En hij kon troost vinden in wat er geschreven staat: ‘Mijn wegen zijn niet uw wegen, Mijn
gedachten niet uw gedachten.’
W.v.M. (25 februari 1989)

Beste Vormelingen
Vrijdagavond vieren wij met 16 jongens en meisjes het Vormsel. Dan zetten wij
de kerk wijd open. We doen alle lampen aan en we luiden de klokken. Iedereen
mag het horen en zien…
Wij weten ook heel goed dat velen de Kerk achterlijk vinden, ouderwets, stom, overbodig en
saai. Wij zelf verbeelden ons ook niets. We zijn nog maar op weg, een volkje onderweg door
de woestijn. Wat wil je?
Toch luiden we de klokken. Wij hebben niets te verbergen. Want er is iets geheel anders…,
iets dat jullie een beetje gemerkt hebben op de voorbereidingsavonden, iets dat mensen van
binnen blij maakt, dat een gróép maakt van ons… Iets dat sterker is dan mensen, sterker dan
het journaal, dan alle verdriet… Iets…?
Iemand… Iemand verborgen aanwezig in alles en allen. Wie geloven kan wéét het. Om die
Iemand gaat het vrijdagavond. Daarom luiden wij de klokken en vieren wij openlijk feest. En
daarom feliciteren wij jullie uit het diepst van ons mensenhart.
W.v.M. (4 maart 1989)

Wij zijn blij….
met elk van die mannen en vrouwen die onze kerk schoonmaken, versieren en
bijhouden in al haar onderdelen. Bijna nooit voor het voetlicht tredend, meestal
achter de schermen… Slechts voor een kop koffie.
Blij zijn we met die groep mannen die al jarenlang het onderhoud van het
kerkhof en de tuin op zich nemen. Vergoeding….?
We zijn blij met ons Jongerenkoor. Fris geluid, tikkeltje vreugde en ontspannenheid,
sprankels van de Geest in de soms te zware, humorloze woordenstroom van onze liturgie.
Blij zijn we met ons Dameskoor. Trouw zingend bij tij en ontij, bij weer en onweer, voor
vreugdevolle en voor droevige mensen…, naar hun best vermogen.
En ook blij met onze Vredesgroep. Nog wat te zwak bemand/bevrouwd en toch in staat tot
heel wat werk op het gebied van ontwikkelingshulp en vrede.
Evenals vele anderen in onze Nederlandse kerk doen zij hun werk gratis, met plezier, voor
parochie, kerk en maatschappij.
Op deze parochiemorgen 1989 zullen zij iets vertellen over hun werk. En ook over wat hen
drijft om dit werk te doen, simpel, zoals het hart hen ingeeft…
En als Weurt eens geen eigen pastoor meer zou hebben? Dan gaan wij gewoon door, zeggen
ze, want dit werk moet toch gedaan worden.
Het is allemaal mensenwerk, met alles wat bij ons mensen hoort. Zo zijn wij nu eenmaal…
Maar heel vaak kunnen mensen veel meer dan zij zelf denken. In mensen, hoe ze ook zijn:
hoogkerkelijk of laagkerkelijk. buiten de kerken, aan de rand of in de eerste lijn, in God
aanwezig, dieper, sterker dan wij durven vermoeden.
W.v.M. (11 maart 1989)

Goede Week 1989
Geen vrome woorden. Dat is onwaardig. Nee, meer dan ooit.
Week van een mens te kijk: de Ecce Homo. Week van miljoenen mensen
te kijk. Miljoenen ecce homo’s: geminacht, gefolterd, vermoord.
Neen, niet vermoeid je ogen sluiten. Niet vluchten. Hen niet in de steek laten. Wíllen zien…

En als je geen oplossing weet? Als je er ook niet uitkomt?
Ook dan is er in deze god-loze wereld het houvast dat Hij had. Ook als je je zoals Hij zich van
God verlaten voelt. Juist dan!
En zo je plaats weer innemen. Niet wijken. En kunnen doen wat er nu bij jouw weg hoort.
W.v.M. (18 maart 1989, handgeschreven)

De zieligste man van het dorp….
is onze pastoor als het verhaal over Jezus een fictie zou zijn. Dát
werk doen en zó leven ter wille van een fictie… Dat zich zoveel
mensen zo inzetten voor zo’n fictie. En dat mensen bij elkaar komen
om te zingen en te vieren en te bidden op grond van zo’n
waanbeeld… Dat zou een betreurenswaardige bedoening zijn.
Misschien heeft menig mens die indruk. Een dwingend bewijs in de
gewone zin van het woord om hem of haar te overtuigen bestaat er
niet.
Maar als je vanuit een doorleefde schemertoestand tot het licht
komt… Als je tot het besef komt dat God er is …, dan onderga je een omverwerpende
gewaarwording. Misschien ben je in staat nog verder te gaan: misschien kun je als je daartoe
in staat bent, geloof hechten aan getuigen die Hem gezien hebben, die met Hem gegeten en
gedronken hebben na zijn dood…
Dan sta je als geslagen door zo’n werkelijkheid. Dan ben je bezig te midden van het
pessimisme en de wanhoop van deze tijd een ander mens te worden.
Pasen: op een of andere manier de Verrezene ontmoeten…
Wie met ons op deze manier Pasen wil vieren zoals hij of zij is, is welkom, van harte. En wie u
ook bent of waar u ook staat: een Zalig Paasfeest.
W.v.M. (Pasen 1989)

Vandaag is het al genoeg voor Weurt
Als Weurt een leefbaar dorp moet blijven, is vandaag de grens bereikt. Want: behalve
de overal aanwezige luchtvervuiling, behalve de overal scheurende straaljagers, komt daar
speciaal voor Weurt nog bij:
 het lawaai en de uitstoot van vuile lucht van de Centrale
 de uitstoot van één verbrandingsoven van de ARN
 de vuilstort van de ARN
 de stank van de Rioolwaterzuivering
 het verkeerslawaai van de Van Heemstraweg (dag en nacht) die ons dorp in tweeën
splijt
 de uitstoot van dat verkeer midden door ons dorp
 de industrie-ontwikkeling van Nijmegen, met als gevolgen verkeersoverlast en stank
van de Amsterdamse Huidenclub
 het transport over de Waal en het Kanaal van allerlei stoffen.
Misschien kan ons dorp deze belasting aan zonder onleefbaar te worden. Dat weet ik niet.
Misschien ook moeten wij dat op ons nemen omdat we elkanders lasten moeten dragen.

