
Netwerkdag 2011: 

Ont-moeten omdat het vrij-willig is

Met ruim 150 deelnemers vond op zaterdag 22 oktober in Oisterwijk de Netwerkdag voor 

Nieuwe Parochies plaats. Door lezingen van hulpbisschop Mutsaerts, pastoor René Wilmink en 

procesbegeleider Bart Jansen werd duidelijk dat de ietwat cryptische titel ‘Ont-moeten omdat 

het vrij-willig is’ een prima kapstok bleek voor theologie, psychologie en de dagelijkse praktijk 

van de vrijwilligers. Met momenten van gebed en tien workshops was het een dag van stevige 

inhoud en waardevolle ontmoetingen. Dit katern blikt terug op een dag die ‘smaakt naar meer’.

Dit katern staat ook stil bij ‘muziek in de Nieuwe Parochies’. Esther Sijp van de Nationale Sint-

Gregoriusvereniging gaat in op de kansen die fusieprocessen bieden bij het ontwikkelen van 

beleid op het gebied van liturgische kerkmuziek.

De Nieuwe 
Parochie
Oog en oor strelen

gie niet veel veranderd – ze volgen 
nog steeds de traditionele orthodoxe 
liturgie. Zij bidden daarbij voor hun 
patriarch en hun eigen metropolieten 
en bisschop maar ook voor de paus.
Maar in hun gerichtheid op de wereld 
zijn ze zeker vergelijkbaar met wes-
terse kerken. Zij kennen ook diaconie, 
de werken van barmhartigheid door 
mannelijke en vrouwelijke religieu-
zen en missionaire activiteiten. Bij de 
orthodoxen is daar geen sprake van”, 
aldus Hub van Erve. Brenninkmeyer 
is er overigens van overtuigd dat een 
aantal liturgische vernieuwingen van 
Vaticanum II zijn geïnspireerd door 
de Byzantijnse liturgie, “met name de 
nadruk die kwam te liggen op de verrij-
zenis.” “Al zit er dan in het Credo een 
theologisch verschil tussen orthodoxe 
en katholieke kerken, toch groeien we 
als kerken, al gaat het moeizaam, wat 
naar elkaar”, oordeelt Hub van Erve.

Het Tilburgs Byzantijns Koor is in 
1944, kort voor de bevrijding begon-
nen. Frans van den Brand heeft de 
geschiedenis geboekstaafd. “De paters 
capucijnen hadden al voor de oorlog 
initiatieven genomen en waren zelfs 
al begonnen met bekeringswerk in 
Slavische landen, maar daar bleef 
het aanvankelijk bij. Op een na zijn 
alle missionarissen gelukkig terug-
gekomen. Die eerste viering in 1944 
werd in het Russisch gehouden achter 
gesloten deuren. Voor de veiligheid. 
De Duitsers betichtten de paters van 
communistische activiteiten want 
in hun denkraam waren alle Russen 
communisten.” Toen ging het dus om 
Russische gemeenschappen hier. Die 
zijn er niet meer. 
Het koor vindt zijn bestaansreden nu 
in de oecumene. “Vandaar onze litur-
gievieringen in gewone parochiekerken 
als de Reeshof. Dat doen we graag. Je 
hoeft ons alleen maar uit te nodigen”, 

