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Ik ben een zwerver.
Het zijn woorden die de dichter Anton van Wilderode toeschrijft
aan Paulus.
Paulus is de man die centraal stond in de gesprekken tijdens een
retraite van de geestelijkheid van de Oud-Katholieke kerk van
Nederland. De retraite was intens en leerde ons op een andere
manier naar Paulus kijken.
Zo zijn er in de traditie verschillende beelden van Paulus ontstaan. Zo is er een beeld van Paulus dat hij de rol van vrouwen
onderschat, in ieder geval onderwaardeerd. Een vrouw bijvoorbeeld moet gehoorzaam zijn…. Een ander beeld is dat van een
zeloot. Dat was hij natuurlijk ook toen hij de christenen van het
eerste uur vervolgde en ombracht. Hij was onder andere aanwezig bij - en gaf zijn toestemming tot - het ombrengen van Stefanus. Van wie de naam is verbonden met 2de kerstdag.
Een van de beelden van Paulus is dat van een hardvochtige man
die niets en niemand ontzag is zijn strijd om de wet te handhaven. Is dat beeld wel terecht en houdbaar? Dat Paulus stevige
taal bezigde is duidelijk. Hij sprak die woorden omdat hij er ten
volle van overtuigd was dat hij door God in Christus aanvaard
werd. Daarover was tot in iedere vezel van zijn bestaan overtuigd. Hij wist zich geliefd, ondanks de misstappen die hij had
begaan. De schok die hij had ervaren op die weg naar Damascus
was enorm. Het is toch moeilijk te geloven dat degene die je vervolgd hebt, nu als een slag bij heldere hemel je door een daad
van liefde volledig accepteert.
Het bestaan van Paulus kenmerkt zich door veel reizen, naar gebieden die we nu Turkije noemen, Griekenland en Italië. Het
zwervend bestaan werd niet alleen bepaald door die vele reizen.
Ook de geestelijke tocht die hij maakt is er een van zoeken. Zijn
contacten met de gemeenten rond de Middellandse Zee, veelal
door brieven, laten zien dat hij betrokken was op die gemeenten.
Hij was zeer gedreven om hen in het spoor van Jezus te laten
gaan. Al tastend, soms wat forcerend bracht hij zijn boodschap
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over, zoekend naar de beste manier. Telkens getuigt hij van de
liefde die hij ervaren heeft. De bekendste tekst kennen we allemaal wel, die in de brief aan Korinte. Heel bijzonder is zijn brief
aan Filemon en de plaatselijke gemeente. Ook daarin roemt hij
de liefde die hem ten deel was gevallen. Op die liefde doet Paulus op zijn beurt een beroep om een Onesimus, die eerder Filemon had verlaten, terug te nemen. Niet in dezelfde kwaliteit, als
slaaf (of bediende) maar als mede broeder. Je hoort als het ware
de echo van Jezus' woorden: doe aan Onesimus wat je ook aan
mij deed. Het beroep op de liefde kan kennelijk ook maatschappelijke verhoudingen veranderen.
Pastoor Joop.

Zo leerden we Paulus' reizen vroeger op school …
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Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is de 40-dagentijd aanstaande. In het archief vond ik een Vastengroet uit 2009 die ook
nu, een aantal jaren later, nog van belang lijkt. (SWdV)

Aswoensdag: 'Gedenk, mens!'
"Gedenk mens dat je stof bent…" De liturgie van aswoensdag
kent geen gêne. Het askruisje op ons voorhoofd of de as uitgestrooid boven ons hoofd vormen het expressieve uitroepteken bij
deze niet verhullende woorden. Een confrontatie die je depressief maakt? Toch niet, eerder een voorzorg want je zou het kunnen vergeten zijn: dat je gewoon mens bent. En precies
dat is oorzaak van veel ellende, in het persoonlijke leven maar ook in de maatschappij en in de wereld. Al
die mensen die zichzelf halve
en hele goden zijn gaan vinden: het zijn de kleine en de
grote dictators die er alles aan gelegen is hun te grote ego overeind te houden.
