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W at moet je doen als alle
katholieke kerken in
het dorp vroeger vol

zaten, maar er nu vooral oudere
mensen zitten? ,,Je moet niet afdin-
gen op je boodschap, maar je zult
mee moeten gaan met je tijd”, zegt
Josephine van Pampus uit Amers-
foort. Ze is pastoraal werker ge-
meenschapsopbouw en oecumene
in de parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort. Vanaf 2008 is ze
verbonden aan de parochie en haar
werkgebied strekt zich uit van
Bunschoten tot Amersfoort-Zuid.

Wat er in de stad - waar eerder
dit jaar nog The Passion werd opge-
voerd - plaatsvindt zijn best practices
waar heel katholiek Nederland z’n
voordeel mee zou kunnen doen.

Het pastorale team zoekt samen
met vele anderen naar manieren om
mensen betrokken te krijgen -
dwars tegen de secularisatie in. ,,Dat
doen we door te experimenteren
met nieuwe vormen van kerkzijn.
Binnen een grote parochie als
Amersfoort moet je plekken hebben
waar conservatieve gelovigen zich
thuis voelen, en ook alternatieve
plekken creëren waar ‘randkerkelij-
ken’ een plaats hebben. Omdat je
beide vormen nodig hebt in de kerk
van vandaag.”

Nieuwe vormen
In Hoogland en het aangelegen
Amersfoort zijn er bij elkaar zes
katholieke geloofsgemeenschappen
gevestigd. Een hiervan is het oecu-
menisch centrum Het Brandpunt in
Kattenbroek, waar Van Pampus ook
actief bij betrokken is. ,,Dat is een
plek waar wij de oude inhoud van
het evangelie wat nieuwe vormen
trachten te geven.”

Want, zegt ze, het verlaten van
de kerk betekent niet per se dat
mensen niet meer geïnteresseerd
zijn in het geloof. De vraag naar
zingeving is allerminst verdwenen.
,,Bij de carnavalsmis of tijdens Kerst
en Pasen zit de kerk bomvol. Ook
met dertigers en veertigers. Daaraan
kun je zien dat mensen zeker nog
zoeken naar spiritualiteit en zinge-

ving. Alleen willen ze niet meer
actief betrokken zijn bij de kerk.
We moeten er goed over nadenken
wie deze mensen zijn en wat ze
nodig hebben.”

Met het oog op de toekomst is er
in Amersfoort gekozen voor een
meersporen beleid. ,,Enerzijds is er
natuurlijk het spoor van de traditio-
nele kerk: pastoraat, vieringen en
sacramenten blijven in het aanbod.
Maar daarnaast is er nadrukkelijk
gekozen om nieuwe, creatieve ini-
tiatieven te ondernemen. Een open
aanbod voor mensen die zoeken
naar zin, spiritualiteit en religiosi-
teit. Wij willen ruimte bieden aan
mensen vanuit het besef dat wij van
hen kunnen leren.” Dat gebeurt
vanuit een gerichtheid op de samen-
leving, waarbij er volop geëxperi-
menteerd wordt ,,,We durven din-
gen te wágen, zonder de garantie op
succes.”

Bijzonder is de ontwikkeling van
het Spiritueel Cultureel Centrum
Amersfoort dat een uitgebreid pro-
gramma heeft samengesteld waar
mensen op afkomen die je wellicht
in de gewone zondagsviering niet
ziet. Zo is er maandelijks een bijeen-
komst van de christelijke meditatie-
groep Vacare en wordt in september
begonnen met de reeks ‘In gesprek
met de Bijbel. Deelnemers lezen en
bidden de psalmen. ‘We zoeken
samen naar de diepste intenties van
de tekst en verbinden die met onze
eigen levenservaring’, zo is te lezen
in het programma-aanbod. In okto-
ber staat een bijeenkomst gepland
over verzoenen en vergeven.