Máár daar bovenop nog:
 een tweede verbrandingsoven
 een uitbreiding van de vuilstort
 een nieuwe Waalbrug plús daarbij behorende toegangswegen (!) westelijk van Weurt
 een uitbreiding van het Nijmeegse industrieterrein
 de daaruit voortkomende liquidatie van agrarische bedrijven en de daaruit
voortkomende gevolgen voor die agrariërs en andere burgers (verlies van
natuurschoon)
 een containeroverslag aan de dijk bij het Grindgat plús het dan onvermijdelijke
vrachtverkeer
 een nieuw havengebied in het huidige Grindgat met als gevolg verlies van waardevol
groengebied en natuurschoon
 een mestverwerkend bedrijf omdat Weurt zo gunstig gelegen is
 een helihaven ergens in de buurt.
Realisatie van één van deze negen mogelijkheden heeft op
zich reeds gevolgen voor de leefbaarheid die ik niet kan
overzien. Om niet te spreken van realisatie van meerdere
tegelijk…
Bij velen heerst een gevoel van machteloosheid. Een gevoel
van niet serieus genomen worden, van vechten tegen anonieme ongrijpbare machten…
Willen politici geloofwaardig blijven, dan zullen ze een duidelijk teken moeten stellen. Meer
dan aardige, begrijpende woorden.
Willen politici dat mensen naar de stembus komen, dan moeten ze dat verdienen.
Willen zij zijn wat ze beweren te zijn: Volksvertegenwoordigers dan zal de gemeenschap dat
moeten merken.
Ik denk dat de mensen van Weurt wachten op zo’n teken.
W.v.M. (8 april 1989)

33 Weurtse kinderen,
levendig, kruimig volkje… Zij willen zondag hun Eerste Communie doen.
Allemaal traditie, folklore, leuk voor de kinderen…?
Alleen maar voor de nieuwe kleren…?
Alleen maar voor de kadootjes…?
Eerste Communie Laatste Communie…?
Ik ken al die uitspraken. Ik ben er op bedacht, heel scherp. Maar … maar is ‘geloof’ dan niet
het belangrijkste dat er bestaat?
Als er mij in deze tijd iets duidelijk geworden is, dan is dat het opnieuw gewonnen inzicht dat
de boodschap van het evangelie inderdaad het enig echt belangrijke is in dit bestaan… Bezit
en carrière, de geborgenheid van huwelijk en gezin komen dan inderdaad op de tweede
plaats…
Wat is er waardevoller voor onze kinderen en voor onszelf? Wie het gevonden heeft, wéét
het. Wie het nog niet gevonden heeft, maar wel iets vermoedt, blijve er mee bezig, met
grote inzet. Ook als je je in het leven van alledag overspoeld voelt door duizend andere
dingen, verdeeld, opgejaagd, richtingloos… Juist dan!

Daarom wil ik zondag met onze kinderen en met u echt feest vieren. In hoop. Omdat wij
samen bezig zijn iets te ontdekken waarbij al het andere betrekkelijk wordt. Al het andere ….
Die nieuwe kleren en die kadootjes zijn dán een teken van iets veel diepers.
W.v.M. (15 april 1989)

Aan mensen die piekeren….
Of je nu hoogkerkelijk of laagkerkelijk of onkerkelijk bent, heel gelovig of zoekend… je
kunt leren om te gaan wat je zo bestookt.
Al je zorgen, vragen, angsten kun je uitspreken in de stilte van je hart, of alleen in de kamer,
samen met een ander of in de leegte aan de nacht. Spreek ze uit, stuk voor stuk, voor Gods
aangezicht. Leg ze daar neer en laat ze liggen. Want daar horen ze thuis. Onze eenzame
schouders zijn daarvoor niet gemaakt… Spreek ze uit. En herhaal het, steeds weer. In je
slapeloosheid, in je angst, in de leegte die je verlamt… Oefen je daar in.
En ga zo, verlicht, de weg die je te gaan hebt.
W.v.M. (22 april 1989, handgeschreven)

Al eerder….
heb ik er over geschreven. Maar je komt het tegenwoordig vaker tegen. Omdat de
gevolgen veel ingrijpender blijken te zijn dan eerst wel leek.
In bedoel de geruisloze leegloop van de Kerken. Van alle kerken. In heel de westerse wereld.
Of dat erg is? Ja. Ronduit ja. Omwille van de mensen. Niet om de Kerk als zodanig. Want die
moet middel zijn. Geen doel. Maar om de mensen zelf… Bijna onmerkbaar zinken ze weg in
een god-loze wereld… Een wereld die geen enkele opening naar buiten heeft… Een wereld
die als zinloos ervaren wordt.
Vraag is dan niet wat anderen doen. De vraag is: wat doen wij?
Hier in Weurt kan in 2000 ‘Kerk’ zijn: een Kerk-gemeenschap waarin mensen zich thuis
voelen bij al wat hen overkomt. En dát hangt feitelijk van ons zelf af. Als wij het willen is hier
in 2000 zo’n gemeenschap. Niemand kan ons daarin tegenhouden. Alleen onze
kleinmoedigheid….
En al het klagen en mopperen over ‘het zegt me niks, het doet me niets…’ brengt ons geen
stap verder. Integendeel.
Doe er iets aan! Op een of andere manier. Stroop je mouwen op. Ga de
weg die je te gaan hebt.
Inspirerend is dat overal, hier en elders, mensen met geloof en Kerk
bezig zijn, zoals nooit tevoren misschien. Een nog kleine groep die
ruggengraat begint te krijgen. Mensen als u en ik, gewoon, maar die niet
anders kunnen dan die weg gaan. In trouw aan zichzelf, aan het diepste
in hen zelf, het Diepste….
W.v.M. (29 april 1989)