Gewoon mens zijn, dat is van deze aarde zijn. Uit deze 'humus',
uit dit stof, gemaakt. Het woord 'humus' komt uit het latijn en je
vindt het ook terug in 'humilitas', wat 'nederigheid' betekent. Nederigheid heeft dus niets te maken met het gewild onderschatten
van jezelf, maar met 'van hier beneden zijn' en niet van 'van daar
boven' dus. Mensen horen hier beneden thuis: dat is hun biotoop,
daarvoor zijn ze geschapen. Het is trouwens dom deze humus
waarop je gedijt te ontvluchten, want dan vervreemd je jezelf
van je natuur. Deze humus van driften en behoeften, gevoelens
en verlangens, gedachten en visies, lichaam en psyche…uit die
humus zijn we gemaakt! Gedenk mens dat je van stof bent.
Als mensen dát gaan bedenken, dan krijgen ze ook oog voor elkaar. Aswoensdag is daarom ook een ‘actie’ tegen individualisme en voor saamhorigheid: we zijn toch allen uit dezelfde klei
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getrokken? Aswoensdag wil de mensenwereld opnieuw tot een
gemeenschap maken. Heerlijk is het om samen gewoon mens te
mogen zijn. Er valt zoveel schijn weg en zoveel drukdoenerij,
zoveel hysterische opsmuk en zoveel dwaze spierballentaal. Vertrouwen wordt opnieuw mogelijk. En juist in deze crisistijd leren
we dat vertrouwen zelfs voor de economie wezenlijk is. Geen
welvaart zonder het basisvertrouwen dat we op elkaar kunnen rekenen!

Maar er is nog meer dan de humus. Het tweede scheppingsverhaal vertelt verder dat God, gezeten bij dat hoopje aarde wat de
mens zou moeten worden, hem de levensadem in de neus blies…
Zo werd de mens een levend wezen! (Gen. 2,7) Humusmensen
met Gods’ adem in het lijf: dat maakt dan weer het verschil. Niet
dat die Adem ons vervreemden zou van de klei, maar het maakt
dat klei-bestaan meteen wel heel anders. Door die Adem komt
de klei "van driften en behoeften, gevoelens en verlangens, gedachten en visies, lichaam en psyche" meteen in een ander licht
te staan. De klei is niet langer een richtingloze grondstof, het is
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geworden tot bezielde mens. Mensen kunnen namelijk liefhebben en dát maakt het verschil! Daarvoor moeten ze hun humus
niet verloochenen, integendeel, de humus is nodig om Gods’
adem te 'bevatten'. Maar God ademt onze humusnatuur open en
maakt dat we lief kunnen hebben. Liefhebben begint bij de humuslaag van ons bestaan, maar het houdt er niet bij op. Liefde
verandert een mens, het leert dat een mens niet samenvalt met de
klei waaruit men gemaakt is, maar boven zichzelf uitgetild kan
worden. De mens is van klei en van adem tegelijk en dát maakt
het leven pas echt de moeite waard.
De mens is van klei en adem tegelijk! Dat willen we u meegeven
als groet bij het begin van deze vastentijd. Er is niets mis met de
klei waaruit we gemaakt zijn, maar dat betekent niet dat er reden
zou zijn om onze adem te vergeten. De vastentijd is een tijd om tegelijk goed te aarden én diep adem
te halen. Het is een tijd van met
beide benen op de grond staan en
van speuren naar de bezieling van
ons bestaan. Opdat we het leven
en de liefde in ons weer zouden
voelen ontwaken. De bezieling
maakt dat we straks enigszins iets
kunnen bevatten van de liefde van
de Man van het Kruis én van Zijn
verrijzenis. Ook Hij was van klei,
maar viel er niet mee samen.
Bron: Vastengroet 2009
Joris, Aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan, Bisschop van Haarlem
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Liturgische kleding
Zoals de ouderen onder ons zich wellicht zullen herinneren
droegen voorgangers in de protestantse kerken (nu veelal PKN)
vroeger geen liturgische kleding. In de loop der jaren is het besef gegroeid dat zij als dienaren van de gemeente van Christus
hun taak en plaats daarin zouden moeten accentueren in hun
kledij. Dat heeft er toe geleid dat zij gebruik zijn gaan maken
van de eeuwenlange traditie in de katholieke kerken. Hierna een
korte samenvatting over het ontstaan en gebruik van de liturgische kleding in de katholieke kerken. (SWdV)
Algemeen
De vormgeving van de liturgische gewaden van de Kerk heeft
zijn oorsprong in het Romeinse hofceremonieel. Toen het christendom in 313 door keizer Constantijn tot officiële godsdienst
was verklaard, mochten de bisschoppen, de leiders van deze religie, zich tot de 'rijksgroten' rekenen. Zodoende mochten zij zich
kleden als hogere keizerlijke hofbeambten om zo hun autoriteit
tot uitdrukking te brengen. Kenmerkend voor deze dracht was
het lange, tot op de voeten afhangende kleed.
