Off line

W

ie rond Pasen jl. uitgekeken heeft naar het eerste nummer van
de nieuwe jaargang van Caecilia.com, zal misschien
teleurgesteld zijn geweest, dat dit niet verschenen is. De reden
daarvoor was, dat de uitgave van dit parochieblad per begin 2011 is
beëindigd.
Zeven jaar geleden (maart 2004) verscheen het eerste nummer van
Caecilia.com. In het nieuwe parochieblad wilden wij u als parochiaan en
lezer een platform bieden voor onderlinge uitwisseling, verdieping en
reflectie over actuele onderwerpen op het snijpunt van kerk en
samenleving. Wij hebben er al deze jaren met veel plezier en energie aan
gewerkt om deze doelstelling concrete handen en voeten te geven. We
kijken dan ook met een goed gevoel terug op deze zeven jaargangen.
Inmiddels is onze parochie een fusieproces ingegaan met drie andere
parochies. Dit is tevens een goed moment om een nieuw parochieblad de
ruimte te geven om in dat fusieproces de parochianen van de vier
samengaande kerken over dat proces te informeren. En daarmee een
positieve bijdrage te leveren aan de levensvatbaarheid van de
geloofsgemeenschap in de toekomstige Johannes XXIII-parochie. Van dit
nieuwe parochieblad Vierklank is inmiddels het tweede nummer
verschenen.
Uiteraard wilden wij de beëindiging van Caecilia.com niet zo maar laten
passeren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om nog één nummer samen
te stellen. Dit nummer is dan ook het laatste (om precies te zijn: het
dertigste!) dat in een lange reeks van zeven jaren verschijnt..
Wij zeggen het kerkbestuur heel hartelijk dank voor het feit dat we
Caecilia.com de afgelopen zeven jaar hebben mogen maken en de
vrijwilligers op het parochiesecretariaat danken wij voor het drukken en de
verspreiding. En natuurlijk danken wij met name ook u als lezers, voor wie
wij Caecilia.com steeds maakten. Wij hopen dat u er in al die jaren de
nodige inspiratie in hebt kunnen vinden. Tenslotte wensen we de redactie
van Vierklank veel succes en hopen dat zij met net zoveel plezier aan het
nieuwe blad mogen werken als wij hebben gedaan aan Caecilia.com!
Redactie
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Afscheid en een nieuw begin

J

aargang 8 – nummer 1 – juni 2011 zal de geschiedenis in gaan als de
laatste uitgave van Caecilia.com, hét contactblad van de
Caeciliaparochie in Enschot. Voor alle vrijwilligers die aan het
parochieblad hebben meegewerkt een bijzonder moment. Vele jaren
hebben we het vertrouwde boekje op A5-formaat met dezelfde voorkant,
maar ieder jaar met een eigen kleur ontvangen. De indeling was vertrouwd,
ieder wist precies de informatie te vinden die hij/zij zocht.
Het samengaan van de parochies Berkel, Enschot, Udenhout en
Biezenmortel brengt een aantal veranderingen met zich mee. Een van die
veranderingen is, dat de afzonderlijke parochiebladen ophouden te bestaan.
We worden immers één parochie: de zalige Paus Johannes XXIII-parochie.
In het voorbereidingstraject is al besloten, om met één gezamenlijk
nieuwsbericht naar buiten te treden: Vierklank. Dat betekent dus het einde
van ons vertrouwde Caecilia.com. Deze uitgave is het laatste nummer. We
nemen afscheid van ons blad in het vertrouwen dat we u, lezers, van dienst
zijn met Vierklank, die nu eerst zal dienen als fusiebegeleider.
Vanzelfsprekend is de nieuwe werkwijze een ingrijpend en intensief
proces geweest. Veranderingen zijn soms lastig en hebben tijd nodig.
Het zal voor iedereen in het begin wennen zijn, maar toch hopen we dat
het nieuwe blad bij u in de smaak valt.
Graag wil ik eenieder die op welke wijze dan ook in de afgelopen jaren
zorg heeft gedragen voor de inhoud van ons parochieblad – voor een stuk
bezinning, gedachten en achtergronden, voor het garant staan voor het
drukwerk, het vouwen, nieten en bezorgen – HEEL HARTELIJK
DANKEN voor hun vaak vele jaren ZEER TROUWE DIENST. Ik weet
ook dat het voor velen niet alleen een werk was, maar vooral ook een brok
gezelligheid en ontmoeting.
Dat wij geïnspireerd en met vreugde mogen blijven werken aan het
verspreiden van Gods Blijde Boodschap in onze streken!
Een hartelijke groet,
pastoor Pieter Scheepers
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Grote waardering en dank

G

rote waardering en dank zijn meer dan terecht bij dit laatste
nummer van Caecilia.com.
Met veel enthousiasme en grote betrokkenheid heeft de redactie
meer dan zeven jaar invulling gegeven aan ons parochieblad. Een
parochieblad, dat de kerkvisie van onze parochie weerspiegelt.
Net zo als onze parochie een open, gastvrije kerkgemeenschap wil zijn,
waar ruimte is voor verschillende mensen en diverse opvattingen, zo
herkennen we ook de opzet en inhoud van Caecilia.com. Naast praktische
informatie bood Caecilia.com vooral een variëteit aan artikelen, die tot
nadenken, inspiratie en bezinning stemden. Geen blad, waar uitsluitend
plaats was voor ‘his masters voice’, maar waar juist getracht werd de
dialoog op gang te brengen en te houden.
De redactie van Caecila.com is daar voortreffelijk in geslaagd. Elke keer
vonden onze parochianen een blad op de mat, met een rijke afwisseling
van gedichten en verhalen, interviews en beschouwende artikelen. Ook een
eigen column ontbrak niet. Kortom, een professioneel en eigentijds
parochieblad, waar we trots op mogen zijn.
En toch gaat Caecilia.com verdwijnen? Helaas, maar dat heeft alles te
maken met de komst van onze nieuwe parochie en met het verschijnen van
het nieuwe parochieblad Vierklank. Wat hopelijk niet verdwijnt is de
‘redactieformule’ van Caecilia.com. Het nieuwe blad Vierklank heeft als
ondertitel: ‘Nieuws & Inspiratie’. Als het nieuwe parochieblad net zo
bijdraagt aan het vergroten van de inspiratie als Caecilia.com, gaat ook zij
een mooie toekomst tegemoet.
Het kerkbestuur dankt alle leden van de redactie van Caecilia.com enorm
voor hun inzet en voor hun bijdrage aan de versterking van de
parochiegemeenschap Sint Caecilia in BerkelEnschot.
Namens het kerkbestuur
Nico Kwantes, vice-voorzitter
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Aflopen