aldus Frans van den Brand. Hub van 
Erve vertelt dat het koor in Breda ook 
oecumenische vieringen houdt met 
protestantse gemeenschappen. In een 
brochure over de Byzantijnse liturgie 
staat letterlijk: “Het bestaan van de 
Byzantijnse liturgie binnen de grote 
katholieke kerk maakt duidelijk dat 
deze kerk werkelijk ‘katholiek’ is, dat 
wil zeggen: algemeen. Namelijk rijk 
aan verschillen van geloofsbeleving en 
spiritualiteit binnen het ene aposto-
lisch geloof.”
Van den Brand: “Er zijn 22 oos-
terse kerken aangesloten bij de 
Rooms-katholieke Kerk: van Grieks-
katholieke tot Syrisch-katholieken, 
van Maronieten tot Thomaskerken. 
In Nederland vinden we ook 
orthodoxe kerkgemeenschappen, 
Syrisch-orthodoxen bij voorbeeld, 
Kopten, zelfs een heel klein groepje 
Nederlands-orthodoxen. Verder zijn 
er in Nederland achttien Byzantijnse 
koren. Concurrentie is er dus genoeg 
voor de Tilburgers, die de vergrijzing 
net zo goed voelen als andere koren. 
Hoewel, Van Erve: “Er komen mond-
jesmaat toch nieuwe zangers bij. Die 
komen uit vieringen in parochiekerken 
of in onze eigen kapel, maar ook door 
werving via eigen leden. Ze komen 
uit Tilburg en een wijde boog om de 
stad heen.” Waarom zij wel en andere 
koren niet? “Het succes van ons koor 
zit hem in twee of drie dingen die bij 
elkaar komen”, zegt Hub van Erve, “de 
mensen moeten worden geraakt door 
de muziek en de spiritualiteit van de 
vieringen, ze moeten er veel voor over 
hebben, ze moeten liturgisch willen 
zingen en ze moeten zich thuis voelen 
in de familieband van het koor. Dan 
kun je decennia lang en met heel veel 
plezier lid blijven van het Tilburgs 
Byzantijns Koor.”

Kees van Hasselt

“Deze liturgische 
sfeer geeft iets van 
zielsverbondenheid. 
Je ziet het aan  
de gezichten.”
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Enige relativering ten aanzien van de 

CBS-cijfers is gepast en bij alle alar-

mistische verhalen over de leegloop 

van de kerken denkt Mutsaerts aan het 

verhaal van de storm op het meer  uit 

het Marcusevangelie: “Het schip dreigt te 

vergaan in de storm op zee terwijl Jezus 

slaapt. “Heer, deert het u niet dat we drei-

gen te vergaan?”, zo schreeuwde een van 

de leerlingen in paniek. “Heer, redt ons!” 

Een statisticus zou Jezus op een heel ander 

manier gewekt hebben vervolgt Mutsaerts. 

Die zou gezegd hebben: “Heer, er leven in dit 

land ongeveer één miljoen mensen, voorna-

melijk Joden. En dan nog een boel Grieken, 

Arabieren, Romeinen, Samaritanen en al wat 

niet meer. Volgens de laatste representatieve 

streekproef van het CBS is het totaal aantal 

christenen twaalf. En die zitten allemaal op deze 

krakkemikkige boot die nog bezig is te verzuipen 

ook.” Jezus lag letterlijk te slapen. Hij maakte zich 

nergens druk om. Ja, Hij maakte zich wel ergens 

druk om. Niet om de storm, maar om het gebrek 

aan geloof van zijn leerlingen. “Hoezo ben je bang? 

Ik ben toch bij je.”

“Mensen die tot geloof komen, doen dat veelal niet 

op basis van argumentatie, maar nadat zij geraakt 

zijn. Het geloof heeft met willen te maken, met emo-

tie, ontroerd zijn, maar uiteindelijk ook met 

het verstand.” De bisschop zegt het stellig: 

“geloven is niet een kwestie van wensden-

ken, niet een doekje voor het bloeden, maar 

in de allereerste plaats een kwestie van: 

‘is het waar?!’ Geloven is een intellectuele 

uitdaging. Niet dat het geloof alleen is weg-

gelegd voor intellectuelen. Een kind kan in 

zijn onbevangenheid dichter bij de waarheid 

komen dan de intellectueel die zich ernstig 

gehinderd ziet door allerlei vooroordelen. Feit 

blijft dat het geloof staat of valt bij de juist-

heid van de beweringen.”

Met verwijzing naar het verhaal van de barm-

hartige Samaritaan legt mgr. Mutsaerts uit: 

“Vrijwilliger zijn, komt neer op het vervullen 

van een taak om het geloof waar te maken. 

De wil van God is geen kwestie van raad-

selachtige theorieën en filosofieën, maar te 

doen wat voor de hand ligt, dingen waarvan 

je eigenlijk allang weet dat het goed is om 

te doen. Maak gewoon werk van je geloof. 

Dat werkt; dat werkt aanstekelijk. En het 

is hard nodig in een wereld die verhardt.” 

Vrijwilligers doen volgens hem goed en dank-

baar werk en dat waardeert hij.