Hoewel in latere jaren eeuwen het modebeeld in de Romeinse
wereld veranderde gingen de bisschoppen niet met de mode
mee. Mede omdat zij de in de mode gekomen broek een onoorbaar kledingstuk vonden, handhaafden zij hun lange kledij, zeker
voor officiële gelegenheden. Er ontwikkelde zich een kledingsysteem, waarbij men uit de dracht kon afleiden, welke waardigheid een geestelijke bezat.
Liturgische gewaden
Ook ten behoeve van de liturgie ontwikkelde zich op grond van
de Romeinse dracht een even subtiel als gedetailleerd kledingstelsel, waarvan in de Middeleeuwen de principes pas volledig
waren uitgewerkt.
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Bij een eucharistieviering volstaan de meeste
priesters heden ten dage met een gebedsmantel
en daaroverheen een stola. In de liturgische
kledij van de priester is er een aantal
kledingstukken te onderscheiden, die elk hun
eigen betekenis hebben.
Priesters dragen tijdens de eucharistie boven
hun witte albe, een stola en een kazuifel.
Volgens de buitengewone vorm van de
Romeinse Ritus wordt de stola gekruist over de
borst gedragen; volgens de
gewone vorm parallel naar beneden. In
liturgische vieringen die geen Mis zijn, draagt
de priester boven zijn zwarte toog een witte
superplie of albe, een stola en eventueel een
koormantel. Buiten de liturgie hangt het
dagelijks tenue af van de voorschriften van elke
bisschoppenconferentie. De meeste priesters
dragen een witte boord boven een zwart
overhemd.
Allereerst is er de amict, een witte linnen schouderdoek, die gedragen wordt onder de albe. De amict
staat voor de beschuttende helm, die de
aanvallen van de duivel moest afweren.
Aanvankelijk werd de amict (van het
Latijns amicire = omhullen) enkel door
pausen gedragen. Later - vanaf de
negende eeuw - werd het parament meer
algemeen gedragen. De amict stamt uit
het Romeinse Rijk, waar een soortgelijke
doek onder een tuniek werd gedragen. Bij
subdiakenwijdingen werd de doek tijdens de inkleding als een
"helm des heils" (Efeziërs 6,17) eerst op het hoofd gelegd en
daarna over de schouder teruggeslagen.
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Meer praktisch dient deze doek om beschadigingen aan de duurdere kazuifels of dalmatieken te voorkomen. Vroeger waren
amicten rijkversierd. Tegenwoordig is dat - mede door de komst
van wasmachines - niet meer het geval.
De albe is een wit linnen onderkleed met
lange mouwen, dat afhangt tot aan de voeten
en opgeschort wordt door een koord, de
cingel of singel. De albe dient de priester
eraan te herinneren dat hij van smetteloze
reinheid moet blijven. Vaak is de albe voorzien van een kanten rand.
De stola is een lange brede band in de kleur
van het kazuifel. Over de albe en stola wordt
tenslotte de kazuifel aangebracht.
De vorm van de kazuifel is in de loop der eeuwen aan vele veranderingen onderhevig geweest. Het kazuifel is heden ten dage
meestal in vier kleuren voor handen: groen, rood, paars en wit,
de liturgische kleuren die elk bij een bepaalde periode in het kerkelijk jaar horen. Sommige kazuifels zijn zeer rijk geborduurd,
vaak met afbeeldingen of symbolen die Christus’ werkzaamheid
weergeven.
Het Nederlandse woord kazuifel is evenals het Franse en Engelse chasuble afkomstig van het Middeleeuws-Latijnse casubula, een nevenwoord van het Laat-Latijnse casula, dat een
mantel met hoofdkap aanduidde. Casula is een verkleinvorm van
casa, dat 'huis' betekent. Een casula zorgt evenals een huisje
voor beschutting tegen de regen.
