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Onbezorgd...
Twee kleine mosterdzaadjes la-
gen in een grote bak gemoede-
lijk naast elkaar, te midden
van honderdduizend andere zaad-
jes. Ze lagen te wachten tot ze
in in de grond gestopt zouden
worden om te ontkiemen.

Nu gebeurde het, dat het eerste
mosterdzaadje geplant werd door
een man, die de zaken in zijn
leven gewoonlijk aanpakte als
een realist. Hij liet zich geen
knollen voor citroenen verkopen
en baseerde zijn inschattingen enkel op wat hij zag. Hij maakte zich vaak
grote zorgen over hoe de wereld in elkaar stak. Zijn vertrouwen in de me-
demensen kon je niet echt groot noemen. Hij hield niet van flauwekul en 
werkte hard, keihard om te voorzien in het onderhoud van zijn gezin. En 
hoe hij ook alles in het werk stelde om het mosterdzaadje te laten ont-
kiemen tot een grote, gezonde plant - er kwam niet veel meer uit de grond
dan een armetierig, klein struikje.

Het tweede mosterdzaadje werd geplant door een man, die door veel mensen 
als een dromer werd beschouwd. Hij zag wel, wat er in de wereld allemaal 
verkeerd ging, maar hij liet zich daardoor zijn optimistische aard niet 
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afnemen. Natuurlijk werd hij wel eens teleurgesteld, maar in de grond van
de zaak had hij een stevig vertrouwen in andere mensen. Hij werkte hard, 
maar vond in zijn leven ook tijd voor pleziertjes en ontspanning. Een 
beetje naïef was hij, soms kwetsbaar, maar altijd overtuigd van de goede 
inborst van mensen. Het mosterdzaadje dat hij plantte, groeide uit tot 
een mooie, florissante mosterdstruik, waarin de vogels hun nesten bouwden
en in de schaduw waarvan mensen konden uitrusten.

Kracht

Ik hoor steeds meer en steeds va-
ker, dat mensen zich zorgen maken 
over hoe het verder moet met leeg-
lopende kerken, verminderde finan-
ciële middelen, vergrijzing van 
beroepskrachten en vrijwilligers, 
gebrek aan nieuwe aanwas. Het is 
een ontwikkeling, die ik niet kan 
of wil ontkennen. Een ontwikke-
ling, die ook mij zorgen baart. 

Maar ik wil graag verder en anders kijken, voorbij de zorgen. Zonder de 
cijfers te ontkennen, wil ik mij daarop niet blind staren. Het gaat ook 
niet allereerst om de cijfers. Het gaat om iets anders. Het gaat om hoe 
je geloof een kracht kan zijn om het in deze moeilijke situatie uit te 
houden. En dan kies ik voor de insteek van de twee de man, de dromer.

Of het dan iets gaat worden met mijn mosterdzaadje, dat weet ik niet. Nu 
nog niet. Misschien krijg ik de mosterdstruik wel nooit in volle bloei te
zien. Maar of die mosterdstruik überhaupt tot bloei komt, is niet afhan-
kelijk van mijn inspanningen. Zeker zal ik die inspanningen blijven leve-
ren, want het geloof, de blijde boodschap van het evangelie, is mij lief.
Maar hoe dat geloof vorm krijgt in onze dagen en in de nabije toekomst, 
dat kan ik nog niet overzien. Duidelijk is wel, dat het niet blijft, zo-
als het geweest is. De tijd van massaal gedeeld en erkend geloof (in de 
kerkelijke vorm zoals we het hebben meegekregen) hebben we achter ons ge-
laten. Dat wil niet zeggen, dat we ook de inhoud van ons geloof zullen 
los laten.

Resultaten?

Of het geloof ruimte zal krijgen in onze en de komende tijd, of dus de 
mosterdstruik tot bloei zal komen, dat is niet afhankelijk van mijn in-
spanningen. Ik kan mij zorgen maken over de vraag, of mijn inspanningen 
voldoende zullen zijn. Maar ik maak mij geen zorgen over de vraag, of dit
streven tot de resultaten zullen leiden, die ik hoop of wens. Misschien 
leiden mijn inspanningen wel tot onverwachte, onvermoede, nieuwe en uit-
dagende resultaten, die in allerlei opzichten afwijken van de vorm waarin
wij het geloof hebben gekend. En dan ben ik geneigd om dat te zien als 
een aanwijzing, misschien wel een vingerwijzing van God, die laat zien in
welke richting wij verder moeten.

Klagen over wat niet meer is, helpt mij niet om mee te werken aan aan 
nieuwe toekomst voor het geloof van mensen. Uitzien naar wat kan gaan 
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groeien, hopen op iets moois (ook al is het anders van vorm, niet zozeer 
van inhoud; ook al zijn de aantallen kleiner) - daarmee kan ik de toe-
komst met vertrouwen tegemoet gaan. Teveel zorgen staan mij daarbij in de
weg. Daarom maak ik mij - over de vorm van hoe wij zullen gaan geloven - 
liefst maar geen zorgen.

