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Beste allen, 

Op de Belgische website Kerknet las ik een artikel van Annemie Struyf: ‘Heimwee naar Goede God 

uit mijn kindertijd’ citaat: ‘In de jaren ’60 maakten wij de totale ontkerkelijking van onze samenleving 

mee. De kerk viel van haar sokkel en de samenleving seculariseerde. Met de vrijheid die we in de 

plaats kregen, verloren we ook wel wat moois: de troost en de hoop vooral. Die mis ik nog altijd. Het 

geloof dat alles goedkomt. De hoop op een betere wereld, hier of later. Het geloof in een God, die 

goed en almachtig is. Die vrede op aarde zal brengen.  

Hoe herkenbaar, maar vooral voor mij een steun in mijn gedachten, het geloof dat alles goedkomt. 

‘Vroeger was alles beter’, is zeker niet waar, maar de wereld was voor veel mensen, voor veel 

gelovigen wel duidelijker en gaf vertrouwen en rust. Dat zou ik menig medemens opnieuw willen 

toewensen die hun leven anders hebben ingericht, zich laten meeslepen in alles wat vooruitgang 

heet en waarvoor nu de prijs moet worden betaald. 

Met regelmaat denk ik terug aan de tijd van de jongerenkoren in onze regio. Het waren, naast veel 

politiek geëngageerde groepen, de mensen die binnen de parochies al zo vaak de nadelige gevolgen 

van het materialisme voor mensen en milieu hebben veroordeeld. Natuurlijk heeft die vooruitgang 

ook voor een deel van de mensheid voordelen gehad, je moet op deze wereld het geluk hebben op 

de beste plaats te worden geboren. Ook geestelijk is de nood bij velen groot.  

De vrede op aarde die wij dan zo stellig bezingen, lijkt niet alleen verder weg dan ooit. Het gevoel 

van wanneer komt het weer goed, is voor veel mensen een utopie. Aan vrede willen en kunnen wij 

wel werken: in het voetspoor van Jezus en zijn Blijde Boodschap willen wij uitnodigende en gastvrije 

parochies zijn. De parochies bieden de plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, wij 

samenwerken voor onze medemens en waar je jezelf thuis en veilig mag voelen. Eén van de beste 

manieren om uit een positie van eenzaamheid te komen is je aansluiten bij hen die deze weg al 

hebben gevonden. Met elkaar aan activiteiten werken geeft veel voldoening en geeft een doel in je 

leven. Een antwoord op de vraag wat in jou het beste naar boven haalt?  

Werkgroepen als Arm in Arm, Caritas , bezoekgroepen aan ouderen, maar ook gewoon lekker met je 

handen werken en dan anderen ontmoeten. Dit samengaan geeft velen een gezelligheid die je dan 

ook weer wil delen. Vrede in de simpelste vorm: samen voor elkaar. Dit samengaan vindt men ook 

bij de andere geloofsrichtingen waarmee wij vaak samenwerken. Toch lijkt het als een andere 

wereld, die buitenwereld. Op welke manier komen die werelden bij elkaar en kan er van onderuit 

gebouwd worden aan vrede? Waar moet het anders in onze pr om de ander te bereiken? ‘Onbekend 

maakt onbemind’, komt naar voren in uitspraken over kerk en geloof die niet meer passen bij de 

huidige situatie binnen onze parochies, bij onze vrijwilligers die volop in actie zijn voor 

hulpbehoevenden. Je ziet dat directe hulp zin heeft, mensen bemoedigt en blij maakt. Het 

verspreiden van het feit dat mensen goed voor elkaar zijn, zou nog veel meer aandacht moeten 

krijgen. Dus geniet van wat je hebt en deel met je medemens. Dat geeft geloof en hoop in de 

toekomst. 

Het pastoraal team en het parochiebestuur wensen u een gezegend Nieuwjaar en hopen u snel te 

ontmoeten.                             Gerard Jansen, vicevoorzitter Bestuur Personele Unie Dongen – Rijen. 


