
MISSIONAIRE INZET 

De maand oktober is binnen onze Wereldkerk traditioneel de missiemaand. Wij collecteren in 

Nederland voor delen van de Kerk die extra steun kunnen gebruiken. Maar wij worden vooral 

ook uitgenodigd stil te staan bij het feit dat de christelijke geloofsgemeenschap over de gehele 

aarde is verspreid. Wij zijn, met de woorden van de apostel Paulus, één lichaam waarvan 

Christus zelf het hoofd is. En meer dan vroeger beseffen wij dat wij elkaar geestelijk kunnen  

verrijken. In de tijd van het Rijke Roomse Leven trokken duizenden Nederlandse priesters, 

broeders en zusters naar andere delen van de wereld om als missionaris te werken. Zij bouwden 

kerken maar ook scholen en ziekenhuizen. Want het evangelie van Christus is van betekenis 

voor heel de mens. In onze dagen wordt gesproken over een reversed mission. Het gaat om een 

missie in omgekeerde richting. In ons bisdom wordt dat zichtbaar door de inzet van priesters uit 

India. Zij zijn als missionaris naar ons toe gekomen, nu er in eigen land helaas minder 

priesterroepingen zijn. Met dankbaarheid noem ik ook onze goede contacten met de paters van 

de Heilige Geest. Inmiddels werken meerdere Afrikaanse paters van deze congregatie binnen 

onze parochies. 

 

digitale kansen 

Sinds begin dit jaar is de wereld in de ban van het coronavirus. Een onzichtbaar virus heeft ons 

leven flink door elkaar geschud. In ons land zijn sinds maart de medische, sociale en 

economische gevolgen steeds duidelijker geworden. Al voor de pandemie gold de missionaire 

inzet als de hoogste prioriteit van onze Kerk. Tijdens de eerste maanden van de corona -crisis 

moesten onze parochies in gesloten kerken de liturgie vieren. Maar gelukkig zijn veel pastores 

en parochiebesturen creatief bij het inschakelen van digitale middelen. De Eucharistie wordt 

via livestream bij de parochianen gebracht. Door digitale vieringen bereiken de parochies vaak 

meer mensen dan vòòr de crisis in de kerk kwamen. De laagdrempeligheid van deze vieringen 

vormt daarvoor een reden maar ook het gegeven dat mensen thuis op hun eigen tijd de 

vieringen kunnen bekijken. Naast vieringen hebben niet weinig parochies digitale nieuwsbrieven 

gemaakt. Zo bleef en blijft ook in deze onzekere coronatijd de band met de parochianen 

gehandhaafd. In sommige parochies wordt ook digitaal gecollecteerd. En de opbrengsten zijn 

hoopgevend. Het lijkt mij belangrijk om verder na te denken over de digitale missionaire 

mogelijkheden, ook als de coronacrisis voltooid verleden tijd is geworden. 

 

gezins- en familiepastoraat 

De Nederlandse Kerk is een omgekeerde piramide geworden met veel ouderen aan de bovenkant 

en helaas weinig jonge mensen aan de onderkant. Alleen als katholieken het geloof van hun 

doopsel serieus nemen, heeft het katholicisme in onze streken toekomst. Juist vandaag en 

morgen moeten nieuwe mensen met het Evangelie van Christus worden bereikt. In ons bisdom 

willen wij ons met name richten op jonge gezinnen waarbinnen kinderen worden opgevoed. 

Gezins- en familiepastoraat vormt dan ook een speerpunt binnen ons diocees. Sinds 1 september 

heb ik een team van drie vrouwen benoemd die de parochies op dit punt wil ondersteunen. Het 

zijn drie enthousiaste vrouwen die zullen proberen ouders (en grootouders) te bereiken om hen 

te helpen bij de geloofsopvoeding binnen het eigen gezin. Wij weten dat de invloed van vader 

en moeder uitermate belangrijk is voor de gelovige ontwikkeling van een kind.  

 

 

 



rijkdom delen 

De rijkdom van onze katholieke traditie is groot. Niet alleen als het gaat om onze kennis van 

God maar ook om het realiseren van een meer rechtvaardige samenleving. Door onze 

missionaire inzet zullen  meer mensen kunnen putten uit katholieke bronnen. Wij mogen bidden 

dat de goede God al onze initiatieven wil zegenen. Wij mogen, om met Paulus te spreken, 

zaaien en begieten. De Heer zelf zorgt voor de groeikracht. 
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