Van paus Johannes XXIII wordt verteld, dat hij de zorgen om de kerk kon 
loslaten met de woorden: 'Heer, het is uw kerk. Ik ga nu lekker slapen.'

Wiel Hacking

Nuance: een reactie
Via de mail kwam onderstaande reactie binnen op de openingsbeschouwing in
de voorgaande Nieuwsbrief:

Beste Wiel,

Zonet heb ik de nieuwsbrief VPW gelezen. Prima,
mijn complimenten!

Het is goed dat je attent maakte zowel op het
bestaan van die Facebook-groep - van het be-
staan wist ik niet, vandaar dat ik nog geen lid
was –als op de site www.debezieling.nl. Van de
voorganger was ik op de hoogte, maar niet van
de verdwijning daarvan noch van deze opvolger.

En je hebt een goed, relevant en actueel, voor-
woord geschreven. Je eindigt met een wens waar
je ook een vraag bij durft te stellen. Daarom
dat ik erop wil reageren. Je zegt: 'Dat de nu-
ance het mag winnen van de oneliners.' Ja, het
is een contradictio in terminis, zoals je zelf
al suggereert, want het is een oneliner die nu-
ance mist.

Zelf ben ik namelijk niet tegen oneliners als ze maar goed doordacht 
zijn. Dat vind ik de kracht van Twitter, de uitdaging om kort en krachtig
te zeggen wat je denkt. Oneliners kunnen verhelderend zijn en standpunten
duidelijk maken. Bij nuance bestaat het gevaar van vaagheid. Ik kan over-
al wel mitsen en maren bij bedenken en overal kanttekeningen bij plaatsen
en ondertussen mij tegen alles indekken en me verstoppen achter een lang 
en wollig betoog, waarbij de vraag rijst, wat vind je nou eigenlijk, waar
sta je? De denkfout is mijns inziens dat een oneliner niet ongenuanceerd 
hoeft te zijn, terwijl een genuanceerd betoog kan verslappen door het ge-
mis aan een eenduidige lijn. Ik zou dus pleiten voor krachtige en genuan-
ceerde oneliners en genuanceerde, maar sterke en heldere betogen.

Overigens komt daar nog een vraag bij. Wie bereik je? Een oneliner kan 
snel veel mensen bereiken, terwijl een genuanceerd betoog het gevaar 
loopt niet over te komen, niet gelezen of gehoord te worden. Het is dus 
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zaak om oneliners te bevragen en te onderbouwen en om genuanceerde beto-
gen samen te vatten in één zin die uitnodigt om het hele verhaal te le-
zen.

Met een hartelijke collegiale groet,

Bert Thönissen

Internationale Tagung 16. – 18.11.2015 in Aachen
Onder de titel Herausforderingen und Entwicklungen unseres Berufes orga-
niseren de besturen van de Duitse zusterorganisatie BVPR (Berufsverband 
der PastoralreferentInnen Deutschlands e.V.) en de VPW-Nederland een 
meerdaagse internationale conferentie. Collega's uit België, de Elzas, 
Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland worden uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij deze uitwisseling.

Het gaat op deze twee-
daagse ontmoeting om 
thema's als: actuele 
pastorale uitdagingen, 
de verhouding tussen 
leken als professional 
en als vrijwilliger, 
reactie op veranderingen
in het zinzoeken, ge-
sprek over de arbeids-
verhoudingen tussen jon-
gere en oudere colle-
ga's, taken en rolopvat-
tingen in de verschil-
lende lokale kerken, de 
ontwikkeling van pasto-

rale ontwerp en beroepsidentiteit.

De conferentie vindt plaats in de gebouwen van de bisschoppelijke aca-
demie van het bisdom Aken. De ontmoeting begint met een hapje op maandag 
18 november om 15.00 uur en eindigt op woensdag 18 november na het mid-
dageten van 13.00 uur. De kosten bedragen per persoon € 190,00 bij ge-
bruik van een eenpersoonskamer en € 165,00 bij gebruik van een tweeper-
soonskamer. Voor VPW-leden neemt de afdeling Breda deze kosten, evenals 
de reiskosten, voor haar rekening.

Per afdeling van de Nederlandse VPW'en worden twee deelnemers gezocht 
voor deze gelegenheid tot internationale ontmoeting. Vanuit onze afdeling
zijn er al twee aanmeldingen. Als je deze inspirerende gelegenheid niet 
aan je voorbijgaan wilt laten gaan, dan kan bekeken worden of er van de 
andere afdelingen nog vrije plaatsen zijn, die je kunt 'overnemen'. Je 
deelname zal zeer verfrissend werken voor je pastorale arbeid.
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Opgave voor deelname aan de conferentie via Jan Franken, beleidsmedewer-
ker VPW-Nederland: 030-2933315 of janfranken@vpwinfo.nl. 

