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Het kwade schreeuwt, het goede fluistert
Met plaatsvervangende schaamte heb ik kennis genomen van de berichten
over het seksueel misbruik door twee (inmiddels overleden) Nederlandse
bisschoppen. Het nieuws werd in de media breed uitgemeten. Pijnlijk maar
terecht. Pijnlijk misschien allereerst voor de slachtoffers om opnieuw
geconfronteerd te worden met het onrecht dat hen werd aangedaan. Zou het
hen enige genoegdoening kunnen geven, nu de waarheid eindelijk aan het
licht komt? Maar pijnlijk ook voor alle gelovigen die hun best doen om
het rechte pad te bewandelen, terwijl sommige van hun leidsmensen alleen
maar de schone schijn kunnen ophouden. En toch is het is goed dat er meer
en meer transparantie komt over deze afschuwelijke praktijken.
Zo is de gangbare realiteit van onze nieuwsgaring: niet alleen in de
krant, op TV of via de sociale media, maar ook in de gesprekken van de
dag. Over het kwade wordt geschreeuwd, terwijl over het goede slechts
fluisterend wordt gesproken. Toch zou het goed zijn, wanneer wij als pastorale beroepskrachten meer en meer de focus verleggen naar het spreken
over het goede, ook al gebeurt dat slechts fluisterend. Al haalt dit dan
niet de voorpagina, toch is het van belang om het goede te doen, ongeacht
het kleine of grote 'effect' daarvan. Erik Borgman heeft naar mijn mening
overtuigend betoogd, 'dat wat goed is, in zichzelf betekenis heeft. Het
goede dat we doen geeft ons betekenis, ook als het geen enkel effect
heeft.' (Lees overigens zijn column als geheel: zeer de moeite waard!)
Wat in deze Nieuwsbrief aan de orde komt, is een kleine proeve van wat er
vanuit onze beroepsgroep wordt (of is) gedaan om de focus op het goede te
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bewerkstelligen. Of het ook gehoord wordt? Als het maar gezegd is!
Wiel Hacking

Kennismaken: Gerard Damen
In de LKR zal ik de collega’s van het bisdom Breda
gaan vertegenwoordigen, als opvolger van John Mersel, die onlangs met pensioen is gegaan. Graag wil
ik hier iets van mijzelf vertellen. Sinds februari
vorig jaar ben ik pastoraal werker in het team van
de IPV Rucphen en de regio Zundert. In de St. Martinusparochie van Rucphen ben ik de eerstaanspreekbare
pastor. Regionaal behartig ik het pastoraat voor
jonge gezinnen.
Naast mijn baan in het pastoraat (halftime) werk ik
als identiteitsbegeleider bij een schoolbestuur in
Zoetermeer. Het is juist deze combinatie die mij
bijzonder aanspreekt. De twee werkvelden vullen elkaar mooi aan. In het pastoraat in onze regio is
veel sprake van volksreligiositeit terwijl de leerkrachten op de scholen
vooral zinzoekers zijn. Het karakter van het westbrabantse platteland
verschilt ook aanmerkelijk van de cultuur in de randstad.
Deze laatste is mij niet vreemd, omdat ik vijftien jaar in Den Haag bij
Missio heb gewerkt, een katholieke missionaire organisatie.
De nabijheid van mensen is wat mij in het pastoraat het meest aanspreekt.
Nabij zijn op kernmomenten in het leven, met name bij rouw en afscheid.
Daarnaast is er de veelzijdigheid van het pastoraat, van het werken met
kinderen rond de sacramentenvoorbereiding tot vieringen voor ouderen in
de steunpunten en de volksdevotie in bijvoorbeeld de meimaand.
Wat mij persoonlijk betreft: ik ben 59 jaar en woon in Breda, ben getrouwd met Ineke en samen hebben wij een gezin met vier pleegkinderen.
Ik hoop in de LKR voor de collega’s iets te kunnen betekenen en zal velen
van u in de komende tijd zeker ontmoeten.
Gerard Damen

