T U S S E N D E T IJ D E N
O V E R DE T O E K O M S T V A N H E T P A S T O R A A T IN
L IM B U R G
**************************#*******-************•*•
Veel pastores maken zich ernstig zorgen over de to e 
kom st van kerk en pastoraat in Lim burg. De gelovige
gemeenschap veroudert en b ro k ke lt a f . Voor het pastoresbestand g el dt~h etzelfd e. Een groeiend aantal mensen,
maar ook een steeds g roter aantal terrein en van het
persoonlijke en m aatschappelijke leven vallen buiten de
zorg en de verantw oo rd elijkh eid van de kerk. G e lijk h ie r
mee opgaand g roeit de irre le v a n tie van de kerk en het
k e rk e lijk gebeuren. H et o ffic ie le beleid in ons bisdom
probeert het t ij te keren m iddels een kram pachtige
restau ratie van het verleden en bevordert zo in sterke
m ate het^proces dat het beoogt te keren. Ontegenzeg
g e lijk lijd e n , heel veel pastores hieraan. Z ij hebben hun
le v e n 'irn jie n s t gesteld van de opbouw en vernieuwing
van de kerk van Jezu s en worden nu gekonfronteerd
met processen die velen nog sle ch ts negatief kunnen
duiden als aftjraak, n ie t alleen van de kerk, maar ook
van hun levenswerk. H et is niet verw onderlijk dat veel
pastores de grond onder hun voeten voelen w egzak
ken, moedeloos en b itte r worden. H et bestuur van de
VPW heeft de afgelopen jaren ta l van signalen gekregen
die aangeven dat het niet goed gaat m et het pastoraat
en de mensen die er als eerstverantw oordelijken in staan.
Reden genoeg om ons serieus te bezinnen over hoe
hierm ee om te gaan.
In de voorliggende nota h eeft het bestuur geprobeerd,
op grond van een beknopte situatie-an alyse (1), een
aantal lijnen naar de toekom st te trekken en een aanzet
te geven to t de opbouw van een p ersp ektief dat moed
en in sp ira tie kan geven om er opnieuw aan te gaan
staan. De nota probeert n iet een afgerond stuk met
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oplossingen en recepten voor a lle problem en te zijn,
maar w il sJechts een diskussie op gang brengen over
wat we] en n iet m ogelijk is.
*****************
1. Enkele theologische uitgangspunten
Tussen de tijden h eeft een theologische konnotatie.
H et is een aanduiding dat we op een keerpunt staan
tussen twee tijden. H et oude h e e ft afgedaan en het
nieuwe is er nog niet, in ieder geval niet zich tb a a r. We
bewegen ons in het h a lfd u iste r, zoekend, aarzelend, nu
en dan m et krach t weer teruggetrokken door het v e rle 
den, maar dat ons toch n ie t kan weerhcuden om weer op
zoek te gaan in de verw achting en de hoop die ons is
aangezegd.
Tussen de tijden is een eschatologische duiding.
In het 'nu neg n ie t' is het daarom van groot belang om
steeds weer opnieuw terug te gaan naar onze w ortels,
trouw aan de beweging van Jezu s van N azareth en aan
de boodschap die h ij ons h eeft gebracht.
H et b lijf t van groot belang om niet te vergeten dat het
gaat om de weg van het volk Gods naar het R ijk Gods,
het rijk van vrede en gerechtigheid (2). En dat we zo
ons z e lf en onze strijd h erzie n als een exodus gemeente,
weg u it het oude en al strijdend m eer h eil, meer vrede,
meer gerechtigheid proberen te realiseren. De kerk is
dan teken en instrum ent van h e il en n ie t het h e il ze lf.
H et is ook van belang dat we ons daarbij heel goed rea
liseren dat we de fundam entele verworvenheden van
het Tweede V atikaans C o n c ilie n ie t vergeten. Immers
daar is de gemeente - Volk Gods - to t haar rech t
gekomen en daartoe dient ze b evrijd te worden en
z ic h z e lf te bevrijden door de muren van h ië rarch ie
en in stitu tie s heen. Welk een immense krach t d it
proces kan geven, b lijk t m et name aan het h e il dat
gerealiseerd wordt via de basisgemeenschappen in de
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derde wereld. Daar voelt het volk zich weer geroepen
om volk Gods te worden in sam enleving en geschiedenis.
H et bestuur is van mening dat deze uitgangspunten een
inspirerende, krachtig e basis bieden voor het zoeken van
nieuwe perspektieven voor het pastoraat dat z ic h niet
m eer thuis voelt in de door het verleden getekende vor
men, maar dat te g e lijk w einig vat heeft op nieuwe vor
men en inhouden, waarvan de noodzaak desalniettem in
wel en soms dringend w ordt gevoeld.
In deze zin beweegt onze pastorale situ a tie zich tussen
de tijden, tussen het verleden dat het pastoraat in zijn
huidige gestalte nog sterk bepaalt en de toekom st
die nog heel onzeker is.
Tussen de tijden betekent ook dat het bestuur zich rea
lise e rt dat het geen d e fin itie v e antwoorden kan geven,
dat het geen kant en klare blauwdruk op ta fe l kan
leggen. De in de nota voorkomende gedachten zijn
derhalve open voorstellen, die w illen uitnodigen to t
een gesprek, een diskussie, w aarin we vanuit het ons
vertrouw de verleden wegen w illen vinden om weg te
trekken naar een nieuwe toekom st.
H et bestuur is er van overtuigd dat deze toekom st vaak
al midden onder ons aanw ezig is, niet a ltijd herkend,
maar toch, bv. in het naar voren komen van leken die hun
verantw oordelijkh eid voor de beweging van Jezus w il
len waar maken, in de k e rk e lijk e vredesbeweging, waarin
de kerken op een nieuwe m anier pastoraal en dus ook
p o litie k relevant w illen spreken, in de ta lrijk e m issio
naire werkgroepen die het ee nrich tin gsverkee r van
h ie r naar daar doorbroken hebhen voor een w aar
achtige N oord-Zuid dialoog die m ikt op veranderingen
daar en hier, in de werkgroepen Vrouw, G eloof en
Leven, w aarin vrouwen vanuit hun eigen achtergrond
re lig ie u ze em oties en vraagstukken aan de orde stellen.
De tekenen van de toekom st worden ook zich tb a a r in de
veranderde m anier, waarop pastores te midden van
hun mensen (w illen) staan, waarop ze kijken naar hun
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ambt en de dialogische w ijze, waarop z ij dat proberen
g estalte te geven.
A l lijk t het soms dat in Lim b urg en breder in heel k er
k e lijk Nederland (en ver daarbuiten) de tijd e n terugge
draaid worden, er is reeds te veel veranderd dat niet
m eer teruggedraaid kan worden. Vaticanum II heeft, on
danks alle protesten van de h ië rarch isch e toppen, d e fi
n itie f de klo k over het verleden geluid. H et is goed ons
te realiseren dat we leven tussen de tijden, een periode,
waarin onherroepelijk het verleden verder z a l sterven,
m aar waarin ook de toekom st geboren wordt.
In deze zin hield Jezu s zijn leerling en de gelijkenis van
het m osterdzaadje voor. H et R ijk Gods lijk t op een
m osterdzaadje. Wanneer dat in de grond gezaaid wordt,
is het w el het a lle rk le in ste zaadje op aarde, maar
eenm aal gezaaid sch iet het op en wordt g roter dan
alle tuingewassen, en het k rijg t grote takken, zodat
de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen (Mc. 4, 30-32).
Is het erg onaannem elijk om te geloven dat deze parabel
ook in onze tijd nog wat te v e rte lle n h eeft?
2. H uidige situ a tie van het pastoraat in Lim burg
2.1.

E n k e l e

c i j f e r s

De c ijfe rs van het bisdom Roerm ond van 1 ju li 1985 tonen
aan dat er in to ta a l 541 p rie sters beschikbaar zijn. D aar
van zijn er 424 w erkzaam in de parochiële zie lzo rg . Van
die 424 zijn er 102 ouder dan 65 jaar, 162 zijn tussen de
55 en 65 jaar, 108 zijn tussen de 40 en de 55 en 52 zijn
er jonger dan 40 jaar:
117 P rie ste rs zijn w erkzaam in de bijzondere z ie lzo rg
of in de z ie lzo rg van diocesane of regionale strekking.
Van die 117 zijn er 81 boven de 55 en 5 jonger dan 40
jaar. D eze c ijfe rs korresponderen v rij nauwkeurig m et
de c ijfe rs van de door de VPW gem aakte analyse van
het pastoresbestand (3).
Deze analyse, opgebouwd u it een verg elijkin g van het
pastoresbestand van 1972 en 1982, lie t scherp zien in
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welk snel tem po de v e rg rijzin g in tien jaar tijds was
toegenomen. D u id e lijk werd ook dat de terugloop van
het aantal p rie sters vooral zich tb a a r was onder de dio
cesane clerus. H et aantal religieu zen, a k tie f in de L im 
burgse pastoraal, was in 10 jaar niet verm inderd, ze lfs
lic h t gestegen, vooral onder invloed van het grote aantal
terugkerende m issionarissen dat zich aan de Roermondse
bisschop aanbood. D aarm ee hebben de religieu zen in
belangrijke m ate de snelle terugloop van het aantal pas
tores in het basispastoraat weten te maskeren, z ij
het niet de ve rg rijzin g . D it laatste gebeurt enigszins
wel door het groeiend aantal p rie sters dat vanuit Rolduc
het basispastoraat wordt ingestuurd. D u id e lijk is ech
te r ook dat het aantal wijdingen v o lstre k t niet voldoen
de is om de terugloop in het aantal aktieve diocesane
pastores tegen te gaan. De VPW -analyse bracht v e rv o l
gens aan het lic h t dat in Lim burg toch nog een tw a a lf
ta l pastorale werk(st)ers a k tie f waren, hoewel z ij op
de o fficie Je naam lijsten van het bisdom niet voorkomen.
2.2.

T w e e

i n t e r v i e w s

Om de situ atie-an alyse n ie t al te zeer te gieten in a l
gemene term en, die, hoe waar ook, toch vaak voorbijgaan
aan de em otionele dim ensie die in sterke mate de
s itu a tie m eebepaalt, hebben we een gesprek gevoerd
m et een tw e etal pastores, een a k tie f in een p la tte landssituatie, de gnder in een stadssituatie. Hun verhaal
is in voldoendÉ?fèxemplarisch om in het kader van deze
nota weer te geven, hoe pastores in de huidige pastora
le s itu a tie staan, hoe z ij hun werk beleven, w elke ver
wachtingen z ij nog/niet m eer hebben en hoe z ij naar de
toekom st kijken.
2.2.1. I n t e r v i e w