Studiemiddag over Hart van het pastoraat
Het aantal van niet minder dan achtentwintig aanwezigen bij de studiemid-
dag was een duidelijke aanwijzing, dat het onderwerp (Hart van het pasto-
raat) en de inleider (Jozef Wissink) een trefzeker schot in de roos was. 
Ook negen collega's die geen lid zijn van de VPW en een bestuurslid van 
de Elisabethparochie (Zeeuws Vlaanderen) waren welkome gasten.

Enkele notities van
ondergetekende uit de inleiding
van Jozef Wissink:
• Het geloofsgesprek op gang
brengen: daar ligt het 'hart van
het pastoraat'. Toch voelen we
hoe het parochiële leven onder
onze handen afbrokkelt.
• Zo ontstaat een impasse, want
we weten niet hoe het (verder)
moet. Juist daarom: we moeten
goed gaan kijken waar God ons
roept: voor minder doen we het
niet.
• Voortbestaan van de kerk is
nodig om te leren, hoe je de wereld kunt blijven zien 'in het licht van 
het evangelie'.
• Ik probeer de atheïst in mijzelf niet te vermoorden, ik probeer hem mee
te krijgen naar de hemel.
• We moeten onze angst niet wegdrukken, maar ook niet onze twijfels.

Op basis hiervan vroeg de inleider zich af, welke de leerplekken zijn in 
deze impasse?
• Basispastores kunnen hun licht opsteken bij categoriale werkers, want 
zij hebben contacten met niet-religieuze mensen, die toch religieuze di-
mensies (soms ook 'anoniem') ter sprake brengen.
• De krant lezen als vindplaats van religieuze dimensies c.q. lezen in 
het licht van het evangelie.
• Halve dag per week op straat zijn.
• Ga te rade bij je eigen binnenkamer, waar liggen je eigen religieuze 
wortels/bronnen?
• Kunnen wij in de parochie theologisch iets zeggen over bijvoorbeeld 
globalisering of andere maatschappelijke thema's: daar komt ander volk op
af. Publieke theologie!

Een zeer uitvoerig verslag van deze studiemiddag door onze secretaris 
Frans Vermeulen (op voorhand dank daarvoor) is toegestuurd aan alle 
aanwezigen.
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Mooie bijkomstigheid van deze studiemiddag was, dat de bijeenkomst een 
nieuwe aanmelding opleverde als lid van de VPW!

Wiel Hacking

Nieuwe uitgave Rechtspositiereglement
Met deze editie van het Rechtspositiereglement per 1 januari 2015 is het 
RPW geactualiseerd.

Ten opzichte van de vorige uitgave d.d. oktober 2014 bevat deze editie 
geen nieuw beleid, maar artikelen die onduidelijk waren zijn verhelderd 
en verouderde bepalingen zijn aangepast of geschrapt. Een artikelsgewijze
opsomming van de geactualiseerde bepalingen is opgenomen op pagina 26 van
deze uitgave.

Downloaden? Klik op http://www.vpwinfo.nl/images/VPW_Nederland/RPW/RPW_edi  -
tie_januari_2015.pdf.

Voor de agenda
 Donderdag 18 juni 2015 van 10.30 tot

15.00 uur: Algemene Ledenvergadering
VPW-Nederland te Utrecht

 Donderdag 15 oktober 2015 van 14.00
tot 17.00 uur: Algemene
Ledenvergadering VPW-Breda.

 Maandag 16 tot woensdag 18 november
in Aken: internationale conferentie
over Herausforderingen und Entwick-
lungen unseres Berufes 
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Van de bestuurstafel
Op de bestuursvergadering van 29 januari is, naar aanleiding van het pro-
tocollaire gesprek met de bisschop op 2 december, de vraag naar voren 
gekomen naar het belang van de bijeenkomsten 'Pensioen in Zicht'. Wim van
Gogh is als supervisor verantwoordelijk voor deze bijeenkomsten. Toch 
vragen we ons af, in hoeverre het bisdom in haar beleid rekening houdt 
met reacties die vanuit deze bijeenkomsten worden geuit.

Besloten wordt om voor de studiemiddag over de brochure 'Hart van het 
pastoraat' ook niet-leden uit te nodigen, vooral gezien het belang van 
het onderwerp.

Verder zal onderzocht worden, of en op welke manier de afdeling Breda een
toerustingsaanbod kan doen over het gebruik van sociale media in het pas-
toraat.

Vastgesteld wordt, dat voor de opmaak van de Periodiek dringend een nieu-
we kracht nodig is. Betrokkenheid is gewenst, maar lidmaatschap van de 
VPW is niet nodig. Kandidaten graag opstellen in rijen van drie!

Volgende nummer
Het volgende nummer van deze Nieuwsbrief verschijnt rond 20 mei 2015. Ko-
pij kan worden aangeleverd tot 1 mei via wielhacking@gmail.com.
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