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OP EIGEN KRACHT
In Best is “Antonius in Beweging”
Antonius in Beweging is, na de afsplitsing van de Antoniusparochie in
Best, de derde nieuwe zelfstandige geloofsgemeenschap in het bisdom
’s-Hertogenbosch. De andere twee zijn de San Salvatorgemeenschap
in Den Bosch, die in november 2011 ontstond uit de San
Salvatorparochie, en Ekklesia Tilburg, die in januari 2013 werd
opgericht door de parochianen van de Studentenparochie Maranatha
in Tilburg.
In elk van deze drie gevallen was sprake van een prima draaiende
parochie maar vertrok bijna de complete geloofsgemeenschap, op
enkele gezagsgetrouwen na, en huurde elders een onderkomen. Voor
de San Salvatorgemeenschap en de Ekklesia Tilburg (zie ook blz. 4)
was de reden om het eigen kerkgebouw te verlaten, dat men de eigen
liturgie en de open wijze van kerk-zijn kon voortzetten. Daar had het
bisdom in beide gevallen een einde aan gemaakt middels de benoeming
van een orthodoxe pastoor.

De Antoniusparochie in Best was een gewone traditionele parochie.
Hoewel: echt onderdanig zijn ze nooit geweest. Het was altijd al een
moderne, progressieve parochie, met een grote saamhorigheid. Toen de
parochianen in 2012 vernamen dat hun kerkgebouw bij de aanstaande
fusie gesloten zou worden, kwam er onrust. Dit pikten zij niet! Inmiddels
“bewegen” zij alweer twee jaar op eigen kracht. In dit artikel een terugblikinterview met drie betrokken en enthousiaste leden van de gemeenschap:
Gusie van Erp, Piet Leemans en Frank Wanders.

Antonius in Beweging bestond jongstleden april twee jaar. Hoe
gaat het met jullie als zelfstandige geloofsgemeenschap?
“Heel goed. We zijn er als gemeenschap sterker uit gekomen. Iedereen is
trots op onze gemeenschap, zet zich in en wil een steentje bijdragen. Er is
warmte, grote saamhorigheid en betrokkenheid. Wij zijn blij dat we ons hart
gevolgd hebben en ons niet bang hebben laten maken.”

Het begon allemaal met niet willen meewerken aan de
fusieplannen van het bisdom?
“Wij vonden dat de redenen om tot fusie over te gaan, door het bisdom

opgesomd in het beleidsplan uit 2011, niet van toepassing
waren op onze parochie. Immers, onze vieringen werden
goed bezocht, ons kerkgebouw was tiptop gerestaureerd,
we hadden een fors vermogen en de opbrengst van de
Actie Kerkbalans werd zelfs jaarlijks hoger. We hebben wel
deelgenomen aan de informerende fusiegesprekken.
Begin 2012 hoorden we echter dat ons kerkgebouw op
een lijst stond met de C-status. Dit betekende dat de kerk
gesloten zou worden. De verontwaardiging was groot. We
hebben ons gebouw, dat in een arbeiderswijk staat, met
dubbeltjes en kwartjes zelf betaald. Wij vonden het diefstal.
Toen hebben wij als betrokken parochianen, los van het
parochiebestuur, in april 2012 een stichting opgericht met
de naam Stichting Behoud Parochie en Kerk H. Antonius.
In september 2012 zijn we in de openbaarheid getreden
en hebben we na de zondagviering aan de parochianen
uitgelegd wat wij wilden bereiken. We gaven hun de keus
om hun kerkbijdrage voortaan te storten op de bankrekening van de parochie of op die van de Stichting. Zo
konden wij bouwen aan onze financiële zelfstandigheid. We
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Column
EEN NIEUWE GELOOFSTAAL
We hadden een Leerhuisdag van Mariënburg in Utrecht, op 30 mei. ‘Lernen’ dus, de tekst die
voor ons lag lezend, en ons afvragend: wat staat er eigenlijk? Mijn tekst was: “Ik geloof in God,
de almachtige vader, schepper van hemel en aarde”, het eerste artikel van de Apostolische
Geloofsbelijdenis. De tekst die we nog uit volle borst in de Latijnse liturgie zingen is langer: “Ik
geloof in één God, de almachtige vader, de maker (niet de schepper!) van hemel en aarde, van
alle zienbare en onzienbare dingen.”
Hoezo “almachtige”? Daar begint het al mee. De Griekse filosoof Epicurus schreef 2300 jaar
geleden over Zeus, de Griekse oppergod: “Als God het goede wil, maar het niet kan, is hij een
zwakkeling; als hij het goede kan, maar het niet wil, dan is hij een sadist; als hij het goede niet
wil en niet kan, waarom zouden wij hem God noemen? Als hij het goede kan en ook wil, waar
komt dan het kwaad vandaan?” (vertaling van Rochus Zuurmond).
Over zulke teksten is in de eerste eeuwen van het christendom diep nagedacht. Wie er anders
dan toch nog over dacht werd verketterd (zoals Arius bij het Concilie van Nicea in 325). Zulke
uitspraken doen over God is echter zeer onjoods. Daar mag Zijn Naam, JHWH, niet worden
uitgesproken (men zegt dan Adonai, de Heer), laat staan nader worden gedefinieerd. De invloed
van het Griekse denken was inmiddels blijkbaar groter dan die van Jezus uit Nazaret. Want
Griekse goden hadden veel menselijke trekken.
Met ‘almachtig’, zo bleek bij het ‘lernen’, kunnen we in onze tijd niets meer. Een God die
ingrijpt in ons bestaan, dat willen we niet. De ‘onweerstaanbare’ suggereert Zuurmond, de
‘verlokkende’ dachten wij, minder machtig.
En die ‘Vader’? Dat is Plato, ook honderden jaren vóór Jezus. Die noemt Zeus de ‘Maker en
Vader van alle dingen’. Onze ‘Vader’ is eerder de Geest, die onder ons leeft en ons beweegt.
Daarom begint de mooie Remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006 met de Geest, niet met de
Vader.
En dan die ‘schepper van hemel en aarde’. We weten dat de kosmos niet ‘gemaakt’ is op een
bepaald ogenblik, dit dankzij Darwin in de 19de eeuw, en alle wetenschap sindsdien. Dus God
is afgeserveerd als eenmalige schepper. Is het niet beter om niet ‘heeft geschapen’ te lezen,
maar ‘schept’, zo vroegen we ons af. Is er onder ons een bewegende kracht die bezig is een
nieuwe wereld te scheppen? Een wereld waar, volgens Huub Oosterhuis, “brood en recht, en
waardigheid is, en liefde voor al wat leeft”. Daar konden we ons in vinden.