“D

enk je dat wij ooit afgelopen zijn eekhoorn?’ vroeg de mier
op een keer.
De eekhoorn keek hem verbaasd aan.
“Nou, zoals een feest afgelopen is,” zei de mier. “Of een reis.”
De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen.
Maar de mier keek uit het raam naar de verte tussen de bomen en zei: “Ik
weet het niet, ik weet het niet…” Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd.
“Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?” vroeg de eekhoorn.
Dat wist de mier niet.
“Als een feest is afgelopen, gaat iedereen naar huis,” zei de eekhoorn. “En
als een reis is afgelopen, wrijf je in je handen en kijk je of er nog een potje
honing in je kast staat. Maar als wij zijn afgelopen…”
De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprieten.
“Wat is dat voor een geluid?” vroeg de eekhoorn.
“Knakken,” zei de mier.
Daarna bleef het lange tijd stil.
De mier stond op en begon, met zijn handen op zijn rug, door de kamer
heen en weer te lopen.
“Denk je erover na?” vroeg de eekhoorn.
“Ja,” zei de mier.
“Weet je het al?”
“Nee.”
De mier ging tenslotte weer zitten.
“Ik weet het niet,” zei hij. “Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn…”
De eekhoorn knikte.
“Wat ik niet weet,” ging de mier verder, “mag geen naam hebben. Maar of
wij ooit aflopen…”
Hij schudde zijn hoofd.
De eekhoorn schonk nog een kopje thee in.
De mier nam een onzeker slokje.
(uit: Toon Tellegen, Maar niet uit het hart. Dierenverhalen over afscheid.
Querido, Amsterdam, 2005, blz. 11-12)

Caecilia.com, jaargang 8, nummer 1, juni 2011

4

Vijftig jaren herder
Interview met oud-pastoor Hein Tops

A

l vele jaren ken ik pastoor Hein Tops en ben onder meer via hem
ooit bij de pastoraatgroep van de St. Caeciliaparochie gekomen.
Één van de dingen die mij in de pastoraatgroep toen opvielen, was
dat er binnen deze parochie ongelooflijk veel gedaan wordt in de zin van
vrijwilligerswerk door parochianen, pastoraal werk door parochianen en
het pastorale team, maar dat ook veel wordt samengewerkt met andere
instellingen in de omgeving. Maar ook dat over dit vele, belangrijke werk
eigenlijk maar weinig wordt gecommuniceerd buiten de direct
betrokkenen. We zijn toen gaan kijken hoe we meer, beter en naar een
breder publiek konden communiceren. Vervolgens is Caecilia.com gestart.
Om die reden vind ik het ook heel fijn dat ik mijn laatste gesprek voor
Caecilia.com mag voeren met de man door wie ik ooit bij Caecilia ben
gekomen. Zoals altijd met de oud-pastoor van onze parochie vindt ons
gesprek in een ontspannen en gezellige sfeer plaats. Als ik binnenkom,
heeft hij net iemand aan de telefoon aan wie hij vraagt of zij nog de tekst
van een bepaald lied heeft. (Hij wilde dat gebruiken bij de viering van zijn
vijftigjarig priesterfeest, eind mei). Ongeveer negen jaar was hij pastoor in
onze parochie. De laatste tien jaar weliswaar niet meer de ‘eerste pastoor’,
maar in Berkel-Enschot nog altijd zeer geliefd en graag gezien.

Met elkaar het leven delen
Oorspronkelijk komt pastoor Tops uit Eindhoven, waar zijn familie al
generaties lang woonde. Hein is het tweede kind in een aantal van zes. Ik
vraag aan hem hoe hij eigenlijk tot het priesterschap is gekomen. Of dit
een heel bewuste keuze is geweest of, zoals dat vroegere vaker gebeurde,
van één van de kinderen werd gehoopt, dan wel verwacht dat die in het
geestelijk leven trad. Pastoor Tops reageert: “Ik voelde me al als kleine
jongen in de kerk thuis. Het mystieke en de sociale betrokkenheid die
ervan uitgaat, heeft me altijd geïntrigeerd. We hebben in ons gezin, ook
toen ik nog klein was, troost nodig gehad. Een kapelaan kwam bij ons op
bezoek en heeft ons die troost echt kunnen geven. Dat vind ik nog altijd
Caecilia.com, jaargang 8, nummer 1, juni 2011
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heel mooi: het vinden van dát contact met mensen waardoor je een soms
bijna genezende, troostende rol mag spelen in het leven van anderen. En
dat zij in dat contact ook mij zoveel geven. Onder meer daarom vind ik
mijn roeping zo mooi.”