Als er zoiets gebeurt….
Dat zoveel mensen die onderling zo zeer verschillen in karakter, in cultuur, in wijze
van geloven, die het in zoveel dingen niet met elkaar eens zijn
elkaar toch zo verdragen
elkaar toch zo vertrouwen
elkaar zo weinig in de steek laten
dat er leven in een parochie, in een kerk kan zijn, dán is dat voor mij een teken…
Dat dit gebeurt ondanks teleurstellingen, ondanks fouten van ondergetekende en andere
pastoors en van andere kerkleiders…
Ja, dan is dat voor mij een teken.
Bij zóveel onderling verschil en bij zó weinig persoonlijk gewin zou een vereniging uiteen
moeten vallen. Als dat toch niet gebeurt, is dat voor mij een teken dat er in al die
verschillende mensen meer aan de hand is dan zij zelf vermoeden, dan zij durven
vermoeden…
Een teken dat Pinksteren, nú werkelijkheid is. En werkelijkheid blijft,
temidden van storm.
‘Gij zijt uit den hoge met kracht toegerust…’ Dat geldt voor nú.
Als je dat niet aanneemt moet je er mee stoppen. Dan is het niet te doen.
Maar als je het aandurft dat te geloven, als je over je al te menselijke en kleingelovige
bezwaren heen wilt stappen…, als je je dikhuidigheid door zo’n belofte laat doordringen, dan
kun je van harte Pinksteren vieren.
W.v.M. (14 mei 1989)

De uiterwaarden in….
helemaal naar beneden… verder … tussen mei-groene weiden door naar het
hek waarachter het water van de rivier, het tjokken van een motorschip, ver
weg een paar paarden, roerloos…, niets dan silhouet… Wat een wereld…
onzegbaar mooi, teder, breekbaar…
Een heenwijzing naar…?
Soms ervaren mensen daarin een heenwijzing naar Diegene voor Wie al onze
woorden tekort schieten… Naar Diegene Die beschreven staat als de liefde
zelf…
Wij mensen hebben Hem misvormd. Vanuit onze angsten, vanuit onze begeerten hebben wij
ons een eigen voorstelling van Hem gemaakt: de autoritaire mens maakt van Hem een
straffende rechter, de dweper maakt Hem tot een baardvader die alles wel goed vindt…
En daartussen nog alle varianten die wij mensen vanuit onze opvoeding en vanuit ons
karakter bedenken…
Als wij in onbevangen respect Hem kenden zoals Hij is…
Als wij Hem lieten zijn zoals Hij is…
Ik denk dat ook wij dan zouden zeggen: veel te laat heb ik U bemind, veel te laat heb ik U
leren kennen.
Franciscus schreide omdat de Liefde niet bemind werd. Hij had haar gevonden.
Maar hoe kun je dat doorgeven…?
W.v.M. (20 mei 1989)

Werk.…Betaald werk….
Kan betaald werk een heilige koe worden? Zo’n heilige koe dat de
maatschappij het als een must ziet om betaald werk te hebben? Zo’n heilige
koe dat de maatschappij je niet voor vol aanziet als je geen betaald werk
zou hebben?
Legerofficieren maken zich zorgen over de werkgelegenheid binnen de krijgsmacht (wat een
woord!) Want de ontwapeningsbesprekingen lijken resultaat te gaan opleveren. Moeten wij
dan omwille van de werkgelegenheid wapens blijven produceren…? Moeten wij daarom een
leger op de been houden?
Moeten wij soms omwille van de werkgelegenheid binnen de verpleging ziekte laten
voortbestaan?
Moeten wij soms omwille van de werkgelegenheid binnen justitie criminaliteit de ruimte
geven?
Overigens: de Bijbel kijkt heel anders tegen werk aan. Werk als taak die je op je neemt
omdat het nodig is. Betaald of onbetaald is dan niet van belang. Belangrijk is alleen dat je
genoeg bezit om als mens volwaardig te kunnen leven én dat je je bestaan als zinvol ervaart.
Mensen die leven van een uitkering of pensioen kunnen zeer zinvol niet-betaald werk doen
waar de gemeenschap baat bij heeft. Zulke mensen verdienen een lintje.
Dat heeft consequenties voor ons oordeel over elkaar, voor ons oordeel over onszelf. Dat
heeft ook consequenties voor onze visie op de toekomst van Weurt. Als de plannen rond
Weurt moeten doorgaan ook omwille van de werkgelegenheid, zou dat argument eerst eens
goed gewogen moeten worden.
W.v.M. (3 juni 1989)

Ze stond met haar rug tegen de auto.
Ik was even afgestapt toen ik haar zag. Ze leek me wat opgeknapt. Dat zei ik haar
ook.
‘Ik weet niet of ik beter ben’, zei ze. ‘Maar één ding heb ik wel geleerd in die tijd
van mijn ziekte: hoe betrekkelijk alles is… Vóór mijn ziekte dacht ik anders, leefde ik
anders. Nu kijk ik een beetje meewarig terug op die tijd: hoe kon ik zo blind zijn….’
Ik denk dat zij een heel belangrijke ervaring heeft opgedaan. Het kan een echte
ommekeer in haar leven betekenen.
Ze heeft mij op een bekend spoor gezet. Het spoor van de afgoderij. Hebben wij niet
allemaal onze goden? Spannen wij ons niet allemaal in met al onze krachten voor die dingen
die ons belangrijk lijken…? Voor dingen die feitelijk ons leven bepalen…? ‘Vreemde goden’
waarvoor wij onze knieën buigen.
Zou het waar zijn, dat ik eerst ziek of arbeidsongeschikt of werkloos moet worden voordat ik
die schijn dóórkrijg…? Neen, dat vind ik eigenlijk onwaardig. Ik kan nu al orde op zaken
stellen. Ik kan nu al de juiste verhoudingen aanbrengen in mijn leven. En als vrucht kan ik
vrijheid oogsten.
W.v.M. (10 juni 1989)

Smog….
‘Wie zeg jij dat ik ben?’ Dat is direct, dat geeft helderheid. Veel meer dan het veel
gebruikte ‘ze zeggen’. Het vraagt om goed zicht… anders kun je niet juist oordelen.