Best practice: De serie 'Graven naar geloof'
Het communiceren over geloof is zowel de core business als een van de
meest precaire onderdelen van het pastoraat. Vooral omdat de persoonlijke
opvattingen en de integriteit van mensen daarin een wezenlijke rol spelen. Toch mag ik mij gelukkig prijzen, dat er steeds mensen bereid zijn
om mee te werken aan de vraaggesprekken, die in de serie Graven naar
geloof verschijnen in Parochienieuws, het blad van de Pater DamiaanpaNieuwsbrief VPW-Breda
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rochie (De Bevelanden en Schouwen-Duiveland).
In de gesprekken probeer ik op het spoor te komen van wat mensen ertoe
drijft om te doen waar ze zich – vaak met hart en ziel – voor willen inzetten. Waar komt hun enthousiasme vandaan? Welke rol speelt hun geloof
in hun doen en laten? Hoe gaan ze om met hun verlieservaring, met de
kwetsbare medemens, met hun eigen soms moeizame gang door het leven? De
serie van inmiddels vierentwintig interviews is een gevarieerde staalkaart geworden van geloofsopvattingen, die boeiend genoeg zijn om gedeeld
te worden via het parochieblad. De geïnterviewden krijgen, zo hoor ik,
leuke reacties op de gepubliceerde gesprekken. En zelf merk ik, dat het
merendeel van de lezers zijn ingenomen met de serie, die een goede aanvulling vormt op de gebruikelijke mededelingen die nu eenmaal een groot
deel van het blad vullen.
Foto
Voordat het gespreksverslag wordt gepubliceerd,
leg ik het steeds aan de
geïnterviewde voor om
eventuele onjuistheden eruit te halen. Ook vraag ik
telkens om een bijpassende
foto, die ik ofwel zelf
maak na afloop van het
vraaggesprek ofwel door
mijn gesprekspartner wordt
aangeleverd. Het beeld
verlevendigt immers in essentiële zin het geschreven woord. Bovendien kennen de lezers uit de acht
parochiekernen van de Pater Damiaan niet iedere vrijwilliger uit de andere kernen. Als degene met wie ik het gesprek heb gehouden daar toestemming voor geeft, dan plaats ik het interview, na publicatie op papier,
ook op mijn persoonlijke website. Je vindt de interviews (tot maart 2014)
terug in de rubriek Graven naar geloof of – vanaf maart – op mijn nieuwe
weblog Ondersteboven.
Behalve dat het boeiend is om kennis te nemen van de vaak persoonlijke
kijk op wat geloof betekent voor de geïnterviewden, vind ik het ook erg
belangrijk dat op deze wijze een zekere uitwisseling kan plaats vinden
van diverse geloofsopvattingen. Juist het delen van wat mensen ten diepste inspireert kan herkenning oproepen of misschien wel vragen bij de lezers. Daardoor ontstaat een manier van geloofscommunicatie die wellicht
vrijblijvend kan zijn, maar anderzijds ook weinig bedreigend is. De lezer
kan zichzelf immers spiegelen aan het verhaal van mijn gesprekspartner,
zonder dat de feitelijke geloofscommunicatie fysiek plaats vindt.
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Ontdekkingstocht
Het plannen, uitvoeren, weergeven en laten controleren van een interview
vraagt alles bijeen iets meer dan een dagdeel. Parochienieuws verschijnt
10 keer per jaar. Maar ik neem de vrijheid, afhankelijk van de tijd die
ik beschikbaar heb (of juist niet), om niet in iedere editie een interview te plaatsen. Dat geeft mij de ruimte om niet altijd onder druk een
interview aan te leveren als kopij. En daardoor beleef ik ook zelf veel
plezier aan het houden en weergeven van deze gesprekken. Graven naar geloof is een boeiende ontdekkingstocht.
Wiel Hacking

In Memoriam Henk Tiemessen
Het overlijden van Henk Tiemessen op 11 maart 2014, na een langdurige
ziekte, heeft velen van ons geraakt. Henk was overtuigd lid van de VPWBreda. Als bureauhouder heeft hij van 1993 tot 2005 de ledenadministratie
gevoerd en het verzenden van periodiek in goede bannen geleid. Na het
overlijden van Henk heeft Frans Vermeulen onderstaand gedicht van Gerrit
Achterberg (Uit: Afvaart, 1931) aangeboden aan Miep Tiemessen op de avond
van 14 maart, toen Henk thuis lag opgebaard. Frans mocht het op 15 maart
tijdens de uitvaart, waarin Jo Staps voorging, voordragen.
Drievoudig verbond
Wat is dit een zoete verbintenis
u en de dood en ik.
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust.
Nu al de vuren zijn geblust,
gaan we over de zachte as
en denken wat geleden moest,
voor ieder tevreden was.

Voor de agenda
•

donderdag 5 juni 2014 van 10.30 tot
16.00 uur: Algemene Ledenvergadering
van de VPW-Nederland met als thema
'Hart van pastoraat'. Het landelijk
bestuur heeft de theologencommissie
gevraag een notitie op te stellen
over het hart van pastoraat in de actuele maatschappelijke en kerkelijke
context. Uiterlijk twee weken voor de
bijeenkomst heeft iedereen die notitie in de bus. De gedachten in
deze notitie proberen we ons op 5 juni eigen te maken middels ver-
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schillende workshops. Er zullen drie rondes zijn. Erik Borgman en
Jozef Wissink verzorgen elk een workshop. Andere workshops onder
leiding van Jos Oostrik, Hans Oldenhof, Marion Korenromp/Margot
Dijkman en Jos van Genugten.
Opgave voor deelname is noodzakelijk via janfranken@vpwinfo.nl tot
uiterlijk 29 mei 2014.
•

donderdag 9 oktober 2014 van 14.00 tot 17.00 uur Algemene Ledenvergadering VPW, afdeling Breda. Locatie wordt nog vastgesteld.