Vrijwilligers maken 

het geloof waar
n zijn lezing tegenover een goed gevulde aula van het 2College, ging hulp-

bisschop Mutsaerts in op cijfers van het CBS en het perspectief dat daar-

uit voortvloeit voor de Kerk. Het gaat er niet op vooruit erkent hij. “U als 

vrijwilligers zijn een zegen voor de kerk. Een baken in een zee van gesomber 

over de kerk.”
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Eigen wil of Gods wil?
Procesbegeleider Bart Jansen koos in zijn lezing een psychologische 

benadering om het thema 'ont-moeten omdat het vrij-willig is' te duiden. 

Aspecten als bewustzijn, waarneming, motivatie en gedrag werden in 

en met de zaal gedemonstreerd. “Onze houding is vaak ‘ik heb gelijk, 

zo is het,” legt Jansen zijn publiek uit als hij het onderwerp van fusies 

aansnijdt. “Dan zijn we geneigd te denken in termen van winnen en verlie-

zen. Daarbij kijken we allemaal door een eigen bril waarmee we de ander 

beoordelen. Het is maar de vraag of we de ander daarmee recht doen.” 

Ten aanzien van de motivatie waarschuwt hij op de ‘dubbele bodem’ van 

de vrije wil: “wil ik mijn eigen wil of Gods wil nastreven?” Om Christus na 

te volgen wijst Jansen op voorbeelden van Maria en Jezus zelf. “Als we ons 

bewust zijn van de oorsprong van ons gedrag, wordt de realiteit beter zicht-

baar en krijgt het perspectief. Ten aanzien van de Nieuwe Parochies stelt hij 

dan ook voor Christus tegenwoordig te stellen en de sacramenten te vieren. 

“Christus navolgen betekent Zijn wil te doen,” besluit Jansen. “Dat houdt in 

dat we onze roeping volgen en ons kruis op ons nemen.

Workshops
In de tien workshops werden een aantal thema's rond de vorming van 

Nieuwe Parochies concreet. 

In de workshop ‘Een bestuur (be)stuurt’ verkenden de deelnemers 

samen de (on)mogelijkheden van het besturen van een Nieuwe 

Parochie. Samen met procesbegeleider Co Broekhuizen gingen zij in op 

de fundamentele taak van de parochie en de rol die een bestuur daar-

in speelt. De fasen van het fusieproces werden doorgesproken even-

als de manier van werken van het bestuur als de Nieuwe Parochie 

eenmaal gevormd is. “Er was gelegenheid voor vragen tussendoor en 

mensen brachten hun eigen ervaringen in,” vertelt Broekhuizen. “Dat 

gaf veel herkenning en bemoediging.”

Marie-Jeanne Zuidervaart hield een workshop voor parochievrijwil-

ligers: “Nadenken over de vrijwilligers in de parochie is de basis 

voor alles wat er gebeuren kan in de vrijwilligerszorg.” Zeker in de 

dynamiek van parochiefusies moet je vrijwilligers volgens haar nooit 

laten zwemmen: “De vrijwilligerszorg vraagt veel tijd en prioriteit 

van pastorale team en het bestuur.” In haar workshop kwamen 5 

B’s als kapstok aan de orde: binnenhalen, begeleiden, belonen, 

behouden (voorwaardenscheppend) en (goed)beëindigen. 

In de workshop Communicatie werd aan de hand van een commu-

nicatiemodel een aantal voorbeelden uit de parochies behandeld 

en gingen de dertig deelnemers in deelgroepjes aan de slag 

met een stappenplan voor communicatie rond een door henzelf 

gekozen mijlpaal in het fusieproces. “We hebben op een heel 

andere manier naar communicatie leren kijken”, was een van 

de reacties aan het einde van de workshop

VERVoLG
Op basis van de ontvangen reacties kijkt het bisdom terug 

op een geslaagde netwerkdag die naar meer smaakt. De 

inschatting is dat met de dag in een behoefte van toerusting 

en uitwisseling voorzien is. In welke vorm manier de netwerk-

dag vervolg zal krijgen, wordt momenteel onderzocht. Het 

Bisdomblad houdt u op de hoogte. 

