Nu ik na 8 jaar het samenwerkingsverband Dongen-Rijen ga verlaten, wil ik graag enkele overwegingen op papier zetten om die
achter te laten als mijn geestelijk testament.
Ik houd het klein. Met de letters van het woord VAARWEL als
kapstok geef ik wat korte meditaties. Soms zijn het ook gedachten
van anderen die ik ergens tegenkwam en die mij persoonlijk hebben getroost en bemoedigd. Of gedachten die mij prikkelden om
verder te zoeken en ook wel gedachten die dwars op mijn eigen
opvattingen staan en mij uitdagen om het debat aan te gaan.
Het woord VAARWEL geeft aan wat de bedoeling is van dit verhaal.
Mijn wens is dat het u allen goed mag gaan en dat er regelmatig
iets van vreugde en vrede voelbaar mag zijn in uw leven, ook al
is het misschien kortstondig en vluchtig.
De eeuwige vreugde en vrede mogen wij verwachten ‘als God alles
in allen zal zijn’. Daarop hebben wij onze hoop gesteld.
Jan Voeten

Dongen/Rijen, Pinksteren 2015.
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‘Vervulling’ is een woord dat ik koester. Frustratie lijkt mij het tegenovergestelde van vervulling. Wij zijn allemaal op zoek naar vervulling: in onze seksuele
honger, in ons verlangen naar intimiteit en duurzame kameraadschap, in ons zoeken naar respect en erkenning, in onze ambitie
om mee te tellen en ‘er toe te doen’.
Vervulling en frustratie wisselen elkaar steeds af. En het is niet
altijd fifty-fifty: in sommige levens kom je meer frustratie tegen
dan vervulling.
Hoe houden wij het uit in die spanning
tussen frustratie en vervulling? Er is de
verleiding om ‘grote dromen’ los te laten,
om te kiezen voor wat onmiddellijk voorhanden is en waar we zelf controle over
hebben. Drankverslaving (en misschien
ook eetverslaving en andere verslavingen) zijn daar een voorbeeld van. Je kunt net zo lang ‘innemen’
tot je het moment van de zalige roes (of de coma!) hebt bereikt.
Het kan ook een heerlijk gevoel zijn om zelf ‘de kraan van je geluk’
te kunnen regelen. Maar wij weten het: ‘Drank maakt meer kapot
dan je lief is!’ Verslavingen zijn pogingen om de kortste route naar
vervulling te kiezen.
De lange route naar vervulling staat ons tegen. Daar hebben we
het geduld niet voor. En we willen er geen offers voor brengen.
Onze consumptiemaatschappij verklaart ons voor gek als we de
lange route willen gaan. De reclame wijst ons de weg: voor elk
verlangen is er een instant-oplossing. Wachten, geduld, discipline,
toewijding, training, offers: het is allemaal niet meer nodig. Als je
maar betaalt: ‘vandaag besteld, is morgen in huis’.
Geloof is een hulpmiddel om het uit te houden in die spanning
tussen frustratie en vervulling. Wat denkt u van ‘veertig jaar
woestijn’? Of van Jacob, die zeven jaar moet werken bij zijn
schoonvader om eindelijk te kunnen trouwen met Rachel, zijn
grote liefde?
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In de bijbel, met name bij de evangelist Johannes, struikel je alsmaar over het woord
‘liefde’. In ons alledaagse taalgebruik verwijst liefde naar het domein van de intimiteit, het minnekozen, de dromerige verliefdheid, vlinders in je buik. Je bent in de ban van je geliefde en de
rest van de wereld doet er even niet toe.
‘Aandacht’ lijkt mij een geschikter woord om te vertolken wat de
bijbel doorgaans bedoelt met ‘liefde’. Aandacht heeft te maken
met respect, eerbied. Aandacht vraagt tijd, toewijding, geduld.
Als ik vissers zie zitten aan de kant van het kanaal of aan de rand
van een vijver, dan verbaas ik mij altijd. In onze samenleving
gaan dingen snel: geen lange rijen bij de kassa, een nog snellere
internetverbinding, steeds meer medische ingrepen die als ‘dagbehandeling’ worden uitgevoerd.