Overzicht van bestuursleden
Op basis van het colofon dat vanaf 1982 is gepubliceerd in Periodiek heb
ik een overzicht gemaakt van bestuursleden van de VPW-Breda door de jaren
heen. In het komende nummer van de Nieuwsbrief zal ook een overzicht van
de redactieleden van Periodiek en van de Bureauhouders worden gepubliceerd. Eventuele onjuistheden of aanvullingen zie ik graag tegemoet.
C.J. van Beek: penningmeester 2000-2006
W.H. Berflo: voorzitter 1982-1989
T. Beugelsdijk: 1994-2001, waarvan secretaris 1997-1998
W.M. Bolwerk: 1985-1987
A. de Bont: 1998-2000
A. v.d. Bos: 1997-2000, waarvan secretaris 2000
G. Broekhuijsen: 1982-1986
G.H. Buijssen: 1982-1992, waarvan penningmeester 1982-1989
A. Bun: 1986-1991, waarvan (waarnemend) secretaris 1989-1991
M. Corvers: 2005-2012, waarvan waarnemend voorzitter 2010-2012
H. van Dijk: 1996-2000
J. Ditters: 1990-1996
C. Epskamp: 2000-2009, waarvan voorzitter 2001-2009
W. Hacking: voorzitter 2012-heden
P.J. van Hecke: 1984-1988
B. Hendriksen: 1988-1992, waarvan waarnemend voorzitter 1989-1990 en
vice-voorzitter 1990-1992
Tj. v.d. Hoek: 1982
J. Hopman: vice-voorzitter 2012-heden
J.M.C.M. Huysmans, afgevaardigde landelijk beraad: 1985-1986
J. Jespers: 1982-1984
A. Kamps: 1998-2000
F. van Kasteren: 1982-1983, voorzitter 1990-1994
G.J.M. Klijn: 1982-1990, waarvan secretaris 1982-1985
G. Kok: 1985-1986, 1998-2005, waarvan (beoogd) secretaris 1985-1986,
waarnemend voorzitter 2000, secretaris 2001-2005
P.N. de Leeuw: 1989-1994, waarvan secretaris 1992-1994
C.A.J. Luijkx: 1985-1990
C.P. Luijkx: 1990-1992; 2001-2005
M. van Maasacker: 2002
A. Matthijssen: 1983
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N. Nooren: 1994-1997
R. Ombelets: 2000
E. van Ommering: 1994-2001
R. van Oorschot-van Overveld, penningmeester: 2009-heden
H. Oudejans: 1982-1984
H. Paulissen: 1992-1996; 2001-2009
W. van Reen: 2002-2004
J. Schepers: 1989-1990, waarvan penningmeester 1990-1999
R. Smit: 1994-(?)1995
I. Smulders: 1994-1997
H. Tacken: 1996-2000, waarvan secretaris 1996, voorzitter 1997-2000
F.M. Verheijen: 1984-1986
F. Vermeulen: 2006-heden, waarvan notulist 2006-2012, secretaris 2012heden
W.A. Vervaet: 1982-1988, waarvan secretaris 1986-1988
J. Voeten: 1982-1986
P.G. Weijmer, contactpersoon rechtspositionele zaken: 1992-1996
Wiel Hacking

Van de bestuurstafel
Op donderdag 24 april vergaderde het bestuur in de kantoorruimtes van de Laurentiuskerk in 't Ginniken in Breda. Er werd
onder andere terug gekeken naar de studiebijeenkomst van donderdag 20 maart in Rilland, die gecombineerd werd
met de LKR-raadpleging. Het was een levendige, goed voorbereide
voordracht van Hans van der Ven en de 21 deelnemers reageerden alert. Een
uitvoeriger verslag van deze ochtend zal verschijnen in Periodiek. Na de
lunch was er een andere samenstelling van de groep: de emeriti vertrokken en actieve leden schoven aan, w.o Tom van der Rijken, Abva-Kabo. De
formule om de LKR-raadpleging naar de afdelingen te verplaatsen levert
veel meer belangstelling en meer reacties op. Jan Franken en John Mersel,
lid LKR namens bisdom Breda, namen het voortouw voor deze ontmoeting.
Flexibilisering arbeidscontracten, mobiliteit, werkdruk, tijdschrijven:
de voors en tegens, het werd allemaal intensief tegen het licht gehouden.
De Periodiek wordt voor een schappelijke prijs gedrukt, maar er wordt geïnformeerd naar mogelijkheden om dit wellicht nog goedkoper te laten
doen. Voor de digitale versie van Periodiek hebben zich tot nu toe twee
belangstellenden aangemeld.
Ook werd gekeken naar het rooster van aftreden. Ria van Oorschot is bestuurslid sinds 6 januari 2009; haar eerste termijn is stilzwijgend verlengd. Tijdens de ALV van 9 oktober zullen we de leden vragen dit met terugwerkende kracht goed te keuren. Jan Hopman, Frans Vermeulen en Wiel
Hacking zijn bestuurslid sinds 2 mei 2012. Zij zijn nu ongeveer halverwege hun eerste termijn.
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