>>>

Op eigen kracht...

kregen veel applaus, en wisten
daardoor dat we voldoende
draagkracht hadden. Veel mensen
zijn toen hun jaarbijdrage over
gaan maken naar de Stichting.
Het parochiebestuur en de beide
pastors steunden ons initiatief.
We dachten dat we het wel
zouden redden om de bisschop
op andere gedachten te brengen
en onze parochie buiten de fusie
te houden.”

Dat was een misrekening?
“Ja. Onze plannen waren in de
pers gekomen. In plaats van
met ons in overleg te gaan sommeerde de bisschop onze pastoor
en onze diaken om in Den Bosch
te verschijnen. Door de bisschop
werd hun een dictaat overhandigd
dat zij in zijn geheel dienden door
te voeren. Dit konden zij niet
toezeggen. Beiden zijn vervolgens
bedreigd met excommunicatie.
We hebben toen kerkjuridische
adviezen gekregen, die ons erg
hebben geholpen. Juridisch bleek
dat namelijk helemaal niet te
kunnen. Maar uiteindelijk zijn de
pastoor, de diaken, en het hele
parochiebestuur op 4 april 2013
op staande voet ontslagen. Op
die datum werden een nieuwe
pastoor en een nieuw kerkbestuur
benoemd.”

Toen mochten jullie de kerk
niet meer in?
“De ontslagen vielen op een

Dus, beginnend met een zo traditionele en onbegrijpelijke tekst als het begin van de
Geloofsbelijdenis, zochten wij moeizaam naar andere woorden voor wat ons bezielt, voor wat
‘achter’ die oude belijdenis ligt. Zo’n oefening baart een nieuwe geloofstaal, die we zo hard
nodig hebben. “Credo quia absurdum”, zei kerkvader Tertullianus (tweede-derde eeuw):”Ik
geloof juist omdat het absurd is.” Dat kan niet meer. Nu nog ‘lernen’ over de elf andere
artikelen van het geloof… Een nieuwe geloofstaal is dringend nodig.