En die vissers zitten maar te turen naar hun dobber …
‘Aandacht’ lijkt mij het hart van het
pastoraat. Toen ik op 4 mei bij de notaris was in verband met de koop van
mijn nieuwe woning, liet ik mij ontvallen dat ik in Roosendaal wilde gaan
wonen als ‘rustend pastoor’. Daarop
noemde de (jonge, vrouwelijke) notaris de naam van een collega van mij,
met wie ze te maken had gekregen toen haar moeder gestorven
was. Ze vertelde verder over de plotselinge dood van haar moeder
(die net als ik dit jaar 65 jaar zou worden). Terwijl ze aan het
vertellen was, begon ze te huilen en ze kon niet meer stoppen.
Dat vond ze zelf natuurlijk heel vervelend en helemaal niet professioneel, maar mijn broer Henk en ik zaten er niet mee.
Toen we het kantoor verlieten, bedacht ik: notarissen laten mensen tekenen, pastoors laten mensen huilen. Aandacht.
Begin april raakte ik in gesprek met een 92-jarige mevrouw. Ik
was naar haar toegegaan ter voorbereiding van de ziekenzalving,
die spoedig daarna was afgesproken. Ik wilde graag iets weten
over haar levensloop en haar levenssituatie. Een familiefoto bleek
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een handig hulpmiddel om iets over haar leven te vertellen. Ik
wist dat haar dochter lesbisch is (20 jaar geleden heb ik haar leren
kennen op een training waar wij allebei aan deelnamen). Met de
familiefoto in haar hand vertelde de moeder met een snik in haar
stem, dat haar oudste zoon homo is.
Die snik in haar stem … het was alsof zij zich schaamde, alsof zij
gefaald had als moeder, alsof zij zich schuldig voelde. Maar misschien was die snik ook een echo van het verdriet en de radeloosheid die haar en haar man overviel toen hun zoon met dit verhaal
op de proppen kwam. Zij vertelde (het gaat over 40 jaar geleden):
“Wij wisten niet wat dat was. Wij hadden er nog nooit van gehoord.”
Maar … ze vertelde ook hoe ze had gereageerd op het verhaal van
haar zoon: “Jongen, ik houd nog evenveel van jou als ik altijd
gedaan heb.” En de zoon antwoordde toen: “Moeder, van jou had
ik niet anders verwacht!”
Van ontroering kreeg ik de tranen in mijn ogen (soms moet de
pastoor ook huilen!).
Deze moeder mag van mij de eretitel krijgen van ‘kerklerares’. Als
onze kerk toch eens dit type aandacht en aanvaarding zou kunnen
opbrengen! Want ja, ik geloof
dat aandacht en aanvaarding
hand in hand gaan.
In onze werkgroep Levensboek
zien we het telkens terug:
echte, waarachtige, belangeloze en geduldige aandacht,
daar knappen mensen van op.
Echte aandacht is helend.
Het mooie van het pastoraat is, dat je als pastor bijna vanaf het
eerste moment het vertrouwen van mensen krijgt.
Zij gaan er bij voorbaat van uit dat jij als pastor ongetwijfeld aandacht hebt voor hun verhaal, hun klacht, hun verdriet of hun
vreugde. Ze verwachten niet anders dan dat ze bij jou aanvaarding vinden.
Soms staan de regels van de kerk die aanvaarding in de weg. Dan
kan ik wel janken of vloeken. Of allebei tegelijk. Mijn klompen
vallen uit. Mijn broek zakt ervan af. Het is godgeklaagd!
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Sinds 1 april 1977 heb ik in verschillende functies gewerkt in het bisdom Breda. Vanaf 1 augustus 1986 werkte ik in het parochiepastoraat. Met vallen en opstaan heb ik het vak geleerd (ik had een universitaire studie theologie achter de rug, maar dat is nog niet hetzelfde als een ambtsopleiding). Mijn allereerste ‘bediening’ was gelukkig bij de kolenboer van Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen). In zijn simpele vroomheid maakte hij mij duidelijk wat ik moest doen.
