DAT GING NAAR DEN BOSCH TOE
Tussen stapels verhuisdozen, kasten, bureaus en stoelen ineens een bloeiende plant van je nieuwe
collega’s ontdekken, dat geeft je meteen het gevoel van ‘thuis’ te zijn. Zoiets overkwam ons, toen wij op
maandagochtend 3 september (1990) onze nieuwe werkruimtes binnen het KPC betraden. Wij, dat zijn
Marion Corvers, Jan van Lier, Jan Simons, Peter Franken en Hans Sterk.
Laten we eerlijk zijn: het was wennen in het begin (en niet alleen in het begin…). Zo leek ons in eerste
instantie de verhouding enigszins ‘zoek’ te zijn. Wat wil je ook: het HKI (Hoger Katechetisch Instituut)
was gevestigd in een klein Nijmeegs schoolgebouw waar tien mensen hun werk hadden. De vele nieuwe
KPC-gezichten die ons in september nieuwsgierig en vol verwachting begroetend toelachten, sterkten
ons in het weten: we zijn hier welkom. Maar tegelijkertijd was er ook iets van paniek speurbaar: hoe in
Godsnaam moeten we al deze mensen snel kunnen kennen? Wie is wie en welke naam hoort bij welke
functie op welke afdeling ook alweer? ‘Geen nood’, is ons verzekerd, ‘verjaardagskubussen en een
portrettengalerij bij de receptie bieden uitkomst. En dan is er nog de telefoonlijst en het
adressenboek…’ Werk aan de winkel dus.
Het wennen gold ook de afstand: voor Jan Simons, Marion Corvers en Hans Sterk is de reistijd naar het
werk erg bekort. Zij komen respectievelijk uit Berkel-Enschot, Oisterwijk en Tilburg. Peter Franken en Jan
van Lier komen elke dag vanuit Nijmegen en Berg en Dal.
Eenmaal in het Bossche aanbeland, trekt eenieder zich terug om zich met de dagelijkse bezigheden te
vermoeien.
Jan van Lier was werkzaam op de afdeling VO van het HKI. Zijn werkzaamheden zet hij nu voort op de
afdeling LEVON-VO van het KPC. Zijn hoofdtaak zal liggen in de materiaalontwikkeling volgens het
nieuwe Raamleerplan levensbeschouwing (Brochure B). Jan zet ook zijn redactiewerkzaamheden voort
voor KenK en voor Verbum; beide tijdschriften behoren nu tot de periodieken van het KPC.
Peter Franken en Hans Sterk zijn toegevoegd aan de afdeling BSO, evenals Marion Corvers. Voor de
eersten gold dat basisschool hun aandacht had op het HKI. In dat kader waren zij bezig met de
ontwikkeling van materialen voor bijbelkatechese met kinderen (4-12 jaar). En die ‘Unvollendete’
hebben zij naar Den Bosch meegebracht.
Marion Corvers daartentegen was op het HKI werkzaam binnen de afdeling parochiekatechese. Het
takenpakket dat zij meenam omvat het ontwikkelen van materiaal voor kinderwoorddiensten; een
samenwerkingsproject met KOR-radio.
Jan Simons was de bibliothecaris op het HKI. Dit gedeelte van zijn takenpakket is, sinds hij op het KPC
werkt, afgestoten. Zijn andere taken echter zijn ruim voldoende om er een full-time baan aan te hebben.
Jan Simons is redactiesecretaris van de tijdschriften Verbum, School en Godsdienst en Opstap.
Deze korte kennismaking is niet meer dan een eenvoudige introductie. Wie meer informatie wil over de
mensen achter het werk of het werk achter de verschillende mensen: hij of zij is altijd van welkom op de
kamers 150, 147 of 337.