Een kazuifel behoort tot de zogeheten paramenten, gewaden die
worden gebruikt in de katholieke eredienst. Het is het priesterlijk
bovengewaad, dat is voorgeschreven voor de hoofdcelebrant van
een eucharistieviering. Priesters en bisschoppen dragen onder
hun kazuifel een albe en een stool.
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Het kazuifel is ontstaan uit de kleding die in het Oude Griekenland door de lagere klassen werd gedragen. Deze dracht werd
overgenomen door de Romeinen. Zij noemden deze donkergekleurde mantel met kap paenula, afgeleid van het Griekse
φελονης (phelonès).
De dalmatiek is het gewaad dat gedragen wordt door de diaken.
Het is een gewaad met lange, wijde mouwen, dat gedragen wordt
over de albe en de stola, die de diaken diagonaal draagt.
Een bisschop heeft naast de hierboven beschreven gewaden nog
vier andere tekenen: mijter, bisschopsring, staf en borstkruis.
Een mijter is een uit twee delen bestaand, spits toelopend hoofddeksel, waarvan de delen onderaan aan elkaar verbonden zijn.
Aan de achterzijde hangen twee stroken stof.
Aan een bisschop is het gebruik van een staf voorbehouden. Dit
is een schacht, die van onderen in een punt en aan de bovenzijde
in een krul eindigt. De staf symboliseert de zorg die de bisschop
heeft voor de hem toevertrouwde gelovigen, zijn herderschap.
De bisschopsring staat voor de trouw die de bisschop aan zijn
lokale kerk dient te hebben.
Van het bisschoppelijke borstkruis is de herkomst eveneens onbekend, maar ook dit is een teken van bisschoppelijke waardigheid.

Interview met bisschop
Dirk Jan Schoon (2008)
Als bisschop van het Oud-Katholieke bisdom in Haarlem balanceert de vooruitstrevende Dick Schoon voor zijn gevoel als een
koorddanser die héél voorzichtig vooruit komt, Met aan de ene
kant de band met de internationale kerken en aan de andere zijn
persoonlijke mening. Als het aan hem lag, mogen homo's het huwelijkssacrament krijgen, "Maar ik wil mijn wil niet doordrijven."
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Bewust kiezen voor de kritische minderheid
Dick Schoon (1958) wilde altijd al pastoor worden, maar pas op
zijn veertigste, als hij meer levenservaring had. Tot die tijd wilde
hij orkestdirigent zijn of arts. En 'wereldberoemd'. Maar het dirigentschap lukte niet en voor geneeskunde werd hij drie keer uitgeloot. Het werd de studie psychologie, maar die gaf volgens
hem te weinig antwoord op de vraag naar het diepste wezen van
de mens. Dat doet de theologie wel, dacht hij. "Dan kan ik dat
net zo goed nu al gaan studeren."
En zo werd Schoon op zijn 31ste priester in de oud-katholieke
kerk, eerst in Amsterdam, vanaf 1992 in IJmuiden, waar hij ook
opgroeide en actief was als misdienaar, zanger en koordirigent.
In 2007 keerde hij terug naar Amsterdam.
Nu is Dick Schoon sinds juli ook bisschop van het bisdom Haarlem. Hij werd met ruime meerderheid gekozen tot opvolger van
de overleden Bert Wirix. Schoon is verantwoordelijk voor de publiciteit en voor bisdom Haarlem dat met negen parochies en
drieduizend leden ongeveer even groot is als het bisdom Utrecht,
waar aartsbisschop Joris Vercammen de scepter zwaait. "Ik realiseerde me bij mijn wijding in de Haarlemse Bavokerk ineens dat
er geen generatie meer boven ons is. Vroeger kon ik een kwestie
aan de bisschop overdragen als ik er niet uitkwam, nu moet ik
het zelf oplossen."
Bisschoppen van de oud-katholieke kerk worden in tegenstellingen tot die in de rk-kerk gekozen. De relatief onbekende oud-katholieke kerk, is in 1723 ontstaan na een conflict met de rk-kerk
De oud-katholieke kerk erkent niet de onfeilbaarheid van de
paus en zijn universele bisschopsambt, heeft daarentegen wel
vrouwen in het ambt en een democratisch bewind. Homo's kunnen een zegen krijgen over hun relatie, die onderscheiden wordt
van het sacrament van het huwelijk
Op dit laatste punt heeft Schoon een vooruitstrevend standpunt,
vertelt hij in zijn pastorie in hartje Amsterdam, uitkijkend op het
Museumplein. "Ik vind dat homo's het sacrament van de huwelijksinzegening moeten kunnen krijgen, dat wisten mijn collega's
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bij mijn verkiezing."