Jezus als voorbeeld
Als ik aangeef dat dat weliswaar mooi moet zijn om te ervaren, maar dat ik
die troost niet per definitie verbind met de kerk, het geloof, reageert
pastoor Tops door aan te geven dat hij het mystieke ook haalt uit de
verhalen rond Jezus van Nazareth. “Zijn barmhartigheid en zorg om de
mensen vind ik iets prachtigs en ik ervaar het hebben van bezorgdheid
voor elkaar nu nog altijd als iets heel waardevols. Als je met je verstand
gaat kijken naar het geloof, denk je vaak: hoe kan dat nou? Maar het
diepste in mezelf zegt dat Hij er wel is. Ik zie dat rondom mij en
wereldwijd, dat zoveel mensen hun geloven metterdaad beleven. Ik voel
dat heel sterk en ontleen er een groot vertrouwen aan.”
Het mystieke vindt onze oud-pastoor ook al van jongs af aan in de muziek
en dan vooral in het zingen van liederen. “Mijn vader zong soms en mijn
moeder heel veel en ik genoot daarvan. Niet alles is altijd in woorden
onder te brengen en muziek of zang kan dan heel veel zeggen.” Als hij
even naar binnen gaat om de koffieronde plaats te laten maken voor een
glas wijn, hoor ik hem hardop zingen in de keuken.

Samen sterk
Ik vraag hem hoe hij aankijkt
tegen de fusie van onze parochie
met die van Berkel, Udenhout en
Biezenmortel in de Joannes
XXIII-parochie. “Het is mooi
dat vier parochies elkaar kunnen
verrijken”, reageert pastoor
Tops. Dat vind ik ook, maar dat
is toch niet de reden dat we
samengaan, vraag ik. Het is toch
een kwestie van te weinig
nieuwe priesters en te weinig
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kerkende parochianen en mede daardoor te weinig inkomsten voor de
kerk? “Nee, niet precies dat”, reageert pastoor Tops. “Natuurlijk is het
jammer dat we afscheid moeten nemen van iets moois, van iets waar we
mooie dingen hebben beleefd met elkaar. Dat doet pijn. Vergelijk het maar
met de vader of moeder die thuis aan tafel wacht op de kinderen die niet
komen. Maar we gaan door met een groter gezin en dat wordt ook weer
goed. Met het verhaal rondom te weinig nieuwe priesters ben ik het niet
eens. Anderen dan alleen de priesters zouden binnen de kerk meer moeten
mogen doen. Maar als we elkaar dat niet leren, doorgeven, verdwijnt dat.
Vergelijk het maar met moeders die thuis altijd alles deden. Kinderen leren
dan niet van elkaar om ook verantwoordelijkheden te dragen. Of als vader
thuis altijd de lekke banden plakt, leert het kind het ook niet. In plaats van
te zeggen dat er nu te weinig priesters zijn, zou je ook kunnen zeggen dat
we er vroeger te veel hadden. We zijn naar mijn idee de ‘andere
vertegenwoordigheid’ vergeten. En dat is jammer.”

Voldoening en dankbaarheid
Ik vraag hem wat zijn hoogtepunten en zijn mindere momenten zijn
geweest in zijn professionele leven. “Hoogtepunten wil ik het niet noemen,
maar bijzondere voldoening en dankbaarheid ervaar ik in de ontmoetingen
die ik heb en heb gehad met anderen. Dat je in zo’n ontmoeting echt mag
voelen, mag ervaren wat het leven mag zijn. Dat ik iets voor een ander
mag betekenen en een ander iets voor mij. Daarvan geniet ik nog steeds
enorm.”
Zijn gedachten over de mindere momenten gaan uit naar de negatieve
berichtgeving rondom de kerk en sommige kerkelijke personen nu. “Ik
vertegenwoordig die kerk ook en graag zelfs, maar narigheid in de
samenleving vindt helaas ook binnen de kerk plaats. We gaan daarover
ook te krampachtig om met de communicatie naar buiten. De kerk kan zich
daar transparanter en duidelijker opstellen.” Ik vraag hem hoe de kerk er
over vijftig jaar uit ziet. De mens is kritischer geworden, heeft op het
eerste oog minder tijd en is meer op zichzelf en zijn directe omgeving
gericht dan op een moeilijk vatbaar iets als het geloof, de kerk. “Ik weet
niet hoe de kerk er dan uit ziet”, antwoordt pastoor Tops. “Maar ik geloof
in Jezus van Nazareth, in de Heilige Geest. Er komt een periode van het
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hart in plaats van van het verstand. En dat zal volstaan. In de ene periode is
het moeilijker dan in een andere. Noord-Afrika was vroeger bijna helemaal
christelijk, maar is dat nu ook niet meer. Andere plekken in de wereld
bloeien volop. Is het niet hier, dan is het wel daar... Gods Geest zal altijd
blijven bestaan, ook over vijftig en honderdvijftig jaar. Dat is mijn vaste
overtuiging, mijn diepste vertrouwen. Ik geloof in de Geestdrift.”
Tenslotte vraag ik hem of hij al ver vergevorderd is met het feest rondom
zijn vijftigjarig priesterschap. Pastoor Tops zegt dat hij zich daarin niet
mengt. Ik moet lachen en zeg dat ik dat bijna niet kan geloven. Hij kijkt
wat ondeugend terug. “Alleen hier en daar misschien een beetje”, zegt hij.
De volgende dag kom ik Nico Kwantes, vicevoorzitter van het
kerkbestuur, tegen. Ik vraag hem hoe de voorbereidingen van het
vijftigjarig priesterfeest van pastoor Tops gaan. “Goed”, zegt hij, “zolang
Hein er zichzelf maar niet mee bemoeit.” We glimlachen beiden, wetende
dat dat niet gaat lukken…
Vincent van Baaren
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Weggaan

Moedwillig afscheid waar wrok noch
zucht toe aanzet; het vee verlaat
de vredige wei voor een verdere helling.
Behagen trekt aan de benen: toch opstaan,
de haard is aan, de letters liggen daar
nog. Niet het halve glas omstoten
maar gaan. Buiten graag: sneeuw,
maanlicht, vermoeden van een weg.

