Column Mgr. Ron van den Hout
De kerk: een mysterie
De Kerk is een mysterie. Dit is een uitspraak die
nog niet zo gemakkelijk is in te zien. We zeggen
tegen eerder elkaar: de Kerk is mensenwerk! Wat
mensen doen, kunnen we begrijpen, analyseren en
verklaren. Bisschoppen en priesters zijn feilbare
mensen, inderdaad. En zoals alle mensen hebben zij
hun gebreken, zwakheden en fouten. Van mensen
op verantwoordelijke posities worden fouten – of
vermeende fouten – door velen gezien. Van iemand
die veel doet en een grote verantwoordelijkheid
draagt, zijn de fouten veelal publiek en worden via
de media in de huiskamer gebracht. Inderdaad, de
Kerk is mensenwerk. We zijn allemaal zondaars.
Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? Dat heeft te maken met haar
goddelijke oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, wil niet zeggen dat ze
niet van God komt. Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt door het
verkondigen van de Blijde Boodschap, de oproep tot bekering en door het
aanstellen van twaalf apostelen (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 763765). Maar de Kerk is vooral geboren – zo noemen we dat bij voorkeur – uit het
feit dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven (Catechismus 766). Een leven
gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want wie is in staat zijn leven voor een
ander te geven op de wijze zoals Christus dat deed?
Het begin van de Kerk ligt in het leven en de dood van Christus. We kunnen dit
alleen begrijpen met de ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit onzichtbaar.
Pas met Pinksteren werd de Kerk zichtbaar, omdat de apostelen en de leerlingen
naar buiten kwamen en de Boodschap van Christus gingen verkondigen. De Kerk
wordt zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met hun eigen menselijke
beperkingen – uitdragen en voorleven. Dan beginnen we langzaamaan te
ervaren dat de Kerk mensenwerk is. Maar dieper zit het onzichtbare. De
oorsprong in het goddelijke leven van Christus.
Die onzichtbare band met Christus beleven we persoonlijk en samen in het
geloof. Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk heen, te blijven geloven

in de goddelijke oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit geloofspunt toch niet
graag prijs.
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Bisschopsjubileum en Bonifatiusdagen in Dokkum
In het weekend van 8,9 en 10 juni a.s. zijn de jaarlijkse Bonifatiusdagen in
Dokkum. Thema dit jaar is ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Het programma op zondag
(10 juni) in de Bonifatiuskapel staat ook in het teken van het 25-jarig
priesterjubileum van onze bisschop, mgr. Ron van den Hout. Dat belooft een
extra feestelijke dag te worden met muziek, gasten en genodigden, ook uit
Brabant.
Meer informatie over het programma in de volgende Bisdom Berichten.

The Messenger 8-10 juni
Het tweede jongerenweekend van het
JongerenPlatform zal plaatsvinden in het
park van het Bonifatiusheiligdom in
Dokkum. De boodschap van Bonifatius is
nu niet minder actueel dan toen. Ons leven
heeft ook hier en daar een heilig eikje
waarvan we niet graag afstand doen en
welke boodschap brengen wij? The
Messenger is daarom ons thema.
Boodschappers van geloof, hoop en liefde
in 2018. Maar ook pelgrims onderweg. Het
is allemaal een deel van ons
jongerenweekend, heb jij er een boodschap
aan?
14 - 30 jaar
€35 (medewerkers €15)
Bronlaan 12, 9101 VS Dokkum
www.bisdomgl.nl

Opgave:jongeren@bisdomgl.nl
voor 4 juni (voor 14 mei = €5 korting)
Info: 06-24863901 (ook WhatsApp)
Fb: Jongeren Bisdom GL
GROTE TENTEN WELKOM

Toekomst oecumene leeft lokaal
“Oecumene verandert van kleur. Het vergrijst wat, maar er zijn ook nieuwe
initiatieven. Oecumene gebeurt ter plaatse, daar ligt de toekomst’’, aldus ds. B.
Altena, predikant van de Drentse gemeente Vries en voorzitter van de Provinciale
Raad van Kerken. Ruim 20 vertegenwoordigers van oecumenische initiatief in het
noorden gingen 22 maart jl. met elkaar in gesprek onder leiding van pastoor
Koos Tolboom. De thema-avond ‘Oecumene in ontwikkeling’ was georganiseerd
door de projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe.
Het is 70 jaar geleden dat de internationale Raad van Kerken werd opgericht.
Nederland trad 50 jaar geleden toe. De glans van oecumene als
vernieuwingsbeweging in de jaren ’80 lijkt voorbij, maar is dat wel zo? Zes
inleiders presenteerden lopende oecumenische projecten, zeer verschillend in
omvang en diversiteit. Wat sterk naar voren kwam was dat de activiteiten in
grote saamhorigheid worden gerund door vrijwilligers uit de aangesloten kerken.
Aanwezigen op de avond kwamen zelfs met veel meer initiatieven, wat liet zien
dat de oecumenische gedachte nog volop in ontwikkeling is. Af en toe kwam ook
naar voren dat er soms spanning bestaat tussen een projectgroep en officiële
kerkelijke vertegenwoordigers (‘het-mag-niet-maar-we-vinden-het goed’).
Wat de toekomst betreft bleek ook dat met name voor langlopende projecten
moeilijk vrijwilligers zijn te vinden. Voor kortlopende projecten bestaat voldoende
animo. Het is aan te bevelen daar de aandacht op te richten.
Informatie: pastoor Koos Tolboom, tel.: 0592-312181. mail:
j.j.g.tolboom@home.nl