één

P. A ls ik hier zou weggaan en er zou een Gijsenm an ko
men, dan zou de zaak h ier in elkaar zakken. En als
je dan zou vragen: wat z a k t er dan in elkaar, dan
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m oet ik zeggen een aantal groepen die nu zelfstan d ig
werken, v rijw illig e rs die afhaken. De m issionaire w erk
groep zou het wel halen, m aar dat lig t n iet aan m ij.
D eze groep is een sam enwerkingsverband m et twee
andere parochies, komen b ij elkaar op een eigen
plaats in een klooster. De andere groepen, zoals de
litu rg ieg ro ep o f de groep rond de eerste com m unie
zu llen - hoe goed ze nu ook werken - het n ie t halen.
P. Ik werk in een dorp van 2.800 inwoners, geen forenzengem eente. H et dorp is z ic h z e lf gebleven. E r is
wel een projekt van een m akelaar geweest, m aar dat
liep n ie t. Veel leegstand, gaan en komen, en die
er komen, slapen er alleen maar. Veel mensen w er
ken in enkele steden verderop. E r is nog een kleine,
oude kern van ag rarië rs. Toen ik h ier kwam, was er
niets. M ijm voorganger was een heel oude man.
Sindsdien is er toch wel veel gebeurd. De kerkbe
trokkenheid lig t zo rond de 35%, z ij het dat dit
zakkend is. Een grote groep kom t onregelm atig.
Toch stijg t de gezinsbijdrage nog steeds. E r is een
groot aantal m edew erkers. A fg e zie n van de koren
zo'n 75 mensen. Men w erkt ze lfsta n d ig van jong
to t oud. M aar toch ben ik er n ie t tevreden mee.
Ik weet n iet w at het is. E r is geen groep die het
fe it e lijk beleid draagt. B ij beleid hoort: w erkeloos
heid, het vredesvraagstuk, de jeugd, etc., m instens
pogen d it soort zaken aan te pakken.
1. Waarom krijg je daar geen greep op?
P. E r is gewoon n iets gaande op deze gebieden. We z ijn
bv. begonnen m et een vredesgroepje, maar de een na
de ander is afgevallen. Mensen doen alleen mee
voor kortlopende a k tiv ite ite n . Neem bv. de jeugd.
Ik sta er wel eens bij, maak een kletspraatje,
m aar veel verder kom ik niet. E r is geen echte op
bouw, er is niem and die het w e rke lijk m eedraagt en
mee opdenkt.
I. Is de gemeenschap nu dood, ieder zijn natje en droogje,
maar geen leven?
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P. De kerk is nauw elijks het zout in de pap. Op schoa]
d ra a it het nog een beetje, maar daar m oet je je ook
n iet te veel van voorstellen. Jezus C hristus kom t
wel eens ter sprake, maar echt kennen doen ze hem
niet.
O verigens zou je huw elijksgesprekken, docpgesprekken
in groepen moeten doen. M aar dat lijk t me h ier toch
ook w el weer m o eilijk, omdat de mensen, hoe bekend
ze ook met elkaar zijn, toch eig enlijk vreemden voor
elkaar zijn, of té vertrouw d.
Een kollega verderop w erkt veel m et groepen. Die is
gewoon begonnen en ik heb het gevoel dat h ij daarmee
ook veel verder g raaft. D ie kollega z it ook in een
k le in groepje, w aarin we m et nog tw ee anderen
elke 14 dagen b ij elkaar komen. We hebben de
draai nog n ie t helem aal gevonden. L itu rg ie is veel
ter sprake geweest, maar we w ille n ook andere
zaken aanpakken. Ik hoop dat we kunnen toekom en
aan een stuk opbouw, maar elkaar stim uleren en
m otiveren is sowieso ook al goed. Zo hebben we bv.
afgesproken dat we ieder een zondag in septem ber
pakken en dat dan aan elkaar doorgeven. Hoe zich
dat gaat ontw ikkelen, weet ik niet. Ik hoop op goe
de sam enwerking, samen lijnen u itze tte n , samen
zaken aanpakken. We komen echter nauw elijks toe
aan het gewone leven van de mensen, bv. w erkeloos
heid. M et gescheiden mensen kom ik nogal eens in
aanraking, als ik m aar een seintje k rijg van deze
of gene. H ie r kan ik dat nog. Ik kan de mensen hier
nog heel g e rich t bezoeken. M aar hoe langer ik
h ie r ben, hoe m o e ilijk e r het toch soms ook wordt.
E r gaat bv. heel veel tijd z itte n in het bezoeken van
rouwenden, soms heel veel tijd, m isschien wel te
veel. E r moesten e ig e n lijk een paar mensen komen,
waar ik het beleid mee kan delen. H et kerkbestuur
pakt het n iet op, m eer vanuit de houding: het gaat
toch goed. De mensen denken heel snel: daar kunnen
we toch niets aan doen. Ik zie het z e lf soms ook
niet zitte n , hoor, m aar dat kom t, omdat ik er
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fe ite lijk aJJeen voor sta. 3k weet soms ook niet, hoe
de zaken aan te pakken. Als anderen nu eens zouden
aangeven: daar moeten we aan gaan staan, dan kun
je meedoen.
Voor de zieken kie s je wel, voor de w erkelozen nau
w elijks. M aar dat kunnen we ook niet allem aal. Het
zijn toch zaken die ons alle m aal aangaan. Rond die
vraagstukken als w erkeloosheid m oeten we groepen
vormen, er zou m eer toerustin g m oeten gebeuren,
m aar daar bem oeit z ich ook niemand mee.
I. Is de positie van een pastoor niet heel belem m erend
om m et veranderend pastoraat bezig te z ijn ? Immers
de boeren in het dorp z ijn de meest trouw e ke rk 
gangers en oefenen de zw aarste druk u it om jou te
houden b ij het tra d itio n e le w erk?
P. Ja, ik voel dat alle m a a l wel, m aar dan voel ik ook
een soort onmacht. Neem de jeugd van 20 tot 35
jaar. D at zijn onbekenden voor mij. A ls ik die tegen
kom als groep, dan va lt m ij een grote o n v e rsch illig 
heid op, to t op het vijandige af. Ik weet het, er moet
gekozen worden, maar waar kies je voor? De anderen
zijn ongrijpbaar, als los zand. H et zijn in ieder geval
dingen die ik n ie t alleen kan. Ik m oet me gedragen
weten door een groep. Anders heb ik de moed niet
om er aan te beginnen. Ik zou b ij God n iet weten,
w at ik er alleen mee zou moeten doen, naar die
groepen, die je helem aal n ie t kent, een stukje evange
lie brengen. D at is zo m o e ilijk , dat is al m o eilijk
b ij groepen die je w el kent. A ls ik om me heen kijk,
vind ik dat er eig enlijk, w at d it b e tre ft, heel weinig
gebeurt. Ik praat er vaak m et kolleg a's over, maar
er wordt zo vaak snel overheen gepraat, Ze hebben
vaak grote parochies, hun handen vol. O f ze het
ook als iets noodzakeljjks zien om naar die onbe
kende groepen te gaan, ik weet het niet.
We z itte n ook te veel in a lle rle i dingen, w aar we v e r
w acht worden. Ik z it bv. in het Groene K ru is, maar
dat heeft m et de keuzes die ik zou w illen maken,
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n iets te maken. A ls ik tijd heb, ga ik er naar toe.
En dan zeggen de mensen van m ij: we zien hem ten
m inste overal, maar ze lf z it ik m et die onvrede, dat
evangelie, Jezus C jristu s. Ik hoop echt dat we met
dat groepje pastores verder kunnen komen.
I. Je z it h ier nu acht jaar. Denk je aan weggaan?
P. Nee, maar ik heb er ook geen vrede mee om op deze
m anier door te gaan. A ch t jaar geleden was er nauwe
lijk s iets. Toen heb ik veel opgezet, maar er wordt
n iets nieuws geboren. Ik w il hier niet blijven om
pas cp de plaats te maken, dat hou ik n iet vol.
Ook m et het verzorgingspastoraat heb ik veel m oeite.
D at is geen stru ktu ur. Daar kun je mee blijven
docrgaan, maar ik word er op de duur zo moe van.
E r z it ook iets in m ij dat zegt: ik moet naar Jansen,
ik moet, moet en m oet en dat hou ik niet vol.
2.2.2. I n t e r v i e w

t we e

P. De wijk, waarin ik sta, is ongeveer 20 jaar oud met
zo'n 5.000 inwoners. Daarvan zijn er op papier 4.250
k ath o liek. Zo'n 450 zijn bejaard. Zes jaar geleden
waren er op de scholen nog 680 kinderen, nu neg
360. E r zijn weinig jonge kinderen. Hoogbouw is een
doorgangshuis, waar vooral veel alleenstaanden wonen,
veel gescheiden mensen. Om nog wat sfeer te
tekenen: er zjjn op d it moment 75 schoolverlaters,
waarvan er geen tien naar de m is komen. En 57 tweede
klassers, waarvan er 32 de eerste communie doen.
Verder 50 geboortes en 25 doopseis. Vorig jaar had
ik één huw elijk, d it jaar drie u itvaarten. De kerkbe
trokkenheid is 6%, 275 mensen komen in het week
end naar drie diensten.
P. De mensen kennen elkaar n ie t, w ille n elkaar ook niet
kennen. A lle s w at geprobeerd w ordt, bv. een nieuwe
vereniging, gaat op de fles. H et gemeenschapshuis
loopt niet, behalve als kienp aleis. E r is geen enkele
struktuur, z e lfs de karnavaisvereniging is weg. De
-
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w ijk hangt tegen het centrum aan en men gaat daar
soms naar verenigingen toe, ook kerkelijke.
P. De w erkeloosheid lig t h ie r hoog. D at is v o lstre k t dui
d elijk, maar het akelige is dat Ik die w erkelozen niet
ontm oet. A ls je me vraagt: wijs er eens tien aan, dan
zou ik het echt niet kunnen. E r werken veel mensen
b ij Volvo, b ij het C B S en andere reuzen, maar verder
weet ik het niet. Ik ben nu aan het proberen wat
meer greep te krijgen op wat er in de parochie w er
k e lijk le e ft.
P. Ik heb trouw ens ook w einig kontakt met de mensen
thuis. D at kom t, om dat ik me vooral op groepspastora a t ric h t. Daar werk ik aan, dat groepen z e lf
verantw oordelijkheid gaan dragen. Ik kom nauwe
lijk s toe aan ind ividu eel pastoraat. E r is ook nauw elijks
een parochiaan die een beroep op me doet, of die
eens m et me w il komen praten. De telefo o n gaat
bijna nooit, behalve soms voor een m isin ten tie , een
doopaanvraag. H et is v o lstre k t d u idelijk dat de pastor
u it het beeld verdwenen is, dat men er n iet op kom t.
Men kent hem ook n iet. Ik wed dat er ta l van men
sen zijn die nu nog niet weten dat er hier een eigen
kerk is. D at m aakt het n a tu u rlijk ook m o e ilijk voor
de werkgroepen. Hoe komen we u it onze eigen kring
naar de parochie toe. W ijk en parochie vallen
h ie r sterk samen. E r komen nauw elijks mensen van
buiten naar de kerk.
P. H et is n ie t zo frustreren d als het m isschien cp je
overkom t. E r is een grote groep mensen die
m ii b ijstaat. Ik werk ste rk aan een v rijw illig e rsk e rk
en ik geloof dat dat een goede zaak is. Ik vind dat
we af m oeten van het service-p astoraat. We moeten
toe naar een groep mensen die w ille n staan in de
beweging van Jezus. A l die werkgroepen, bv. de
Am nesty-groep, de M Q V-groep, voelen zich geroepen
om de mensen m eer te betrekken b ij dat waar z ij
mee bezig zijn.
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I. Je weet niet w elke plaats geloven en kerk heeft ten
aanzien van het leven van mensen, noch persoonlijk,
noch als groep, noch in de w ijk?
P. Ik weet het niet, m aar ik proef het denk Ik toch wel.
Ik ga naar alle klassen op school en dan voel ik dat
ik van een volkom en vreemde wereld kom. De bewe
ging van Jezus h e e ft alle s te maken met bidden, maar
op de scholen zie ik de kinderen to t en m et de zesde
klassen alleen m aar play-backen.
1. A ls de a n o n im ite it nu het kenm erk is van deze wijk,
vind je dan dat de parochie en de manier, waarop
jij die g estalte probeert te geven, vooral via groepspastoraat, het m eest adekw ate m odel, het meest ge
schikte antwoord is op de problem en die hier spelen?
P. Ik vind dat je die vraag zo n iet mag stellen, dat is
los van de w erkelijkh eid.
I. Een nieuwe kollega van je is onlangs begonnen te
werken vanuit de idee, dat de parochie geen deel
m eer u itm aakt van de w erkelijkh eid van jongeren.
H ij is begonnen m et een andere vorm van pasto
raat. Mag je nu zeggen dat p a ra lle l daaraan de pa
ro chie een vorm van pastoraat is, die antwoord trach t
te geven op de prob lem atiek van de an on im iteit ?
P. H eel d u id e lijk is dat de parochie geen kontakt heeft
m et de jeugd vanaf 12 jaar, geen kontakt met de
grote groep van gescheiden mensen, geen kontakt
m et de grote groep van w erkelozen, geen kontakt
m et de grote groep van bejaarden, geen kontakt
m et de jonggehuwden, geen kontakt met mensen die
in andere vorm en van sam enleven wonen. E r is een
beweging daar naar toe vanuit de parochie a f vanuit
m ijz e lf, m aar er is geen kontakt. We proberen het
wel, m aar het lu kt n iet. Binnen ons gebouw houden we
open huis, m aar er kom t geen hond op af. We hebben
al van alles geprobeerd. Een avond voor nabestaan
den, een prim a avond, m aar op de vervolgavond kwam
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er nog maar één. We proberen ons nu bezig te houden
m et het vraagstuk van de w erkelozen, ste lle n ons open,
m aar de respons is to t nu toe n ih il. Ze kennen de kerk
gewoon niet. E r zijn hier b lijk b a a r ook geen kanalen,
w aarlangs het m eer spelenderw ijs zou kunnen. Er is
h ier niks.
P. De mensen die op d it m om ent a k tie f zijn, zijn het
vooral via de school, de eerste communie. Soms b lij
ven mensen hangen. Verder heb ik kontakt m et enkele
jonggehuwden, gescheidenen, jongeren, etc. M o e ilijk 
heid is wel dat m et name de jongeren erg gebonden
zijn aan de persoon van m ij, hetgeen w aarsch ijnlijk
ook alles te maken h eeft m et de a n o n im ite it. Je
bent erg a fh a n ke lijk van hoe je als pastor overkom t.
Best beangstigend, want het le g t een zware druk
op je, ook voor de toekom st. Je gaat je vaak afvragen:
doe ik het goed o f niet. Ik vind het maar een wan
kele basis, want wat gebeurt er als morgen hier
een ander kom t? K ijk e n die mensen toch door m ij
heen o f n ie t? Zien ze door m ij heen de zaak waar het om gaat?
I. Wat is het p ersp e k tie f voor je z e lf?
P. G oeie genade, m o e ilijk e vragen. Als ik geen toekom st
zag, hield ik erm ee op. Ik heb toch hoop - ik weet
niet waarom - dat wat we h ier aan het doen zijn,
dat dat goed is. D a t mensen daarvan inzien , dat dat
waarde h eeft en dat zie ik soms ook gebeuren. Soms
zeggen mensen: ik w il er aan mee doen. En daar ben
ik b lij om. Ik ben er ook b lij mee dat het e r maar
w einig zijn, want een grote massa mensen kun je nau
w elijks aan. Ik z ie het n ie t zo somber in. Mensen
m oeten kunnen beslissen o f ze hier aan mee w illen
doen of niet. Ik denk dat het goed werk is wat we
doen, fundam enten leggen. Ik kan me voorstellen
dat er andere vormen van kerk in de toekom st
m ogelijk zijn. M aar w at nu hier gebeurt, is zin v o l
voor 275 mensen. En dat re ik t verder dan het