(Anna Enquist)
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Afscheid

E

r was eens een dorpje, laten we zeggen: Enschot. De meeste
mensen die daar woonden kenden elkaar min of meer, ze waren
vrijwel allen rooms-katholiek, allemaal naar dezelfde lagere school
gegaan, zagen elkaar in de Caecilia-kerk, ontmoetten elkaar bij de bakker,
slager, kapper, groenteboer, friteszaak, fietsenmaker, Kerkzicht… en
natuurlijk bij allerlei religieuze feesten en gebeurtenissen. De ouderen
onder ons herkennen dit beeld en ieder van ons kan aan deze globale
beschrijving zeker wel een aantal aspecten toevoegen. De kerk en haar
religieuze activiteiten speelden een centrale rol in deze dorpsgemeenschap.
Het was de tijd van het rijke roomse leven.

Veranderingen
In de vijftiger- en zestiger jaren werd alles anders, zowel op sociaal,
maatschappelijk, economisch en religieus gebied. Kijken we naar ons
dorpje, dan werden ook daar die veranderingen zichtbaar en voelbaar. Veel
nieuwbouw met importvolk, ook andersdenkenden, televisie, supermarkt,
acht mei-beweging, auto voor iedereen, welvaart, later de pc, de ‘leek’
gaat/mag mee doen in de kerk, de wereld komt onze huiskamer in,
studenten in verzet (Maagdenhuis), democratisering, condoom, de kerk in
beweging en nog veel meer!

Meer veranderingen
De centrale rol van de kerken in de gemeenschap verdwijnt,
geloofswaarheden worden minstens in twijfel getrokken, kerken lopen
leeg, de belangstelling voor het beroep van priester en religieus raakt in
een vrije val, met name onder jongeren ontstaat een sterke
individualisering, religie wordt een kantlijn-item en er ontstaat orthodoxie
naast loslaten. Maar nu… terug naar ons dorp, naar onze
dorpsgemeenschap, onze parochie.

Er is…
Er is nog steeds een Caecilia-parochie met een enthousiaste, inspirerende
herder, bijgestaan door een ‘herderin’, er is een grote club ‘vrijwilligers’
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(wat vreselijk woord eigenlijk; beter kun je zeggen: er zijn veel mensen die
de (parochie)gemeenschap een warm hart toedragen en samen kerk willen
zijn). En ja, nog heel wat kinderen worden gedoopt, doen de communie,
minder doen het vormsel, maar dan verdwijnen ze, de wereld in. Is dat
overigens zo erg? Zou niet wat ooit gezaaid is, later als volwassene toch
opbloeien, misschien niet precies passend in het klassieke beeld, maar in
de vorm van naastenliefde en hart voor de wereld, die wereld waar wij een
tijdje mogen verblijven? Er is nog steeds een christelijk geïnspireerde,
actieve gemeenschap met een prachtig inspirerend Caecilia-lied. Ik zou
bijna halleluja zeggen.

Maar…
Maar toen kwam van hogerhand het besluit tot fuseren van parochies.
Plaatsen we overigens dit besluit in de wereld, dan moet ik een beetje
grinniken: de tijd van de fusies is daar een beetje voorbij!
Maar toch, we maken ons
zorgen hoe dat nu verder
moet gaan met onze
parochiegemeenschap. Maar
moeten we ons daarover
zorgen maken? Ik denk van
niet. Ik heb in mijn leven
regelmatig kennis gemaakt
met religieuze
gemeenschappen die ook met
wat minder hulp en inspiratie
van herders uitstekend
floreerden. De kern is en
blijft, naar mijn mening, de
parochiegemeenschap en dat
kan ruimtelijk heel groot zijn:
bijvoorbeeld de joods liberale
gemeente in Zuid-Nederland
met haar synagoge in
Tilburg, maar ook klein zoals
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de Caecilia-parochie. Ik zou zeggen: indien een parochiegemeenschap een
levende, geïnspireerde gemeenschap is, laat dat dan zo blijven en dwing
haar niet om met andere gemeenschappen zaken samen te gaan doen!
Hierbij denk ik bijvoorbeeld ook aan de parochie van Moergestel waar een
hechte geloofsgemeenschap verkwanseld dreigt te worden. Geen zorgen
dus, Caecilia, ga door op jullie weg!
Ik denk dat het voor de herders en herderinnen van de nieuwe parochies
wel heel moeilijk zal worden. Gaan ze proberen een nieuwe grote
fusiegemeenschap te scheppen, wordt geld de aangever, of het aantal H.
Missen of…
Moeilijk!

Slot
Ik heb vertrouwen in de Caecilia-gemeenschap; we shall overcome. Ik
wens pastoor Pieter en zuster Augusta veel inspiratie, kracht en wijsheid in
hun nieuwe job. Mijn job zit er op, ik groet u.