Inleiders als prof.dr. Kees Waaij-
man (Titus Brandsma Instituut) en
prof. dr. Govert Buijs (hoogleraar
politieke filosofie en levensbeschou-
wing aan de VU) staan geboekt voor
lezingen. Kunst komt terug in een
uitvoering van een Johannes Passie
van topcomponist Arvo Pärt uit
Estland rond Pasen 2017 en in von-
den over de ramen van de joodse
kunstenaar Marc Chagall.

Catechese
Ook op andere terreinen werd de
vernieuwing doorgezet. Zo is er ‘een
leven lang leren’ over het geloof.
,,De catechese van 0 tot 100 heeft de
aandacht. Voor ouders met hele
jonge kinderen is er een gespreks-

groep onder het motto ‘Hoe doe je
dat nou, geloven met je peuter van
twee?’ en dat zijn avonden waar
creatieve ideeën uit voortkomen!
Peuter- en kleutervieringen draaien
al jaren met groot succes.”

Aan de andere kant van de leef-
tijdsbalk zijn er seniorenochtenden
met thema’s van kerk en samenle-
ving. ,,Een paar weken geleden zijn
we met de groep nog naar de Ortho-
doxe kerk geweest. Een eyeopener
voor wie nooit verder is gekomen
dan de moederkerk. Tussenin zitten
diverse groepen van jongvolwasse-
nen die rondom een maaltijd sa-
menkomen met een gespreksavond
over onderwerpen die je bij de
supermarkt niet hoort.” Grootste
winst is dat ze geloof, aarzelingen,
twijfel en vertrouwen herkennen bij
elkaar en bespreekbaar maken
zonder dat de kerkdeur platgelopen
wordt, meent Van Pampus.

Jongeren doen mee met Diaconac-
tion en ervaren hoe het is om een
dag met vluchtelingen, ouderen of
gehandicapten op te trekken. Daar-
uit is weer een hele groep ‘bedden-
rijders’ in het ziekenhuis ontstaan
die mensen op de zondagochtend -

heel vroeg - voor de viering brengen
naar de kapel. ,,Je ziet ze in ons
Brandhoutcafé, in de 2GetRgroepen,
bij de Wereldjongerendagen of de
Taizévieringen maar niet in de kerk.
Is dat erg? Nee, denk ik niet. Want
iedere generatie vindt haar eigen
spoor. Zoals de ouders van mijn
ouders het geloof vierden, deden zij
het zelf niet. Ik ben ook wel eens
benieuwd wat mijn toch wat conser-
vatief gelovende vader zou hebben
gevonden van mijn werk in de kerk.
Maar ook de generatie onder ons zal
het weer anders doen, zoals het
hoort bij de kerk. En de kerk zou
daar in mee moeten bewegen, zon-
der haar kernboodschap te verloo-
chenen.”

Oecumene
‘Doen wat samen kan’ is het motto
in een uitgebreid programma rond-
om vorming en toerusting, waarbij
samengewerkt wordt met de Protes-
tantse Gemeente van Hoogland/

Amersfoort-Noord. Het komende
jaarthema is ‘Spoorzoekers en weg-
wijzers’. Er zijn voldoende mogelijk-
heden om aan te haken. ,,Of het nu
gaat om ‘heiligen van alledag’ of het
muzikale programma ‘Walkman of
Spirit’ waar ik zelf aan meedoe: de
emotionele achtbaan die een pelgri-
mage teweegbrengt in muziek
vertaald. Er zijn boekbesprekingen,
er worden films vertoond en ko-
mend jaar hopen we weer met een
groep mensen op reis te gaan, deze
keer naar Cyprus.”

De parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort schetst eigenlijk
een plaatje wat in plannen van de
progressieve ‘oecumenische’ bis-
schop Gerard de Korte, terugkomt.
Het beeld van een vitale, plaatseijke
geloofsgemeenschap. Het is niet
toevallig dat het boekje Wierook en
pepermunt, dat De Korte ooit schreef
met Willem Ouweneel, ook deel uit
maakt van het toerustingsprogram-
ma voor dit seizoen.