- 12 -

m ent van nu. D at kan niet anders. Ik zie het niet
somber is. Z e lfs die 275 is een te hoog getai, want
daar z it ook nog een groep konsumenten tussen.
D ie andere kerk van de toekom st wordt nog kleiner.
P. Je vroeg me, of de parochie adekw aat omgaat m et
de p rob lem atiek van de w ijk. Ik heb toen gezegd, dat
ik die vraag n iet ju ist vond. Ik vind nu dat de vraag
n a tu u rlijk wel goed was, maar ik voel me er door overvraagd. Ik z it hier nu zes jaar in een parochie,
waar van te voren n auw elijks iets was. Waar
begin je? H et lig t voor de hand dat je begint m et
de kerk en de sakram enten. M aar het is n atu u rlijk
wel zo dat binnen de parochie er tegen aangegaan
m oet worden. Je zou voor al die mensen moeten
gaan werken, samen m et die mensen, ook al zijn ze
n ie t zo sakram enteel en leven ze wat anders. Maar
het groepje is zo klein , m et wie en voor wie je
begon te werken.
I. F ie ts je op deze m anier niet voorbij aan ai die men
sen die geen in te lle k tu e le en verbale vaardighe
den hebben?
P. H et is e lita ir, ja. Ik ben daar n ie t zo bang voor. Ik
denk dat kader n oo dzakelijk is, w il de zaak voo rt
gang vinden. A ls deze groep z e lf vorm kan geven
aan haar verantw oordelijkheid, dan za l dat aan
ste k e lijk werken. Dan verzam elen zich daar mensen
omheen. Ik geef toe dat een hele grote groep mensen
niet kan meekomen. Ze hebben overigens ook niet
het besef z e lf een stap in die rich tin g te doen.
Ik hoor niks, niks in de parochie, van niemand. En
dan kun je n a tu u rlijk zeggen: dan m oet je maar
eens naar de plekken gaan, waar mensen wel iets
zeggen.
I. M aar jouw nieuwe k o lleg a hoerde ook niets, to td a t hij
zo vertrouw d was dat mensen doorkletsten, waar hij
b ij stond.
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P. Ik denk dat zijn werk een w enselijke aanvulling is op
het tra d itio n e le pastoraat. O f het een noodzakelijke
aanvulling is, daar z it ik nog mee te dubben. A ls ik
kies voor een v rijw illig e rsk e rk , dan ga ik n iet de boer
op om te m issioneren. Ik ben niet zo m issionair. Ik
zie wel dat je niet alleen kunt vertrouw en op mensen
die aangesproken worden door het tra d itio n e le pasto
raat. Ik weet het niet. A ls ik voor m ijz e lf w ist dat
het n oodzakelijk was, zou ik ook andere wegen gaan.
I. G roei je niet steeds verder af van de m aatschappelijke
w e rke lijkh eid ?
P. Vraag is: wat is de kerk en w at m oet de kerk zijn ?
Is kerk verkondigen? Is kerk daar waar mensen z ijn ?
En hoe m oet je als kerk te werk gaan? A ls jij straks
de deur uitgaat, dan ga ik weer aan de gang. En
dan hoop ik dat ik kerk ben. De luxe van het door
vragen daar kom ik niet meer aan toe. Van de ene
kant: ik doe parochiepastoraat zolang er vraag naar
is en begeleid dat eventueel naar een ru stig sterfbed.
Van de andere kant: ga heel ijv e rig op zeek naar
andere vormen, waar mensen bezig zijn. B lij f t staan
dat ik nu zin vo l bezig ben en dat ik hoop dat we
van h ie ru it komen tot een houding van e e rlijk opko
men voor de mensen die hier leven. D at er een sfeer
kom t van e e rlijk e verdraagzaam heid, een sfeer van
verantw oo rd elijk z ijn voor het geluk van mensen.
We zijn aan het zoeken, hoe we dat kunnen w aarm a
ken. Ik kies nu voor d it pastoraat en ik denk dat
het, naast andere vormen, neg steeds een leg itiem e
vorm is.
I. A fg e zie n van de zinnigheid is er het probleem van de
m ogelijkheid, gezien het beleid van d it bisdom, het
fe ite lijk getal van p riesters, de leeftijdsopbouw ,
etc.
P. Ik doe wat ik kan. Wie er iets mee kan doen, hij doet
er ie ts mee. N aar m ijn mening is menigeen in staat
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om pastoraat te bedrijven. We moeten naar een kerk
toe, waar mensen aangesteld worden om pastoraat te
bedrijven. D at m oet kunnen. D aar moeten we ons sterk
voor maken. P o te n tie ie leiders zijn er zat. M aar ik wil
n ie t buiten de kerk gaan staan. Ik ben a ltijd bang dat,
als je je losm aakt, je het n iet houdt.
I. M aar dat vroeg ik ook niet. De vraag was: hoe ga je
om m et het gegeven dat het in dit bisdom nauw elijks
m eer gaat?
P. ïk ga daar heel hoopvol mee om. Ik vertrouw er op
dat het veel zin h eeft, wat ik h ier doe. Ik hoop dat
mensen gaan zeggen: ik w il er aan meedoen. Ik hoop
dat zich van h ie ru it nieuwe wegen zullen openbaren.
Ik kan geen strateg ie bedenken om dat te fiksen, maar
ik vertrouw erop en ik zie dat er veel m ogelijk is.
A ls ik morgen zeg: ik m oet weg, dan gaat alles gewoon
door, ook litu rg isch . De M Q V-groep fun ktioneert los
van m ij, de parochie d raait los van m ij. Heel veel men
sen hebben veel sprekender kontakten dan ik heb.
H ie r g roeit iets dat iemand van Gijsen n iet meer
kan vertrappen. H ie r zijn dingen aan de gang. Mensen
voelen z ic h herkend als mensen, wat voor hen nieuw
is en dat hen u itdaagt. En daar moeten we het van
hebben. Am btsdragers zijn nodig om d it soort proces
sen op gang te brengen. We moeten nu met man en
vrouw proberen om in de parochies de verantw oorde
lijk h e id te leggen b ij de mensen ze lf. C le ric i, pasto
rale werkers, kom a f van de troon en daag mensen
u it om hun eigen boontjes te doppen. A ls we hier een
Bluyssen als bisschop hadden, zou ik h e tze lfd e zeggen.
Ik zie d it als de enige kans. O nze k ra ch t m oet lig 
gen b ij het geloof van de mensen. Is het e lita ir, dan
m oet dat maar.
I. M aar m erk je n ie t dat de kerk op steeds meer te rre i
nen van het leven irre le v a n t aan het worden is. Wat
mensen w e rk e lijk b eroert, daar ben je toch nauw elijks
m eer b ij?
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P. Ik vind het n iet d ram atisch dat de kerk daar niet m eer
b ij is. H et is arrogant om overal b ij te w illen zijn. H et
v o lstre k t arrogant geweest, wat hier in Lim burg a lle 
m aal is gebeurd. De kerk m oet wel kien zijn op nood,
m aar ze hoeft n ie t alle s op te lossen.
I. Ik vind dat je daar m oet zijn , waar mensen geknakt
worden, en ik denk dat de kerk daar steeds verder van
a f beweegt.
P. Is de kerk daar n ie t? Ik niet, m aar mijn buurman wel.
Nogm aals, het was toch dwaas, zoals de kerk hier on
der de mensen aanw ezig was. We hebben midden in de
arbeidersbew eging gezeten, m aar was dat goed? Wat
hebben we daar g ebracht? Z oveel h e il? Ik ben nu
bezig m et de opbouw van kader en dat m oet straks
overal naar toe. De pastor m oet stim uleren, b a lle 
tjes opgooien. Ik vind het m o eilijk. D ie ene vraag
z it me nog steeds n iet lekker.

2.3.

H et parochiepastoraat

2.3.1. D e

p a r o c h i e

De eerste parochiele indeling in Nederland dateert waar
sc h ijn lijk u it de 9e eeuw en vin dt zijn d e fin itie v e vorm
in de 12e en 13e eeuw. Deze indeling hing samen
met de toenm alige staatkundige indeling, nl. de grenzen
van een centena (honderdmanschap, een te rrito ria a l
bepaalde groep, die v ie l onder de rechtspraak van een
door een graaf aangestelde centenarius). De dekenaatsindeling, die in de tweede h e lft van de 10e eeuw haar
beslag kreeg, berustte op de reeds bestaande p o li
tie ke indeling in graafschappen. In teg en stellin g to t de
b u rg erlijke grenzen zijn de dekenale en parochiele
grenzen, in het bijzonder in Zuid-N ederland, sindsdien
nauw elijks meer gew ijzigd. H oofdkerken dateren m eestal
u it de tijd van voor de 11e eeuw, de la te r door splitsing
daarbij gekomen parochies grotendeels u it de 12e en 13e
eeuw.
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D aarna ontstonden nieuwe parochies voornam elijk op grond
van het fe it dat nieuwe woongebieden ontstonden, die
m o e iiijk onder een bepaalde parochie ondergebracht konden
worden, hetgeen vooral in de steden regelm atig voorkwam.
In ieder geval kan gekonkludeerd worden dat in Lim burg
(of het gebied dat nu aangeduid wordt als Lim burg) de
p aroch iële indeling in hoofdlijnen d ire k t afkom stig is uit
de M iddeleeuwen en door alle daarna komende tijden heen
min of meer, z ij het m et een aantal uitbreidingen, over
eind gebleven is. Op het p lattelan d van Lim burg valt
die indeling vaak nog steeds samen met geografisch samen
hangende gebieden, maar in de m eer v e rste d e lijk te ge
deeltes van Lim burg is dat veel minder of helem aal niet
meer het geval. Vooral in die situ a tie vorm t een paro
chie een v o lstre k t kunstm atig geheel, dat niet samen
v a lt m et het le e fm illie u , w aarin mensen leven, wonen,
werken, uitgaan.
H et z a l d u idelijk z ijn dat deze oeroude parochiële indeling
een sterk appèl doet op het gevoel van tra d itie , soms
ook w e rk e lijk een band sm eedt door de tijden heen.
Een d u i d e l i j k
v o o r b e e l d
daarvan vinden we
in de feesten rond het 700 of 800 jarig bestaan van een
parochie, vooral in plattelandsgebieden, waaraan het
hele dorp m eedoet, veel m eer mensen dan alleen de kerk
gaande groep. Op dat moment b lijk t de parochie mede
vorm te geven aan de id e n tite it van een gemeenschap.
M aar even duidelijk is dat in steeds m eer situ a tie s de pa
ro ch ië le indeling inadekw aat is, het pastoraat vastlegt
op te enge grenzen en de daarbinnen heersende tra 
d itie s en als zodanig blokkerend inw erkt op de moge
lijkheden voor verandering en vernieuwing.
Een n iet m eer adekw aat funktioneren indeling brengt de
mensen, die fo rm e el behoren to t een bepaalde parochie,
voor steeds m eer delen van hun leven buiten de paro
chiegrenzen, waarm ee de band m et de parochie verzw akt
en vaak volledig verdw ijnt. De enige funkties, waarop
een parochie dan nog aangesproken wordt, en ook dat in
afnemende m ate, zijn de door de tra d itie bepaalde fun k
tie s, die men op een andere (sekuliere) plaats n iet kan