Eldert Baan

OUDE NUMMERS VAN CAECILIA.COM
Vanaf het eerste nummer van Caecilia.com stond de tekst ook steeds digitaal ter
beschikking op de website van de parochie. Vanaf eind 2010 kunt u daar
voortaan de digitale tekst van Vierklank vinden. Wilt u nog eens digitaal terug
bladeren in oude nummers van Caecilia.com, dan is dat mogelijk, alleen niet op
de website van de parochie. U kunt daarvoor wél terecht op de website Vitaberna
(www.jansimons.nl); kijk onder het tabblad ‘Pastoraal Atelier’ en u vindt daar
alle verschenen nummers van Caecilia.com, inclusief een register waarin u alle
artikelen gemakkelijk kunt terugvinden.
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Gemengd koor St. Caecilia

N

a drie gouden jubilea vierden we met ons koor ook het jubileum
van onze organist René Barten. Dan was er nog ons jaarlijks
Caecilia-feest dat zeer geslaagd was. Na het vervoer per huifkar
vermaakten we ons uitstekend op de indoor jeu-de-boules-baan in
Oisterwijk. Nadat we de ballen flink hadden laten rollen en de prijzen
uitgereikt waren, hebben we genoten van een heerlijk buffet.
Ondertussen is het nieuwe koorseizoen al weer een eind op weg. Op 11
januari hebben we afscheid genomen van Irene Granneman als voorzitter,
nadat ze deze taak tien lang op een voortreffelijke wijze heeft vervuld. Op
de avond van dit aftreden werd tot onze grote vreugde met algemene
stemmen een nieuwe voorzitter gekozen: Ad v.d. Bruggen. Ad heeft de
voorzittershamer bij de dorpsraad neergelegd en hem bij ons koor weer
opgenomen.
Dat ons zingen zich niet uitsluitend beperkt tot de St. Caeciliakerk wist u
waarschijnlijk al. Op 6 februari zongen we in De Volkaert in Dongen. Het
deed goed om te zien dat mensen genieten van onze koorzang. Na de mis
werden we gastvrij onthaald op koffie en koek. Nog verder van huis gaan
we op 3 juli. We verzorgen dan een dienst in Zoutelande. Hopelijk zijn de
weergoden ons goed gezind, zodat een bezoekje aan het strand misschien
ook nog mogelijk is.

Leida Paulusse
namens het gemengd koor St. Caecilia
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“Onze schoenen zijn ons huis”
Pelgrimstocht naar Rome van Elly en Joost Piggen

O

p de zonnige lentedag van 10 april vertrokken ze na de
zondagsviering in de Trappistenabdij: Elly en Joost Piggen, te voet
op pad naar Rome, onder de hoede van een zegenbede die abt
Bernardus over hen uitsprak en uitgezwaaid door vele familieleden en
vrienden. Een voettocht van dik drie maanden via Duitsland, zo’n 2200
kilometer lang, ieder met zo’n 15 kilo bagage in de rugzak.
Het is niet de eerste meerdaagse voettocht die Elly en Joost Piggen samen
ondernemen. Eerder (in 1998) liepen ze samen naar Santiago de
Compostela. En in 2002 stapten ze van Assisi naar Rome. Maar zulke
wandeltochten kosten tijd; en als je nog werkt, kun je niet zomaar zo lang
vrij krijgen. Dat veranderde, nu na Joost ook Elly is gestopt met haar werk.

Tweede pelgrimstocht
Hun tocht naar Santiago de Compostela in het voorjaar van 1998 heeft hen
om verschillende redenen enorm geïnspireerd. Allereerst is het de lange
duur van het (te voet) onderweg-zijn, waardoor je de alledaagse
beslommeringen voor langere tijd achter je kunt laten. Vervolgens het
gevoel van onbegrensde vrijheid in tijd en ruimte: ’s morgens niet te weten
waar je ’s avonds zult slapen. “De gastvrijheid van allerlei mensen is
hartverwarmend: tijdens onze tocht naar Santiago kregen we van velen een
maaltijd, drinken of een slaapplaats aangeboden. Ook het contact met
medepelgrims van allerlei nationaliteiten is boeiend. En het is vooral het
gevoel als een slak onderweg te zijn, met alles wat je nodig hebt op je rug.
De eenvoud van het bestaan is dan wel heel dichtbij en dat voelt goed. En
iedere morgen opnieuw weer als vanzelfsprekend in je schoenen stappen
voelt op een gegeven moment heel vertrouwd. Ja, onze schoenen zijn ons
huis: zij zetten ons stap voor stap op de weg die voor ons ligt.”

Waarom Rome?
“Van oudsher kent de kerk drie grote pelgrimsplaatsen: Jeruzalem, Rome
en Santiago de Compostela. Welnu, naar Santiago liepen we dertien jaar
geleden. En in Rome waren we negen jaar geleden toen we een gedeelte
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van de Franciscaanse voetreis gemaakt hebben. Tijdens die tocht zijn we
veel te weten gekomen over de persoon van Franciscus. Evenals Christus
preekte hij solidariteit met de minsten van de samenleving. En het
inspirerende van Franciscus is geweest, dat hij de daad bij het woord
voegde. Op zekere dag zei hij zijn rijke wereldje vaarwel en ging uiterst
sober leven. En al snel voegde zich enkele jonge mannen bij hem. Hun
levensstijl sprak velen tot de verbeelding en Franciscus’ beweging groeide
als kool. Ondanks de snelle groei probeerde hij – om te voorkomen dat
allerlei regels en wetten dominant zouden worden – met een minimum aan
regels zijn beweging bij elkaar te houden. Na zijn dood ontstond er binnen
de kortste keren een grote orde met ontelbare kloosters.”

HET GA JE GOED - reisgebed
Moge wat op jullie weg komt
jullie tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jullie leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jullie weg,
moge jullie leven tot Gods eer zijn.
(Andries Govaart)

“Vooral in midden-Italië (Toscane en Umbrië) vinden we ook nu nog veel
kloosters en kluizenarijen welke Franciscus persoonlijk heeft gesticht. De
Franciscaanse voetreis (die van Florence naar Rome loopt) voert langs een
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aantal van deze heiligdommen. Dit zijn plekken die een bijzondere
betekenis hebben gehad in het leven van Franciscus, zoals de plek waar hij
zijn Zonnelied heeft geschreven, de plek waar hij de regels van de orde op
papier heeft gezet en de plek waar de kerk staat met het kruis waar
Christus tot hem sprak. De Franciscaanse voetreis maakt deel uit van onze
lange voettocht door Europa: België, Duitsland, Oostenrijk en tenslotte
Italië, waar we veel culturele hoogtepunten en zeker ook heel veel mooie
natuur hopen te zien.
Tenslotte zullen we in Rome arriveren: de stad van het antieke Rome, de
Eeuwige Stad, het centrum en de zetel van de rooms-katholieke kerk. De
kerk waarmee wij ons verbonden voelen, wat niet wil zeggen dat ook wij
vraagtekens en de nodige twijfels hebben bij sommige uitspraken en
beslissingen van deze kerk.”