Over het al dan niet inzegenen van homorelaties zijn de meningen intern verdeeld. Volgens Schoon blijft de discussie steken
op de vraag wat nu het wezenlijke verschil is tussen hetero- en
homorelaties. Het grootst benoemde verschil is 'natuurlijke
vruchtbaarheid'. Homoparen kunnen niet op een natuurlijke manier kinderen krijgen, is de stelling.

Schiep God man en vrouw met auto en doorzonwoning?
"Maar wat is natuurlijk?" vraagt Schoon zich af. .Zou je een ouder heteropaar dat geen kinderen meer kan krijgen dan ook niet
mogen inzegenen? Als mensen zeggen dat God man en vrouw
heeft geschapen om samen kindertjes te krijgen met een auto en
een doorzonwoning, dan schiep God man en vrouw met auto en
doorzonwoning? Is dat van een soort burgerlijke truttigheid waar
ik een beetje misselijk van word. Je ontkent ook het leed van
mensen zonder kinderen."
Ondertussen hebben homoparen steeds vaker kinderen, zegt
Schoon. In zijn parochie kerkt een homopaar dat kinderen heeft
met een lesbisch koppel. "Het is goed dat zij kinderen krijgen,
want dat haalt het argument van 'natuurlijke onvruchtbaarheid'
onderuit. Volgens ons huwelijksformulier beloof je verantwoordelijkheid te dragen voor al degenen die je krijgt toevertrouwd.
Daar ben ik blij mee, want als het goed is heb je zorg voor je familie, vrienden en omgeving, niet alleen voor kinderen. Ik heb
zelf tamelijk veel zorg gehad voor mijn ouders en nu mijn
schoonouders."
U heeft zelf geen kinderen?
"Nee, ik denk dat me dat gevoeliger maakt voor dat wat niet volgens de regels gaat. Kinderloos blijven was geen bewuste keuze.
We hebben het hele medische circuit doorlopen. Op een gegeven
moment moesten we kiezen tussen kinderen of ons huwelijk
Toen dacht we: laten we dan toch maar de relatie in stand houden. Het werd zo vervelend, als je bij het vrijen steeds het idee
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hebt: nu moet het gebeuren. Dat kun je een maand vol houden,
een jaar ook nog wel, maar als het langer duurt, wordt het heel
zwaar.
Ons huwelijk - nu 23 jaar - heeft het gered. Ik heb het vrij snel
geaccepteerd dat er geen kinderen kwamen. Maar mijn vrouw
heeft het er rond de veertig, toen de biologische klok begon te
tikken, wel moeilijk mee gehad.
Geen kinderen hebben, biedt ook mogelijkheden. Ik benijd ouders niet hoor, als ik zie hoe moeilijk het is om op te voeden, als
je niet weet of je het goed doet. Dan denk ik: daar zijn we voor
gespaard gebleven, we hebben blijkbaar een andere taak Voor
kerkelijke taken hebben we nu alle tijd. Ik vind dat een vrijheid."
Schoons privémening over homoseksualiteit verschilt met die
van de internationale kerken waar de oud-katholieke kerk mee
samenwerkt. "Dat ligt inderdaad precair. Mijn mening over natuurlijke vruchtbaarheid zou in de discussie met de rk-kerk en
orthodoxe kerken een nieuw argument zijn die de eenheid die er
toch niet is, nog verder uitstelt. Of we ons daar wat aan gelegen
moeten laten liggen, is een tweede."
Tegelijk is Schoon er niet op uit om zijn gelijk te halen. "Wij
zijn de wereldkerk niet. Als een deel van de kerk hier niet mee
kan leven, vind ik het niet collegiaal om mijn wil door te drijven."
Concreet dan. De discussie rond vrouwen in het ambt heeft dertig jaar geduurd. Het discours rond homoseksualiteit woedt nu
veertig jaar. Wanneer denkt Schoon gelijk te kunnen krijgen?