- 17 -

halen en die nog enigszins in een behoefte voorzien
(litu rg ie, sakram enten).
Zeker in de m eer v e rste d e lijk te gebieden dienen we
serieus op zoek te gaan naar grenzen en invalshoeken,
die m eer aansluiten bij het fe ite lijk leven van de mensen
en het geografische gebied, dat ze daarvoor benutten.
D at h oeft niet te betekenen dat de parochiële indeling
verlaten m oet worden, maar we] dat door m iddel van
sam enwerking van m eerdere parochies (bv. een team voor
een hele stad) de te enge grenzen overstegen kunnen wor
den en een fle x ib e le r gebruik kan worden gem aakt van
de m ogelijkheden die zich dan aandienen.
2.3.2. D e

p a s t o r e s

U it de eerder weergegeven c ijfe rs is reeds gebleken dat
het pastoresbestand sterk aan het verg rijze n is. Dat legt
op z ic h z e lf al een druk op het pastoraat, dat vanuit dat
bestand, uitgevoerd m oet worden. H et kon takt bv. tussen
een pastor van 60 jaar en een jongere van 18 is n i e t
vanzelfsprekend, vaak m o e ilijk en nog vaker afw ezig.
D it im p lic e e rt wel dat in toenem ende m ate onder pas
tores id e n tifik a tie -fig u re n ontbreken, die voor jongeren
aanvaardbare en inspirerende voorbeelden aanreiken.
En dat geldt n a tu u rlijk voor m eer kategoriën u it de be
volking, waarm ee de gem iddelde pastor geen v a n z e lf
sprekend kontakt onderhoudt. D aarb ij kom t dat steeds
meer pastores parochies bemannen als aanmansposten.
Gndanks het fe it dat de geloofsgem eenschap afb ro kkelt,
neemt door de veelheid van taken die geconcentreerd
wordt b ij één persoon, de w erkdruk fe it e lijk toch toe,
zeker in die situ aties, waar pastores het beste proberen
te maken van de fu n kties die hen z ijn overgebleven.
In een nog n iet zo ver terugliggend verleden had iedere
parochie in Lim burg w el de beschikking over twee of
meer pastores, m eestal u it versch illen de leeftijdsgroepen.
D at m aakte m eer kontakten m et een groter deel van de
gemeenschap op een m eer vanzelfsprekende m anier moge
lijk , al moet daarbij gezegd worden dat de kontekst, w aar
binnen het pastoraat toen bedreven werd, die kontakten
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ook sterk bevorderd h eeft (wat niet w il zeggen dat ieder
een daar even gelukkig mee was). B lijf t staan dat met het
w egvallen van de kapelaan, die bv. de zorg voor de jonge
ren op zich had genomen, ook de zorg voor die jongeren
te ru g lie p en op de duur eveneens w egviel.
Op deze m anier ontstaat een vicie u ze c irk e l. De pastor
op een eenmanspost wordt steeds meer teruggedrongen
binnen een kleine groep van gelovigen, die onder invloed
van tra d itie , le e ftijd , klasse, het d ich tst b ij hem staan,
voor wie h ij een s e le k tie f aantal funkties vervult, maar
die hem toch onder zw are w erkdruk zetten, hetgeen
betekent dat hij een steeds g rotere groep mensen steeds
d e fin itie v e r u it het oog ve rlie st. En dat iso le ert hem
weer sterker in het kamp van de getrouwen, ook al
v o elt h ij z ic h daar b ij tijd en w ijle ongelukkig bij en
heeft hjj het gevoel te k o rt te schieten ten opzich te
van ta l van mensen, die hem m isschien ook nodig hehben
en, evangelisch gezien, daar m isschien z e lfs meer rech t
op hebben (vgl. in te rv ie w 1), (vgl. ook de analyse in
"P ijn lijk klem of m o e ilijk kiezen", VPW -kontaktblad
1984-5).
Een v ic ie u ze c irk e l dus, w aaruit langzaam eik perspektief
w egsijpelt, hetgeen m et z ic h m eebrengt dat het vak grijs
en o naan trekkelijk wordt, zow el voor degene die het
u ito efen t, als voor degenen die er van buitenaf naar kijken.
De recen te sterke terugloop van het aantal theologiestu
denten vindt hier m instens g ed e e lte lijk een belangrijke
verklarin g. H et is m en selijkerw ijs niet m eer dan normaal
dat veel pastores de grootste m oeite hebben zin en
vreugde in het werk te houden, ze k e r als daarbij kom t dat
elke o ffic ie le ondersteuning vanuit het bisdom w egvalt,
en vaak z e lfs om slaat in een negatieve w aardering van
datgene wat m et veel energie toch nog geprobeerd wordt.
Des te m eer w aardering dient uitgesproken te worden voor
pastores die de v ic ie u ze c irk e l proberen te doorbreken
door samen te komen in kleine groepen, in te rv isie -b ije e n kom sten o fw el, tegen de keer in, sam enwerkingsvorm en
te realiseren.
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2.3.3.

De

p a r o c h i a n e n

H et beeld dat van de gem iddelde groep parochianen gege
ven kan worden, w eerspiegelt de vicie u ze c irk e l, die we
boven over de situ a tie van de pastor hebben beschreven.
De m eerderheid der betrokken parochianen is aan de
oudere kant, sterk door tra d itie verbonden m et de paro
chie. H et kader dat u it deze groep voortkom t, deelt in
dezelfde euvels en tre k t de kar dan ook p rim air over
reeds lang gebaande wegen. E lk e verandering of vernieu
wing s tu it op weerstand, al is ze daarmee niet u it
gesloten. Spanningen en k o n flik te n worden zoveel mogelijk verm eden, hetgeen er toe le id t dat z e lfs ander de
aktieve parochianen de houding tegenover het Lim b urg 
se k e rk k o n flik t er eerder een is van berustend toe kijken
dan van geëngageerd ste llin g nemen (hetgeen zich vooral
w reekt b ij een verandering van de situ atie, bv. een pas
toorsbenoem ing en men p lo tselin g en onvoorbereid gekonfronteerd w ordt m et steeds h e tze lfd e ko n flikt).
H et gros der parochianen konsum eert de aangeboden
parochiele a k tiv ite ite n zonder er z e lf verantw oording
voor te nemen en ke e rt zich a f op het m oment dat een
m eer g e rich t beroep op hen gedaan wordt. Slechts kleine
groepen gelovigen herkennen zich soms in een m eer
g erich t beroep op hen en komen enthousiast in beweging.
De tra g ie k is vaak dat de dwang to t u n ifo rm ite it en de
angst voor verdeeldheid de beweging m eestal al snel
weer a fre m t en soms z e lfs in de kiem sm oort, de in
beweging gekomen mensen gedesillusioneerd achterlatend,
vaak het m om ent, waarop men er d e fin ite if uitstapt.
Zo v ersm alt de geloofsgem eenschap steeds m eer to t een
klein e groep van kerkgaande en konsumerende geloviI gen, die m eer op het behoud van het bestaande, dan op
een v ita le navolging g ericht zijn. Ook hier slu it zich
dan de c irk e l. Een d erg e lijke geloofsgem eenschap
v e rlie st elan, haar geloofw aardigheid en daarmee ook
haar aantrekking skracht voor mensen van buiten, voor
jongeren (4).
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D esaln iettem in blijven klein e groepen echt zoeken naar
nieuwe wegen in parochieraden, in liturgiegroepen, in m is
sionaire werkgroepen, etc. In d ergelijke groepen realisee rt
z ich toch iets van de oorspronkelijke dynam iek van de
'p a ro ik ia ', le tt. het bijw onerschap, m.a.w. datgene waar
je echt b ij thuis hoort. In deze kleine groepen proberen
mensen toch weer een basis te scheppen, waar ze zich
thuis kunnen voelen en waar z ij dan ook verantw oo rd elijk
heid wensen te dragen. M isschien herbergen dit soort
groepen de m ogelijkheid in zich om uit te breken uit
de v icie u ze c irk e l (vgl. in te rv ie w 2).

2.3 A .

H e t

p a s t o r a a t

H et pastoraat dat door de pastor g estalte gegeven wordt
te midden van bovenbeschreven geloofsgemeenschap, dreigt
eveneens vast te lopen in de eerder genoemde v icie u ze
c irk e l. H et fe it van de eenmanspost, het gebrek aan
tijd, aan persp e ktie f, aan moed, de beperkte verw achtin gerTvan de grote, mpprrlprhpiri ripr gplnnfsnem eenschap.
de geringe bereidheid van deze gemeenschap z e lf in i
t ia t ie f te nemen en verantw oord elijkh eid te dragen,
d r ijft de pastor in een positie, w aarin hij zijn
p astoraat p rim a ir tra d itio n e e l, b in nenkerkelijk en ver
zorgend vorm kan geven. G e le id e liik a a n zijn in deze vorm 
geving het in d iv id u en het gezin ce n tra al komen te staan.
D eze
in d ividualiserin g van de pastorale zorg hangt
w e llic h t ook samen m et het u it elkaar vallen van het ge
meenschapsgevoel, een proces dat zich sterker m an ifes
te e rt in de steden dan op het plattelan d, maar, onder
invloed van de m aatschappelijke ontw ikkelingen, overal
oprukt. De pastor staat daarmee fe ite lijk in toenemende
m ate in een gemeenschap die steeds meer haar zin voor
gemeenschap v e rlie st en als zodanig steeds m inder ge
meenschap i s.
Mensen leven steeds m inder m et elkaar en steeds meer
naast elkaar. D at roept grote vragen op, zow el m et b e tre k 
king to t het p astoraat z e lf en hoe dat in zo'n omgeving
vorm te geven, als b ij de mensen die sterk op z ic h z e lf
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teruggeworpen worden. In het bijzonder zin-vragen komen,
onder de dwang van d it teruggew orpen worden, bovendrijven,
maar te g e lijk zijn d it vragen die juist door het ontbreken
van een vertrouw en gevende omgeving niet of nauwelijks
hardop gesteld kunnen worden en al helem aal niet in r e li
gieuze ta a l, die voor veel mensen te zeer gem onopoliseerd
is in een heel sp e cifie k kader dat n iet vertrouw d m eer is.
D oor het n iet m eer horen van w e rke lijk e zin-vragen die
onder mensen leven, dragen parochie en pastoraat nauwe
lijk s m eer bij aan het (opnieuw) leefbaar maken van de
gemeenschap en daarmee wordt in versterkte mate de basis,
waarop reë el pastoraat bedreven kan worden, ondergraven.
Naar de m ate dat een parochie minder sam envalt m et, o f
bestaat u it een levende gemeenschap, wordt het uitoefenen
van pastoraat, dat vanuit de aard van zijn zaak ju ist sterk
op het scheppen van gemeenschap is gericht, m o e ilijk e r.
H et is voor het voortbestaan van het pastoraat van v ita le
betekenis dat het weer le e rt lu istere n naar de w erkelijke
vragen die mensen b ij hun (individueel en gemeenschappe
lijk ) leven stellen . Veel van deze vragen raken m aatschap
p elijke problem en, m aar m aatschappelijke vraagstukken
komen in een g eïnd ividu alise erde pastoraal n iet o f nauwe
lijks aan de orde en een stellingnam e in deze w ordt van
de pastor ook n iet echt verw acht (vgl. bv. de verw arring
en p o la risa tie die is ontstaan n.a.v. het spreken van de
kerk inzake het vredesvraagstuk). M aatschappelijk gezien
betekent d it dat het pastoraat binnen het geheel van de
sam enleving zijn eigen hokje h eeft, waarbinnen het een
algemeen aanbod mag doen, w aar mensen al dan niet ge
bruik van maken. Grensoverschrijdende verkondiging, zoals
bv. op het te rre in van het m ission aire en het vredeswerk
soms w e rke lijk gebeurt, roept dan ook h eftig e reakties
op. Toch b e le e ft de pastor ju ist in deze g rensoverschrij
dingen iets van de uitdaging dat een pastoraat, dat met
meer overtuiging in de navolging van Jezus w il staan,
kan hebben. Ook op d it punt lig t w e llic h t een m og elijk
heid u it de vicie u ze c irk e l te breken.
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In het voorgaande is gepoogd de bestaande situ a tie te
analyseren en te begrijpen. De analyse w il n iet zeggen dat
het in het verleden, toen parochie en gemeenschap nog
veel m eer m et elkaar sam envielen, allem aal veel beter was.
Zeker waren de kondities, waarop toen pastoraat bedreven
kon worden, gunstiger dan nu, maar b ij de w ijze, waarop
dat pastoraat gestalte werd gegeven, kunnen ta l van k r i
tisch e vragen gesteld worden. H et gaat dan echter om
andere vragen, dan die in deze nota gesteld worden.
Voor een goed verstaan van de huidige vragen is het
n oo dzakelijk te beseffen dat in de laatste tw in tig jaar
m aatschappelijk en k e rk e lijk zich een omslag aan het
voltrekke n is die het pastoraat (en niet alleen het
pastoraat) dwingt nieuwe wegen te zoeken. Het verstaan
van deze omslag m aakt het onm ogelijk op de vragen van
nu te reageren met de antwoorden van vroeger, zoals bv.
heel sterk gebeurt in het o ffic ie le beleid van d it b is
dom en ook d u id e lijk is terug te lezen in de gesch riften
van bisschop Gijsen.
Op d it punt aangekomen w illen we proberen het hier be
schrevene in een schem a weer te geven, w aarbij de aan
dacht g erich t wordt op de bestaande situ a tie en op de
w ijze, waarop daar uitgebroken kan worden.
schema A:

T o e lich tin a b ij schema A:
In d it concentrisch model staat de pastor ce n traal (ekklessiocentrisch), hetgeen im p lic e e rt dat het funktioneren van de
parochie sterk afh an ke lijk is van z ijn persoon. De aktieve
beweging gaat van binnen naar buiten en boet aan kracht
in naarm ate de beweging m eer van het centrum afraakt.
H et woord van de pastor heeft het m eeste gezag in de
aktieve kern en wordt nauw elijks of niet m eer gehoord in
de buitenste cirk e ls. De dichst b ij de pastor staande c irk e l
is ook de meest a k tieve geleding van de gemeente; hoe
verder weg, hoe passiever de opstelling w ordt._T egelijk
funktioneren deze passieve groepen als muren, die de
pastor, resp. a k tieve kern weqhouden van de w ereld die
buiterT~dêze^ïrkels’ l3n de daarbinnen levende verw achtlngen bestaat,' bvT de kerkgaande groep verw acht
se rv ic e ljp T h ê t te rre in van litu rg ie en sakram enten en
geen in hun ogen p o litie k gekleurde stellingnam e m et be
trekkin g to t vraagstukken als vrede of w erkloosheid,
die, u it vrees voor p o la risa tie , dan ook veelal a ch te r
wege blijven. D at bevordert een proces, w aarin de gele
dingen steeds meer naast elk a a r komen te staan in die
zin dat er onderling weinig echte kontakten z ijn (bv.
de a k tieve kern organiseert een gespreksgroep, een
a k tiv ite it, waar voornam elijk mensen uit eigen kring
aan mee doen), hetgeen een vloeiende overgang van de
ene naar de andere groep zeer b e m o e ilijk t. Daardoor
ontstaat een.betrekkelijkjgesloten^ b e tre k k e lijk onbeweeglijk_en steeds meer geïsoleerd geheel, riat stpprfc
meer m oeite za.1 hebben de_brug te s la an naar de
(gesekulariseerde) sam enleving (5).
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vredeswerk
missionair werk
ondersteuning naar
groepen migranten
aktiviteiten naar de
wereld van de
arbeid
aktiviteiten naaT
jongeren
ondersteunen van
participeren in
emancipatie
bewegingen
participatie aan buurtaktiviteiten,
zoals deelname
aan aktie voor
speelplaats, aan
strijd voor reno
vatie, of tegen
te hnge woonlasten
etc.

schema B:

T o e lich tin g bij schema B;
B ij d it schem a staat de pastarjDQg steeds, in het centrum .
M aar h ij is meer één geheel gaan vormen m et de hem om
ringende a k tieve groep. De stip p e llijn sym boliseert een
am btsopvatting die m eer u itg aat van dialoog en van de ber eid h e icfd e verantw oo rd elijkh eid voor de parochie m et meer
mensen echt te delen. H et schem a is niet bedoeld als een
te realisere n ideaal, maar als een weergave van een mogelijkh e id die hier^en_da_ar reeds geoefend en gepraktiseerd
wordtr liT cfêze zin presenteert het schema een weg die in
e"n vanuit de bestaande (de meest gangbare) situ a tie haal
baar is. Open b lijf t staan dat er w e llich t m eer m o g elijk
heden zijn (om over ideale plaatjes nog maar n ie t te
praten).
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In de b ij het schema genoemde a k tiv ite ite n (en er zijn
nog veel meer voorbeelden te noemen) breekt de pastor,
samen met en ondersteund door mensen u it de aktieve
kern, naar buiten, als het ware over de m uu rcirkels heen.
In de a k tiv ite ite n worden andere ervaringen opgedaan,
andere mensen ontm oet, andere m anieren van werken ge
oefend. A l is de ta a l die men ontm oet vaak anders, toch
za l g e le id e lijk aan herkend worden dat veel vragen en zo r
gen overeenkomen m et vragen en zorgen van de pastor/
a ktieve groep. De opgedane ervaringen worden vervolgens
teruggebracht naar de gehele geloofsgem eenschap, waar
voor de pastor verantw oording draagt. Op deze m anier
ontstaat een v ita le beweging van buiten naar binnen,
die indringt in de beweging van binnen naar buiten, bv.
het vredesvraagstuk w ordt ingébracht in de litu rg isch e
a k tiv ite ite n , een groep vrouwen verzorg t een dienst,
een W AO-belangengroep presenteert z ic h z e lf tijdens de
zondagse vieringen, een w ereldw inkelstand m et begelei
dende in fo rm a tie wordt ergens in de k erkru im te inge
rich t, in het parochieblad wordt verslag gedaan van de
a k tiv ite ite n van de parochie b ij het ondersteunen van de
strijd om renovatie, etc.
H et zal d u id e lijk z ijn dat, zow el in de uitgaande (de
p astor/aktieve groep die over de cirk e ls heen naar buiten
gaat), als in de terugkoppelende beweging, grote soanninogn
en k o n fiik te n kunnen ontstaan, zow el in de c ir k e l van~3ê
aktievÈTkern als in de andere c irk e ls (zie verderop).

3.

Perspektieven naar de toekom st

Perspektieven veranderen al naargelang het uitgangspunt
dat gekozen wordt. H ettaeko m stp e rsp e ktief van schema
A is niet v ro lijk . De processen die geleid hebben to t de
opsluiting van het pastoraat in een tra d itio n e e l binnen
k e rk e lijke en verzorgende g estalte zu lien n iet zom aar v er
dwijnen. Sekularisering, p riv a tise rin g van het geloof,
de beweging van steeds g rotere groepen naar buiten de
muren van de in stitu tio n e le kerk, de daarmee samenhangen
de groeiende irre le v a n tie van deze kerk en het daarbij
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behorende pastoraat, voor zow el sam enleving als ook in
toenemende m ate voor het individu, behoren integ raal tot
de sam enleving, waarbinnen w ij staan. E en pastoraat dat
r elevant, in deze sam enleving w il staan zal de uitdaging,
waarm ee de sam enleving haar ko n fro n teert, moeten aan
gaan. Zo niet, dan "is het enige resterencieTperspektief ver'dere m argin aliserin g en verp iete n n g 'van Tiet "p istö ra at en
mag hier en daar z e lfs serieus rekening worden gehouden
m et een volledig verdw ijnen van kerk en pastoraat in het
trtlzgnüer in de m eer verstedelijktÊZgeblRrierryanilönzesam enleving.
Binnen d it persp ektief, dat ook nog eens duidelijk aange
scherpt w ordt door hgt hier heersende-kerkkonflikt.
versch raalt het ambt to t een louter litu rg isch /sakram entele bediening, dat geen aantrekkingskracht u ito e
fent en dus ook n ie t to t navolging oproept. A ls e xp eri
m enten worden opgezet, dreigen ze voortdurend door
gebrek aan bedding en voeding te verzanden, geisoleerd
te worden op hun eigen kle in e eilandje, waar langzaam
eveneens elk p ersp ektief u it w egsijpelt. Binnen het toekom stp ersp ektief van schem a A is, ondanks veel en
hard werken, fe ite lijk te weinig ontw ikkelin g m ogelijk,
hetgeen verandering en vernieuw ing op de duur u itslu it.
D it k lin k t w e llich t hard, maar het is de m oeite van het
geloof in Jezus van N azare th waard de toekom st ook
onder deze optiek te bezien, het w aarheidsgehalte ervan
te bepalen en van daaruit te zoeken, welke m o g elijk
heden er zijn om u it de impasse te breken en m eer
vruchtbare perspektieven te vinden.
In schem a B kom t een ander toekom stperspektief in
beeld. De muren van cirk e ls worden doorbroken door
het in itië re n van o f deelnam e aan a k tiv ite ite n , die
de pastor en degenen die hem daarbij w illen ondersteu
nen, b uiten de cirk e ls in de (gesekulariseerde) sam enle
ving brengen. De gang naar buiten m aakt het nood
z a k e lijk die buitenw ereld ook echt te le ren kennen met
al zijn vragen en problem en, m aakt het noodzakelijk
te onderzoeken in hoeverre die vragen en problem en ook
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vragen en problem en van de pastor, van zijn gemeente en
breder van de kerk zouden kunnen zijn. Is de vraag om
gerechtigheid van een arbeider in zijn w e rksitu atie te ver
staan als de kon kretisering van de roep om gerechtigheid,
zoals die vanuit het evangelie op ons afkom t en waarover
we elke zondag spreken? En m aakt dat verstaan het moge
lijk m et deze arbeiders daarover in gesprek te gaan?
G e ld t h e tze lfd e niet voor vragen die jongeren over hun
toekom st in een bedreigde w ereld stellen, vrouwen over
g elijkb erechtigin g, vredesdem onstranten over een
veilig e wereld voor iedereen, etc. A lle e n door deel te
nemen, komen we daar achter.
En dan volgt noodzakelijk de gang terug, terug naar de
eigen geloofsgem eenschap, om daar de opgedane erva
ringen te verkondigen, te bespreken en te verwerken.
D ie gang terug is noodzakelijk om de muren te slechten
die opgetrokken zijn onder invloed van de processen van
seku larisatie, ko m p artim entalisering , (iedere sektor
zijn eigen hokje) p rivatiserin g , de co n ce n tra tie op de verzorgingsfunktie, de onaangepastheid van de o ffic ie le kerk
aan de w ereld van vandaag. De gang terug is ook
n oodzakelijk om de gemeente er b ij te houden, niet weg
te laten zakken in een sektarisch e zelfgenoegzaam 
heid. Een groot deel van de gelovige gemeente za l hier
veel m oeite mee hebben, gewend als ze is aan de
rust van de b in nenkerkelijke orde. Spanningen en konflik te n zullen ontstaan, w e llic h t de gemeente verdelen.
D aar staat tegenover dat de gemeente, vanuit evangelische
optiek bezien, ook recht heeft op de m ogelijkheid om te
kiezen en dus, in zekere zin, o o k r e c h t
h e e f t
op de s p a n n i n g e n
die daarbij behoren.
A ls het om kiezen gaat, is Jezu s het k o n flik t ook nooit
u it de weg gegaan.
Overigens, ook de buitenw ereld zal het er n iet mee eens
zijn dat de kerk, de parochie zich bem oeit m et zaken
die z ijz e lf h eeft gereserveerd of tenm inste toebedeeld aan
bepaalde sektoren van de sam enleving (de p o litie k , de
vakbeweging, etc.). E r o ntstaat dus, naast de interne
spanning, ook spanning naar buiten. En spanning, p o larisatie
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en k o n flik t veroorzaken pijn en ve rd rie t. Maar, is dat
een reden om ze te verm ijden? Mogen deze pijn en dat
verd rie t n iet gepiaatst worden naast de pijn en het ver
d rie t om de sluipende neergang die ieder van ons dagelijks
e rv a a rt? J.B . M e tz spreekt over de noodzaak van een
tw eede re fo rm a tie , een re fo rm a tie van onderen, een basisre fo rm a tie die ons niet z a l o vervallen als een enkel dramatie s gebeuren. Veeleer is deze re fo rm a tie een onopvallend,
langdurig proces, taai, m et veel tegenslagen en w e llich t
ook hevige irrita tie s (6). En M e tz ste lt vervolgens: "Ik
denk ook niet dat de tra d itio n e le kerkgem eenten de hoofd
vertegenw oordigers van d it re fo rm ato risch proces kunnen
zijn - tenm inste n ie t in ons land, waar het ideaal van de
'u itslu ite n d re lig ie u ze p aroch ie' de overhand heeft.
D eze is te veel de organisatorische re fle x van de burger
lijk e godsdienst, die in d it re fo rm a to risch proces juist
langzaam m aar zeker overwonnen moet worden" (7).
De rust van de zuivere re lig ie u z e parochie kan volgens
M e tz alleen verstoord worden door m aatschappelijke
b asisko n flikten die het m aatschappelijk lijden en hen
die erdoor g etro ffen worden, binnen de parochie z ic h t
baar maken. Deze verstorin g van de rust p laatst M etz
tegenover de p rijs die de gem eente moet betalen voor
het overeind houden van de 'zu iv e r re lig ie u ze parochie',
waarin onpartijdigheid noodzaakt to t een m ate van abstra k tie die er het leven uitperst. "De p rijs die de ge
meenten voor dit soort opgelegde m aatschappelijke on
v e rsch illig h e id m oeten betalen, is hoog. A l te duide
lijk vertonen z ij nam elijk ju ist die trekken, w elke men
w ilde verm ijden door hun m aatschappelijke en p o litie k e
sc h ijn -n e u tra lite it, nam elijk een bijzonder soort gebrek
aan interesse, strijd en co n tact, een bijzonder soort k il
heid, vervreem ding, geringe aan trekkelijkheid en kracht
to t id e n tifik a tie , vooral voor jonge mensen. Daar kom t
nog bij, dat onze grote kerken hun m aatschappelijke situ a
tie e ig e n lijk zu iver in stitu tio n e e l proberen te regelen,
nam elijk in de verhouding tussen staat en kerk. Zo kreeg
men niet zelden de indruk, dat onze kerken fu n ctio n e e r
den als hoogg ekw alificeerde gezagsorganen, als goeduitge-
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ruste apparaten, z e lfs als de m aatschappelijke basis al
lang verdwenen is. N a tu u rlijk w illen w ij hier niet aanraden
de basisgemeenten, zoals die zich vooral in de arme kerken
van de Derde W ereld ontw ikkelen, zom aar te kopiëren.
M aar ook b ij ons kan het alleen m aar to t een proces van
tw eede re fo rm a tie komen, als onze grote kerken z ic h z e lf
e in d e lijk m eer d iffe re n tië re n aan hun eigen basis, als z ij
dus van hun kant z c iets als basisgem eenten vormen. Wij
bedoelen gem eenten, die rond het m aal des Heren gecon
ce n tree rd zijn , zonder bijvoorbeeld door het te rrito ria le
beginsel geleid te worden, zonder een m aatschappelijke
en p o litie k e sc h ijn -n e u tra lite it" (B).
H et toeko m stp ersp ektie f van schem a B berust op h e tz e lf
de uitgangspunt als dat van schem a A, maar de b lik 
ric h tin g is veranderd, naar buiten gegaan in plaats
van naar binnen g e rich t en dat m aakt het m o g elijk door
alle te nemen b arriè res heen te zien dat er m eer moge
lijk is. M aakt het m o gelijk een weg op te gaan, waarop
de parochie zich om vorm t to t een gemeente die z e lf
steeds meer het dragend subjekt w ordt van de kerk,
zoals deze zich in haar situ a tie dcor haar a k tiv ite ite n
heen re a lise e rt als beweging in navolging van Jezus.
N a tu u rlijk vraagt dit alle s om een nieuwe p rio rite it-s te llin g ,
m oeten we onze tijd anders indelen, m oeten we oude en
vertrouw de dingen laten liggen, m aar geen enkele
verandering is m ogelijk, zonder breuken m et het oude
en vertrouw de. Hoe heilzaam deze breuken kunnen zijn,
toont ons de recente geschiedenis sinds Vaticanum II:
de hoop en in sp ira tie die daaruit is voortgekom en (ook
al doet een angstige h ië ra rch ie er alle s aan om juist
deze hoop en in sp ira tie weer de grond in te boren) en
die n ie t m eer terug te draaien is. D ie ze lfd e hoop en
in sp ira tie hebben pastores en gelovigen opgedaan die
op een gegeven m om ent op weg zijn gegaan. Want, laten
we ons goed realiseren, alle s wat hier geschreven staat,
wat via schema B gepresenteerd wordt, is niet v o lstre k t
nieuw. Op veel plaatsen w ordt reeds in deze ric h tin g ge
w erkt, bv. daar waar gew erkt wordt aan de opbouw van
een a ktieve parochieraad, aan de aanstellin g van een
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p astoraal werk(st)er, aan een litu rg ie die de m aatschappe
lijk e en persoonlijke p rob lem atiek van mensen probeert uit
te spreken, etc. Ju ist aan die beweging die onder in de ba
sis, in k lu sie f de pastorale basis zich tb a a r geworden is,
wordt duidelijk dat het proces sinds Vaticanum II op gang
gekomen is, ook in Nederland n ie t terug te draaien is.