Eén met de natuur
Elly en Joost zijn nu ongeveer twee maanden onderweg en wandelen nog
dagelijks over allerlei paden en wegen. Ze maken letterlijk deel uit van de
natuur. “Nu, in het voorjaar, voelen we dagelijks hoe de gehele natuur
weer tot leven komt: het groen worden van bomen en struiken, de wilde
bloemen die de pelgrimsweg kleuren, zoals de weilanden die geel of wit
zien van de wilde narcissen. De bermen die geel zijn van de
sleutelbloemen. En niet te vergeten de fauna: het roepen van de bosuil, het
blaffen van reeën aan je tentje, de koekoeken en vele andere vogels die ons
vergezellen.”
Half mei mailden ze vanuit Duitsland: “Na vier weken onderweg zijn, zit
het derde gedeelte van onze tocht er op. Natuurlijk zijn we Berkel-Enschot
niet vergeten, maar we merken wel dat de ‘gewone’ dagelijkse
beslommeringen al heel ver naar de achtergrond gedrongen zijn. Het
gevoel dat je dat hebt losgelaten, draagt er mede toe bij dat er ‘ruimte’ in je
hoofd kan ontstaan en dat je in alle volheid kunt genieten van wat iedere
dag je brengt. En dat vormt voor ons weer een belangrijke inspiratie- en
motivatiebron om iedere dag weer op pad te gaan.”
***
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Begin juli hopen Elly en Joost in Rome aan te komen. “Natuurlijk is het
bereiken van het einddoel belangrijk. Maar in wezen gaat het daar niet om:
de reis zelf vormt eigenlijk het doel.” Eenmaal aangekomen in de Eeuwige
Stad, zullen ze daar enkele dagen blijven om te acclimatiseren, een beetje
uit te rusten en de stad te verkennen. Daarna gaat de tocht weer huiswaarts:
in de auto van hun schoonzus.
Jan Simons

De route die Elly en Joost volgen, loopt globaal als
volgt:
Aken – Trier – Worms – Heidelberg – Augsburg –
Füssen – Bolzano – Trente – Verona – Ferrara –
Bologna – Florence – Assisi – Rome

Caecilia.com, jaargang 8, nummer 1, juni 2011

17

Verdwijnen

O

p een wandeling naar de achterkant van het bos kwamen de mier
en de eekhoorn bij een vervallen huis.
De mier klom op de rug van de eekhoorn en keek door het
gebroken raam naar binnen. “Wat zie je?” vroeg de eekhoorn.
“Allemaal stof,” zei de mier. “Alles zit onder het stof.”
“Er heeft vast allang niemand meer gewoond,” meende de eekhoorn.
“Laten we naar binnen gaan,” zei de mier en sprong op de grond.
Hij duwde de knop van de voordeur naar beneden en stapte over de
drempel.
Het was donker binnen, oud en verlaten. De eekhoorn stapte achter de mier
aan en knipperde met zijn ogen.
“Wie zou hier gewoond hebben?” vroeg hij.
“Sst,” zei de mier.
Zij keken in het rond en raakten gewend aan het donker. De mier nam een
boek dat op tafel lag in zijn handen en blies het stof eraf.
“Kijk eens,” zei hij.
De eekhoorn keek en las: vergeetboek.
“Wat is dat voor een boek?” vroeg hij.
De mier sloeg het boek open. Op de eerste bladzijde stond een
inhoudsopgave. De hoofdstukken heetten: Verleren, Vertrekken,
Verliezen, Verlaten, Vervallen, Verflauwen, Verbleken en Verdwijnen.
“Verdwijnen,” mompelde de eekhoorn. “Laat dat eens zien.”
Hij pakte het boek beet en sloeg het op de laatste bladzijde open. Het leek
wel alsof het boek daar het meest gelezen was.
De eekhoorn las: … en tenslotte zal alles …
Er zat een scheur in die bladzijde alsof hij in grote haast was omgeslagen.
De mier zei: “Niet verder lezen!” en trok het boek uit de handen van de
eekhoorn, sloeg het dicht en legde het op de grond in een hoek onder het
stof.
De balken kraakten en het halfopen raam klepperde even.
“De wind,” zei de eekhoorn.
“Nee,” zei de mier. Het was windstil buiten.
“Wie zou hier hebben gewoond?” vroeg de eekhoorn.
“Ik denk,”zei de mier, “dat hier nooit iemand heeft gewoond.”
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De eekhoorn trok een zeer ernstig gezicht en stapte achter de mier aan naar
buiten. Zij liepen het bos in.
“Niet omkijken,” zei de mier.
De eekhoorn keek om en zag dat het huis verdwenen was. Er stond een
bloeiende rozenstruik. En een klein donker wolkje drong zich in de
gedachten van de eekhoorn en bleef daar hardnekkig hangen.
(uit: Toon Tellegen, Maar niet uit het hart. Dierenverhalen over afscheid.
Querido, Amsterdam, 2005, blz. 5-7)
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“Ouder worden brengt nostalgie met zich
mee”
Interview met Antoine Bodar

A

ntoine Bodar (65) gaat niet met pensioen. Hij voelt zich 24 uur per
dag verantwoordelijk als priester, en hoopt dit ambt tot op hoge
leeftijd te kunnen blijven uitoefenen. Het tijdschrift Ons legde
hem zes belangrijke waarden voor. Hij vertelt oer de wijsheid van ouderen
die in onze maatschappij zo onderschat wordt, het belang van
wellevendheid en de kern van zijn geloof.