"Je inzetten voor een parochie, is je inzetten 

voor een bijzondere instelling”, aldus dagvoor-

zitter pastoor René Wilmink, “Het is geen stan-

daard vereniging of bedrijf, geen betaalde baan, 

maar ten diepste een uitnodiging van Degene die 

het hart van de parochie vormt: Christus”. Er is 

veel werk te doen in de parochies en gebed. “Ora 

et labora, het gebed komt als eerste.”



Muziek in de nieuwe Parochies

Het samenvoegingsproces van parochies biedt kansen om de liturgische muziek een kwaliteitsimpuls te 

geven. Liturgie dient aantrekkelijk, wervend en verzamelend zijn. Dat is de insteek van de Nederlandse Sint-

Gregoriusvereniging (NSGV) in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Volgens consulent Esther Sijp is het nodig 

dat parochies die gaan fuseren een toekomstvisie voor kerkmuziek ontwikkelen. De recent verschenen notitie 

van de vereniging gaat in op de mogelijkheden.

Het accent van de parochiefusies ligt volgens Esther Sijp in eerste instantie vooral op het bestuurlijke vlak: 

“Het zijn natuurlijk de kerkbesturen die als eerste bij elkaar komen. Maar de Kerk draait en drijft op het vieren 

van de liturgie.” Onbedoeld lijkt het zo dat pastoraat -en daarmee de liturgie- op de tweede plaats komt vol-

gens Sijp. Om te voorkomen dat men pas nadenkt over de liturgische muziek aan het einde van het fusiepro-

ces, verleent de NSGV graag assistentie bij de verkennende gesprekken en informatiebijeenkomsten.

In haar notitie zet de NSGV zeven uitgangspunten 

uiteen voor gezamenlijk ontwikkeld beleid op liturgi-

sche kerkmuziek.

1. LITURGISCHE MUzIEK IS zELf LITURGIE. 

In vroeger dagen werd de mis gezongen tijdens de 

plechtige liturgie, nu zíngen we de liturgie. De reper-

toirekeuze is afhankelijk van de betreffende (feest)

dag. Alle gezangen vormen een integrerend deel van 

de liturgie. De afwisseling tussen gesproken gedeel-

ten en (samen)zang, en de bijdragen van de verschil-

lende functionarissen priester/voorganger, lector, 

cantor/koor, organist, acolieten, de gemeenschap) 

verlevendigen en intensiveren de viering. 

2. GoD Lof BRENGEN

Door samen te zingen in de liturgie wordt God lof 

gebracht en wordt de gemeenschap versterkt en de 

communicatie tussen de gelovigen bevordert. De 

gemeenschap kan meezingen in de gezangen die 

voor samenzang bedoeld zijn, waarbij het koor of de 

cantor de voortrekker van de zang is.

3. VEELKLEURIGHEID

Liturgische muziek mag veelkleurig zijn. Kerkgangers 

en koorzangers moeten zich thuis kunnen voelen in 

de viering. Er kan een veelkleurig repertoire gezon-

gen worden dat beantwoordt aan de “couleur locale” 

van de eigen kerk. Maar wat er ook gezongen wordt: 

de muziek en de teksten dienen (zowel literair als 

theologisch) van goede kwaliteit te zijn en aan te 

sluiten op het rituele verloop van de liturgie.

4. TRaDITIE EN VERNIEUwING

Tussen traditie en vernieuwing is een schat aan 

goede, mooie muziek te vinden. De “oude” muziek 

heeft zijn waarde bewezen, en is voor velen een 

drager van hun geloofsbeleving. Tegelijkertijd is er 

veel moois in de nieuwere muziek te vinden: gezan-

gen die eveneens aansluiten bij de geloofservaring 

van kerkgangers en koorzangers en die een eigen-

tijds muzikaal geluid laat horen.

5. BEKwaME MUSICI

Om dit alles te bereiken zijn goed opgeleide, bekwa-

me musici nodig. Kerkmuziek is een vak: er zijn 

talrijke opleidingen op verschillende niveaus. Het is 

te wensen dat het parochiebestuur ook in deze aan 

de toekomst denkt en de opleiding van dirigenten 

en organisten wil bevorderen en steunen.