h.

K ra ch tlijn e n naar de toekom st

Geen enkele toekom st is er van vandaag op morgen.
Daarom is het van groot belang krach tlijn en te herkennen
en/of u it te zetten naar een toekom st, die door ons, in
onderling gesprek, als p ersp ektief naar voren wordt ge
haald. Op een aantal van deze kra ch tlijn e n w illen w ij de
aandacht vestigen. Z ij maken het m ogelijk de noodzakelijke
onderlinge diskussie te konkretiseren en stap voor stap om
te ze tte n in handelingen die het gestelde doel d ich te rb ij
halen.
K u u Jzd le J I W Y z f e f /
4.1. D e v o r m i n g

leken

en

J
t o e r u s Lt i n g v a n

H et z a l eenieder d u idelijk zijn dat we m eer en m eer w er
k e lijk de toekom st m oeten bouwen op de leken. Immers
z ij zijn het grootste gedeelte en het belangrijkste gedeel
te van het volk Gods. Daarom is het meer dan ooit nood
z a k e lijk om leken mee verantw oo rd elijk te maken voor
het beleid. D aarvoor zijn aanzetten, maar d aarvo o r”dlë"nen'e'r oök m ogelijkheden te zijn, waardoor h ij/ z ij die
verantw oord elijkh eid ook kan dragen.
In onze situ a tie zijn daartoe aanzetten gem aakt die o.i.
onze grootste steun moeten hebben en die uitgebreid
zouden moeten worden.
We denken dan met name aan de P asto rale School, Heerien,
aan het oecum enisch toerustingsw erk in Roerm ond en aan
R elevo in Weert.
D it zijn plaatsen, waar en erzijd s aan to e rustingswerk
wordt gedaan en anderzijds aan vorm ing - volwassènenkatechese van mensen die gem otiveerd zijn om te gaan
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zoeken wat er m et hen z e lf en m et de sam enleving aan
de hand is, hoe men dat kan beoordelen en w elke gelovige
praxis dit vereist. Naar gelang de situ a tie zijn deze in it ia 
tieve n m eer of m inder k e rk e lijk betrokken en k e rk e lijk
gericht.
We moeten heel goed voor ons z e lf helder hebben, dat het
in fe ite de enige plaatsen zijn, waar nu w e rke lijk aan k a
dervorm ing wordt gedaan, hoe breed dat woord in deze
kontekst ook opgepakt m oet worden. Aldus kunnen deze
scholen broedplaatsen worden voor een nieuw gelovig
verstaan en handelen.
D aar waar het kan, dient d it kader ook d ire kt k e rk e lijk
haar taak waar te kunnen nemen: verantw oordelijkheid
meedragen voor het k e rk e lijk beleid van de gemeenschap,
waar d it n iet kan, of onm ogelijk gem aakt wordt, (9
dienen wij ons, als leden van de VPW, te bezinnen, waar
w ij toch deze mensen kunnen ondersteunen in onze geza
m en lijke strijd voor h e il en gerechtigheid.
Een aandachtsveld, dat zeker n ie t onverm eld mag blijven,
is de schoolkatechese, waar in d it bisdom al het een en
ander over te doen is geweest. K atechese is en b lijft
een belangrijke invalshoek naar jongeren om hen in
kon takt te brengen m et het verhaal van Jezus. We z u l
len er derhalve alle s aan m oeten doen, dat een r e le 
vante katechese, die serieus probeert de moderne did aktische en pedagogische in zich te n te integreren,
ook in onze situ a tie kan blijven.
4.2.

P a s t o r a a t s g r o e p e n

In het verlangde van de Volk Gods-gedachte lig t ook het
idee de leiding van de gem eente toe te vertrouw en aan
een team van mensen, een pastoraatsgroep (10), samen
gesteld u it en gekozen door de groepen, die a k tie f het
parochieleven g estalte geven. De pastor is, op grond
van z ijn funktie, lid van zo'n team , maar n ie t v a n z e lf
sprekend v o o rz itte r. H et model van de pastoraatsgroep
is een poging de p a rtic ip a tie van de leken aan het beleid
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zow el inhoudelijk als organisatorisch vorm te geven.
In Lim b urg kennen we voo rnam elijk het model van de pa
rochieraad, een raad die m eestal fu n ktio n ee rt naast het
kerkbestuur. De raad dreigt zo voortdurend een ietw at
v rijb lijv e n d e vergadering te worden. H et verdient aanbe
veling serieus toe te werken naar een, zow el inhoudelijke
als organisatorishe in vu llin g van de verantw oordelijkheid
van leken, bv. op basis van het m odel van de pastoraatsgroep.
4.3.

De

p a s t o r a l e

we r k

(st) e r

Een v ita le k ra ch tlijn tre e d t naar voren in de persoon van
de pastorale werk(st)er. Een krachtlijfo/die n iet alleen
mag funktioneren b ij de g ra tie van het groeiend p rie ste r
te k o rt. In Lim burg w ordt de pastorale werk(st)er o ffic ie e l
niet aanvaard, z ij het dat er toch een aantal op zeer
verschillende terrein en werk hebben gevonden. De s itu s tie
in ons bisdom le id t er toe dat de p astorale werk(st)er
vooral ing ezet wordt in kategorale fu n kties en m inder in
het basispastoraat, waar een benoeming nooit de goed
keuring van de bisschop h eeft en er dus a ltijd een pola
riserend k o n flik t dreigt. Zonder het k o n flik t te zoeken,
achten w ij het onjuist b ij voorbaat ervoor te buigen. ]n
de Nederlandse K e rk p ro v in cie h eeft de pastorale werk(st)er
een g e le id e lijk aanvaarde p o sitie verw orven, die ook theo
logisch op goede gronden staat (p lu rifo rm ite it van de
am btsinvulling, de eigen verantw oordelijkheid van de leek
in de leiding van de gemeente, doorbreken van de schei
ding tussen c le r ic i en leken, etc.). Daar waar wij op lo
kaal niveau m ogelijkheden hebben om een pastcraaal
w erk(st)er in te zetten , bv. in een parochie, in een samen
w erkingsverband van twee of meer parochies, in dekenale
funkties, dienen we dat m et krach t te bevorderen.
D aarbij behoort n oodzakelijk een diskussie m et de gemeen
te, die niet gewend is aan de fu n ktie van pastorale w erk(st)er en al te vanzelfsprekend alles van de gewijde
p rie ster verw acht.
M et nadruk w ijzen w ij er op, dat b ij het zoeken naar mo-
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gelijkheden voor het in ze tte n van pastorale werk(st)ers
wordt gedacht aan mannen èn vrouwen. M et betrekking
to t de k o n tin u ite it van een aanstelling is het van groot
belang dat van m eet af aan in het gesprek m et de gemeen
te het fin a n cie e l aspekt meegenomen wordt. N et zoals
een pastor kost een pastoraal werk(st)er geld, en een ge
meente, die de beschikking w il hebben over een of m eer
g e kw a lifice e rd e krachten, dient daarvoor z e lf het geld op
ta fe l te leggen.
4.4.

S a m e n w e r k i n g

D aar waar pastores b e tre k k e lijk geisoleerd zijn geraakt op
hun eenmanspost, en de vanzelfsprekende verw achtingen
van de gemeente een bijna niet m eer te nemen barrière
zijn, is vaak de uitw eg het form eren van sam enw erkings
verbanden. In eerste in stan tie tussen twee of m eer pas
tores, g e le id e lijk aan tussen de resp. bestuu rlijke o r
ganen en zo uitbreidend naar de gehele parochie.
D ie sam enwerking kan een groot aantal verschillende
vormen aannemen, bv. g ezam enlijke preekvoorbereiding en -u itw isse lin g , gezam enlijke doopdiensten,
gezam enlijke doopdiensten, samen opstellen van strateg ie
en proberen daar samen u itvoe rin g aan te geven, een
M O V-groep voor m eer parochies, concentreren van dien
sten b ij toerbeurt in één kerk, g ezam enlijk in itie re n van
nieuwe a k tiv ite ite n , bv. het opzetten van een werkgroep
vrouw, geloof en leven, een werkgroep die a k tiv ite ite n
naar jongeren gaat ontplooien, een IKV -kern, etc.
H et g ezam enlijk optrekken m aakt het m ogelijk beter w eer
stand te bieden tegen de druk van de gemeente om alles
b ij het oude te laten.
4.5

W e e r b a r e

s p i r i t u a l i t e i t

Van grote betekenis is de opbouw van een weerbare spi
r itu a lite it. Opgevoed en groot geworden in een k lim a a t
van harm onie, van de tegen stellin gen overstijgende con
sensus, van bruggenbouwer (tot over kloven die niet m eer
te overspannen zijn), is het voor velen van ons m o e ilijk
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overeind te blijven in een sfeer van spanning en polsr^satie.
M aar de uitdaging, die de huidige tijd ons ste lt, reept on
h erro ep e lijk spanning en p o la risa tie op, w il het pastoraat
tenm inste op een re le v a n te m anier in de sam enleving aan
w ezig blijven . En dat vraagt van ons, ons te bezinnen op
onze eigen krachtbron, een teruggaan naar het evangelie,
dat welsprekend g etuigt van strijd , van spanning, van pola
ris a tie en van onverm oeibaar door gaan, u ite in d e lijk door
de dood heen. Van d aaruit is het m ogelijk te zien, dat in
de tra d itie van de kerk deze krachtbron telkens weer
gefunktioneerd heeft, in de tijd van de grote kerkvaders,
van Fran ciscu s, van veel bewegingen die als k e tte rs te
boek staan, van Lu th e r, en in onze tijd van Johannes XXIII,
van M .L. King, van Rom ero, van H elder Cam ara, van Tutu
en zo veel anderen. Om op weg te gaan, is het absoluut
n oodzakelijk ons reg elm atig te laven aan bronnen van
kracht. Dan is het ook m ogelijk ons geloof overeind te
houden op momenten dat we het soms echt n iet meer
zien. H et geloof in de krach t van het m osterdzaadje,
het g eloof in de onm ogelijke opstanding over de dood,
het g eloof dat de weg die we opgegaan zijn, ergenb naai
toe le id t (11).
4.6.