"Tien jaar en dan neem ik het nog krap. Tegelijk vraag ik me af:
vruchtbaarheid is ook in de Bijbel voortdurend een omstreden
thema. Blijft dat niet eeuwig zo?"
De bisschop noemt het voorbeeld van aartsvader Abraham die
niet wilde wachten tot God hem een eerstgeborene gaf. Hij zette
de vruchtbaarheid letterlijk naar zijn hand door Ismaël te verwekken bij de slavin Hagar. Ik lees daarin dat het pad uiteindelijk dood loopt zodra je je toekomst zelf wilt plannen. Ik probeer
eerlijk te blijven, in mijn geloof en in mijn relatie naar collegabisschoppen toe. Op de lange termijn werkt dat het beste."
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De oud-katholieke kerk neemt theologischgezien een lastige positie in, beaamt Schoon. Aan de ene kant hangt zij orthodoxe
leerstellingen aan zoals de twee-naturenleer (het dogma dat Jezus volledig mens en volledig God is). Anderzijds slaat de kerk
in morele kwesties een liberale richting in, met de maatschappelijke ontwikkelingen mee. Een lastige combinatie. Hoe bepaalt
Schoon voor zichzelf welk standpunt hij oprekt? Waar ligt de
grens?
"Ik voel me daarin een koorddanser die heel voorzichtig vooruit
komt. Voor mij is het belangrijk dat de naam van God niet geplakt wordt op dingen die met die naam in strijd zijn. Als kerken
iets verklaren met de pretentie dat God dat gezegd heeft, word ik
heel huiverig. De kern in Bijbelverhalen is voor mij dat je ruimte
maakt voor degene die in benauwdheid leeft en dat je in de tijd
trouw bent aan wie je trouw beloofd hebt. Die twee acties ruimte en tijd - zijn de bijbelse dimensies van ons bestaan."
Ook hierin speelt Schoons geliefde vruchtbaarheidsthema een
rol. "Het gebod 'ga heen en vermenigvuldig u', wil voor mij zeggen dat de mens vruchtbaar moet zijn in het doen van gerechtigheid en trouw. Daarmee vermenigvuldig je de menselijkheid.
Mensen kunnen dit opbrengen omdat God dat zelf doet. Dat vind
ik zó ijzersterk, dat het voor mij een opdracht is geworden om
steeds daarnaar te zoeken, om de kerk bij die les te houden."
Dat betekent voor Schoon ook dat je 'mensen die in hun diepste
wezen ervaren dat ze op iemand vallen van hetzelfde geslacht'
geen kans op een relatie mag onthouden. "Mijn kritiek op al te
fanatieke Bijbellezers is dat zij een tekst uit de Bijbel halen om
iets te verbieden. Bij homoseksualiteit kun je je nog afvragen of
de Bijbel dat wel verbiedt. Natuurlijk, je moet de Bijbel letterlijk
nemen, maar wel alle letters bij elkaar. Anders komt het verbod
voorop te staan. Dat is orthodoxie in de restrictieve zin. Waar
blijft dan het gebod om te leven? Want dat is het grote gebod. In
het paradijsverhaal zegt God dat de mens van alle bomen mag
eten, behalve van die ene. Als je het omdraait en zegt: 'Van die
ene boom mag je niet eten, dus mag je niet van alle bomen eten',
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dan verander je Gods goede opzet en maak je hem tot een rare
god, een sadist."

Bisschop Schoon heeft als boodschap de verruimende orthodoxie
Met zijn boodschap van de 'verruimende orthodoxie' hoopt
Schoon meer kerkleden te trekken, Groei is een van de drie
speerpunten van de bisschop: groei, meer bekendheid en geloofskennis. Groei in leden en aantal kerkplekken. Vanuit de bestaande parochies (concreet al in Aalsmeer en later in Zaandam).
Groei is hard nodig om de financiële nood te lenigen. Dit jaar is
er een tekort van anderhalve ton op een balans van anderhalf
miljoen euro. Zet die trend door, dan is er na tien jaar geen oudkatholieke kerk meer. In 2010 komt de formatieverdeling van
ambtsdragers ter sprake. "Dan wordt het serieus." Nu al wordt er
- tegen Schoons principes in - geld gevraagd van niet-kerkelijke
bruidsparen die in de kerken willen trouwen.