Solidariteit
“Ik zou ouderen willen stimuleren voor zichzelf op te komen. Ik reken
mijzelf gemakshalve even tot de ouderen als ik zeg dat wij zijn opgevoed
met plichten en jongeren veel meer met rechten. De tijd waarin wij leven is
individualistisch. Daar is niks op tegen, maar we moeten wel bedenken
ook solidair te zijn. Niet alleen met elkaar, maar met de gehele
maatschappij. Als je een hoge leeftijd bereikt, dan wordt je wereld steeds
kleiner. Mensen om je heen vallen weg. Ik kan me voorstellen dat oude
mensen soms het gevoel hebben dat ze opzij worden geschoven. In andere
culturen wordt de wijsheid van ouderen gerespecteerd, zij horen er
helemaal bij. In onze maatschappij zou men wel naar dat inzicht mogen
terugkeren.”

Mijn wereld
“Mijn wereld is die van het uitdragende geloof. Ik sta in de wereld als een
christen, een katholiek, een priester. Het is ook een wereld van boeken en
cultuur. Ik woon afwisselend in Rome en in Amsterdam. Daar leef ik als
een monnik, hier treed ik vooral naar buiten. Lezingen, preken, interviews.
Wat mij opvalt, is dat de media van de ene hype naar de andere hollen.
Geen rubriek die zich daaraan onttrekt. Dat vind ik tamelijk
kleinburgerlijk. Tijdens optredens praat ik met een zekere fierheid over de
schoonheid van het geloven. Die gave heb ik van Onze Lieve Heer
gekregen. Maar dat gaat alleen goed als je ook van tijd tot tijd je mond
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houdt. Daarom ben ik graag in Rome. Met een boekje in een hoekje:
bidden, mediteren.”

Vrijheid
“Vrijheid kent altijd gebondenheid. In onze maatschappij wordt vaak
gedacht dat alles moet kunnen, maar dat is een misvatting. Vrijheid is
nooit ongebreideld. Echte vrijheid heeft te maken met vertrouwen. Zoals je
binnen de binding van het huwelijk elkaar vertrouwt en vrijlaat. Ik ben
gehouden aan de regels van de kerk, maar die beknellen mij in het geheel
niet. Ik leef naar de tien geboden die aan Mozes zijn gegeven en ik oefen
mij in de zaligsprekingen. Bovendien moet ik celibatair leven. Dat heb ik
van tevoren overwogen en van harte aanvaard, om het ambt dat ik uitoefen
te mogen bekleden. Het leven biedt keuzes, maar we moeten ons goed
realiseren dat we niet alles kunnen hebben. Dat is een belangrijke les voor
jong en oud.”

Respect
“Woorden als tolerantie en respect zijn uitgeholde begrippen. Ik vervang
ze liever door verdraagzaamheid en achting. Wanneer je een ander acht,
laat die persoon je niet onverschillig. Je wendt je hoofd niet van hem af.
Als kind heb ik geleerd mijn mond te houden als grote mensen praten,
iemand aan te kijken als je met hem spreekt. Anderen respecteren is de
vrucht van een strenge opvoeding. Dat ontbreekt er tegenwoordig vaak
aan. Ik zou ervoor willen pleiten dat ouders hun kinderen vaker terecht
wijzen. Dat begint met wellevendheid. De verhuftering van tegenwoordig
zie ik met lede ogen aan. Vanuit het christendom moeten we ons inzetten
voor de terugkeer van respect. Door hun stem te laten horen, kunnen
ouderen zich teweerstellen tegen grofheid.”

Ouder worden
“Je moet zorgvuldiger met je lijf omgaan, je tijd meten. Wat kan ik nog
doen en wat niet meer? Ouder worden brengt ook nostalgie met zich mee.
Hoe verder je voorbij de zestig komt, hoe meer je gaat terugkijken. Ik heb
het voorrecht dat ik tot mijn dood kan blijven werken, mits gezond. Maar
voor veel mensen is ouderdom een tijd van verandering. Ze gaan met
pensioen, gaan kleiner wonen, ze moeten een nieuw leven opbouwen. Het
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kan een tijd zijn van genieten, maar ook van geestelijke verdieping. En je
wordt milder, dat merk ik aan mezelf. Ik heb een hevig temperament, ik
zag duidelijk waar het op staat. Maar de empathie en het inzicht in de
betrekkelijkheid van het leven nemen met de jaren ook toe.”

Geloof
“Het geloof heeft mij zingeving gebracht, troost, een doel, bevlogenheid.
Als christen ken ik natuurlijk de hoop op het eeuwig leven. Dat betekent
angst voor de dood overwinnen die ik overigens nooit heb gekend.
Montaigne, een filosoof uit de zestiende eeuw, heeft gezegd: je moet de
dood tot je vriend maken, zodat hij je niet kan overvallen. Dat zeg ik ook
tegen jonge mensen. Als je pas op je vijfenzeventigste over de dood gaat
nadenken, is dat rijkelijk laat. Soms kom je ouderen tegen die verbitterd
zijn door wat ze hebben meegemaakt in het leven. Dat is een tunnel zonder
uitzicht, die weg moet je niet volgen. Als priester heb ik de opdracht
anderen in het geloof te stichten. Niet door het erin te hameren, maar
veeleer door tot voorbeeld te strekken. Geloof is ook doen. En zoeken naar
de waarheid, door te bidden en door te leven met al je zintuigen.”
Ann Bouwma
Antoine Bodar (Den Bosch, 28 december 1944) bezoekt het gymnasium van de Jezuïeten
en het Ignatiuscollege in Amsterdam. Vervolgens studeert hij geschiedenis,
literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, theologie en filosofie. Na zijn studie doceert hij
kunstgeschiedenis en esthetica aan de Universiteit Leiden. Ook werkt hij bij verschillende
omroepen als journalist en programmamaker. In 1985 besluit hij alsnog gehoor te geven
aan zijn roeping en in 1992 wordt hij tot priester gewijd. In 1998 vertrekt hij naar Rome en
neemt zijn intrek in het pauselijk priestercollege Santa Maria dell’Anima. Van 2006 tot
2010 was hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Antoine Bodar
schrijftregelmatig boeken over christendom, kerk en kunst, zoals Geheim van het geloof,
Klokkenluider van Sint Jan en God wordt mens. Sinds september 2010 verzorgt hij elke
zondagochtend het radioprogramma Echo van Eeuwigheid op Radio 4. Meer informatie:
www.antoinebodar.nl