Regelmatig ben ik de weg kwijtgeraakt in dit werk: ik zag niet
meer waar het heen moest, ik voelde mijzelf onmachtig en onder
de maat. Soms dacht ik: “Ze zijn beter af zonder mij.”
Een goede vriend, thans hoogleraar ethiek, hoorde mijn geklaag
aan en hij zag mij tobben. En hij probeerde mij de ogen te openen.
Hij zei: “Jouw generatie heeft het als pastor hartstikke moeilijk.
En dat ligt niet aan jullie. Dat ligt aan het maatschappelijk klimaat
en aan het imago dat de kerk vandaag-de-dag aankleeft: muf,
ouderwets, alsmaar betuttelend en verbiedend.” En toen moesten
de schandaalverhalen over het seksueel misbruik nog boven tafel
komen!
Toen ik na 8 jaar wegging uit de
parochies Sluiskil en Terneuzen,
vroeg een parochiaan spottend:
“Ga je het zinkend schip verlaten?”
Mijn antwoord was: “Rudolf, het
schip waar ik naar toe ga (het was
Breda) is even lek als dit schip.”
Voor het blad van onze beroepsvereniging VPW (Vereniging van
Pastoraal Werkenden) schreef ik 15 jaar geleden een artikel met
als titel Krimp, kramp en creativiteit. Mijn vraagstelling was: Kun
je in een organisatie die steeds meer verlies lijdt en krimpt, ontkomen aan de kramp om wanhopig te proberen te redden wat er
te redden valt? En hoeveel mentale ruimte blijft er over voor creativiteit?

5

Creativiteit veronderstelt, naar mijn idee, een klimaat van openheid en vertrouwen.Tegen collega Tom van der Rijken heb ik ooit
gezegd: “Misschien moet het oude eerst helemaal afsterven, voordat er echt ruimte komt voor iets nieuws.”
Die gedachte heeft mij ook terughoudend gemaakt toen de bisschop meteen met 3 samenwerkingsverbanden op de proppen
kwam, waar ik na mijn 65ste aan de slag zou kunnen. Ik dacht: Al
die wegkwijnende parochies kunnen ook wel afsterven zonder
mijn bemoeienis.
Is er in West-Europa helemaal geen toekomst meer voor de kerk?
Mijn pessimisme wordt door twee stemmen weersproken.
Onze huidige paus Franciscus zegt in De vreugde van het Evangelie (nr. 28): ‘De parochie is geen structuur in verval; juist omdat
zij een grote kneedbaarheid heeft, kan zij heel verschillende vormen aannemen die de bereidwilligheid en de missionaire creativiteit van de herder en de gemeenschap vereisen’.
Dat zou mooi zijn: als de
nieuwe pastoor die missionaire creativiteit in zich heeft
en vervolgens de gemeenschap met zich mee weet te
krijgen.
Wijlen bisschop Muskens zou
bij deze gedachte wel wat sceptisch reageren. ‘Mensen van boven
de vijftig, daar kun je niks meer mee beginnen’, was een standaarduitdrukking van hem. Hij was toen zelf al bijna 70. Hij bedoelde niet dat 50-plussers waardeloos zijn. Zijn boodschap was:
Voor echte vernieuwing heb je jonge mensen nodig. Die zijn nog
open, flexibel (en roekeloos) genoeg om iets nieuws te beginnen.
Maar wie weet, misschien komt er wel een piepjonge pastoor of
diaken in deze regio werken.
De tweede stem die mij weerspreekt is die van de Nederlandse
theoloog Henk Witte.
In VPWinfo.nl (2015/1) schrijft hij (p. 18): ‘Twee ontwikkelingen
lijken mij van belang in verband met de toekomst.

6

De eerste betreft de kerk als organisatie. Die is vanuit het verleden gemodelleerd naar een vereniging: met een bestuur, leden,
een doelstelling, een reglement.
In de huidige digitaliserende samenleving worden netwerkorganisaties steeds invloedrijker: open fora, diverse graden en wijzen
van identificatie en participatie, affiniteiten of gedeelde belangen
als beginsel van groepsvorming’. Wat gaat dat voor de kerk als
organisatie betekenen?