6. DE CaNToR

In de toekomst zal het niet altijd mogelijk zijn een 

koor op niveau te handhaven. Er zullen vaker vierin-

gen met volkszang zijn. De cantor, die daartoe opge-

leid is, kan de volkszang leiden. 

7. BEGRoTING

Kerkmuziek kost geld. Een kerkmusicus behoort een 

contract met het daaraan gekoppelde honorarium 

en een goede rechtspositie te krijgen. Ook compo-

nisten en uitgevers behoren te krijgen wat hen toe-

komt: illegale kopieën zijn diefstal! Gelukkig brengt 

goed verzorgde kerkmuziek ook geld op. Een kerk 

met een levendige koor- en muziekpraktijk stimu-

leert het kerkbezoek en de collecteschaal!

Nieuwe Parochie katern 
november 2011

Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als PDF-bestand 

te lezen via de website w ww.bisdomdenbosch.nl 

onder de rubriek ‘Nieuwe Parochie’. 

Teksten: Marc de Koning
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Heilige Maria, Moeder van God,

laat mijn hart blijven als het hart van een kind,

zuiver en doorzichtig als een heldere bron.

Vraag voor mij een hart vol eenvoud,

dat niet opzettelijk bezig blijft

met het koesteren van eigen leed.

Een hart, dat zich blij weet te geven,

dat menselijke zwakheid verstaat

en teder weet mee te lijden.

Een trouw en edelmoedig hart,

dat geen weldaad vergeet

en geen aangedaan leed nadraagt.

Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend

zonder aanspraak te maken op wederliefde,

blij dat het in een ander hart plaats mag maken

voor uw goddelijke Zoon.

Een hart, groot en onoverwinnelijk,

dat geen ondankbaarheid sluit

en geen onverschilligheid moedeloos maakt.

Een hart gekweld van verlangen

naar verheerlijking van uw Zoon,

gewond door zijn liefde

en voor wiens wonden slechts de hemel

genezing kan brengen.

Léonce de Grandmaison SJ (1868-1927)

Geef mij een hart, 
	 Maria

van Maria niet expliciet genoemd, toch 

is die Heilige Geest op de achtergrond 

duidelijk aanwezig. Samen met Madeleine 

Daniélou staat hij aan de wieg van een 

gemeenschap van vrouwen welke thans 

nog bestaat en die als charisma heeft om 

in te staan voor voortgezet onderwijs met 

een herkenbaar en evenwichtig katholiek 

en humaan vormingsklimaat. Iets daarvan 

klinkt door in het gebed. Op voorspraak 

van Maria wordt gebeden om openheid, 

om transparantie voor het Woord van 

God, een weg waarop Maria ons voor 

gaat als zij ons leert om onszelf radicaal 

te ‘geven’. Het verlangen naar God en 

de daarmee in één beweging verbonden 

attentheid voor de mens als spiegel van 

God, is in wezen een mariale houding. In 

de tekst resoneert iets mee van Jezus 

die zegt: “Ik prijs U, Vader, Heer van 

hemel en aarde, omdat Gij deze dingen 

verborgen gehouden hebt voor wijzen en 

verstandigen, maar ze hebt geopenbaard 

aan kleinen” (Mt. 11,25-30 – zie de hele 

passage). Afhankelijkheid van God maar 

ook vertrouwen in God gaan met elkaar 

samen, worden herkend in Maria en zul-

len ons omvormen tot mensen die rijkelijk 

bezield worden door de nieuwe geest van 

het evangelie.

drs. J. Schröder pr.

De uit het Franse Le Mans afkomstige 

jezuïet de Grandmaison behoorde in 

de eerste helft van de 20e eeuw tot de 

veel gelezen spirituele auteurs. Terwijl er 

in het begin van die periode een zwaar 

accent op orthodoxie werd gelegd, tracht-

te de Grandmaison aansluiting te vinden 

bij de psychologische inzichten van die 

dagen. Geen wonder dat hij contacten 

onderhield met iemand als Pierre Teilhard 

de Chardin, die het katholieke geloof pro-

beerde te verstaan in het perspectief van 

de evolutie. De Grandmaison laat zich 

sterk inspireren door het Woord van God 

en legt de nadruk op de beïnvloeding van 

de mens door Gods Geest. Ook al wordt 

die in zijn bekende gebed om voorspraak 
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