(met toestemming overgenomen uit: Ons, magazine voor senioren,
februari 2011, blz. 10-13).
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Column

W

at gaat de tijd snel. Ik herinner me nog goed dat ik ruim zeven
jaar geleden met zuster Augusta en Eldert Baan bezig was om te
zien op welke wijze er vanuit de parochie meer kon worden
gecommuniceerd. Uiteindelijk is daar Caecilia.com uit voortgekomen. Die
zeven jaar heb ik met ongelooflijk veel plezier meegewerkt aan
Caecilia.com. De avonden die ik met de mede-redactieleden in die jaren
heb doorgebracht, waren gezellige avonden en daarnaast ook heel
waardevol. Grappen en grollen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 1 aprilgrap richting het bestuur, werden afgewisseld met mooie verhalen en
belevenissen van een ieder. Soms heel persoonlijk, andere momenten
handelden ze meer in het algemeen over de politiek, ‘het’ geloof (alsof er
maar één geloof is), het bisdom en ‘Rome’ of over meer dagelijkse zaken
die we meemaakten en om ons heen zagen gebeuren. Waar we het ook
over hadden, we hadden een goed gesprek. Dat zal ik nog wel eens missen
in de toekomst, zei ik tijdens één van de laatste vergaderingen. Anderen
vonden dat ook. We zullen elkaar dus nog wel blijven zien. Niet meer
‘officieel’ omdat we een blad moeten maken, een deadline hebben te
halen, maar gewoon omdat het zo goed was met elkaar. Gewoon eens in de
paar maanden een avond rustig bij elkaar zijn, een kop koffie drinken,
opgevolgd door een glas wijn. Met het gesprek met elkaar als constante
factor. Luisteren naar elkaar, discussiëren, lachen en soms ook het delen
van droevige zaken. In ieder geval zonder het gevoel te hebben opgejaagd
te zijn op een relaxte wijze een avond doorbrengen met elkaar.
“Wat gaat de tijd snel,” werd me op het werk deze week nog gezegd. “De
eerste helft van het jaar zit er al weer bijna op, maar ik heb het gevoel dat
we pas in februari zitten,” zei ze. Het is natuurlijk zo dat we via nieuwe
mediatechnologieën continu met elkaar in verbinding staan, steeds op de
hoogte worden gebracht van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Tijd
gaat dan ook echt snel. Voor je het weet ben je weer met iets nieuws bezig,
nog niet goed de tijd gehad om hetgeen dat je kort daarvoor nog bezighield
eens te overdenken, te bezien vanuit een ander perspectief, te bespreken
met anderen. Gewoon eens met de ogen dicht liggen mijmeren over het
een of ander. En voor je het weet, komt er weer een ander bericht binnen
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via telefoon, mail, radio, etc. Is dat erg? Wekt dat een geestelijke,
misschien zelfs wel sociale armoede op, veroorzaakt door technologische
ontwikkelingen? Het is makkelijk om daarop bevestigend te antwoorden.
Maar ik denk niet dat het zo is. Het is de tijdsgeest die ons meeneemt. Er
komt wel weer een periode waarin we, juist vanwege de continue
technologische ontwikkelingen, de ‘tijd weer vinden’. Nu moeten we er
misschien alleen nog even aan wennen.
De kerk gaat in die ontwikkelingen overigens hopelijk mee. In een aantal
wellicht ook helemaal niet, maar in vele wel. Voorzichtige bewegingen zie
je al. Onze pastoor is bijvoorbeeld via Hyves bereikbaar en actief.
Waarom? Omdat de parochianen daar (ook) zijn. Nu nog in kleine getale
ten opzichte van het totaal aantal parochianen dat onze parochie kent.
Maar over twintig jaar staan ze in meerderheid via nieuwe media met
elkaar in verbinding en zijn ze nog minder dan nu daadwerkelijk naast
elkaar in het kerkgebouw te vinden. Als kerk moet je wel bij die nieuwe
media zijn; overigens waarschijnlijk nog altijd aanvullend op andere, meer
lijfelijke contacten die worden onderhouden, zoals voor de vele echt
pastorale activiteiten als ziekenbezoek. Maar de pastoor die in een livevideoverbinding via internet de kerkelijke zegen geeft aan een bruidspaar
dat dit in eigen omgeving wil vieren (of dat nu een straat verder op of aan
de andere kant van de wereld is), lijkt misschien ver weg. We gaan het
echter zeker meemaken. Voor het gezamenlijk nuttigen van de hostie
vinden we via de nieuwe media in de toekomst ook wel een oplossing.
De kop koffie en het glas wijn zullen wel
blijven, het gesprek verloopt echter niet perse
bij elkaar aan tafel, maar wellicht wel via
nieuwe media. “Wat gaat de tijd snel,” zullen
we elkaar dan via een sms of ‘tweet’ laten
weten.
Vincent van Baaren
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