Een tweede ontwikkeling betreft de kerk en missie. Wij waren gewend te denken in het schema ‘kerk hier – missie daar’.
Bovendien: ‘kerk is af, missie nog niet’. Missie krijgt tijd om te
groeien, inclusief een eventuele terugval, en dat mag enkele generaties duren. Maar missie is thans ook ‘hier’ en ‘kerk hier’, ook
de gevestigde geloofsgemeenschap is in wording.
Wat dat betekent voor onze visie op de kerk van de toekomst en
de competenties van jonge theologen moeten we nog doordenken.

Op de grafsteen van mijn vader hebben wij laten zetten: ‘Een vader die liefde schonk en
ruimte bood’. Als kinderen wisten wij ons verzekerd van zijn liefde
en wij hebben het als weldadig ervaren dat hij ons ruimte gaf.
Bisschop Hub Ernst, die mij tot priester heeft gewijd, is ook een man/vader bij wie je ruimte krijgt.
Onder Ernst had je nooit het gevoel dat je opgejaagd of gecontroleerd werd. Hij greep alleen in als
het echt uit de hand liep. Je voelde dat hij je bij
voorbaat vertrouwde. En wanneer je in moeilijkheden kwam, was hij de eerste om samen met jou
naar oplossingen te zoeken.
Geen dreiging, geen sancties. Een bisschop bij wie je je veilig
voelt.
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Tegelijk gaf Ernst een duidelijke richting aan. Regelmatig schreef
hij kleine boekjes waarin hij ons deelgenoot maakte van zijn visie
op kerk en samenleving. Hij verstond de kunst om de radicaliteit
van het evangelie te presenteren, zonder je een schuldgevoel te
bezorgen, zonder je voor het blok te zetten.
Met wijlen bisschop Tiny Muskens had ik een minder persoonlijke
band. Maar ik had wel respect voor zijn openheid, zijn lef en zijn
nieuwsgierigheid om nieuwe werelden te leren kennen. Ik herinner mij nog hoe hij ons, pastores, aanmoedigde
om het contact met kunstenaars te zoeken, omdat
zij de dynamiek van de cultuur verkennen en aan
het licht brengen.
Zelf gaf Muskens het voorbeeld door in gesprek te
gaan met de schrijver/beeldend kunstenaar Jan
Wolkers. Het klikte tussen die twee mannen. Op
een gegeven moment zei (de van huis uit protestante) Wolkers
tegen Muskens: “Als jij paus wordt, dan word ik katholiek!”
Bisschop Hans van den Hende (thans bisschop in Rotterdam) is
een generatie jonger. Hij was (is?) meer de bisschop van de richting dan van de ruimte. Voor hem was het belangrijk
om een beetje in de pas te blijven lopen met de wereldkerk. De Catechismus van de Katholieke Kerk en
de Codex (= Kerkelijk Wetboek) waren voor hem belangrijke oriëntatiepunten. Eigenlijk stond daar precies hoe je moest denken en hoe je diende te handelen.
Gewoon doen wat er staat!
Bij Van den Hende voelde ik mij soms opgejaagd en klem gezet.
Tegelijk moet ik zeggen dat ik veel bewondering had voor zijn
communicatieve vaardigheden en voor zijn talent om te besturen.
Ook toen de storm losbarstte rondom het seksueel misbruik bleef
hij kalm. Hij was duidelijk en nam verantwoordelijkheid.
Onze huidige bisschop Jan Liesen is een groot geleerde. Hij heeft zowel een talenknobbel als een wiskundeknobbel. Internationaal wordt hij gerespecteerd om zijn vakkennis als exegeet. Toch vind je bij
hem geen spoor van arrogantie. Hij is bescheiden en
gemakkelijk benaderbaar. Dat schept een ontspannen sfeer en dat doet goed.
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Eind februari volgde ik een retraite bij hem: helder en inspirerend.