S a k r a m e n t e n

en

l i t u r g i e

Soms lijk t het o f in datgene wat hier geschreven is, sakra
menten en litu rg ie afgeschreven zijn. H et tegendeel is
echter waar. Wat afgeschreven is, zijn veel oude vormen,
waarin de oerkracht van het litu rg isch samenkomen, de
oerkrach t van de sakram entele tekenen, verloren dreigen
te gaan. M aar een gemeenschap die w il leven, moet kun
nen samenkomen, m oet kunnen vieren, moet zijn grote
momenten sym bolisch zich tb a a r kunnen maken. In deze zin
zijn sakram enten en litu rg ie krachtbronnen voor een ge
meenschap die op weg is gegaan, m aar daarbij regelm atig
m oet stoppen, m oet bijkom en, zich steeds opnieuw moet
realiseren, waar het w e rke lijk om gaat. Daarm ee stelt
zich wel de opdracht om afscheid te nemen van oude vor
men en symbolen, die n ie t m eer worden verstaan en daar
mee leeg en o naan trekkelijk zijn geworden, in het b ijzo n 
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der voor de jongere generatie. M et dit afscheid is verbonde de opdracht nieuwe vorm en en sym bolen te vinden die,
dat wat n iet m eer verstaan wordt, opnieuw to t leven te
brengen. D at vraagt om m eer dan bidden in de volkstaal
(hoe belangrijk deze verandering ook is geweest), of het
zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Verstaanbare en
re levan te vormen en symbolen zullen p rim a ir opgebouwd
m oeten worden vanuit de groep, waaronder gew erkt wordt,
van onderop dus. D at vraagt om k re a tiv ite it en p lu rifo rm i
te it, eigenschappen die door de h ie ra rch ie op dit mo
ment m inder gewaardeerd worden, maar daarmee niet
m inder w aardevol en, vanuit de optiek van Vaticanum II,
ook n ie t m inder le g itie m zijn (12).
4.7.

H T P en P a s t o r a a l
O n t w i k k e l i n g s c e n t r u m

(POC)

De H T P is (of kan tenm inste zijn) een niet te onderschat
ten krachtbron voor de ondersteuning en vernieuwing
van het (basis) pastoraat in Lim burg. De H T P leid t
jonge mensen op die m instens voor een deel kiezen om
in Lim b u rg te blijven werken en is zo verantw oord elijk
voor de toevoer van nieuwe mensen m et nieuwe gedachten
en ideeën. Van de kant van het pastoraat mag verw acht
worden dat het kansen schept om deze mensen ook
echt aan het werk te helpen. A ls w ij n iet m eewerken
aan het scheppen van gelegenheden, z a l de tre k naar
buiten, to t grote schade voor de toekom st van het pasto
raat in Lim burg, alleen maar toenemen. Van de H T P mag
verw acht worden dat z ij in deze een heel duidelijke
keuze m aakt, dat z ij studenten begeleidt om doelbewust
nieuwe wegen te gaan, dat z ij w eerbaarheid opbouwt
m et betrekking to t de m oeizam e situ a tie , waar w ij
m om enteel nog m iddenin z itte n , dat z ij n iet te snel de
eisen van de akadem ische status p laatst tegenover
de eisen die vanuit de p ra k tijk gesteld worden. De nood
zaak van een keuze b e tre ft m inder de keuze in het
k e rk e lijk k o n flik t (daar is haar p o sitie wel duidelijk),
als wel de keuze voor een pastoraal toekom stperspek-
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t ie f voor Lim b urg en de doelbewuste poging de opleiding
in die rich tin g vorm te geven.
Ook in de toerusting van pastores kan de H T P een belang
rijk e ro l spelen, maar dan m oet z ij er wel de tijd voor
v rij maken en minstens voor een deel naar de pastores
toegaan (vgl. de PA O -ku rsu s in Venlo en S ittard drie jaar
geleden).
Een volgende stap is dat de H T P haar onderzoekingsprogramma m eer ric h t op de vragen die vanuit de pastorale
p ra k tijk gesteld worden (vragen die alles te maken hebben
met de toekom st van het pastoraat). D it is w e llic h t
slechts in beperkte m ate m ogelijk, maar m isschien toch
ook weer meer, dan to t op heden gebeurt.
Onlangs is de VPW m et de H T P in gesprek gegaan over
de o prich tin g van een pastoraal ontw ikkelingscentrum .
Een d erg e lijk P O C zou m iddels heel g erich t onderzoek,
ondersteuning van het pastoraat, in itie re n en begelei
den van nieuwe projekten, een bijdrage moeten leveren
aan de opbouw van een inspirerend toekom stperspektief
voor het pastoraat. Gedacht wordt aan een samenw erkingsprojekt van H T P en VPW om aldus een zekere
zelfstan d ig h e id te kunnen garanderen en een vrijh e id
van handelen, die w e llic h t binnen de o ffic ie le struktuur van de H T P niet m o g elijk is. H et P O C dient ten 
m inste over twee v rijg e steld e krachten te beschikken,
welke z e lf weer zouden kunnen beschikken over stageaires, studenten die met onderzoeksopdrachten bezig
w illen z ijn (bv. in het kader van doktoraal scripties),
v rijw illig e rs.
4.8.

De

r e l i g i e u z e n

Lim burg is nog a ltijd een grote groep relig ieu zen rijk,
m annelijke en vrcu w elijke. Velen zijn n iet m eer a k tie f,
een groot aantal w erkt binnen de tra d itio n e le setting
(uit het onderzoek van de VPW bleek dat bijna 40%
van het aantal aktieve pastores behoort to t een orde
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□f congregatie) van het p astoraat en een k le in e r aantal
is a k tie f in kategorale vormen van pastoraat en in nieuwe
projekten. De VPW is m et de religieu zen, o.a. met de SN PR ,
b ila te ra a l met enkele orden en congregaties afzo n d erlijk,
een gesprek begonnen over hun m ogelijkheden een m eer
system atische bijdrage te leveren aan de opbouw van een
vernieuwde kerk in Lim burg. Een bijdrage, precies op
grond van hun oorspronkelijke k ritisc h e in te n tie . Een deel
van die bijdrage re a lise e rt zich reeds in het M issionair
Cen trum te H eerlen, in de ondersteuning van een groot
aantal in itia tie v e n in Lim b urg , ook op het te rre in van
het pastoraat, en in een a k tie v e presentie in de VPW.
M aar de m ogelijkheden zijn groter. M ankracht en m iddelen
kunnen nog d o elg erich te r worden ingezet te r ondersteu
ning van een toekom st, die m eer beantw oordt aan het
door Jezus verkondigde rijk van vrede en gerechtigheid.
Ju ist in de huidige s itu a tie van k e rk e lijk Nederland, en
van Lim b urg m eer in het bijzonder, mag van de r e lig i
euzen verw acht worden dat z ij hun oorspronkelijk
p ro fe tisc h -k ritis c h e fu n ktie weer oppakken en van
daaruit onderzoeken, w elke op dit moment de weg is,
die z ij m oeten gaan.
Binnen de kerk van Rom e is een beweging op gang die
poogt de re lig ie u ze n meer te integreren binnen de h ie r
archische stru ktu ur van de kerk en b e strijd t zo precies
de p ro fe tisc h -k ritis c h e fu n ktie, die de orden en congrega
tie s van oudsher in de kerk, vaak t c t groot heil van de
kerk, hebben gekend. Daar waar deze poging slaagt, is
een belangrijke krachtb ro n voor vernieuw ing g e d isc ip li
neerd en uitgeschakeld. Een d ergelijk streven van de kerk,
dat ook in Lim b urg aanw ezig is, dient de religieu zen
er toe te brengen zich serieus a f te vragen, wat in
de huidige omstandigheden hun opdracht is en op welke
w ijze z ij deze dienen te vervullen. In Lim b urg hebben w ij
de k ritisc h e bijdrage van de re lig ie u ze n hard nodig om
een vruchtbaar to e ko m stp ersp ektie f te kunnen vast
houden en w ij zuilen de re lig ieu zen daar ook op blijven
aanspreken.
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4.9.

E x e m p l a r i s c h e

m o d e l l e n

]n het VPW -jargon verstaan wij onder exem plarische mo
dellen projekten, w aarin geoefend en gewerkt wordt met
nieuwe vormen van pastoraat, zodanig dat de ervaringen,
die daarin worden opgedaan, te vertalen zijn naar de gang
bare pastorale p ra k tijk en daar to t navolging kunnen leiden.
M.a.w., projekten w aarin vooruit gegrepen wordt naar de
toekom st en die zo een voorbeeld kunnen zijn, dat oproept
to t navolgen.
Voorbeelden daarvan z ijn het projekt jongerenwerk vanuit
de kerken in de O oste lijke M ijn streek, het k e rk e lijk op
bouwwerk in Venio-Zuid, het projekt voor en m et vrouwen
dat vanuit de kapel in 't Zand te Roermond g e ïn iti
eerd is. D erg elijke projekten konkretiseren gedachten en
ideeën, laten zien w at m ogelijk is en geven zo moed en
insp iratie , die op de duur kunnen uitstijgen over de qrenzen van het projekt heen.
De VPW z ie t het als een belangrijke opgave m eer van der
g elijke projekten van de grond te trekken, omdat daarin
m eer konkreet de lijn naar de toekom st getrokken wordt.
Om isolerin g te voorkomen, dienen deze projekten in nauw
onderling kontakt te staan, maar ook in voortdurend
gesprek m et het om ringende pastoraat. Pio n iers moeten
niet zo ver vooruit trekken dat de achterban ze niet
meer kan zien.
4.10.

B o n d g e n o t e n

De kerk, noch de parochie, is een geisoleerde enclave in
de sam enleving. De roep om verandering en vernieuwing
le e ft n ie t alleen b ij ons, maar ook b ij tal van andere
groepen in de sam enleving. O veral stellen mensen zich
vragen over de wanorde die z ij g ezam enlijk tot op heden
b lijken te produceren (wapenwedloop, u itb uitin g van
de derde wereld, versp illin g van schaarse grondstoffen,
m ilieu-f-vervuiling, afbraak so ciale wetten, etc.). O ver
al organiseren mensen z ic h ook om m et deze vragen
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aan de slag te gaan, o.a. in de vredesbeweging, de derde
wereldbeweging, de vakbeweging, de ze lf-o rg a n isa tie s van
W AO -ers, bijstandsvrouwen, buitenlandse werknem ers, de
vrouwenbeweging, de jongerenorganisaties als K W J e.a.
Veel van deze groepen en/of organisaties zijn aanw ezig in
onze parochies, al zijn we er niet a ltijd mee vertrouw d.
H et is van groot belang ons m eer open te ste lle n voor
deze v e rze ts- en vernieuwingsbew eging, ze te stim uleren
een plaats in te nemen ook in ons eigen gem eenteleven en
ze te beschouwen als hondgenoten, van wie we veel kun
nen leren en aan wie we veel in sp ira tie kunnen opdoen.

5. De financiën
H et zal ieder die d it leest d u id e lijk zijn, dat de realiserin g
van projekten langs de kra ch tlijn e n , die wij hier hebben
voorgesteld, geld zal kosten, m eer geld dan waarover
de VPW beschikt. We zijn in de kerk gewend te spreken
over idealen, over wat alle m a a l zou m oeten, maar we
zijn veel m inder gewend dat gesprek te v ertalen in
econom ische term en. A ls dat echter n iet gebeurt, kunnen
we heel veel gewoon vergeten. Zonder fin anciën doen
we u ite in d e lijk w einig to t niets. D erhalve rust op ons
de taak elke diskussie over de toekom st van het pasto
raat in Lim burg te doen verg ezellen van de vraag, hoe
we d it denken te kunnen betalen.
W ij zien enkele m ogelijkheden:
5.1.

Een
g r o t e r e
e i g e n l e d e n

b i j d r a g e

van

de

□p d it m om ent betalen de leden van de VPW een k o n tributiebedrag, dat g e lijk is aan het bedrag dat een vakbe
weging van zijn leden vraagt (ondanks het fe it dat het
bedrag hier en daar als hoog b eleefd wordt, is het in
verg elijking daarm ee een heel gewoon bedrag). M et
dat bedrag kunnen we voor een deel onze eigen organi
satie runnen, al hebben we voor het steunpunt een b ij
drage van de re lig ieu zen m oeten vragen. M et dit geld
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kunnen we echter geen so lid a rite itsfo n d s oprichten, van
w aaruit nieuwe projekten gefin ancierd kunnen worden.
M et een grotere bijdrage denken we bv. aan een maand
salaris. D at is veel geld, w e llic h t te veel, maar in deze
orde van grootte m oeten we wel denken, w illen we enke
le mensen aanstellen, bv. als pastoraal werk(st)er.
T eg elijk is duidelijk dat er een grens is aan wat leden
kunnen opbrengen. Een so lid arite itsfo n d s op basis van
eigen bijdragen z a l n oo dzakelijk a ltijd een beperkt fonds
zijn. Toch dienen we serieus onszelf te bevragen, wat het
ons waard is, alvorens we ook anderen om een bijdrage
vragen.
5.2.

B ij d r a g e n

van

d e r d e n

M et deze bijdragen doelen we op gelden, die vanuit de
orden en congregaties en vanuit p a rtik u lie re fondsen
kunnen komen. In het bijzonder de relig ieu zen financieren
al, zoals eerder opgem erkt, in aa n zie n lijke m ate onze
beweging in Lim burg. Zonder de diskussie uit de weg
te gaan, of m et een m eer doelg erich t beleid meer man
kracht en m eer m iddelen zijn v rij te maken, menen wij
toch dat ook hier de grenzen op een gegeven moment
in z ic h t komen. H e tze lfd e geldt voor p a rtik u lie re
fondsen. B lijf t staan dat to t op heden m et name de
re lig ieu zen veel zaken in Lim burg m ogelijk hebben ge
m aakt en dat w ij m et hen zu llen blijven onderzoeken,
in hoeverre dat m ogelijk kan hlijven.
5.3.