Opeens denk ik aan de ‘smog’, die onlangs als een nieuw spook angstig dichtbij kwam. Zelfs
de zon was niet goed zichtbaar …. dat maakt angstig en onzeker… ‘Ze moeten er iets aan
doen’ helpt niet, wel: ‘wé moeten er iets aan doen!’
Het vraagt iets van ons, radicaal en hard soms, maar… de zon wordt weer zichtbaar! ‘Wie zeg
jij dat ik ben?’ Soms wordt ons zicht op die Zon minder helder. Allerlei ‘smog’ schuift zich
tussen ons en Haar.
‘We moeten er iets aan doen’, radicaal en pijnlijk misschien, ook aan smog kun je gehecht
raken.
Maar wil je een eerlijk antwoord? Dan zullen we zelf iets aan het verdrijven van smog
moeten doen….
W.v.M. (24 juni 1989)

Een Kawasaki…,
pracht machine, stond er op het kerkplein. Er naast een oude Norton, een zwarte
met blinkende uitlaat en het geluid van een donker kerkorgel. Nog meer
motoren…
Een groep jongens in leren pakken. Erg luidruchtig. Kennelijk wachtend op de
gouden bruid en bruidegom die zo uit de kerk konden komen.
Naast mij was het café zich aan het voorbereiden op een groots feest. Verder veel
druk pratende mensen in leuke zomerkleren.
Half verborgen in het struikgewas stond en oude rechthoekige steen, zo groot als ik. Lang
geleden had iemand er een Christuskop in gebeiteld, een hoofd met doornenkroon, het
gezicht vertrokken van pijn, van verdriet…
Twee werelden?
Op zich niet. Maar in feite wel. De eerste wereld is te vol. Ook vol leegte, maar ook vol met
die ontelbare dingen waardoor wij soms onze aandacht laten opslokken… Dingen die
belangrijk lijken, die er in slagen hoofd en hart mee te slepen… Neen, in die wereld is echt
geen ruimte, geen enkele opening, geen plaats voor wat het diepste is in elke mens.
Ik voel me eigenlijk verbijsterd door wat ik meen te zien. Wanhoop? Neen, echt niet. God
geeft niet op. Hij zal Zijn mensen ooit bereiken, ieder van ons, als in de liefde. Maar ik vind
het onverdraaglijk dat ik zo lang blind bleef.
W.v.M. (1 juli 1989)

Een prachtig stukje….
in het plaatselijk parochieblad. De pastoor was met pensioen gegaan. En een
collega schreef een artikel ten afscheid. Het was één grote lofrede.
‘Een beetje griezelig’, zei mijn buurvrouw. ‘Het is heel aardig bedoeld hoor, maar...
Als je zoiets aan een vriend vraag, vertelt hij niets dan goeds; vraag je het aan een
tegenstander dan zet die je in je hemd. De een zet je op een troon, de ander
misschien aan de schandpaal. Dat is wat sterk gezegd, maar… Hoe kunnen wij over
elkaar oordelen? Wie kent het hart van de ander? Alleen God kent ons werkelijk… Laat Hem
dan oordelen. God houdt van ons, van iedereen, terwijl Hij ons echt kent, helemaal. Laat dat
oordeel dan gerust aan Hem over’.
‘Ja, maar het was zo’n goede pastoor. Je zult zien dat de parochie nu uit elkaar valt’.

Was hij dan als pastoor wel zo’n goede pastoor? Een ‘goede’ pastoor maakt zichzelf
overbodig, zo veel mogelijk. Als de mensen op hem alleen zouden steunen, zijn ze er niet
best aan toe. Want pastoors komen en gaan, zoals ieder mens.
Op wie moet de parochie dan wel steunen?
Parochianen moeten op elkaar kunnen steunen, ze moeten op elkaar kunnen bouwen. Ze
moeten bij alle falen steeds meer zeker kunnen zijn van elkaars trouw. Zo heeft Jezus het
bedoeld met zijn Kerk. Dan is een parochie gezond. En dat is puur Gods werk.
W.v.M. (8 juli 1989)

Mijn buurvrouw zei:
‘Het stond in de krant. Ik heb het zelf gelezen, dat de kerken leeglopen.’
‘Zo’, zei de andere buurvrouw, ‘en omdat het in de krant staat is het
waar? Ik heb gelezen dat er elke week in Nederland twee miljoen
mensen in de kerk komen. Wie heeft er nou gelijk? Trouwens, wie er
ook gelijk heeft: als het dan gaat om cijfers, wie krijgt er elke week zo veel mensen bij elkaar
als de gezamenlijke kerken…?’
Lieve buurvrouwen, ik laat jullie nog even praten. Voor mij is één ding duidelijk: het is hoog
tijd dat wij christenen onze lamheid afleggen. Hoog tijd dat wij ook valse schaamte van ons
afgooien, schaamte omdat wij bij het evangelie horen. Hoe kunnen onze kinderen warm
lopen als er bij ons geen vuur brandt? Hoe kan de wereld licht vinden als wij christenen het
licht verborgen houden (uit vrees voor de mensen)?
De producent van een goed vaderlands bier zei: ‘Als ik iets heb aan te bieden moet ik er niet
voor honderd procent maar voor tweehonderd procent achterstaan.’
Die man heeft het over bier… Christenen hebben iets aan te bieden, iets door te geven…
Wij kunnen ons geen gekwakkel meer veroorloven. Het is de tijd van kiezen, meer dan wij
ooit meegemaakt hebben.
W.v.M. (15 juli 1989)
Volkskrantlezers….
Ik weet niet hoeveel er zijn in Weurt. Maar die lezers hebben wellicht afgelopen
zaterdag die halve pagina gelezen over ons bisdom ’s Hertogenbosch. Een
weinig vleiend artikel. Wie nieuwe moed zocht heeft het daar niet kunnen
vinden. En wie zich door de kerk heeft laten teleurstellen heeft daar bevestiging
gevonden.
Een artikel dat mensen (opnieuw) in moeilijkheden heeft gebracht. Ik denk dan ook dat de
nadelen van zo’n artikel groter zijn dan de voordelen. Waarschijnlijk bewijs je niemand een
dienst met zo’n artikel. Ook niet als alles wat daarin staat waar is.
Maar van zo’n artikel schrik ik niet meer. Ten eerste: ik heb gelukkig ook kerkgeschiedenis
moeten studeren. En dus weet ik dat ook onze kerk een kerk van mensen is… Als het een
kerk van volmaakten zou zijn, zou er geen plaats zijn voor mij. En voor u? Daarom begin ik in
alle oprechtheid met die kerk te accepteren zoals ze is. Datzelfde mag mijn partner ook van
mij vragen.
Ten tweede: sommige mensen zeggen dat ze niet meer geloven omdat ze zijn afgeknapt op
die concrete kerk. Dat kan niet. Wie eenmaal het evangelie gevonden heeft, kan het niet
meer loslaten. En die is ook in staat om eerlijk en in trouw aan zichzelf op weg te gaan met