Ongelooflijk met hoeveel gemak hij door de bijbel heen fietst. Een
voortreffelijk docent ook. Welke lijn hij als bisschop gaat volgen is
mij nog niet zo duidelijk. Ik ben blij dat hij met het aantrekken
van Ben Hartmann als secretaris-generaal de bestuurskracht van
de bisdomleiding aanzienlijk heeft versterkt. Soms zou ik wensen
dat hij niet al te braaf in de pas blijft lopen met zijn collega’s. Van
mij mag hij wat vaker zijn nek uitsteken en ruimte claimen voor
de eigenheid van het Bredase bisdom.
Ruimte …
Het is ook een generatie-ding. Ik besef dat ik behoor tot de generatie van de baby-boomers. Voor mij/ons was het belangrijk om
vrijheid te bevechten. Ik heb heel bewust het revolutiejaar 1968
beleefd. Als onze vrijheid wordt ingeperkt, dan reageren we allergisch.
Aan Fredi Timmermans, die begin twintig was toen ik haar als stagiaire onder mijn hoede kreeg, merkte ik dat voor haar die obsessie met vrijheid en ruimte veel minder speelde. Zij zocht eerder
duidelijkheid en afbakening. Iets waarbij ze zich kon aansluiten en
waarvoor ze zich kon inzetten.
Een Duitse theoloog (of socioloog?) schijnt kort geleden gezegd te
hebben: ‘Vijftigers en zestigers hebben last van claustrofobie.
Twintigers hebben last van pleinvrees’.
Rust ...
Van kerkgangers hoor ik regelmatig dat zij de weekendviering
vooral waarderen omdat het een plek/een uur is waar zij tot rust
komen en hun leven kunnen overwegen. In onze samenleving
staan we onafgebroken bloot aan een lawine van prikkels. Vooral
voor jongeren kan het een obsessie en een verslaving worden. Zij
slapen met hun mobieltje naast het hoofdkussen, bang om een
berichtje te missen.
Ieder jaar reserveer ik een aantal
dagen voor een verblijf in een abdij. De stilte en de rust van zo’n
klooster zijn voor mij weldadig.
Dikwijls kan ik er heel geconcentreerd werken.
Er komen nieuwe ideeën bij me
boven. En meestal besteed ik ook
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ruim tijd aan correspondentie. Ik verstuur zo’n 10 tot 20 kaarten
met daarop niet alleen een krabbel, maar echt een persoonlijke
boodschap die aansluit bij mijn eigen situatie of de situatie waarin
de ander zich bevindt. Van vrienden en parochianen krijg ik regelmatig terug, dat zij deze vorm van schriftelijk pastoraat echt
waarderen.
Ook voor de liturgie lijkt het mij van levensbelang dat er rust ervaren kan worden. Ik heb als stelregel dat een viering pas echt
geslaagd is als er even geglimlacht of gegrinnikt kan worden en
als er minstens een paar seconden echte stilte gevoeld wordt.
Of beter gezegd: als je samen die stilte maakt.

Reeds in het scheppingsverhaal horen we dat God dacht: ‘Het is niet
goed dat de mens alleen is’. In mijzelf bespeur ik een dubbele
behoefte: ik heb tijd nodig om alleen te zijn. Als ik heftige dingen
heb meegemaakt, of ik loop ergens over te tobben, dan voel ik de
drang om een eind te gaan fietsen of wandelen. Alleen. Dan kunnen de emoties neerdwarrelen. Dan lukt het soms om een lastige
knoop te ontwarren.
En tegelijk leef ik op als ik deel kan uitmaken van een groep. Bijscholing of training heeft bij mij altijd het grootste effect als het
in een groep gebeurt. Daarbij veronderstel ik dan wel een groep
die betrokken is en gemotiveerd en een leiding die vakbekwaam
is. Ik bewaar goede herinneringen aan sessies bibliodrama en aan
een training ‘Familieopstellingen’.
De inzichten die je daar opdoet, reiken diep en ze beklijven lang.
Ook in het pastorale werk heb ik genoten van de wederkerigheid,
het samenspel, de uitwisseling en de dialoog. Ik vind het telkens
een klein wonder om bij de doopvoorbereiding mee te maken dat
ouderparen die totaal onbekend zijn met elkaar, binnen enkele
uren een sfeer van vertrouwen weten te scheppen, waarin de

10

meest pijnlijke (doodgeboren kindje, eindeloos tobben met IVF),
maar ook de meest ontroerende ervaringen uitgewisseld kunnen
worden.