De

b i j d r a g e

van

het

V o l k

Gods

H et k lin k t wel dik, maar daar w ij praten over het Volk
Gods als dragend subjekt van de kerk, dient dat volk
ook aangesproken te worden op haar verantw oo rd elijk
heid de kerk, ook de vernieuw ing van de kerk, fin ancieel
mee te dragen. Nu heeft de kerk dat a ltijd in ru im e mate
gedaan, zow el te r ondersteuning van de geloofsgem een
schappen elders, in het bijzonder in de derde wereld,
als ook voor de fin a n cie rin g van de lokale kerk, z ij het
sterk in de sfeer van onderhoud. Wat we n ie t gewend zijn,
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n~
is de gelovigen op geld te r fin an cie rin g van nieuwe projekten (die in onze situ a tie z e lfs niet de goedkeuring van de
bisschop hebben) aan te spreken. Een diskussie hierover
zijn we w e llic h t ook u it de weg gegaan, omdat het niet
m o e ilijk is te voorzien, w elk een p o la risa tie een dergelijke
diskussie kan opleveren. Een k o lle kte voor het vredeswerk
van de kerken lig t al m o e ilijk en levert veel m inder op,
dan een k o lle k te voor een p rojekt ergens in A frik a , laat
staan dat we geld vragen voor het salaris van werkers,
die onder de eigen ogen van de mensen een kant op gaan,
die ze m isschien helem aal n ie t w illen. Daar kom t bij,
dat elke parochie het geld dat binnenkom t, bv. via de
gezinsbijdragen, hard nodig heeft. A ls dat gedeeld moet
worden m et nieuwe p rio rite ite n , lig t dat w aarsch ijn lijk
ook b ij veel van onze eigen leden m o eilijk. Toch lig t
hier de b elan g rijkste m ogelijkheid om een s o lid a rite its 
fonds van enige omvang m et een zekere k o n tin u ite it op
te zetten.
De VPW ste lt voor een aktie op gang te brengen om de
o prich tin g van een so lid a rite itsfo n d s te bew erkstelligen,
dat gevoed wordt door bijdragen van mensen, die z ich in
de oude kerk n iet m eer thuis voelen, daar ook niet m eer
aan w illen betalen, maar wel zouden w illen betalen
voor doelen die de VPW in haar vaandal voert. Een soort
a lte rn a tie v e gezinsbijdrage dus voor de opbauw van een
toe ko m stp ersp ektie f voor de pastoraal in Lim burg, dat
recht doet aan de k ra c h tlijn die sinds Vaticanum II in
w erking is getreden en in w ier geest w ij de afgelo
pen tw in tig jaar geprobeerd hebben onze pastoraal vorm
te geven. Vanuit dat fonds kunnen we op de duur m eer
dere pastorale w erk(st)ers aanstellen, een bijdrage leve
ren aan het pastoraal ontw ikkelin gscentru m , nieuwe
projekten financieren, etc.
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6. S l o t
In deze nota zijn een aantal gedachten aangedragen voor
een diskussie, die z ic h toespitst op de toekom st van het
pastoraat in Lim burg. De nota bevat geen afgerond plan,
noch een uitputtende lijs t m et oplossingen voor de pro
blemen die w ij vandaag ervaren. H et bestuur heeft slechts
een bijdrage w illen leveren aan een diskussie, die het wel
als een absolute noodzaak zie t. Slechts in een intensieve
diskussie en in de hardnekkige pogingen gedachten en
ideeën vorm te geven, in konkrete experim enten, in
nieuw gedrag en nieuw handelen, zu llen w ij de impasse
kunnen doorbreken, waar het pastoraat op dit moment
dreigt vast te lopen.
H et bestuur van de VPW Roerm ond
-o-o-o-o-o-o-o-

V o e t n o t e n
(1) Voor een meer uitgebreide analyse verw ijzen w ij naar
de sp ecial "P ijn lijk klem o f m o e ilijk kiezen", in VPW ko n taktb lad 1984-5.
(2) Zie ook het a rtik e l van de Lim burgse antropoloog en
m issioloog W iel Eggen in de Bazuin, nr. 31, 2 aug.'55:
"V olk h eeft twee betekenissen: volk dat voor God
kie st, en: volk w aarvoor God kiest. Als we nu eerst
de tweede betekenis nemen, dan is het duidelijk dat
de bijbelse God op een heel eigen w ijze kie st voor
mensen die door honger gedreven naar Egypte getrok
ken zijn en daar als slaven om het naakte bestaan
vechten. Jezus zegt dat niemand het G odsrijk kan b in 
nengaan te n z ij als een kind, dat onm achtig en arm
d u rft te zijn, eigen id e n tite it en zekerheid in de waag
schaal d u rft ste lle n en de strijd aan w il voor leven,
rech t en erkenning. God is niet de heer die zich een
grote kudde v e rw e rft, m aar die zoekt en ronddoolt
m et het verdwaalde schaap, zonder aandacht te
schenken aan de negenennegentig anderen die geen
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redding nodig (menen) te hebben. N ie t het bestuur van
af een constantijnse keizerstroon , m aar het moedige
w orstelen voor eigen overleven en voor eikaars geluk
is waar God gevonden kan worden. A ls God een ver
lossende God is, dan is het Godsvolk a lle re e rst de ge
meenschap van hen die in de strijd staan, en n iet zo
zeer van hen die hoe dan ook aan de strijd ontsnapt
zijn. V erlost zijn betekent n ie t een se le ct groepje vor
men, voor wie de strijd beslecht is, maar binnen alle
angst van de strijd moed ontvangen u it het geloof in
Gods scheppende aanw ezigheid. H et Volk Gods is dus
n iet een kudde van geredden, maar de verbonden
heid van al diegenen die strijdend en zoekend in
het leven w ille n staan.
D it brengt ons meteen naar de tweede betekenis van
het woord Godsvolk: z ij die voor God kiezen zijn
n iet degenen, die zich b ij een club aansluiten die
voorgeeft het eeuwig leven te bedélen, maar veel
eer de arm en van geest, die tastend op zoek zijn
naar een zin in het leven en daarvoor ta llo z e a lte r
natieven durven te bezien."
(3) G epubliceerd in VPW -kontaktblad 1983-5.
(4) Vgl. de analyse van de Franse theoloog en h isto ricu s
J. Moingt: "H et m erkw aardige van de huidige situ a tie
is, dat men versch illen de mooie o verb lijfselen uit het
verleden h eeft bewaard, die echter een andere be
tekenis hebben gekregen en die voor onze ogen zo
snel in aantal afnemen, dat w ij niet m eer de moed
zouden mogen hebben te dromen van een onwaar
s c h ijn lijk herstel. De c h ris te lijk e in itiatie-sakram en ten
en het sakram ent van het huw elijk worden nog
steeds op v rij ruim e schaal ontvangen, maar z ij
kunnen de geloofsoverdracht niet m eer verzekeren.
Z ij verw ijzen im m ers n ie t m eer naar het levende en
gem eenschappelijke geloof van een heel volk: van de
ene kant vorm en de echte gelovigen, die hun geloof
nog p raktizeren , slechts een m inderheid in een
gesekuleerde m aatschappij die over het geheel
ongelovig is; van de andere kant hebben de sakram en-
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ten voor de nog a ltjjd zeer belangrijke massa gedoopten n ie t m eer het ka ra kte r van een openlijk geloofs
getuigenis; het zijn nog slechts gebruiken, o v e rb lijfse 
len u it een h u iselijk verleden, kenm erk van een sociale
groep. Z ij helpen de mensen te w ortelen in een ge
schiedenis, zich te integreren in een groep, hun plaats
te vinden in een ru im te en een tijd die o n verschillig
of dreigend is. H et zijn herkenningspunten, zonder w el
ke veel mensen, gedesorienteerd als ze zijn, n iet zou
den kunnen leven: maar ze orienteren hen niet meer
op het geloof, het zijn eerder tekenen van iets wat
a fw ezig is, dan van iets w at er is. Z ij worden ontvan
gen als tekenen van een verleden, en zeker niet als
tekenen van een gelovige toekom st, men vraagt
er om als een teken van de sfeer, waarin men leeft,
m aar niet als teken van iets dat van binnen-uit komt;
z ij dragen u ite in d e lijk enkel z ic h z e lf over, het louter
uitw endige, als o v e rb lijfse l van een verdwenen of
verdw ijnend geloof: het systeem is dolgedraaid."
U it: "W at voorbij is, is voorbij", H ilversum 1977.
(5) H et schem a van de concentrische c irk e ls is voor het
eerst gebruikt door de D uitse theoloog L. Roos,
e ch te r in een m eer beschrijvende zin. Op grond van
u ite rlijk vaststelbare k rite ria poogde Roos de nabij
heid of d istan tie to t de c h ris te lijk e gemeenschap te
bepalen. Zo onderscheidde h ij de kerngem eente,
de litu rg isch e gemeente, de gelegenheidsgemeente,
de randgem eente en de 'mensen van goede w il'. Deze
onderscheidingen poogt h ij vervolgens te doordenken
in zijn p astorale konsekwenties,
E. Henau heeft d it schem a mede gebruikt om er zijn
dubbele stra te g ie op te baseren, "enerzijds gericht
op het behoud van v o lk ske rke lijk e strukturen, w aar
b ij men voor het grootste deel van de bevolking
een m inim ale c h ris te lijk e so cia lisa tie kan verzekeren;
en anderzijds g e rich t op het bevorderen van a lle r
lei in itia tie v e n die een grotere id e n tifik a tie en inzet
m og elijk maken", uit: E. H enau/L. Hensgens: Een
pastorale uitdaging, verscheidenheid in k erkbetro k
kenheid; T ielt/B ussum 1982.
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In d it boek vind je ook de ideeën van Roos e.a. u it
voerig en k ritis c h besproken. B ij Henau hebben de on
derscheidingen, die in het model van de concentrische
c irk e ls naar voren komen, een m eer p ositieve betekenis.
De nota h anteert een m eer negatieve w aardering en
beschouwt de onderscheidingen m instens voor een deel
als afgrenzingen ('de muren van cirk e ls'). H et meer
ekklesio ce n trisch e denken van Henau z ie t de onder
scheiden geledingen m eer n atu u rlijk overgaan in de
sam enleving. In dat o p zich t hanteert h ij het model
van de concentrische cirk e ls als een m eer open
model, te rw ijl de nota het model m eer gebruikt om
te laten zien, hoezeer de tra d itio n e le gemeente zich
aan het a fslu ite n is van de sam enleving en als zodanig
zich dreigt terug te trekken in bijna sektarische
afzondering, waardoor z ij elke re le v a n tie voor de sa
m enleving en steeds grotere groepen mensen zal v e r
liezen. H et lijk t ons dat Henau te o p tim istisch denkt
over de weerstanden die in de tra d itio n e le gemeente
liggen opgesloten, waardoor h ij ook te o p tim istisch
denkt over het gebruiken van de vo lkske rke lijke stru kturen in een pastoraal vernieuw ingsbeleid.
(6) J.B . M etz: Voorbij de b u rg erlijke re lig ie , over de toe
kom st van het christendom . Baarn, 1981, blz. 75.
(7) J.B . M etz: a.w. b lz. 75.
(8) J.B . M etz: a.w. blz. 76-77.
(9) Vgl. Bernard Cooke: O bstakels voor le k e n -p a rtic ip a tie .
In: C o n ciliu m 1985, 4. D it them anum m er handelt over
het leergezag van de gelovigen, het volk Gods, als
subjekt van k e rk e lijk spreken en drager van gezag:
een nieuwe k e rk e lijk e taakverdeling. In het kader van
deze nota b ijzon der lezenswaard.
(10)De term pastoraatsgroep w ordt veelvuldig in het bisdom
Den Bosch gebruikt en is als beleidsuitgangspunt aan
vaard. Zie V PW -kontaktblad 1983-5, w aarin een korte
bespreking is opgenomen van de diskussienota: "De
pastoraatsgroep". V e rkrijg b aar op het bureau van de
VPW.
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(11)Nogmaa]s van harte aanbevolen het boek van G erard
Zuidberg: Zeven is voldoende, krach tlijn en in de spi
r itu a lite it van pastores in Nederland. H ilversum 1984.
(12)Leonardo B o ff doet in een klein, helder geschreven
boekje "K le in e Sakram entenlehre", Patm os Verlag,
D üsseldorf, 1976, een poging de ritu e le m um m ificering van de sakram enten open te breken en hun taal
weer d ire kt te laten klinken. B ij B o ff verschijnen de
sakram enten opnieuw als tekenen die w ortelen in het
leven van (in d it geval L a tijn s Am erikaanse) mensen
en precies daardoor naar hun kern-inhoud weer op
nieuw verstaan kunnen worden.
Zie ook: C o n ciliu m 1983, 2: L itu rg ie : scheppende
tra d itie , in het bijzonder het a rtik e l van J. Gelineau:
T ra d itie - nieuwe vorm geving - cultuur.
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