Erik Jurgens
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donderdag. Wij vroegen of wij die zondag erna nog een afscheidsviering
mochten houden, waarin de ontslagen pastors zouden voorgaan.
Uiteindelijk werd dat toegestaan, op voorwaarde dat de zojuist benoemde
vicevoorzitter van het nieuwe parochiebestuur na afloop het woord mocht
voeren. Die zondag zat de kerk bomvol. Het was een gewone viering zoals
die al was voorbereid, maar met drie voorgangers: de beide ontslagenen
en Gusie van Erp, die wel al lid was van het pastorale team, maar zonder
zending van de bisschop. Na de zegen gaf de pastoor de nieuwe
vicevoorzitter het woord, waarna de drie voorgangers plechtig hun albe
op het altaar legden en met opgeheven hoofden via het middenpad de
kerk uitliepen. En wat er toen gebeurde! Bijna alle mensen stonden op en
sloten zich bij hen aan. Zonder dat er iets was afgesproken liepen we dus
collectief de kerk uit. De vicevoorzitter bleef achter met een bijna lege kerk
met misschien dertig mensen. En wij, wij stonden met zijn allen buiten op
het kerkplein. Daar vloeiden de tranen. Het was onvergetelijk. Dit moment
is cruciaal geweest voor alles wat er is gevolgd. “

Jullie waren toen wel dakloos!
“Om onze positie duidelijk te maken stonden er de volgende dag,
maandag, onaangekondigd een aantal mannen in zwarte jassen uit Den
Bosch op de stoep van de pastorie. Daaronder vicaris-generaal Van den
Hout en een slotenmaker. Alles in onze kerk en parochiecentrum werd door
hen gefotografeerd en voorzien van nieuwe sloten. We moesten vertrekken
en zijn toen naar nieuw onderdak op zoek gegaan. Voor de viering van de
zondag daarop mochten we de aula van een school gebruiken. Toen die
te klein bleek hebben we de viering buiten op het schoolplein gedaan. We
hebben uit volle borst gezongen, de zon scheen, het was een prachtige
ervaring. De zondag daarna konden we al terecht in het buurthuis Kadans,
waar plaats is voor 250 mensen en waar we nu nog steeds elke zondag
kerken.
Later kregen we van de PKN
in Best de beschikking over
een geschikt onderkomen voor
onze ontmoetingsruimte. Onze
huisvesting hadden we dus snel
rond. Een van onze parochianen
heeft ons vanuit zijn bedrijf
ondersteund door het schenken
van het complete interieur voor
de ontmoetingsruimte. Een
andere parochiaan timmerde
ongevraagd een pracht van een
altaar.”
Vanaf links: Gusie van Erp, Piet
Leemans en Frank Wanders.

Wat is er anders geworden?
“Onze werkgroepen, het koor en het jeugdkoor zijn
allemaal meegegaan. Onze pastoor is nu emeritus maar
hij is als ‘vrijwilliger’ beschikbaar voor het bedienen van de
sacramenten. Daardoor hebben we ook gewoon Eerste
Communicanten. Hij gaat één zondag per maand voor.
Uitvaarten doen we vanuit de protestantse kerk. Het is nog
altijd moeilijk om daarna met de begrafenisstoet naar het
kerkhof gaan, want dat ligt rondom ons oude kerkgebouw.
Het pastorale team, dat maar uit twee betaalde krachten
bestaat, met ieder een halve baan, Hans van de Laar en
Gusie van Erp, heeft het dus wel erg druk. Zelfstandig zijn
betekent hard werken.»

En de vieringen worden goed bezocht?
“We hebben zondags gemiddeld 175 bezoekers, net als
vroeger. Bij gezinsvieringen zijn dat er vaak wel 250. Ons
pastorale team zet in op kwaliteit van de vieringen. We
hebben altijd muziek: het koor, het jeugdkoor, een duo of
een organist. Verder is onze ontmoetingsruimte ‘s morgens
open voor koffie en een praatje. Daar wordt veel gebruik
van gemaakt.”

Er zijn nogal wat parochies in het land die ook
hun eigenheid willen bewaren en geen onderdeel
willen zijn van een megaparochie. Wat is volgens
jullie nodig om met succes een zelfstandige
geloofsgemeenschap te worden?
“Er zijn drie basisvoorwaarden: het hele pastorale team,
het hele parochiebestuur en het hele “volk” moeten op
één lijn zitten. Kortom, je moet een hechte geloofsgemeenschap zijn. Je moet goed en tijdig voorbereid zijn op een
eventuele breuk. Verder is het wezenlijk dat de pastors en
bestuurders voldoende lef hebben, en niet meewerken aan
dingen die je helemaal niet wilt. Onze belangrijkste tips:
– wees niet bang
– neem zelf de verantwoordelijkheid voor je geloofsgemeenschap en haar toekomst,
– denk niet dat die fusie wel mee zal vallen!”

www.antoniusinbeweging.nl en ook op Facebook en
Twitter.
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