Het is mooi om te zien hoe ouderparen elkaars
vreugde delen en elkaar tot steun zijn met hun
sympathie, hun begrip én hun geloof. Er komt
een soort eerbied of ontzag over mij, als ik meemaak hoe openhartig mensen naar elkaar toe
kunnen zijn, hoe zij voor elkaar hun ziel bloot
leggen.
Op zulke momenten denk ik: dit is waar kerk
voor nodig is. Een ruimte en een platform bieden
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om te spreken over de
diepste dingen van het leven.
Ook in de werkgroep Verliesverwerking vindt er uitwisseling
plaats. Dikwijls zitten mensen totaal aan de grond als ze binnenkomen. In de loop van een jaar tijd zie je ze sterker worden: ze
kunnen weer verder. Dat is te danken aan de veiligheid, het begrip, het geduld en de sympathie die zij in zo’n rouwgroep ondervinden. Petje af voor de vrijwillig(st)ers die deze groep al jaren
bekwaam leiden en die niet te lui zijn om te blijven werken aan
hun eigen deskundigheid.
Na jarenlang soebatten hebben we als
samenwerkende parochies in het werkjaar 2014-2015 een start gemaakt met
wat wij noemen de Gezinskerk. Voor
mijn collega’s en ook voor mij is het een
spannend avontuur. We betreden een
onbekend gebied. We moeten met vallen
en opstaan ontdekken wat wel en wat
niet ‘werkt’.
In de Stuurgroep Gezinskerk ervaar ik opnieuw een weldadige wederkerigheid. Discussies gaan er zelden over het eigen gelijk. Samen met jonge ouders maken we een soort speurtocht. En we
kunnen het van elkaar verdragen dat de één eerder iets ontdekt
dan de ander. We vullen elkaar aan, we corrigeren elkaar en we
bevragen elkaar. En samen zijn we blij als iets echt blijkt te lukken. Heerlijk ook, om eindelijk weer eens met jonge mensen te
werken en om door hen bij de hand genomen te worden om de
weg te vinden in de wereld van de moderne media.
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In de wereldkerk is er vaak een spanning tussen waarheid en wederkerigheid. Benedictus (Ratzinger) hield ervan om de waarheid
stevig te poneren.
Ik vind het een verademing dat de huidige paus Franciscus ruimte
laat voor gesprek, uitwisseling en dialoog.

Op zondagochtend hoor ik soms op de autoradio
Antoine Bodar met ‘Echo voor Eeuwigheid’. Antoine weet de weg goed te vinden in het familiealbum van onze kerk en hij heeft niet veel op met ons modieus
gedoe. In Antoine Bodar beluister ik een tegenstem die mij
meestal een beetje irriteert en soms verafschuw ik hem regelrecht. Maar het gebeurt ook dat hij me echt aan het denken zet.
Wat hij met zijn programma vooral teweegbrengt is het besef dat
we in een lange traditie staan. Een rijke traditie ook. In een tijd
dat het beroerd gesteld is met het imago van de kerk, doet het
deugt om de steun en de kracht van een lange en rijke traditie te
ervaren.
Wijlen bisschop Muskens was historicus en hij had zo’n beetje alle
werelddelen bereisd. Dat gaf hem het vermogen om te relativeren.
De kwesties waar wij ons druk om maken spelen in andere werelddelen soms totaal niet. Voor Muskens was het ook niet zo’n
vreemd idee dat het centrum van de wereld niet langer Amerika
en West-Europa is, maar op den duur Azië, met China en India als
nieuwe wereldmachten.
Muskens kon ook nuchter vaststellen dat er van het bloeiende
christendom in Noord-Afrika (de
kerkleraar Augustinus (354-430)
was er bisschop) niets is overgebleven. Zou dat ook in onze gewesten kunnen gebeuren? Dat
kerk en christendom hier totaal
verdwijnen? Als het in Afrika kan, dan kan het hier ook.