Een website voor elke parochie, een opgefrist Full colour kerkblad en foldermateriaal moeten zorgen voor meer bekendheid.
Het helpt, jonge mensen weten vaker de kerk te vinden. Vooral
protestanten en niet-kerkelijken. De rijke liturgie en de kleinschaligheid spreken hen aan. Schoon legt uit: "Veel parochies
zijn geneigd zich naar binnen te keren. Ze zouden de deur misschien een keer uitmoeten, mensen moeten uitnodigen."
Maar toch, 'een massakerk zal onze kerk nooit worden'. De evangelicale stroming - 'een opgewekt geloof met een niet te ingewikkelde theologie en tamelijk restrictieve normen' - zal de
grootste christelijke stroming worden, verwacht Schoon, dwars
door kerken heen. "Ik kies bewust voor een kritische minderheidskerk"
Bron: Dagblad Trouw, maandag 29 december 2008
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Column van Greet
liefste en hij vroeg mij of ik ook
bleef eten. Nee Cees, zei ik, ik ga
thuis spruitjes eten. Vervolgens
stelde hij dezelfde vraag aan
Marcel maar nog voor hij antwoord kon geven hoorde ik mezelf zeggen:

Het is vlak voor
Kerst en een aardige jongeman is
bij mij thuis aan
tafel geschoven. Voor de Serious
Request van cafe De Slof had ik
in de weken ervoor tien pannen
Bruine Bonen met Biersoep gemaakt die verkocht zouden worden voor een goed doel. Toen
Marcel, want zo heet de aanschuiver, vroeg of ik werkelijk zo
van koken hield, nodigde ik hem
bij mij thuis uit om daar achter
te komen.

Nee, Marcel eet ook spruitjes.
Ja, klonk het naast me.
Jassen aan en afgerekend en op
naar de Breedstraat. Het was
koud en al donker toen we over
de Zuiderhavenstraat liepen en
toen Marcel mijn hand vastpakte
en niet meer losliet deed ik net
alsof het de gewoonste zaak van
de wereld was, alhoewel…

We kenden elkaar al een poosje
en onder het genot van een lekker biertje praatten we heel wat
af.
Wanneer ik op vrijdag terugkwam van een bezoekje aan mijn
moeder, dikwijls gefrustreerd en
obstinaat, zat hij al achter zijn
blond schuimend glas en ik
merkte dat ik me begon te verheugen op onze gesprekjes.
Maar altijd eerst even mijn ergernissen wegbriezen en dan, langzaam, tot rust komen en genieten.
Hij stelde voor om op tweede
Kerstdag een Kerstborrel te gaan
drinken in bovengenoemd etablissement en zo gezegd, zo gedaan. Het liep tegen etenstijd
toen Cees, de kroegbaas, eten
wilde bestellen voor hem en zijn

Had ik hem niet kort geleden een
kaartje gestuurd met daarop
“…wat fijn dat we elkaars doelgroep niet zijn, he, kunnen we
gewoon lekker met elkaar praten
en niks vlinders of andere ongein!”
Ach, die zou straks roepen:
GEINTJE! en dan zou ik hard lachen, te hard en het spel gewoon meespelen. Maar het bleek
geen geintje.
Vanaf dat moment is er veel hetzelfde gebleven en veel veranderd. Nog steeds maakt mijn
hart een sprongetje als ik hem
zie, nog steeds is het heerlijk om
eindeloos lang van gedachten te
wisselen en hij lust nog steeds
spruitjes.
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Wat veranderd is? We zoenen.
We vertellen elkaar uit wat voor
nest we komen, we luisteren
naar Tom Waits en Janis Joplin
maar nu samen languit op de
bank of tijdens het koken
of…..eigenlijk altijd! We huilen
om oude pijn, we huilen vreugdetranen, we roken sigaren en
drinken rum op een bankje op
het Eiland en Jan en Noa lachen
zich slap om ons.
“Pubers! “ roepen zij nu.
Nog wat onwennige staan we
aan het begin van iets nieuws en
beloven elkaar tijd en openheid
en vrijheid.
Vandaag is alles goed en morgen….?
Het gaat om vandaag en vandaag is alles goed.

Greet
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief
Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een
periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….
Mogen de lezers van dit parochieblad daar dan kennis van
nemen?
In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen
graag in dit blad.
Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1.
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