Katholiek Amersfoort: zoeken naar
nieuwe vormen in zingevingscultuur
Steden zijn plaatsen waar van alles
gebeurt op het terrein van zingeving en
geloof. Het Friesch Dagblad portretteert
deze zomer bevlogen initiatieven.
Vandaag: de parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort.

Pastoraal werker Josephine van Pampus: ,,Iedere generatie vindt haar eigen spoor”. Foto: Katholiek Amersfoort/
Jeroen Eck

Ook de generatie
onder ons zal het
weer anders doen,
zoals het hoort bij
de kerk

Dick van den Bos
Zinzoeken in de stad

Utrecht | De Anglicaanse theoloog
prof. dr. John Milbank opent op vrij-
dag 2 september het academisch jaar
van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU). Milbank is hoog-
leraar Religie, politiek en ethiek aan
de universiteit van Nottingham.

Hij heeft als een van de spraakma-
kende krachten achter de zogenoem-

de ‘Radical Orthodoxy’ zowel grote
bijval als felle weerstand opgeroepen
in theologische kringen.

Milbank studeerde zowel aan Ox-
ford als Cambridge University. Op
laatstgenoemde universiteit kreeg
hij colleges van Rowan Williams, de
vroegere aartsbisschop van Canter-
bury. Het thema van de lezing van
Milbank is The return of God and the fu-
ture of theology (De terugkeer van God
en de toekomst van theologie). De af-
gelopen jaren publiceerde hij veel
over dit onderwerp.

De opening van het academisch jaar
vindtplaats inde Janskerk inUtrecht.
Tijdens de bijeenkomst wordt ook de
Docent en Student van het jaar be-
kendgemaakt en vooruitgeblikt op
het Reformatiejaar.

Voorafgaand aan de academische
plechtigheid wordt een liturgische
viering gehouden, waarin de scriba
van de Protestantse Kerk, ds. René de
Reuver, voorgaat. Het Vocaal Theolo-
gen Ensemble onder leiding van.
Hanna Rijken werkt muzikaal mee
aan de opening. Aanvang is14.15 uur.

Milbank opent PThU-jaar

• Lezing over terugkeer van God
en de toekomst van theologie

Heerenveen | De Verenigde Doops-
gezinde Gemeente Heerenveen-Tjal-
leberd heeft vanaf morgen weer een
voorganger. Pieter Post (1958) zal in-
trede doen als nieuwe herder en le-
raar. Post begon zijnwerkzame leven
als verpleegkundige en studeerde
daarna theologie. Hij werkte eerder
al, vanaf1985, in de doopsgezinde ge-
meenten Oude en Nieuwe Niedorp,
Twisk-Abbekerk, Den IIp-Landsmeer,

Wormer-Jisp, Wormerveer en Krom-
menie-Knollendam, Utrecht en de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente
IJmond.

Hij volgt bij de Friese dopersen ds.
Henk Klein Nagelvoort op die de ge-
meente vanaf 1998 diende en in no-
vember 2015 met emeritaat ging
Klein Nagelvoort leidt de intrede-
dienst in de Vermaning te Heeren-
veen. Aanvang is 14.30 uur.

Intrededienst

Pieter Post dopers predikant
in Heerenveen-Tjalleberd

De parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort is een actieve
gemeenschap met ruim twin-
tigduizend leden die wordt
gedragen door een groot aan-
tal vrijwilligers. Allemaal vin-
den zij hun eigen plek binnen
de veelzijdige rooms-katholie-
ke geloofstraditie. Eenheid in
verscheidenheid komt tot

uitdrukking in een eigen karak-
ter voor elk van de lokale ge-
meenschappen. De parochie is
ontstaan in 2010. Toen gingen
zeven zelfstandige parochies
met een geschiedenis van tien-
tallen tot honderden jaren sa-
men.

www.katholiekamersfoort.nl

Jonge fusieparochie
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort