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En daarbij, we moeten niet vergeten dat de kerk een middel is en
niet een doel. Onze huidige paus laat een optimistisch geluid horen. In De vreugde van het Evangelie (nr. 108) zegt hij: “De jongeren roepen ons op de hoop weer te wekken en te vergroten,
omdat zij de nieuwe tendensen van de mensheid in zich dragen
en ons openstellen voor de toekomst, zodat wij niet blijven steken
in de nostalgie naar structuren en gewoonten die geen dragers
van leven meer zijn in de huidige wereld.”
Je merkt dat de scheidslijnen aan het vervagen zijn, in tuincentra
en in sauna’s struikel je over de Boeddha-beelden. Crematoria
worden opgetuigd met indrukwekkende kunstwerken, zodat ook
daar iets geproefd en vermoed kan worden van eeuwigheid. De
gevierde schilder en glaskunstenaar Marc Mulders komt openlijk
uit voor zijn katholieke geloof. In zijn werk zie je regelmatig expliciete verwijzingen naar elementen uit de kerkelijke en liturgische traditie. De schoonheid van de schepping (bloemen) is voor
hem een inspiratiebron. En in veel van zijn werken onderzoekt en
toont hij de vergankelijkheid.
Kort geleden, half mei, bezocht ik de voorstelling ‘Genesis’ van het
Nationale Toneel. Een vijf uur durende voorstelling, waarin het
bijbelboek Genesis wordt verteld en gespeeld. Sprankelend. Spetterend. Schitterend! De schrijfster van het stuk, Sophie Kassies,
zegt: “Ik ben ongelovig, maar ik ken de ‘religieuze sensatie’. Je
opgenomen weten in iets dat groter is dan jij.
Opkijkend naar een peilloze sterrenhemel tegelijkertijd ervaren hoe nietig
je bent én hoe je van dit al
het middelpunt vormt. Getuige zijn van een geboorte of sterven en je bewust zijn van de lichtflits
die het leven is in een omringend duister. Het zijn zeldzame ogenblikken in een seculiere,
door economische waarden gedreven samenleving als de onze. Te
zeldzaam, misschien.
Want als ik niet weet wat me heilig is, waar hecht ik dan waarde
aan en op grond waarvan?”
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Ik heb er moeite mee. Thuis vecht ik regelmatig
met stapels oude kranten. En wie ooit mijn werkkamer heeft bezocht, weet hoe een puinzooi het daar kan zijn.
Opruimen, archiveren en weggooien, ik weet niet of ik het ooit zal
leren. Maar ik zal wel moeten: volgende maand verhuis ik naar
een ruime flat, maar toch aanzienlijk kleiner dan het huis dat ik
nu bewoon. Wegdoen dus, dumpen, loslaten!
In de afgelopen 8 jaar ben ik betrokken geraakt bij twee processen
van kerksluiting (Hulten en Dongen-Vaart). Het is een emotioneel
gevecht, zowel voor parochianen als voor pastores. Het gaat ons
aan het hart. Niemand wordt er vrolijk van. Het verdriet om de
teloorgang, de pijn van de krimp, de onmacht die wij ervaren om
jongere generaties aan ons te binden. We staan daar als verliezers
met ons verdriet. Kerksluiting is zware kost, voor pastores net zo
goed als voor parochianen.
Gelukkig is loslaten ook betrekkelijk: ik
bewaar nog steeds dierbare herinneringen aan mijn ouders, ook al zijn ze inmiddels bijna 20 jaar geleden gestorven. En
de kolenboer van Koewacht kan ik me ook
nog herinneren. Wat echt van waarde is
geweest gaat niet verloren. Dat blijft je
bij. Dat koester je.
Over mijn keus om na 8 jaar te stoppen in dit samenwerkingsverband, heb ik niet lang na hoeven te denken. In de periodes dat
het mij slecht ging (ik ben de afgelopen 8 jaar twee keer langdurig
depressief geweest), snakte ik naar mijn pensioen: eindelijk
overal vanaf!
Gelukkig doe ik de laatste maanden mijn werk met veel plezier en
voldoening en dat maakt dat ik op een vrolijke manier afscheid
kan nemen.