deze kerk van mensen. Ook in die mensenkerk wil God met zijn wereld zijn tot aan het einde
van de tijden.
‘Zalig die zich aan Mij niet ergert’.
W.v.M. (5 augustus 1989)

Kinderen….
Een vader ‘Ik laat mijn kinderen vrij. Wij móesten vroeger van alles. Zij
mogen nu zelf kiezen. Dan komen zij er ook wel achter.’
‘Dus uw kinderen moet tv kijken wanneer zij willen? En ze komen thuis
wanneer zij willen? En zij hebben een vriendje of vriendin zoals zij willen? En ze maken ook
zelf uit wat zij belangrijk vinden in het leven…?’ ‘Ja’, zei de vader, ‘want zoals wij vroeger….!’
‘Dan bent u een vader die zijn kinderen het bos instuurt. Zullen uw kinderen zo ooit weten
waar zij aan toe zijn? En zullen ze niet voortdurend dingen doen of laten waarvan zij de
gevolgen niet kunnen overzien en beheersen? En zullen ze hun eigen grenzen niet steeds
overschatten en onderschatten? Krijgen zij zo wel body, zelfvertrouwen, gevoel van
eigenwaarde…? Komen zij verder dan een aandoenlijke dosis branie… Met geen ander
houvast dan het voorbeeld van de eerste beste leeftijdgenoot die indruk op hen maakt…’.
Bij kinderen kan dan zelfs het gevoel ontstaan dat hun ouders eigenlijk niets om hen geven.
Ze kunnen wel wat apenliefde krijgen, maar niet het onmisbare gevoel dat zij er mogen zijn
zoals ze zijn.
Kinderen mogen van ouderen verwachten dat zij meer ervaring hebben. En op grond van die
ervaring zullen zij in staat zijn kinderen aan te wijzen wat goed is en niet goed, wat een mens
opbouwt of afbreekt, wat menswaardig is… Alleen met die hulp komen kinderen zo ver dat
ze zelf verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen en volwassen mensen worden.
Zo ook tracht God ons in de eerste fase van ons leven groot te maken. Ja, inderdaad: groot
te maken. Niet: klein te krijgen.
W.v.M. (19 augustus 1989)

Boven op de dijk….
zat hij en tuurde weg over de stilte van het Grindgat. ‘Jaren geleden was ik gelovig
met buien…Als ik er behoefte aan had, als er problemen waren., dan ging ik ook bidden. En
zodra de problemen weg waren ging mijn geloof weer in de kast. Mijn god was een god-opafroep. Nu zie ik hoe primitief dat is… God is anders. Gelukkig…’
Op het water lagen meeuwen als witte puntjes, blinkend in het licht van de zon. Aan de
einder een paard, roerloos afgetekend tegen de lucht.
‘Weet je’, zei hij, ‘toen vond ik dat ik druk was. O, wat maakte ik mij toen druk. Veel uren
maken, dan verdiende ik veel… En nu zeg ik: wat ben ik blind geweest. Waarvoor toch heb ik
mij zo druk gemaakt… Wat heb ik toch gezocht…! Nu kijk ik er doorheen… En ik heb eindelijk
rust gevonden’.
Ik had een gelukkig man ontmoet daar op de dijk
W.v.M. (2 september 1989)

Zes jaar Weurt.
Je kijkt even terug, dankbaar voor het goede en gave dat je in die jaren bij jong en
oud vond:
 geloof dat door loutering volwassen werd
 eerlijk zoeken dat volhardt tegen alles in
 liefde tussen mensen die elkaar trachten op te bouwen.
Je kijkt vooruit, wetend dat het niet gaat om de kerk als zodanig maar om het evangelie aan
mensen: te horen krijgen van Godswege: ‘Jij mag er zijn zoals je bent, met alle scheuren en
barsten die je aan het leven hebt opgelopen’.
En wie dat beseft kan – verlost – ook zo doen bij anderen, zich niets verbeeldend omdat dat
niet meer hoeft.
W.v.M. (9 september 1989, handgeschreven)

Bij de HEMA
Een cameraploeg van de E.O.-televisie. Ze interviewden voorbijgangers: bid u wel
eens?
Sommigen lachten. Anderen vonden het een stomme vraag. Of ze hadden nog nooit
meegemaakt dat het hielp… Behalve die enkele enkeling, een uitzondering.
Inderdaad: het is stom:
 voor wie zich afgeeft met een god-op-afroep
 voor wie er alleen een god-van-de-storingsdienst is
 voor wie er alleen een voorlopige god is, de noodoplossing totdat we het zelf kunnen,
totdat de wetenschap ver genoeg is…, dan kan iedereen zonder zo’n god.
Inderdaad, dan is bidden stom, primitief.
Ofschoon… Ofschoon het toch langs zo’n primitieve weg kan beginnen. Zoals zoveel dingen
in ons leven…
Maar als – misschien door veel duister en vechten heen – God een werkelijkheid voor je
geworden is,
ook al lijkt Hij een wijkende werkelijkheid,
ook al lijkt het dat Hij zwijgt… opgelost in de leegte,
als je bij Hem je hart uitstort,
als je bij Hem neerlegt al wat je met je draagt, om er daarna des te beter aan te kunnen
werken…
.... dan ben je de Levende tegen gekomen,
Hem die trouw is als geen ander.
W.v.M. (16 september 1989)

Een telefoontje….
Eigenlijk een heel verhaal. Maar ik wil het toch vertellen.
‘Pastor, ik zou graag uw mening horen… Wij zijn alleen voor de wet getrouwd. Ik ben wel
katholiek en wilde graag voor de kerk trouwen. Maar mijn man is niet kerkelijk… Wij hebben
er veel over gepraat, maar hij kon de zin van een kerkelijk huwelijk niet inzien. Daarom zijn
we na rijp beraad alleen voor de wet getrouwd.

Nu hebben wij een kind gekregen. Wij zouden het beiden graag laten dopen.
Ook daarover hebben we echt gepraat, want dat doe je niet zo maar. Wij
vinden nu dat wij dat samen aankunnen. Maar… zeggen ze nu tegen ons: ‘Als
jullie beiden je kind wilt laten dopen, dan kun je ook eerst voor de kerk
trouwen!’ Welnu, dat laatste kunnen wij (nog) niet.
Maar er zijn andere mensen, pastor… Beiden zogenaamd katholiek, want ze
doen er helemaal niets aan. Maar zij trouwen wel voor de kerk… Omdat hun
ouders dat graag hebben of om de mooie foto’s of omdat ze het zo ‘leuk’
vinden… Anderen laten hun kind dopen omdat oma en opa het zo graag willen…Daar willen
wij niet aan meedoen. Dat vinden wij niet eerlijk. Maar zij zouden wel verlof krijgen terwijl ze
niet oprecht zijn. Terwijl wij het oprecht menen, er bewust mee bezig zijn, maar ons zou de
kerk weigeren…?
Ik heb die jonge moeder geantwoord: ‘Moedertje, ik heb bewondering voor je. En respect.
En ook voor je niet-kerkelijke man. Jullie zijn oprecht. Jullie zijn zoals het evangelie vraagt.
Iedereen die het zo wil doen, hoe gebroken of gebarsten je leven eventueel ook zou zijn, is
van harte welkom’.
W.v.M. (23 september 1989)

Hij hield even op….
en keek de kerk in, naar de mensen die voor hem zaten. Toen zei hij:
‘Vandaag kan ik het Onze Vader niet bidden. Ik lig zo verschrikkelijk
overhoop met een van de parochianen… Vandaag kan ik niet samen met
hem zeggen ónze Vader. Morgen ben ik wel weer zo ver… Als jullie het
kunnen en willen bidden, dan doen jullie het maar…’
Het was doodstil geworden in de kerk. En het bleef stil. Na een poosje ging de pastoor zelf
weer verder.
Ik was geschrokken. Na de Mis zei ik: ‘Pastoor, dat kun je toch niet maken: er ging een schok
door heel de kerk.’
Hij keek me aan en wachtte even. Toen zei hij: ‘Weet je wat schokkend is? Aan de ene kant
‘gewoon’ het Onze Vader bidden en aan de andere kant ‘gewoon’ doorgaan elkaar met de
rug aan te kijken. Dat is pas echt schokkend. Ik kan daar niet aan meedoen, wat ze er ook
van denken. Dan moeten ze maar een andere pastoor zoeken.’
W.v.M. (30 september 1989)

Soms….
heb je het gevoel dat het om je heen aan het verdorren is: geloof, kerk. Hoezeer je er
ook door bent geraakt, hoe je ook werkt: langzaam en gestaag lijkt het onder je handen af te
brokkelen. Waarom doorgaan? Wie zit er op te wachten?
Ik weet wel dat het altijd al zo geweest is met wat God mensen tracht te zeggen. Maar dan
stoot je weer op woorden als: ‘Geef het niet op, komen doet het beslist’. Of woorden over
blinden die gaan zien, doven die gaan horen, doden die opstaan. Daarom…
W.v.M. (7 oktober 1989, handgeschreven)

De dijk op….
Ja, weet je het nog van toen? Hoe ik de dijk op moest… Om door te waaien,
vooral in mijn hoofd en mijn hart…Ik liep maar met mijn hersens te werken.
Pratend en redenerend tegen jou: dat ik er niets meer van snapte: van geloof,
van kerk, van God zelf ook niet meer… Ik had het gevoel dat ik alles zou
kwijtraken. Jij schrok niet van mijn ongeloof. Je hoorde me aan en stapte mee…
Een tijd daarna is de ommekeer gekomen. Jij had me laten zien waar ik mee bezig was. Dat ik
zo wel alle dijken van ons land kon aflopen en toch steeds verder van huis zou raken. Dat ik
met mijn hersenwerk alleen maar stukmaakte en niets heelde… Als je wilt weten wat liefde
is, moet je niet beginnen met je hersens te laten werken. Dan moet je beginnen met liefde
tot je toe te laten… Dan wéét je het, in een nieuw soort weten. Daarna kun je eventueel ook
nog je hersens aan het werk zetten, ter controle.
Zo is het ook met geloof. Als je wilt weten wat geloof is moet je ook beginnen met je over te
geven, dan moet je de sprong wagen. Dan wéét je het. Dan ervaar je dat het goed doet, dat
het heelt… Daarna kun je er ook nog over redeneren, ter controle’.
Dat was de ommekeer. Mijn hersenspinsels hadden de toegang tot de werkelijkheid
geblokkeerd. Ze waren weggewaaid.
W.v.M. (14 oktober 1989)

De Jonkerstraat….
is afgesloten bij de Van Heemstraweg, al jaren geleden. De kruising was te gevaarlijk.
Toen bleef er alleen nog maar een oversteek. Maar bleef er alleen nog maar een oversteek.
Maar ook die was gevaarlijk. Toen werd er een spiegel geplaatst, nog niet zo lang geleden.
Maar de plek blijft gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Er wordt gereden in een bocht die niet te
overzien is. Als ik mij realiseer wat mijn onbeheerst rijden daar kan aanrichten….Dit is maar
bij wijze van voorbeeld…
Er zijn zoveel van die situaties. En het zou flauw zijn en een blijk van onvolwassenheid als ik
mij alleen beheers wanneer er politie in de buurt is. En datzelfde geldt wanneer ik mij maar
aanpas bij wat anderen doen, met hoe velen zij ook zijn…
En ik zou moeten bidden om respect in het verkeer, respect voor mensen… Ik zou moeten
bidden om een flink stuk bescheidenheid waar ik geneigd ben om agressief door te duwen,
om mijn ‘recht’ te doen gelden.
Als ik zeg dat ik volgens het evangelie wil leven, hoe kan ik dat dan verenigen met mijn
houding in het verkeer?
Waar het Rijk Gods kans krijgt, daar krijgen mensen kans.
W.v.M. (21 oktober 1989)
Weurt + ….
is voor Weurtenaren een begrip geworden; het vraagt van de
actiegroep veel energie, tijd en doorzettingsvermogen. En
wij? Afwachten wat er gaat gebeuren met de handen in de
schoot?
Minstens kunnen we proberen wat “plussen” aan te dragen,
want daar vallen de “minnen” tegen weg. Geen grote
pluspunten, dat doet de actiegroep, maar:

Rondom ons, dichtbij, in huis in de straat, in de buurt, in ons hele dorp kunnen “pluspunten”
gaan groeien, als we wat meer rondkijken: overal zijn mensen die onze zorgen, medeleven
en onze aandacht nodig hebben.
Als iedereen het probeert komen er veel “plussen” bij in Weurt: de leefbaarheid groeit!
De aarde is aan ons mensen gegeven om haar bewoonbaar te maken, maar:
Weurt heeft God aan de Weurtenaren gegeven, met dezelfde bedoeling!
W.v.M. (28 oktober 1989)

Hierbij een plaatje.
Daarop twee vreemde letters: de alpha en de omega, eerste en laatste
letter van het Griekse alfabet. Iemand heeft ooit gezegd, in ernst: “Ik ben de
alpha en de omega…. beginpunt en eindpunt van alles”.
Dan zijn wij van Jou uitgegaan en dan komen wij ooit allemaal in Jou
samen…. Nu zijn wij dus onderweg, echt onderweg, hoe verdeeld ook. En
zolang blijven wij onderweg, hier of elders, zolang als ieder van ons nodig heeft om rijp te
worden voor dat nieuwe samenzijn…
Bekort dan de tijd. Leer ons de winter uit te houden om klaar te zijn voor de lente.
W.v.M. (4 november, handgeschreven)

In Katwijk….
zouden zij geland zijn.
Met z’n twaalven. Vanuit Ierland. Al eeuwen geleden.
En daarna hebben ze hier jaren lang gewerkt.
En wat heeft het opgeleverd?
Wat hebben zij bereikt?
Heel wat…?
Het feit dat ik hier nu schrijf in dit blaadje…. dat er hier een krantje als dit bestaat en bezorgd
wordt…
Het feit dat er hier in dit dorp een kerk staat (de derde of de vierde?) waar mensen steeds
samenkomen. Dat iemand hier al jaren geleden in nu oude doopboeken de namen heeft
geschreven van verre voorouders van huidige Weurtenaren en dat er nu een nieuw
doopboek is waar we zondag weer ‘nieuwe’ kinderen inschrijven.
Is dat alles niet te danken aan mensen als Willibrord?
En dat is nog maar administratief. Hoewel… Ook dit is reeds verwijzend-naar….
Van diepere betekenis is nog iets anders.
Het feit dat er hier nu weer mensen zijn die op hun manier weer aan hun kinderen proberen
door te geven dat er meer is tussen hemel en aarde. Eindeloos veel meer…
Hier in dit nu bedreigde dorp…
Mensen bezig met het antwoord op het vragen van ons twintigste-eeuwse mensenhart dat
door alles heen zoekt te leven uit de Bron….
Is dat ook niet te danken aan….
W.v.M. (11 november 1989)

Jij bent geen ‘brave’ geweest. Andreas.
Braven laten wij met rust.
Zij zijn ongevaarlijk,
met hen zullen wij niet botsen.
Jou hebben ze niet met rust gelaten.
Jou hebben ze het zwijgen opgelegd:
niet in één keer,
een beetje langzaam:
via een kruisdood. Beschamend…
Als jij echt christen bent geweest
was jij onverzettelijk, weerbarstig, dwars tegenover
potentaten, grote monden, arroganten, onderdrukkers…
Want jij wist van Gods plan met Zijn mensen, met zijn schepping,
een plan van onbegrijpelijke genegenheid en tedere trouw.
Daarom wist jij niet van wijken.
Er zijn parochies die jouw naam kozen,
jouw naam wilden dragen.
Is dat omdat ze jouw levensprogram wilden overnemen?
Is dat omdat zij wilden leven uit hetzelfde evangelie als jij?
Wat vind je:
mogen wij in Weurt jouw naam behouden?
W.v.M. (18 november 1989)

Aan allen die….
trouw zijn aan wat zij als hun taak zien
zich inzetten voor mens en wereld, hoe en waar ook…
Aan hen allen, hoe je ook bent: onkerkelijk of kerkelijk,
heel gelovig of vertwijfeld, rijk of arm…
aan hen allen: houd vol, je bent op de goede weg,
laat je niet ontmoedigen.
Want alle tegenkrachten, zowel in je als buiten je:
de blaaskaken, de lefgozers, de windbuilen, de hebberds,
de turbomensen, de kapitalisten, de meedogenlozen, de grote monden:
het stelt allemaal niets voor.
Laat je door hen niet ontmoedigen,
ook al hebben ze de schijn mee.
Ook al hebben ze nu alle macht in handen:
het stelt niets voor.

Die wegen lopen alle dood.
Jullie zijn op de goede weg.
Laat het je niet afpakken.
Dat is de belofte die zondag aan allen van goede wil gegeven wordt.
Dat is de oproep van het schijnbaar verouderde feest van Christus Koning.
W.v.M. (25 november 1989)
Voor één keer….?
Ja, mag ik je voor één keer meenemen?
Ik heb iets gevonden (Iets?) ... En ik ben er blij mee. Daarom vraag ik je…
‘Vroeger kende ik het niet. Tot dan toe voelde ik mij meegesleept door al
die verlangens die bij ons mensen horen. En ik trachtte ook aan die
verlangens te voldoen. Op de gebruikelijke wijze. Zoals wij mensen
gewoonlijk omgaan met onze verlangens. Ofschoon het mij niet bevredigde
Maar ik wist toen niet beter. Mijn verlangen, mijn onvrede bleef dan ook, hoewel ik dat in
die tijd amper besefte.
Jaren had ik er voor nodig voordat ik inzag dat die antwoorden op mijn verlangens geen
echte antwoorden waren. Dat kwam omdat ik Jou zag doorbreken, Jouw Aanwezigheid…
Ik weet niet precies hoe. Sorry. Daarna zag en hoorde ik Jou ook in het leven van mensen. En
nog later ontdekte ik Jou achter de diepste roep van iedere mens: of hij er mag zijn. Zo ben
Jij in mijn leven gekomen, rakelings nabij soms. En tegelijk… blijf JIJ de Onnoembare,
verborgen in die onuitsprekelijke naam JHWH.
Sindsdien wil ik die ‘oude’ antwoorden niet meer. Ik kan dat nu allemaal loslaten. En
eindelijk ben ik in staat echt met anderen te delen…’
Gevonden bij een anoniem schrijver. En ik vertel het aan het begin van de Advent. Dan schrik
je niet meer zo als de ‘oude’ antwoorden niet meer voldoen.
W.v.M. (2 december 1989)

De uiterwaarden in….
Daarginds… Naar beneden. En dan de stilte in, de ruimte… Daar praat het
anders. Daar denkt het ook anders: frisser, onbevangener, met meer
ontvankelijkheid, meer openheid.
Aan gindse kant van de dijk, achter mij is het anders: drukte, verkeer,
haast… Daar lijkt de wereld plat te zijn. Alles lijkt bereikbaar, maakbaar…
Alles te overzien, te organiseren, in kaart te brengen… Er blijft niets te raden over… Een
wereld zonder hoogte en zonder diepte… Een wereld zonder mysterie… Afschuwelijke, kille
wereld… Of?
Als het zo zou zijn, zou ik het moeten nemen… hoewel het mij onleefbaar lijkt…
Maar hier, aan deze kant van de dijk in de uiterwaard verliezen mijn hersens hun mufheid,
hun berekening en kilheid. Hier zie ik weer dat ik voortdurend voor mysteries sta. Juist als

pastor. En dat is een groot voorrecht. Bij elke geboorte, elk doopsel…, die baby… Ik kan er
eerlijk niet bij.
Lijden heeft soms ook een dimensie dat ik me klein voel tegenover wat ik bijna als een…
majesteit ervaar. Bij een mens op weg naar het einde kan ik wel eens de neiging voelen eerst
mijn schoenen uit te trekken alvorens te naderen.
En ook gewoon een ontmoeting met een ander mens… Daarin komt nogal eens iets naar
voren dat niet maakbaar is, iets dat van verder komt…
Aan deze kant van de dijk zie ik dat er aan de andere kant wel hoogten en diepten zijn.
Mysteries verwijzend naar…
Een dichter schreef over de Advent: ‘Alles wacht op U vol hoop’.
W.v.M. (9 december 1989)

De weg naar Kerstmis
is dit jaar kort: slechts drie weken.
Nu heb je nog één week te gaan.
Die weg is een beeld van je eigen levensweg. (Beeld ook van de weg door de
geschiedenis van heel de mensheid op weg naar de nieuwe dag.)
Hoe lang is je levensweg nog?
Dat kun je niet weten.
Ben je verder gekomen op je weg? Ben je dichterbij gekomen?
Dichter bij Hem in Wie alles en iedereen soms tot zichzelf zal komen…?
Als ik gaandeweg mijn kinderlijk verlangen naar zekerheid en veiligheid achter mij heb
gelaten, ben ik dichterbij gekomen. Maar… Dat verlangen is sterk. Het heeft vele gedaanten.
En gecamoufleerd speelt het mij voortdurend parten. Ik houd mij vast aan illusies. En heb
liever een schijnzekerheid dan geen ‘zekerheid’…
Daarom doemt de Eeuwige op in ieders leven. En wenkend treedt Hij steeds terug opdat je
op weg zou gaan, naar Hem toe.
Maar als je dat werkelijk doet, begeef je je schijnbaar in zo’n grote onzekerheid dat je je
kinderlijk verlangen naar veiligheid en geborgenheid wel moet loslaten.
Daarom heet de weg van een mens naar God wel ‘nacht’. Maar dan een verlichte nacht die
steeds meer vrijheid en vrede brengt.
Advent: tijd van de nieuwe verwachting, de reële verwachting.
W.v.M. (16 december 1989)

Kerstmis 1989
Als je komt vragen we niet wie of wat je bent, hoe christelijk of hoe
gelovig of hoe kerkelijk. Dat komt ons niet toe. Alleen God kan in ons
mensenhart kijken. Alleen Hij weet hoe wij werkelijk zijn.
En juist die God Die alles weet, juist deze God komt naar óns toe… Komt
ons tegemoet… midden in de ‘nacht’ … om ons te helen.
Daarom: iedereen die zoekt naar heel-worden-hoe-ook is welkom.
En wie zich geheeld, geaccepteerd weet gaat antwoorden.
Als vanzelf.
Dat kun je dan niet meer laten.
Daarom is elke mens van goede wil welkom in ‘Bethlehem’ en dus in de Kerstviering.
Maar je ‘moet’ niet naar de kerk. Je ‘moet’ niets. Je ‘moet’ ook niet ter Communie. Maar als
je daar aan wilt meedoen, kom dan op dat moment naar voren, steek je hand uit en ontvang
zo eerbiedig het Brood dat God ons geeft.
Nog iets. Deze dagen ga je tegemoet met verwachtingen. Natuurlijk. Maar dat maakt ons
ook bijzonder kwetsbaar. Eigenlijk moet er dan weer zoveel. En dat brengen wij niet zo
gemakkelijk op. Verwacht niet te veel van anderen, van jezelf, van het ‘feesten’.
Ook met Kerstmis blijven wij mensen…
En juist déze mensen mogen midden in de ‘nacht’ een Zalig Kerstfeest verwachten.
En dat wens ik u van harte toe.
W.v.M. (Kerstmis 1989)
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