Ik ben er ook van overtuigd dat het voor deze parochies en voor
dit team goed is dat er ‘vers bloed’ binnenkomt. Eigenlijk heb ik
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het hele afgelopen jaar al gemerkt dat er een openheid en nieuwsgierigheid ontstaat (en soms ook wel een bange vrees): hoe zal
het straks verder gaan?
Als de bisschop het team weer op sterkte brengt, kan er een
nieuwe chemie ontstaan. Parochianen die ondertussen wel op mij
uitgekeken waren of die niet veel aan mij gehad hebben, kunnen
nu met iemand anders in zee gaan.
Ik vind het ook goed om ruimte te maken voor een jongere generatie. Op 10 mei was ik
aanwezig bij de diakenwijding van Jochem van Velthoven (een dertiger, afkomstig uit Dorst). Binnenkort wordt hij priester
gewijd. Ik geef het stokje
graag door aan de volgende
generatie
en
daarom besluit ik met
twee citaten uit het eindwerkstuk dat Jochem schreef voor de Priester- en Diakenopleiding
(februari 2015):
Op basis van de sociografische ontwikkelingen kan geconcludeerd
worden dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich bevindt
in een situatie van krimp, en dat proces zet zich nog steeds door.
De samenvoeging van parochies is hierop een reactie. Echter samenvoeging en schaalvergroting van parochies leveren niet automatisch vitale en levensvatbare parochies op, hier is meer voor
nodig. Hiertoe dienen de beperkte middelen en mensen effectief
ingezet te worden. Dit vraagt om beleid en om effectief, daadkrachtig en spiritueel leiderschap dat duidelijke keuzes durft te
maken en met goede eenduidige communicatie werkt, het budget
bewaakt en bovenal werkt op het fundament van geloof! Het gaat
om een spirituele en organisatorische opdracht, het gaat om spiritualiteit en professionaliteit. (p.4)
Dit eindwerkstuk gaat over de effecten van schaalvergroting op
de uitoefening van het pastoorsambt. Natuurlijk zijn de pastoors
niet de enigen die effecten ondervinden van de schaalvergroting,
ook valt te denken aan zijn collega’s in de pastorale teams, de
besturen en bovenal de parochianen.
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Van parochianen in ons bisdom hoor ik dat ze hun pastoor (en ook
andere pastorale beroepskrachten) bijna nooit spreken. Ze zien
hen vooral in liturgische vieringen, maar daarbuiten is er weinig
tot geen contact. De parochianen zien het racen van de pastoor
van kerkplek naar kerkplek, het vele vergaderen, maar ze missen
(net als de pastoor) het (individuele) contact, het gevoel van nabijheid, ze missen een herder.
De keuze voor de titel van mijn werkstuk ‘Als schapen zonder herder’, werd hierdoor ingegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat de gemeenschap zelf ook een grotere verantwoordelijkheid
heeft gekregen. Er wordt nog veel naar de pastoor gekeken en
verwacht dat hij altijd en overal aanwezig is, beschikbaar en bereikbaar. Maar hierin ligt ook een taak voor de gemeenschap. De
gemeenschap mag de pastoor vragen en sturen naar de mensen
die hem het hardste nodig hebben, de gemeenschap als de ogen,
oren en mond. Maar de gemeenschap moet dan ook de handen en
voeten kunnen en willen zijn. De gemeenschap die zelf Christus
present stelt, door een leven volgens het Evangelie, door de werken van barmhartigheid. Op deze manier kan het werkelijke contact tussen pastoor en parochianen toch tot stand komen en
vruchten dragen. (p. 49)

Graag wil ik uit de grond van mijn hart dank zeggen aan u allen
voor het vertrouwen dat u aan mij gaf, voor het begrip dat ik heb
ondervonden, voor de aandacht tijdens mijn preken, voor de medewerking en samenwerking in allerlei verbanden, voor de steun
en bemoediging in de tijden dat ik het moeilijk had, voor de
vriendschap, de collegialiteit en het plezier die we samen gedeeld
hebben. En vooral … voor die allereerste kopjes koffie op de
vroege ochtend.
Ik voel mij een gezegend mens.
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